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Süreksizlik noktalarına sahip süreksiz katsayılı Difüzyon Operatörü için Ters
Problemler
Inverse problem for discontinuous diffusion operator with discontinuous points
Abdullah ERGÜN
Dr. Öğr. Üyesi
Cumhuriyet Üniversitesi

Özet
Bu çalışmada süreksizlik noktalarına sahip süreksiz katsayılı difüzyon operatörü ele alınmıştır. Aşağıdaki
şekilde verilen problemin belirli başlangıç ve sınır koşullarını sağlayan çözümleri için integral denklemler
elde edilmiş, difüzyon denklemi için oldukça kullanışlı olan çözümlerin integral gösterilimleri elde
edilmiştir ve bu gösterilimler kullanılarak probleminin öz değer ve öz fonksiyonlarının önemli özellikleri
bulunmuştur. Elde edilen denklemler ve asimptotik ifadeler kullanılarak süreksizlik noktalarına sahip
süreksiz katsayılı difüzyon operatörünün katsayılarının Weyl fonksiyonu yardımıyla tek türlü
belirlenebileceği ispatlanmış ve spektral veriler yardımı ile operatörün tek türlü belirlenebileceği
ispatlanmıştır.
L problemini aşağıdaki şekilde tanımlayalım;

l  y  :  y   2 p  x   q  x  y   2  x  y , x   0,  

U  y   y   0   0, V  y   y    0
 y  a  0   y  a  0
 1
1
1
L : 
 y  a1  0   1 y  a1  0    1 y  a1  0 
 y  a  0   y  a  0
2
2
2



 y  a2  0    2 y  a2  0    2 y  a2  0 
Burada



spektral parametre, q( x)  L2 0,   , p ( x )  W2  0,   a1 , a2   0,   , a1  a2 . Ayrıca
1

1 , x   0, a1 



1
2
2
1  1   12  0 ,  2  1   2  0 ,   i   i  1, 2   ve   x    2 , x   a1 , a2  to be
i


 2
  , x   a2 ,  
  0 ,   1 ,   0 ,   1 reel sayılardır.
Anahtar Kelimeler: Difüzyon denklemi, İntegral denklem, Weyl Fonksiyonu, Ters Problem.
Abstract
In this study, a discontinuous coefficient diffusion operator with discontinuity points is considered.
Integral equations have been obtained for the solutions given below, which provide certain initial and
boundary conditions. Integral representations of the solutions which are very useful for the diffusion
equation have been obtained and the important features of the eigenvalue and eigenfunctions of the
problem have been found by using these representations. Using the obtained equations and asymptotic
expressions, it has been proved that the coefficients of the discontinuous coefficient diffusion operator
having discontinuity points can be determined with the help of Weyl function, and it has been proved that
the
operator can be uniquely determined
with
the
help of spectral
data.
Let us define the problem L as follows;

1

l  y  :  y   2 p  x   q  x  y   2  x  y , x   0,  

U  y   y   0   0, V  y   y    0
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1
1
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 y  a  0   y  a  0
2
2
2

 y  a2  0    2 y   a2  0    2 y  a2  0 
where



is a spectral parameter, q( x)  L2 0,   , p ( x )  W2  0,   a1 , a2   0,   , a1  a2 .
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to be   0 ,   1 ,   0 ,   1 are real numbers.
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Keywords: Diffusion Equation, Integral Equation, Weyl Function, Inverse Problem.
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Süreksizlik fonksiyonuna sahip difüzyon Operatörü için ters problemler
Inverse problems for diffusion operator with discontinuity function

Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

Abdullah ERGÜN
Dr. Öğr. Üyesi
Cumhuriyet Üniversitesi

Özet
Bu çalışmada süreksizlik fonksiyonuna sahip difüzyon operatörü ele alınmıştır. Başlangıç da, aşağıdaki
şekilde verilen problemin belirli başlangıç koşullarını sağlayan çözümleri için integral denklemler elde
edilmiş, difüzyon denklemi için oldukça kullanışlı olan çözümlerin integral gösterilimleri elde edilmiştir
ve bu gösterilimler kullanılarak probleminin öz değer ve öz fonksiyonlarının önemli özellikleri
bulunmuştur. Elde edilen denklemler ve asimptotik ifadeler kullanılarak süreksizlik fonksiyonuna sahip
difüzyon operatörünün katsayılarının Weyl fonksiyonu yardımıyla tek türlü belirlenebileceği ispatlanmış
ve spektral veriler yardımı ile operatörün tek türlü belirlenebileceği ispatlanmıştır.
L problemini aşağıdaki şekilde tanımlayalım;

l  y  :  y   2 p  x   q  x   y   2  x  y, x   0,  
L : 
U  y   y  0   0, V  y   y    0

 

burada  spektral parametre, q( x)  L2 0,  , p( x) W21 0,   , a1 , a2   0,   , a1  a2 ve

1 , x   0, a1 

  x    2 , x   a1 , a2  to be   0 ,   1,   0 ,   1 reel sayılardır.
 2
  , x   a2 ,  
Anahtar Kelimeler: Difüzyon denklemi, Weyl Fonksiyonu, Ters Problem.
Abstract
In this study, diffusion operator with discontinuity function is considered. In the beginning, integral
equations for solving the given initial conditions of the given problem are obtained, integral
representations of the solutions which are very useful for the diffusion equation are obtained and the
important features of the eigenvalues and eigenfunctions of the problem are found by using these
representations. Using the obtained equations and asymptotic expressions, it has been proved that the
coefficients of the diffusion operator with discontinuity function can be determined with the help of
Weyl function, and it has been proved that the operator can be uniquely determined with the help of
spectral data.
Let us define the problem L as follows;

l  y  :  y   2 p  x   q  x   y   2  x  y, x   0,  
L : 
U  y   y  0   0, V  y   y    0
where



 

is a spectral parameter, q( x)  L2 0,  , p( x) W21 0,   , a1 , a2   0,   , a1  a2 and

1 , x   0, a1 

  x    2 , x   a1 , a2  to be   0 ,   1,   0 ,   1 are real numbers.
 2
  , x   a2 ,  
Keywords: Diffusion Equation, Weyl function, Inverse Problem.
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Bazı Tatlı Sorgum Genotiplerinin (Sorghum bicolor (L.) Moench ssp. saccharatum)
Yarı Kurak İklim Koşullarında Biokütle ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Biomass yield and Morphological Characteristics of Some Sweet Sorghum
Genotypes (Sorghum bicolor (L.) Moench ssp. saccharatum) in Semi-arid Climate
Conditions

Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

Abdullah
ÖKTEM
Prof. Dr.
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University,
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Ayşe Gülgün
ÖKTEM
Dr. Öğr. Üyesi
Harran University
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Dr.
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Özet
Tatlı sorgum son yıllarda enerji bitkisi ve yem bitkisi olarak sığır, koyun ve keçi gibi hayvanların
beslenmesinde kullanılmaktadır. Tatlı sorgum bitkisi taze ve kuru ot amacıyla yetiştirilmekte ve silaj
yapımında kullanılmaktadır. Yeşil ot, kuru ot ve silajlık ot verimi oldukça yüksektir. Ayrıca biokütlesinden
enerji elde etmek mümkündür. Bu çalışma ile bazı tatlı sorgum genotiplerinin yarı kurak iklim koşullarında
biyokütle ve bazı morfolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneme Türkiye’de Şanlıurfa ilinde
bulunan Harran Ovası koşullarında (36o 42’ K ve 38o 58’ D) ikinci ürün olarak 2015 yılında yürütülmüştür.
Araştırmada 49 adet tatlı sorgum genotipi kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 4
tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Çalışmada çiçeklenme süresi, bitki boyu, sap kalınlığı ve biokütle verimi
gibi özellikler incelenmiştir. Genotipler arasında incelenen özellikler bakımından istatistiki olarak önemli
düzeyde farklılık belirlenmiştir (P≤0.01). Çiçeklenme süresi 58.8 gün ile 104.0 gün arasında, bitki boyu 260.1
cm ile 448.0 cm arasında, sap kalınlığı 20.3 mm ile 34.7 mm arasında, biyokütle verimi 9336.0 kg/da ile
29857.5 kg/da arasında değişmiştir. İncelenen özellikler bakımından diğerlerine göre daha iyi performans
gösteren 21 adet genotip daha sonraki çalışmalarda kullanılmak üzere seçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tatlı sorgum, biokütle, bitki boyu, sap kalınlığı
Abstract
In recent years, sweet sorghum has been used as a feed plant and energy plant. Sweet sorghum is used in the
feeding of animals such as cattle, sheep and goats. The sweet sorghum plant is grown for the purpose of fresh
and dry grass and is used for silage production. Green grass, dry weeds and silage weed yields are quite high.
It is also possible to obtain energy from biomass. This study was aimed to determine the biomass yield and
morphological characteristics of some sweet sorghum genotypes in semi-arid climatic conditions. Research
was carried out in 2015 under Harran Plain (36o 42’ N and 38o 58’ E) second crop conditions, Şanlıurfa,
Turkey. In the study 49 genotypes of sweet sorghum were used. The experiment was set up in randomized
complete block design with 4 replicates. Flowering, plant height, stem diameter and biomass yield were
determined in the study. Significant differences were found between the genotypes for tested characteristics
(P≤0.01). Flowering values ranged from 58.8 day to 104.0 day, plant height from 260.1 cm to 448.0 cm, stem
diameter from 20.3 mm to 34.7 mm and biomass yield from 9336.0 kg/da to 29857.5 kg/da. As a result of
research, 21 genotypes with better performance than the others were selected for further studies.
Keywords: sweet sorghum, biomass, plant height, stem diameter
Acknowledgment: The authors are grateful to The Scientific and Technological Research Council of
TURKEY (TUBİTAK) for financial support (Project No: 114 O 946).
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Kurağa Dayanıklı Kırmızı Mercimek (Lens culunaris Medik) Genotiplerinin
Verim ve Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of yield and some Morphological Characteristics of Drought Tolerant
Red Lentil (Lens culunaris Medik) Genotypes
Ayşe Gülgün ÖKTEM

Abdullah ÖKTEM

Dr. Öğr. Üyesi
Harran Üniversitesi

Prof. Dr.
Harran Üniversitesi

Özet
Kırmızı mercimek taneleri yüksek protein ve mineral madde içermesinden dolayı insan beslenmesinde
önemli bir yere sahiptir. Kırmızı mercimek bitkisi olumsuz iklim ve toprak koşullarında yetişebilen bir
bitkidir. Bu çalışmada kurağa dayanıklı mercimek ıslah programı kapsamında kurağa dayanıklı yüksek
verimli mercimek genotiplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Şanlıurfa koşullarında 2011-2012
yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak
kurulmuştur. Çalışmada kurağa dayanıklı 10 kırmızı mercimek hattı ile 2 standart çeşit materyal olarak
kullanılmıştır. Çeşitler ve hatlar arasında çiçeklenme süresi, bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bin tane
ağırlığı, biyolojik verim ve tane verimi bakımından 0.01 seviyesinde farklılık istatistikî farklılık
saptanmıştır. En yüksek tane verimi 4 nolu hattan (160 kg/da) elde edilirken, en düşük verim standart
olarak kullanılan Yerli Kırmızı mercimek çeşidinden (120 kg/da) elde edilmiştir. Bazı hatlar çiçeklenme
süresi, bitki boyu, bin tane ağırlığı, biyolojik verim ve tane verimi bakımından seçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: kırmızı mercimek, kurağa dayanıklılık, tane verimi, biyolojik verim
Abstract
Red lentils have an important place in human nutrition because of their high protein and mineral content.
Red lentils can be grown in adverse climate and soil conditions. In this study, it was aimed to determine
the high yield and drought tolerant lentil genotypes within the framework of the drought resistant lentil
breeding program. Study was conducted in 2011-2012 growing season under Sanliurfa conditions.
Experiment was established to randomize complete block design with 4 replicates. In the study 10 drought
tolerant red lentil lines and 2 standard varieties were used as a crop material. Statistically differences were
found among the tested lines and standard varieties. Flowering period, plant height, first pod height,
thousand kernel weight, biological yield and grain yield were significant at 0.01 levels. The highest grain
yield obtained from line 4 (160 kg/da), whereas the lowest grain yield was found at Yerli Kırmızı standard
variety (120 kg/da). Some better lines than others were selected in considering to flowering period, plant
height, thousand kernel weight and grain yield values.
Keywords: red lentil, drought tolerant, grain yield, biomass yield
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Osmanlı Modernleşmesinde Eğitim Alanında Bir Örnek: Yozgat İdadisi
A Case from the Ottoman Educational Modernism: Idadi School of Yozgat

Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

A. Şevki DUYMAZ
Doç. Dr.
Süleyman Demirel Üniversitesi

Özet
19. yüzyılda Osmanlı Devletinin her alanda yapmış olduğu modernleşme hareketleri içerisinde yer alan
eğitim faaliyetleri son derece önemli bir yer tutar. Bu dönemde eğitim; medreseden mektebe geçiştir.
Yapısal anlamda da bu anlayış hâkimdir.
Yozgat İdadisi, Osmanlı Devletinin eğitim alanındaki modernleşme anlayışının mimari yansımasının bir
ürünüdür. Bildirimiz, Yozgat İdadisinin ilk inşasından günümüze kadar geçirmiş olduğu mimari evrelerini
belgelere dayalı olarak sunulmasıdır. Ayrıca, yapının dönem içerisindeki toplumsal etkilerine yer vermeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İdadi, Yozgat, Son Dönem Osmanlı Mimarisi, Eğitim Yapıları
Abstract
Educational activities have an important place through the process of modernization in every field carried
out by the Otoman State in the 19th century. In this period, education is transferred from medrese to
mektep. This understanding also prevails in respect of structure.
Idadi of Yozgat is the output of the architectural reflection of modernization process in the Otoman
education. This presentation gives the architectural stages the Idadi has experienced from the first building
to the present day using documents. In addition, the building’s social effects are given place.
Keywords: İdadi, Yozgat, Late Ottoman Architecture, Educational Building
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Yerli ve Yabancı Markalı Ürünlere Karşı Tutumlar:
Azerbaycan Örneği
The Attitudes of About Domestic and Foreign Branded Goods: Case of Azerbaijan
Oqtay QULİYEV
Dr.
Azerbaycan Devlet İktisat
Üniversitesi

Şahin EKBEROV
Dr.
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Özet
Çağımızda dünya çok süratli bir şekilde değişime uğramakta ve tek bir küresel pazar haline dönüşmektedir.
Bu değişim süreci işletmeleri etkilediği gibi tüketicileri de etkilemektedir. İletişim sistemlerindeki
gelişmeler küreselleşme sürecini çok hızlandırmıştır. Bu gelişmeler ışığında üretim ulusal olma
statüsünden çıkarak uluslararası statü şeklini almıştır. Bu gelişmeler tüketici davranışlarında ve satın alma
kararlarında ciddi değişikliklere neden olmuştur. Tüketiciler yerli ürünlerle beraber, yabancı ürünleri de
değerlendirmekte ve satın almaktadır. Tüketim sırasında tüketicinin köken ülke hakkındaki düşünceleri
çok önemlidir, çünkü bu düşünceler onun satın alma davranışlarını etkilemektedir. Fakat özellike kriz
dönemlerinde hükumetler yerel üretimin güçlenmesini ve gelişmesini istemektedirler. Bunun en etkili
yollarından biri de ulusal, rekabetedebilir yerel markaların geliştirilmesidir. Bu çalışmanın amacı,
Azerbaycan vatandaşlarının yerli ve yabancı markalı ürünlerin tercihinde köken ülke faktörünün öneminin
belirlenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Köken ülke, etnosentrizm, tüketim
Abstract
Nowadays world changes very rapidly and becomes one global market. This change process is affecting
as well as consumers as firms. Developments in communication systems cause speeding up of
globalization. In point of this developments production become international not national and get
international status. This developments cause radical changes in consumer behaviors and purchase
decisions. Consumers buy both local products, as well as foreign products. During consuming process
costumers belief about country of origin is very important, because this belief effects purchase decisions.
But especially in times of crisis, the governments want the consolidation and development of local
production. One of the most effective ways of this, to develop national, local brands which can compete.
The purpose of this study is to determine the factor of origin country in choice of foreign and local products
of the citizens of Azerbaijan.
Keywords: Country of origin, ethnocentrism, consumption
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İslam Hukukuna İtidal Eksenli Bir Yaklaşım
A Sobriety-Based Approach to Islamic Law

Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

Adnan ALGÜL
Dr. Öğr. Üyesi
Gaziantep Üniversitesi

Özet
Yüce Allah insanlık tarihi boyunca, insanları doğru yola iletmek, dünyevi ve uhrevi saadetlerini temin
etmek için örnek ve rehber olmak üzere vahiyle desteklenen Peygamberler göndermiştir. İnsanlar
Peygamberlerin getirdiği mesajlara kulak tıkadıkları, onlara sırt çevirdikleri vakit her türlü bela ve
ıstıraplara duçar olmuşlardır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in tebliğ etmiş olduğu İslam dininin
iki temel kaynağı Kur’an ve Sünnet iyi bir şekilde incelendiğinde, İslam dininin ve İslam hukukunun insan
fıtratına uygun, her zaman ve her alanda insanların ihtiyaçlarına cevap verebilen, ifrat ve tefritten uzak bir
din ve hukuk sistemi olduğu rahatlıkla görülecektir. Nitekim Yüce Allah: “İşte böylece sizi mutedil bir
millet kıldık”, “Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar”,
“Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri haram etmeyin ve sınırları aşmayın.”
buyurmuş, Peygamber Efendimiz de: “Ey insanlar gücünüzün yettiği nisbette ibadet ediniz. Allah’a yemin
ederim ki, siz bıkıp usanmadıkça, Allah bıkıp usanmaz”, “Dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden
öncekileri, dinde aşırılıkları helâk etmiştir!" buyurarak dinde aşırılığı yasaklamış, orta yolu tutmayı,
hem hayatıyla hem de sözleriyle teşvik etmiştir. Günümüzde yaşanan din kaynaklı sıkıntıların büyük bir
kısmı ya ayet ve hadislerin doğru olarak anlaşılamamasından veya kimi şahısların heva ve heveslerine
göre yorumladıkları dini metinleri insanlara dayatarak aşırıya kaçmalarından kaynaklanmaktadır. Bu da
İslamofobinin körüklenmesine ve insanların, rahmet, sevgi ve hoşgörü dini olan İslam’dan uzaklaşmasına
neden olmaktadır. İşte biz bu çalışmamızda İslam’ın pratik uygulaması olan İslam hukukunun ifrat ve
tefritten uzak adil ve mutedil bir hukuk sistemi olduğunu açıklamaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: İslam, Hukuk, İtidal, İfrat, Tefrit
Abstract
Throughout the history of mankind, Almighty Allah has sent Prophets who have been vigorously
supported as examples and guides to lead people to the right path and to provide worldly and glorious
happiness. Whenever people ignored the messages the Prophets brought, they faced all kinds of trouble
and suffering. If Quran and Sunnah, which are the two basic sources of Islam, are examined carefully, it
will be clearly seen that Islam and Islamic law are suitable for the human nature and they meet the needs
of humankind in every field. Allah Almighty said: "Thus, have We made of you an Ummat justly
balanced”, "Those who, when they spend, are not extravagant and not niggardly, but hold a just (balance)
between those (extremes)", "O ye who believe! Make not unlawful the good things which Allah hath made
lawful for you, but commit no excess: for Allah loveth not those given to excess." Our Prophet banned
exceeding the limits in religion and encouraged people to take the midcourse saying: "O ye who believe!
Worship within the limits of your strength. I swear to Allah, Allah is never tired and wasted, unless you
are tired and wasted." and “Beware of exceeding the limits in your religion, because those before you were
destroyed due to their exceeding the limits in religion.” Today, a great part of the problems related to
religions are caused by either the fact that verses and hadiths cannot be correctly understood or that some
people interpret them according to their desires and their favours and insist that people should accept these
interpretations. This causes Islamophobia's fostering and the departure of people from Islam, which is the
religion of mercy, love and tolerance. In this work, we will try to explain that Islamic law, which is the
practical application of Islam, is a just and moderate legal system away from extremism.
Keywords: Islam, Law, Sobriety, Extremism
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Bilim Dili Türkçe
The Scientific Language, Turkish

Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

Afsaneh SOLTANIRAD
Doktorant
Gazi Üniversitesi

Özet
İnsanoğlunun gelişim sürecinde bilgi, önemli bir yer tutmaktadır. Bilginin nesilden nesile, bir toplumdan
başka bir topluma aktarılması, insanlık tarihinde kültür ve medeniyetlerin doğmasında birinci derecede
etkili unsur olarak karşımıza çıkar. İnsanoğlu varolduğundan beri, bu bilgi aktarımını iletişim ve iletişimin
en etkili aracı olan dil sayesinde gerçekleştirmiştir.
Türkçe’yi ana dili olarak kullanan toplumlar için de aynı durum söz konusudur. Türkçe, kökleri tarihin
derinliklerinde kaybolan ipuçlarının, uzun bir zaman süreci içerisinde belirginleşip demlenerek sağlam
yapısal kanıtlara dönüştüğü, insanlık tarihinde sürekli var olmuş dil - toplum ilişkileri arasında 21. yüzyıla
kadar süregelmiş en yetkin kozmik ve aktuel sözleşmelerden biridir.
Türkçe, desimal sisteme en mantıklı uyum sağlayan dildir. Bu uyumlu sayma ve dil sistemi örneğinin bir
eşi daha yoktur.
‘Türkçe’nin bir dil bilgisi kitabını okumak, bu dili öğrenmek niyetinde olmayanlar için bile gerçek
bir zevktir.
Türkçede, geçmişten günümüze, kelime türetmede en etkili yöntem, kök – yapım eki ilişkisiyle
açıklanabilmektedir. Türkçe’de kelimeler, yapım ekleriyle yeni anlamlar, çekim ekleri vasıtasıyla cümle
içerisinde işlerlik kazanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe, Bilim Dili, Bilim, Dil
Abstract
At the course of development of the human being the knowledgetakes an important place. Transfer of
knowledge from generation togeneration, from one society to another society, appears to us as the
firstdegree effective factor in the emerging of culture and civilizations at thehistory of humanity. Since
the existence of the human being suchtransfer of knowledge and information has been realized by
means oflanguage which is the most effective tool of the communication. The same condition also
comes into question for the societieswhose mother langue is Turkish. Turkish is one of the most
competentcosmic and actual contracts which has reached until the 21st Century, between language and
society relationships , whose clues and rootsdisappeared in the depths of history, converted to
strong structuralevidences by becoming conspicuous and infusing within a longest periodof time, which
has continuously present in the history of mankind. Turkish is the most logical language compatible with
the decimalsystem. This compatible counting and language system is unique andunrivaled. ‘It is a real
pleasure to read even a grammar book of theTurkish Language for those who do not
intend to learn thislanguage. The most effective method in generating words in Turkish from pastto
the present can be explained with the relationship of the root -derivational affix. Words
in Turkish gain new meanings throughderivational affixes, and become functional by means of
inflections withina sentence
Keywords: Turkish, Scientific Language, Science, Language
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Türkçe Eğitiminde Zaman ve Kip Eklerinin Öğretimi: İçerik Tasarımı
Teaching Tense and Mood in Turkish Education: Content Design

Yazar AdıSoyadı
Unvan

Ahmet BENZER

Kübra KARADAĞ

Büşra EVCİ

Doç. Dr.

Kurum

Marmara
Üniversitesi

Yüksek Lisans
Öğrencisi
Marmara
Üniversitesi

Öğretmen-Yüksek
Lisans Öğrencisi
MEB, İstanbul
Faruk Demirbağ
Ortaokulu

Kübra
SARAÇOĞLU
Yüksek Lisans
Öğrencisi
Marmara
Üniversitesi

Özet
Türkçede iki farklı bilgi alanı olan zaman ve kip, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (2006) “kip” başlığı
altında birleştirilmiştir. Bazı akademik kaynaklarda bu anlayış benimsenirken bazı kaynaklarda ise bu bilgi
alanları iki farklı başlık olarak ele alınmıştır. Bu durum ders kitapları ile akademik kaynakların ortak bir
görüşü benimsemediğini göstermektedir. Araştırma kapsamında Benzer’de (2012) yer alan yaklaşım ile
hazırlanan ders içeriği ile Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın (2006) konu anlatımı iki farklı sınıfta
uygulanmıştır. Böylece zaman ve kip konusunun anlatımında içerikte bir güncellemeye gerek olup
olmadığı sorusunun cevabı aranmıştır. Bu amaçla araştırmada iç içe karma yöntem
deseni kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın (2006) 7. sınıf
düzeyindeki zaman ve kip konularını içeren kazanımlarıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan ‘Fiilde
zaman ve kipler konusuna ilişkin akademik başarı testi’ deney ve kontrol gruplarına ön test ve son test
olarak uygulanmıştır. Testin KR-20 güvenirliği. 76 olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın nitel boyutunda ise
araştırmacı öğretmen günlüğü, araştırmacı gözlemci raporları ve öğrenci görüşleri yer
almaktadır. Çalışmanın nicel verilerine bakıldığında deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı bir
fark (t=2,90 p<0,05) bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Zaman, Kip, Türkçe Eğitimi
Abstract
The tense and mood, which are two different information fields in Turkish, have been combined under
the title of “mood” in Turkish Education Curriculum (2006). While this understanding is adopted in
some academic sources, in some sources, these knowledge fields are treated as two different titles. This
suggests that textbooks and academic resources do not adopt a common view. Within the scope of the
research, the content of the course prepared by the approach taken from Benzer (2006), and the subject
description of Turkish Education Curriculum (2006) were applied to two different classes. Thus, the
answer to the question of whether there should be an update on the content of the topics of tense and
mood is searched. For this purpose, combinatorial nested design is used in the study. In the scope of the
research, “Academic achievement test related to the subjects of tense and mood” prepared by the
researchers, and the learning outcomes that includes the subjects of tense and mood at the 7th grade
level of Turkish Education Curriculum (2006) were applied as pretest and posttest to experimental and
control groups. The KR-20 reliability of the test was calculated as .76 Qualitative mood of the study
include the researcher's teacher journal, researcher's observer reports, and student opinions. A
significant difference (t = 2.90 p <0.05) was found between the experimental group and the control
group when the quantitative data of the study were examined.
Keywords: Tense, Mood, Turkish Education.
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AISI 4140 Malzemesinin Delinmesinde Oluşan Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi
Metodu ile Optimizasyonu
Optimization of Surface Roughness of AISI 4140 Material by the Taguchi Method
Ahmet MAVİ
Öğr. Gör. Dr.
Gazi Üniversitesi,
Teknik Bilimler
MYO, Elektronik ve
Otomasyon Bölümü

Ramazan
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Öğr. Gör.
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Teknik Bilimler
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Bölümü
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Fakültesi, İmalat
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Öğr. Gör. Dr.
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MYO, Tasarım
Bölümü

Özet
Bu çalışmada, AISI 4140 malzemesinin delinebilirlik performansı araştırılmıştır. Deneyler 5 mm çapında
kaplamasız ve kaplamalı (TiN) takımlarla kuru kesme şartlarında gerçekleştirilmiştir. Kesme parametreleri
olarak dört farklı Kesme hızı (A), dört farklı İlerleme hızı (B) ve dört farklı Kesme yöntemi (C) (gagalama)
kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak belirtilen parametrelere göre Taguchi L16 ortogonal dizini esas
alınarak deney tasarımı yapılmıştır. İkinci olarak deneyler gerçekleştirilmiş ve delik yüzeylerinde oluşan
pürüzlülük değerleri ölçülmüştür. Üçüncü aşamada, elde edilen deney verileri kullanılarak Taguchi
Metodu yardımıyla optimum kesme parametresi A2B4C3D1 olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yüzey pürüzlülüğü, Delinebilirlik, Taguchi
Abstract
In this study, the drillability performance of AISI 4140 material was investigated. The tests were carried
out under dry cutting conditions with 5 mm diameter uncoated and coated (TiN) tools. Four cutting speeds
(A), four different Feeding speeds (B) and four different cutting methods (C) (pecking) were used as
cutting parameters. In the study, experiment design was made based on the Taguchi L16 orthogonal array
according to the parameters mentioned first. Second, the experiments were performed and measured
roughness formed in the bore surface. In the third step, the optimum cuting parameter was determined as
A2B4C3D1 with the aid of the Taguchi Method using the obtained experimental data.
Keywords: Surface roughness, Drilling, Taguchi
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AISI 4140 Malzemesinin Delinmesinde Oluşan İtme kuvveti ve Torkun Gri
İlişkiler Analizi ile Optimizasyonu
Optimization of Thrust Force and Torque of AISI 4140 Material by the Grey Relation
Analysis
Ramazan
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Özet
Bu çalışmada, sanayide yaygın olarak kullanılan AISI 4140 malzemesinin kuru kesme şartlarında
delinebilirlik performansı araştırılmıştır. Giriş parametreleri olarak dört farklı kesme hızı (30-40-50-60
m/dak), dört farklı ilerleme miktarı (0.075-0.1-0.125-0.15 mm/dev), dört farklı kesme derinliği (6-12-1836 mm) ve kaplamasız - kaplamalı (TiN) kesici takımlarla Taguchi L16 ortogonal dizini esas alınarak
delme deneyleri yapılmıştır. Çıkış parametresi olarak itme kuvveti ve tork değerleri ölçülmüştür. Deneysel
sonuçların değerlendirilmesinde, itme kuvvetlerinin ortalaması ve tork değerleri esas alınmıştır. Son
olarak, elde edilen deney verileri kullanılarak Gri İlişkiler Analizi (GİA) Metodu yardımıyla en uygun
kesme parametreleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İtme Kuvveti, Delinebilirlik, Gri İlişkiler Analizi (GİA)
Abstract
In this study, drillability performance of AISI 4140 material commonly used in industry was investigated
under dry cutting conditions. Four different cutting speeds (30-40-50-60 m / min), four different feed rates
(0.075-0.1-0.125-0.15 mm / dev), four different cutting depths (6-12-18-36 mm and uncoated - coated
(TiN) cutting tools were used for drilling tests based on the Taguchi L16 orthogonal array. The thrust and
torque values are measured as output parameters. The evaluation of the experimental results is based on
the average of the thrust forces and the torque values. Finally, using the obtained experimental data, the
most suitable cut-off parameters were determined with the aid of Gray Relations Analysis (GIA) Method.
Keywords: Thrust force, Drilling, Grey Relational Analysis
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AISI 4140 Çeliğinin Delinmesinde Silindiriklikten Sapmanın Delik Kalitesi
Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
An Investigation of the Cylindrical Deviations’ Effect On Hole Quality In The
Drilling of AISI 4140 Steel
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Özet
Delik delme işlemi esnasında değişen kesme kuvvetleri, matkapta oluşabilecek salgı veya sehim delik
kalitesini ve ölçü tamlığını etkilemektedir. Bu çalışmada, delme işlemlerinde önemli yere sahip
silindiriklikten sapma deneysel olarak araştırılmıştır. Deneylerde, işlenebilirlik özellikleri iyi bilinen AISI
4140 çelik malzeme referans alınmıştır. Deneylerde 5 mm çaplarında kaplamasız ve TiN kaplanmış
kaplamalı matkaplar kullanılmıştır. Deneyler dört farklı kesme hızı (30, 40, 50, 60 m/dak) ve dört farklı
ilerleme (0.075-0.1-0.125-0.15 mm/dev) değerinde kuru delme şartlarında CNC dik işleme merkezinde
yapılmıştır. Delik uygulama biçimi olarak dört farklı kesme derinliğinde (6, 12, 18, 36 mm) delikler
delinmiş, deliklerde giriş ve çıkış ağzı arasındaki eksenel kaçıklık değerleri ölçülerek sonuçlar
yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Delme, AISI 4140, Silindiriklikten sapma
Abstract
During drilling process, the variable cutting forces, the run out and displacement of drills significiantly
affects the hole quality and the measurement accuracy. In this study, the deviation of cylindricity are
investigated experimentally in the experiment. AISI 4140 steel meterial has well-known machining
properties are used. In the drilling tests uncoated and TiN coated Drills in the diameter of 5 mm are used.
The drilling tests are carried out in the four different cutting speed (30, 40, 50, 60 m/min) and in the four
different feed speed (0.075-0.1-0.125-0.15 mm/rev) in the vertical CNC milling machine. The holes are
drilled at four different cutting depths (6, 12, 18, 36 mm). Axial misalignment between the input and output
ports in the holes were measured and the test results were discussed.
Keywords: Drilling, AISI 4140, Cylinderical Deviation
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Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ve Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Yöntemlerinin Gıda Sektöründe Uygulanması Ve Analizi
The Analyze and Application of Activity Based Costing and Time Driven Activity
Based Costing Methods in Food Industry
Ahmet TERZİ
Dr. Öğr. Üyesi
Ardahan Üniversitesi

Özet
80’lerin ikinci yarısından itibaren literatüre giren ve kullanılan Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM),
Hacim Tabanlı maliyet yönteminin değişen üretim şartlarına cevap verememesi üzerine ortaya çıkmıştır.
Ancak FTM’nin uygulanma sürecinin zor ve maliyetli oluşu yöntemin işletmelerde yaygın şekilde
kullanılmasını engellemiştir. Kaplan ve Anderson tarafından 2004’te FTM’nin zorluklarının aşılması
amacıyla Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (ZDFTM) yöntemi geliştirilmiştir. Çalışmanın
amacı, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede FTM ve ZDFTM yöntemlerinin uygulanabilirliğini
incelemek ve sonuçları karşılaştırmalı bir şekilde analize tabi tutmaktır. Çalışma sonucunda her iki
yöntemin de gıda sektöründe uygulanabileceği, ancak uygulama aşamasında ZDFTM yönteminin
FTM’den daha basit ve maliyetsiz olduğu ve maliyet bilgilerini daha doğru bir şekilde sunduğu sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme,
Maliyet Muhasebesi
Abstract
Instead the Volume-Based Costing method which could not respond to the changing production
conditions, Activity Based Costing (ABC) was developed and involved by the literature after the second
half of the 80s. However, high costs and difficulties in implementing ABC prevented its spread. In 2004
Kaplan and Anderson developed Time Driven Activity Based Costing (TDABC) in order to overcome the
difficulties of ABC. This paper aims to investigate the applicability of ABC and TDABC in a food
company and analyze the results comparatively. The paper concludes that both methods can be used in
food industry. But it also highlights that compared to ABC, TDABC is a simplier and low-cost method
and it presents the costing information more accurately.
Keywords: Activity Based Costing, Time Driven Activity Based Costing, Cost Accounting.
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Denge Antrenmanlarının Bilişsel Aktiviteye Etkisi
The Effect of Balance Training in Cognitive Activity

Yazar AdıSoyadı
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Kurum

Doç. Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Özet
Koordinatif yeteneklerden birisi olan denge; birçok duyusal, motor ve biyomekaniksel bileşenlerin
koordine edilen aktivitelerini içeren karmaşık bir süreçtir.
Ağaca tırmanmak, top sürmek, bisiklete binmek gibi aktivitelere günlük olarak zaman ayırdığınızda,
bunun beyin üzerinde olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Çünkü bu hareketler yapılırken, beyin;
bilgiyi önem sırasına göre değerlendirip, işleme soktuğu bulunmuştur.
Bu yüzden, dengeyi sürdürmek için etkili stratejilerin kazanımı sportif performans için temeldir. Birçok
spor branşında performansı belirleyen faktör olarak karşımıza çıkar. Bütün hareketlerin temelinde yer alan
denge genellikle, statik denge, dinamik denge veya her iki şekilde de görülmektedi. Dengenin gelişimine
postür duruşu da etki etmektedir.
Dengenin spor branşınları için önemli bir motor yetenek olduğu kanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra yapılan
çalışmalarda sporcuların yaptıkları hareketlerde önemli derecede denge yetisine dayandığı ortaya
konulmuştur. Voleybolda smaç servis vuruşu, basketbolda turnike, futbolda topa vuruş ve farklı teknik
hareketlerin uygulanabilmesi, tek ayak üzerinde denge gerektirmektedir. Ayrıca, mümkün olan doğrulukta
hareketlerin gerçekleştirilebilmesi için denge önem taşımaktadır.
Bilişsel aktivite; dikkat, bellek, öğrenme, problem çözme ve karar verme gibi bir grup zihinsel süreç için
kullanılan bir terimdir. Bu işlemler sadece beyin ile yapılır ve beyine ait işlevlerdir. Egzersiz ile beyin
fonksiyonlarının gelişimi arasında önemli bir ilişki bulunmuştur. Tek bir akut egzersizin bile, harekete ait
bilişsel aktivitelerden sorumlu olan beyin ön bölgesindeki etkinliğine bağlı olarak kanlanmasının arttığı
ve öğrenme performansında artışa neden olduğu tespit edilmiştir.
Koordinatif egzersizlerin bilişsel performansa etkisini araştırmak için yapılan bir çalışmaya göre;
koordinatif egzersizlerin konsantrasyon ve dikkat içeren görevlerin tamamlanmasında daha etkili olduğu
ortaya konmuştur Bu sonuçlara göre; koordinatif çalışmaların, beynin fonksiyonel performansı için daha
etkili olduğu söylenebilir. Böylece sporcular oyun içinde değişen karmaşık süreçlerde spor dalının
gerektirdiği teknik uygulamaları daha kolaylıkla ve başarıyla uygulayabilirler.
Anahtar Kelimeler: Koordinatif yetenekler, sporcu, beyin
Abstract
The balance, which is one of the coordinating abilities, is a complex process involving coordinated
activities of many sensory, motor and biomechanical components. It has been determined that when you
take time on a daily basis for activities such as climbing, riding balls, riding a bicycle, this is a positive
effect on the brain. Because, while these movements are being made, the brain; assessed and processed
information according to the order of importance. So, the achievement of effective strategies to maintain
balance is the basis for sportive performance. Balance occurs as a factor determining performance in many
sports branches. The balance, which is the basis of all movements, usually occurs either in static balance,
dynamic balance, or both (Aksu, 1994). Posture stance also affects the development of the balance.
It has proven to be an important motor ability for the sporting branches of the balance. Besides, it has been
shown that the athletes' movements are based on the balance of the important period. it requires a balance
on one foot, in the volleyball the spike serve, layup on the basketball, the kicking of the ball on the football
and the application of different technical movements. In addition, there is a balance in order to be able to
perform movements with the right accuracy.
Cognitive activity; is a term used for a group of mental processes such as attention, memory, learning,
problem solving and decision making. These operations are done only with the brain and are functions
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belonging to the brain. There is a significant relationship between exercise and the development of brain
functions. Even a single acute exercise has been found to increase in blood flow due to activity in the
anterior brain area responsible for motion cognitive activities and lead to an increase in learning
performance
According to a study to investigate the effect of coordinative exercises on cognitive performance;
coordinated exercises are more effective in completing tasks that involve concentration and attention.
According to these results; it can be said that coordinated studies are more effective for the functional
performance of the brain. In this way, the athletes can apply the technical applications required by the
sports branch more easily and successfully in the changing complex processes.
Keywords: Coordinative abilities, athlete, brain
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Türkiye’deki Kritik Odonata (Insecta) Türleri ve Gelecekteki Durumlarının
Değerlendirilmesi
Ctitical Species of Odonata in Turkey and Its Future Status
Ali MİROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi
Ordu Üniversitesi

Özet
Odonata türleri böcekler içerisinde en iyi tanınan gruptur. Çok değişik renklere sahip olmaları ve
uçuşlarının ilgi çekmesinden dolayı insanlar tarafından dikkat çekmektedir. Larvaları tamamen suculdur.
Ergin bireylerde sucul habitatlarda (göl, gölet, dere, ırmak vb.) bulunurlar. Bu nedenle bu böcek grubu
için sucul habitatlar oldukça önemlidir. Bu habitatlarda meydana gelebilecek bir bozukluk (suyun
azalması, kirlilik vb.) o bölgede yaşayan Odonata türlerinin popülasyonunda azalmaya veya yok olmasına
neden olabilir. Bu da ülkemiz biyoçeşitliliği açısından önemlidir.
Bu çalışmada, IUCN Red List Data’da yer alan Odonata türleri ortaya çıkarılmış ve incelenmiştir. Aynı
zamanda Türkiye’ninde içinde bulunduğu bölgede tehdit altında olan Odonata türleri ile ilgili yapılan
çalışmalar da değerlendirilmiştir. Kritik türlerin Türkiye’deki coğrafi dağılımları verilmiş ve gelecekte
statülerinindeki durumun ne olabileceği konusu da tartışılmıştır. 2017 IUCN Red List’e göre tehdit altında
olan Vulnurable (VU) giren 6 tür ve Near Thretened (NT) giren 4 tür tespit edilmiştir. Daha önce yapılan
çalışmalara bakıldığında bazı türlerin statülerinde değişiklik olduğu tespit edilmiş ve bu türler üzerinde
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Odonata, Türkiye, IUCN, kritik türler
Abstract
Odonata are a well-known group of insects. They are attracted by people because of their different colors
and the attractiveness of their flights. Their larvae live in frehwater. Adult individuals are found in aquatic
habitats (lakes, ponds, streams, rivers, etc.). For this reason, aquatic habitats are very important for this
insect group. A disorder that may occur in these habitats (water shortage and pollution etc.) may result in
decrease or disappear in the population of Odonata species living in that region. This is important for our
country in terms of biodiversity.
In this study, Odonata species in IUCN Red List Data were revealed and examined. It also has been
evaluated in studies related to Odonata species that are under threat in the region. The geographical
distribution of critical species in Turkey were presented and the subject of what might be the future status
were discussed. The 2017 IUCN Red List of critical species includes ten species distributed in the Turkey
that Vulnurable (VU) six species and Near Thretened (NT) four species. It has been determined that some
species have changed their status according to previous studies and it has been discussed on these species.
Keywords: Odonata, Turkey, IUCN, critical species.
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Apameia Antlaşması (MÖ 188) ve Roma’nın Armenia Politikası
Treaty of Apamea (188 BC) and Roman Policy on Armeni

Yazar AdıSoyadı
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Alican DOĞAN
Arş. Gör.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Özet
Seleukos kralı III. Antiokhos’un MÖ 190’daki Magnesia yenilgisi, sadece Romalıların doğu politikası için
değil aynı zamanda Armenialıların batı ile ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası oldu. III. Antiokhos’un
Apameia Antlaşması (MÖ 188) şartları uyarınca Tauros Dağları’nın ötesine çekilmesinin Küçük Asia’da
yarattığı otorite boşluğu, şüphesiz Armenia’da bir takım değişimler yaşanmasına neden oldu. Armenia,
Seleukos Krallığı’nın baskısından kurtulunca, bölgedeki yöneticiler kendileri için serbest bir hareket alanı
elde ettiler. Bu çalışmada, Apameia Antlaşması’nın Armenia’ya etkileri, Armenia’daki yöneticilerin Roma
ile temasları ve Roma’nın bölgeye bakış açısı ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Magnesia, Apameia Antlaşması, Roma, Armenia.
Abstract
The defeat of Antiochus III the Great, the Seleucid king in the battle of Magnesia in 190 BC was a
significant turning point not only for Roman east policy but also for the relations of Armenians with the
West. The authority gap in Asia Minor following that Antiochus had withdrawn beyond Taurus Mountains
according to the terms of Treaty of Apamea (188 BC) undoubtedly lead to several changes in Armenia.
As a result of that Armenia got rid of the suppression of Seleucid Kingdom the administrators in the region
began to act more freely. In this study the effects of Treaty of Apamea on Armenia, the intercourse of
Armenian authorities with Rome and the Roman viewpoint of the region will try to be analyzed.
Keywords: Magnesia, Treaty of Apamea, Rome, Armenia.
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Değişken Verili Ambalaj Tasarımı
Variable Packaging Design

Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum
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Öğr. Gör.
Atılım Üniversitesi

Özet
Ürünün ambalaj tasarımına sahip olması tanınması ve satılmasına yaramaktadır. Satın alma sürecinin ilk
aşaması dikkat çekimidir ki grafik tasarım bu aşamada önem kazanmaktadır. Ambalaj kullanılan renk,
yazı ve grafiklerin uyumlu olması tüketiciye güven duygusu verir. Rekabet piyasasında ambalajı başarılı
ürünler ön plana çıkmaktadır. Tüketim toplumunda yenilenen ürün çeşitliliği içinde alıcı ürünün her
özelliğine dikkat etmekte ve seçici davranmaktadır. Market raflarında bir arada duran ürünler tüketici
dikkatini çekebilmek için yarış halindedirler. İlgi uyandırarak satış bir pazarlama yöntemidir. Ambalaj
tasarımı bir ürünün aynı zamanda satış elemanı görevini de yerine getirmektedir. Ambalaj endüstrisinde
ürünlerin baskıları konvensiyonel ofset baskı ve flekso baskı ile yapılmaktadır. Bu baskı tekniklerinde
üretilen grafik tasarım kalıplara aktarılıp tek bir kopyanın birbirinin eşi kopyalar üretme prensibine
dayanır. Son yıllarda ivmelenen teknolojik gelişmeler ile dijital baskı da artır ambalaj basımında söz
sahibi konuma gelmiştir. Dijital baskıda herhangi bir kalıba hiç bir şekilde ihtiyaç duyulmamaktadır.
Her bir baskı bilgisayarda yaratılan grafik görüntünün bire bir kopyasıdır. Gerekli program desteği ile
her bir baskının belirli bir bölgesine veya tamamında değişiklik yapılabildiği gibi tamamen tasarımcı
desteksiz bilgisayar yaratımlı grafikler üretilip basılabilmektedir. Örneğin bir ambalajın üzerine
bilgisayara daha önceden girişi yapılmış ve yeri belirlenmiş isimler basılabildiği gibi tasarım öğeleri
daha önceden belirlenmiş konumları ve renkleri bilgisayar algoritmasıyla oluşturulabilen grafik dokular
basılabilmektedir. Böyle bir uygulamalayla ortaya çıkan eşsiz ve/veya kişiye özel ambalaj tüketicinin
dikkatini çekmekte ve tüketicinin ürünle idselleşmesinde ve sonucunda da satışı artırmada yararlı
olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Grafik tasarım, ambalaj tasarımı, değişken veri, dijital baskı
Abstract
Having the product's packaging design helps it to be recognized and sold. The first stage of the buying
process is attention-grabbing so that graphic design gains importance at this stage. Packaging is
compatible with colors, fonts and graphics, giving the consumer confidence. Successful packaging
products are at the forefront in the competition market. Consumer society is paying attention to every
feature of the buyer's product and acting selectively in the renewed product variety. Products that stand
together on the market shelves are in the race to attract consumer attention. Interest- inducing sales is a
marketing method. A packaging design product also fulfills the role of salesperson. In the packaging
industry, the products are printed by conventional offset printing and flexo printing. The graphic design
produced in these printing techniques is based on the principle of transferring copies of a single copy to
each other, transferred to the molds. With the technological developments accelerated in recent years,
digital printing has become a dominant position in increasing packaging printing. In digital printing, no
mold is needed at all. Each print is an individual copy of the graphic image created on the computer.
With the help of the required program, it is possible to produce and print computer-generated graphics
completely without designer support, as it is possible to make changes in a certain region or completely
in each print. For example, on a package, computer names can be printed and pre-assigned names can
be printed, as well as graphical textures that can be created with computer algorithms in predefined
locations and colors of design elements. The unique and / or customized packaging that comes out with
such applications can be useful for attracting the attention of the consumer and for increasing the sales
of the consumer with the product.
Keywords: Graphic design, packaging design, variable data, digital printing
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Güncel Sanatta Grafik Tasarım ve Üretimi Teknikleri
Graphic Design and Production Techniques at Contemporary Art
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Özet
Postmodern sonrası dönemi ifade ederken onu da içine alan güncel sanat, önceki akımlardaki gibi
belirginleşen ve karakteristikleşen bir dil ortaya koymazken üretim teknikleri içinde de sınırlandırma
yapmamaktadır. Her tür üretim tekniği ve materyal ifade biçimi olarak yerini alabilmektedir. Grafik
tasarım tekniklerini yeni medya olarak harmanladığı görülmektedir. Güncel sanat, grafik üretim teknikleri
ve teknolojisini tamamen kullanmaktadır. Güncel sanat içinde yeni medya olarak adlandırılan kolaj,
video, üç boyutlu modelleme, animasyon, baskı, fotoğraf, illüstrasyon gibi grafik tasarımın üretim
tekniklerini çokça kullanmaktadır. Postmodernizmden önce ki sanat akımlarının resim ve heykelle çok
fazla iç içe olması hatta çıkışlı olması güncem sanatı da bugün sahiplenme noktasında bu iki branşa kalmış
gözükmektedir. Sanattın evrensel içinde bu üretim teknikleri grafik tasarıma aittir. Güncel sanatta hangi
grafik tasarım üretim tekniklerinin kullanıldığının belirlenmesi, örneklenmesi ve kayıtlanması gerekliliği
vardır. Güncel sanat ve grafik tasarım arasındaki bağ tartışmaya açılmalıdır. Güncel sanatta grafik
tasarımın yerinin altı çizilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Grafik tasarım, güncel sanat, postmodernizm, post postmodenizm
Abstract
While expressing the postmodern post-modern period, contemporary art, including it, does not limit the
production techniques as it does not put forth a language that becomes distinctive and characteristic like
the previous currents. Every type of production technique and material can take its place as a form of
expression. It seems to blend graphic design techniques as new media. Contemporary art makes full use
of graphic production techniques and technology. Collage, which is called new media in contemporary
art, uses a lot of graphic design techniques such as video, three- dimensional modeling, animation,
printing, photography, illustration. Before the postmodernism, the paintings and sculptures of the art
movements are so intertwined that even today the art of the day seems to have remained at the point of
possessing these two branches. These manufacturing techniques belong to graphic design in the universal
world. There is a need to identify, sample and record which graphic design production techniques are
used in contemporary art. The link between contemporary art and graphic design should be open to debate.
In contemporary art, the place of graphic design should be underlined.
Keywords: Graphic design, contemporary art, postmodernism, postmodernism
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Modernleşmede Paradigmatik Değişim ve Kitle Toplumuna Geçişte 1950’li
Yıllar
1950's Turkey: Paradigmatic Change in Modernization, and Transition to Mass
Society
Artun AVCI
Doç. Dr.
Marmara üniversitesi iletişim fakültesi

Özet
Türk modernleşmesinin asıl paradigmatik dönüşümü, siyasi iktidarın el değiştirdiği 1950’li yıllarda
gerçekleşmiştir. 1950’li yıllar, tarımda makineleşme, karayolları ağırlıklı altyapı stratejisi, hızlı kentleşme,
gecekondulaşma ve modernleşmeyle birlikte kültürel kodların değiştiği yıllardır. Ayrıca bu yıllar cemaat
duygularının yitirilmeye başlandığı, kitle iletişimi ve kitle kültürünün yükseldiği bir dönemdir.
Bu dönemde kentleşme sürecinin görüngüleri -tüketimin toplumsallaşmasıyla birlikte- kitle kültürü
ürünlerinde karşılığını bulmuştur. Modernist edebiyat yapıtları kitle kültürü olgusuna tepki olarak ortaya
çıkmıştır. Söz diziminin serbest çağrışımlar üzerine kurulduğu, anlamı ele vermeyen kapalı bir dil
kullanan modernist yapıtlar, yeni kent insanının yaşam deneyimlerini anlatmıştır.
Bu çalışmanın amacı karayolları politikası ile köyden kente, kentten köye açılan iletişim hatlarının
insanların, gazetelerin, malların akışını kolaylaştırdığı bu dönemin tarihsel ve sosyolojik koşullarını ortaya
koymaktır. Çalışmada yeni toplumsal yaşam, tüketim, pazar ilişkileri ve kitle toplumu kavramları eleştirel
ve multi disipliner çerçevede ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Modernleşme, kentleşme, kitle iletişimi, kitle toplumu, 1950’ler
Abstract
The cutting edge point and the paradigmatic change of Turkey regarding the modernization period was
the years that political power changed hands in the 1950s. In the 1950s, farm mechanization, highway
oriented infrastructure strategy, rapid urbanization and modernization changed the cultural codes of
Turkey.In The 1950s the sense of community that has been lost and also it was the perio that mass culture
and mass communication increased.
In this period, the images of the urbanization process were seen in the products of mass culture.Modernist
literature have emerged as a reaction to this phenomenon. Especially the experience of new modern
everyday life of a city habitant, the syntax is substantially established on free connotation and a closed
speech which does not easily address the meaning is used in these modernist literature.
The aim of this study is to present the historical and sociological conditions of this period in which the
communication lines from village to city facilitated the flow of people, newspapers and goods through
highway policies. The study will focus on new social life, consumption, market relations and mass society
in a critical and multi-disciplinary context.
Keywords: Modernization, mass society, mass communication, 1950s, urbanization
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Abstract
Tarhana chips is a traditional fermented product, is produced in certain regions of Turkey. It is a food
produced in Kahramanmaras and consumed mostly as a snack. It also carries an important potential as a
healthy variety of chips, especially for children. It is possible that Tarhana chips is regarded as a functional
food kind. In this study, it was tried to increase the functional properties of the tarhana chips by adding
yeast strains determined to be probiotic. It was also tried to determine the producibility of a new type of
probiotic foodstuff.
Tarhana chips samples groups, including the control group, were produced in accordance with
conventional methods. Tarhana chips production was carried out by using of probiotic yeast strains
obtained from traditional homemade tarhana samples.
Yeast isolates, which have different morphological and microscopic characteristics, were obtained from
different tarhana samples and were purified. Also, the yeast isolates determined to be probiotic were
selected. Yeast isolates, which have probiotic properties, were selected according to results of viability
tests performed at different stomach conditions.
Basic chemical, microbiological, textural and color properties of tarhana chips samples have been
determined in the study.
As a result of the analyzes were performed, it was determined that chemical, textural and color properties
of tarhana chips samples were similar to each other. At the same time, it was observed that number of the
probiotic yeasts included in the fermentation decreased compared with the inoculation level of yeasts, but
compared with the control group, yeast count was found to be higher.
Keywords: Probiotic microorganism, yeast, chips, dough fermentation, tarhana, cereal product
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Özet
Okullarda akran desteği programları, arkadaş ilişkilerinin önem kazanmaya başladığı ve akran reddi,
dışlanması ve zorbalığının görülebildiği ilköğretim yıllarından başlayarak her yaş grubu için planlanabilir.
Gelişimsel özellikleri ve düzeyleri açısından üniversite öğrencileri akran desteği sağlamaya uygundur.
Üniversite öğrencilerinin büyük bir kısmı ailelerinden ayrı olarak başka bir şehirde öğrenimlerini
sürdürmek zorunda kalmaktadır. Bu öğrenciler yeni bir çevrede tanımadığı bireylerle ilişki kurma ve
geliştirme, barınma, beslenme, ekonomik zorlukları aşma, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılama,
toplumsal baskılar ve gençliğin kendine özgü genel sorunları gibi birtakım sorunlarla karşı karşıya
kalmaktadır. Üniversite yaşamı gençler için yeni bir başlangıç dönemidir. Üniversite yaşantısının
akademik, kişisel ve sosyal açılardan getireceği değişiklikler ve bu değişikliklerle baş edebilme yeteneğini
kazanmak bu sürecin rahat geçirilmesinde kolaylık sağlayacaktır. Üniversite yaşantısı bir geçiş dönemidir.
Bu dönemde değişecek özellikleri fark etmek uyum sürecinin ilk adımıdır. İnsan yaşamındaki her
değişiklik uyum sürecini beraberinde getirir. Uyum sürecini başarıyla tamamlayanlar sosyal ilişkilerinde
açık, içten, dürüst, güvenilir ve yüzeysel olmayan ilişkiler kurabilen, kendi yaşamı üstünde kontrol sahibi
olabilen, yaşanan duyguların farkında olan ve olumsuz da olsalar bunları açık ama ilişkileri bozmayacak
şekilde ifade edebilen kişilerdir. Akran; yaklaşık aynı yaşlarda, benzer geçmiş, değer, yaşantı, yaşam tarzı
ve sosyal bağlamı paylaşan bireye denir. Akran danışmanlığı bir kişinin akranına yardım etmesidir. Akran
danışmanlığı, “kişisel, sosyal ve akademik konularda akranlarına yardım etmeleri için seçilen kişilerin,
başka bir deyişle, akran danışmanların, yardım becerileri ile ilgili eğitim gördükleri ve eğitim sonrasında
sundukları yardımla ilgili süpervizyon aldıkları bir süreç” olarak tanımlanmaktadır. Belli ölçütlere göre
seçilerek temel yardım becerilerinin öğretildiği eğitim programına katılan ve eğitim sonrasında akran
danışmanlığı hizmetini sunanlara “akran danışman”, bu hizmetten yararlananlara da “akran danışan”
denmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uyum, Akran Danışmanlığı, Üniversite.
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Özet
Çalışmada; hemşirelik öğrencilerinin demografik özellikleri, aile ve kendilerinin ekonomik durumlarını
değerlendirmeleri, spor ve egzersiz yapma durumları, sigara ve alkol kullanma alışkanlıkları, ders çalışma
alışkanlıkları ve okul başarılarını algılama biçimleri, beslenme alışkanlıkları, aile ve arkadaş ilişkilerini
değerlendirmeleri, kişilik özellikleri gibi özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Çalışmanın evrenini bir Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde 2017-2018 eğitim döneminde
öğrenim gören bütün(N=425) öğrenciler oluşturmuştur. Örneklemini ise 347 öğrenci oluşturmuştur.
Veriler, araştırmacı tarafından oluşturulan 42 soru ile toplanmıştır.
Elde edilen veriler SPSS 23 istatistiksel paket programıyla değerlendirilmiştir. Verilerin analizi frekans ve
yüzdeler üzerinden yapılmıştır.
Öğrencilerin yaş ortalaması (20.01±1.66), %68.3’ü kadın, %60.2’si Anadolu Lisesi mezunu ve çoğunluğu
(%68) devlet yurdunda kalmaktadır. Anne (%42.4) ve babalarının (%32.6) eğitimleri ilkokul mezunu olup,
%84.1 oranında anneleri ev hanımıdır. Öğrenciler kendi (%66.3) ve ailelerinin (%75.5) ekonomik
durumlarını orta düzeyde görmekte, burs (%39.2) ve kredi (%36.9) almaktadır. Öğrencilerin büyük
çoğunluğu aile içi (%82.4) ve arkadaş (%80.7) ilişkilerini iyi olarak değerlendirmektedir. Öğrencilerin
yarısından fazlası (%59.1) sınavlardan önce ders çalışmakta ve %66’sı okul başarısını orta düzeyde
değerlendirmektedir. Sigara (%15.6) ve alkol (%8.4) alan öğrenci bulunmaktadır. Öğrenciler egzersiz
(%43.2) ve spor (%67.1) yapmamaktadır ve (%67.4) sosyal aktiviteleri bulunmamaktadır. Öğrencilerin
yarısından fazlası (%55.6) düzenli beslenmekte, beslenme tipi olarak karbonhidrat (%23.9), protein
(%10.7) ağırlıklı ve yarısından fazlası karışık (%59.4) beslenmektedir. Öğrenciler kendilerinde olumlu
kişilik özellikleri olarak dürüstlük (%20.4), hoşgörülük (%19.9) ve sakinlik (%15.5), olumsuz kişilik
özellikleri olarak ise %27.2’si sabırsız, %25.8’i çabuk sinirlenen ve %18’i de çekingen olarak belirtmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, Öğrenci Profili, Üniversite Öğrencileri.
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Abstract
Ulcerative colitis (UC) is a worldwide idiopathic, chronic, inflammatory disease of unknown etiology. UC
is treated as an autoimmune disease. Treatment is with anti-inflammatory drugs, immunosuppression, and
biological therapy targeting specific components of the immune response. In Turkey, fruits of Momordica
charantia (MC) have been frequently used in folk medicine for rapid healing of cutaneous lesions, peptic
ulcer and colitis. The present study was aimed to investigate the effect of the oily extract of MC fruit on
major histocompatibility complex (MHC) class I polypeptide-related sequence B (MICB) in a rat model
of colitis, induced by dextran sulfate sodium (DSS). Colitis induced by allowing rats a free access to
drinking water containing 5% DSS for 7 days. The rats were randomized and divided into four groups: (1)
Normal control group [N-C, 10 rats] had free access to a water bottle containing distilled water, free of
DSS, for 14 days. (2) A colitis-control group [UC-C, 10 rats] had free access to a water bottle containing
DSS, for 7 days and fed with normal drinking water for an additional 7 days. Fourteen days after induction
of colitis, olive oil was administered orally by an oral gastric tube once daily to each rat for 14 days. (3)
A colitis group [UC, 10 rats] had free access to a water bottle containing DSS, for 7 days and fed with
normal drinking water for an additional 7 days. (4) A treatment group [MC, 10 rats] had free access to a
water bottle containing DSS, for 7 days and fed with normal drinking water for an additional 7 days.
Fourteen days after induction of colitis, oily MC fruit extract (4 g/kg/day) was administered orally by an
oral gastric tube once daily to each rat for 14 days. At the end of the experimental period and following
16 h of fasting, rats were sacrificed and the colonic tissues were dissected. Animal body, and colonic
weights and MICB expression levels were evaluated. Treatment with oily MC fruit extract attenuated DSSinduced UC as shown by improvement in body weight loss. In the UC and UC-C groups, the colonic
expression levels of MICB increased significantly compared with the N-C group, and were also
significantly higher than those in the MC-treated group. However, there was no statistical difference in
MICB mRNA between groups UC and UC-C. The results of our study pointed out that MC treatment
reduced colonic mucosal damage by down-regulating the expression of MICB, a stress-inducible cell
surface antigens that are recognized by immunocytes and induce cytotoxic activity, in rats with DSSinduced UC. Therefore, M. charantia could be a promising protective agent recommended for UC patients.
Keywords: Momordica charantia, ulcerative colitis, rat model, MHC class I polypeptide-related sequence
B, dextran sulfate sodium.
Acknowledgements: This work was supported by the Scientific and Technological Research Council of
Turkey [216Z093] and Pamukkale University [2013BSP011].
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Abstract
Thaumetopoea wilkinsoni is the major defoliator of pine forests in the eastern Mediterranean. This pest is
a health hazard to visitors in forest stands and to residents in urban areas near infested forests. Although
different methods have been used to control this forest pest, up to now, the problem is still going on largely
unsolved in Turkey. In this study, the essential oils (EO) obtained from Juniperus drupaceae Labill. was
tested for larvicidal activity against Thaumetopoea wilkinsoni Tams. (Lepidoptera: Thaumetopoeidae).
EO were obtained via hydrodistillation and subsequently analysed by gas chromatography-mass
spectrometry (GC-MS). Fourth-fifth instars larvae of the Thaumetopoea wilkinsoni were exposed to
various concentrations (5 to 1000 ppm) of the extracts. Responses varied according to plant material,
concentration, and exposure time. Lethal concentration 50 (LC50) and 90 (LC90) values were determined
by using Probit Analysis program. Concentrations causing 50% or 90% larval mortality ranged from 30.51
ppm to 528.54 ppm, respectively. The twenty compounds identified in the leaf oil accounted for 95.3% of
detected components and the principal constituents of the oil were d-limonene (45.21%), α-pinene
(13.52%) and α-curcumene (11.09%). The obtained results from our study could be useful in search for
safer and more effective natural larvicidal agents.
Keywords: Larvicidal activity, essential oil, GC-MS, terpenes, Juniperus drupacea
Acknowledgements: This work was supported by the Pamukkale University Scientific Research
Coordination Unit [2014FBE009].
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Özet
Şuara tezkireleri, şairlerin zaman içinde unutulmalarını önlemek amacıyla hayat hikayelerinin anlatılıp
eserlerinden örneklerin verildiği biyografik kaynaklardır. Tezkirelerde bu hususta hem bilgi verilmekte
hem de yorum ve değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Çağlarının edebiyat ve kültür ürünü olan
tezkireler, şiir ve şair üzerine yapılan edebî değerlendirmeler dolayısıyla da önem arz ederler. Şairlerin
tezkireye alınışında ve eser veya şiirlerinden verilen örneklerde bir seçim durumu söz konusudur. Söz
konusu seçim, tezkirecinin zevk ve tercihine dayanmakla birlikte geniş çerçeveden bakıldığında çağın
edebî zevkini de yansıtmaktadır. Bir şair ve edebi eser üzerine yapılan olumlu veya olumsuz tüm
değerlendirmeler, edebî eleştiriyi meydana getirmekte ve bu hususta şuara tezkireleri önemli ölçüde
malzeme ihtiva etmektedir. Doğrudan doğruya edebî eleştiri eseri olmasalar bile tezkireler devrin edebî
eleştirisini en çok temsil eden eserlerdir. Tezkireciler genel itibarıyla beğendikleri şairleri tezkirelerine
almışlar ve onların eserleri ve edebi kişilikleri hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Bunu
yaparken de “hoş, hûb, raʿnâ, dilârâ, dilâviz, pesendîde” gibi beğeni ifade eden bazı sıfatlardan
faydalanmışlardır. Bunlardan biri de “zîbâ”dır. Bu çalışmada bu kavramın Ahdî, Rızâ ve Sâlim
tezkirelerinde kullanımı irdelenmiştir. Çeşitli kullanım alanları olan bu kavramın Ahdî ve Sâlim
Tezkireleri’nde daha çok şiir üzerine, Rızâ Tezkiresi’nde ise şair üzerine yapılan değerlendirmelerde
kullanıldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: tezkire, biyografi, zîbâ, edebî eleştiri, Ahdî, Rızâ, Sâlim
Abstract
Poets' tezkires are biographical sources in which life stories are narrated and examples of their works are
given in order to prevent poets from being held over time. In tezkires, this subject is informed and
comments and evaluations are made. Tezkires, literary and cultural products of the ages, are also important
because of literary evaluations on poem and poet. There is an election situation in the acquisition of poets
in the tezkire and the examples given from his works or poems. The choice is based on the pleasure and
preference of the tezkire writer, but also reflects the contemporary taste when viewed from the wide frame.
All positive and negative evaluations of a poet and literary work bring literary criticism to the scene, and
poet tezkires contain important material in this regard. Though they are not literary criticism directly,
tezkires are the most representative works of literary criticism of the period. Tezkire authors generally
took poets who liked them to their tezkires and made evaluations about their works and their literary
personalities. In doing so, they have benefited from some adjectives such as "hoş, hûb, ra'nâ, dilârâ, dilâviz,
pesendîde". One of them is "zibâ". In this study, the use of this concept in Ahdi, Rızâ and Sâlim tezkires
was examined. It has been found that this concept, which has various usage areas, is mostly used in
evaluations of poetry in Ahdi and Salim Tezkires, and in Rıza Tezkires used in evaluations made on the
poet.
Keywords: tezkire, biography, ziba, literary criticism, Ahdi, Rıza, Salim
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Özet
Çeviribilim 1970 lerde filoloji ve dilbilim alanlarından koparak bir sosyal bilim alanı ve kendi başına bir
bilim dalı olarak üniversitelerde yer almaya başlamıştır. Bu tarihlerde bir paradigma değişikliği yaşanmış,
bunun sonucunda, çeviribilim bağımsız bir bilim alanı olarak tanımlanarak görgül, betimleyici ve
disiplinler arası bir çalışma yöntemini benimsemiştir. Dünya çapında bu değişiklik ülkemizde de
üniversitelerde hızla çeviri bölümlerinin kurulmasına ve müfredatlarının geliştirilmesine yol açmıştır. Şu
anda ülkemizde 89 adet mütercim-tercümanlık programı bulunmaktadır. Hepsinin müfredatı aynı olmasa
bile benzer özellikler göstermektedir.
Internette çeviri eğitimi üzerine görüşlerini paylaşan bir öğrenci, “Türkiye’de bizim bölümlerde okuyan
çeviri öğrencilerinin kanayan en büyük yarası, teknoloji çağında yaşamamıza rağmen, hâlâ saman kâğıda
çeviri yapmamızdır” demektedir.
Her gün biraz daha vazgeçilmez hale gelen teknolojinin hızlı gelişimi çeviri piyasasına da damgasını
vurmuş durumdadır. Bilgisayar destekli çeviri araçlarını kullanabilmek çeviri bürolarınca çevirmen
adaylarında aranan özellikler arasında yerini her geçen gün biraz daha pekiştirmektedir. Gelecekte
çevirmenlerin yerini bilgisayarların alacağı tartışmaları ve yüksek öğretimde çeviri eğitiminin piyasadan
soyutlanmış olarak düşünülemeyeceği gerçeği göz önünde bulundurulursa çeviri teknolojilerine ilişkin
yetkinlikler kazandıran derslerin zorunlu dersler arasına yerleştirilmesi çağı takip eden bir adım olacaktır.
Müfredat düzenlemelerini yapmadan önce gelecekte makinelerin çevirmenlerin yerini alıp alamayacağı
veya hangi alanlarda alabileceği tartışmaları sağlam bir temele oturtulmalıdır .Bu bildiride
1- Machine-translation (bilgisayar çevirisi) ile computer- aided translation (bilgisayar destekli
çeviri) kavramları
2- Çeviride teknoloji kullanımı ve Türkiye’deki durum,
3- Bilgisayarların çevirmenlerin yerini alıp alamayacağı,
4- Bunların ışığında, çeviri eğitiminin günümüzde ve gelecekteki teknolojik gelişmelere ayak
uyduracak şekilde planlanması konuları tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler: çeviri, çeviri eğitimi, bilgisayar çevirisi, çeviri teknolojileri
Abstract
“Translation” which was formerly studied as a language learning methodology or as a part of comperative
literature and contrastive linguistics, evolved into a new and independent discipline called as “translation
studies” in 1970s, and asserted its place in higher education programmes as a social science. This global
change resulted in establishing ever growing number of related departments in the universities in Turkey,
currently amounting to almost 89, with similar curricula, though not identical.
A student who shares his views on internet claims that the major problem of the students enrolled in
translation departments in Turkey is that they are still doing translations with pen and paper at an age
which encounters rapid technological developments every day. This inevitable rapid development in
technology influences the requirements of the translation market. Ability to use technological translation
tools is becoming a major prerequisit for a job.
Considering the probability of computers replacing the translators in the future, and the fact that higher
education cannot disregard the requirements of the market, it seems inevitable to design the curricula of
the translation departments accordingly, by including compulsory courses to develop the ability of the
students to use translation tools and technologies efficiently.
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In this presentation, topics such as “machine translation” and “computer aided translation”, use of
computer technologies in translation and current situation in Turkey, the possibility of computers
replacing translators, designing curricula considering the future needs of the market will be discussed.
Keywords: translation, machine translation, computer aided translation, translation market.
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Özet
Yönetim kurulu çeşitliliği olarak adlandırılan yönetim kurulunda kadın üye bulunması durumunun birçok
araştırmacı için ilgi odağı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı yönetim kurulu
çeşitliliğinin Ar-Ge faaliyetleri üzerindeki etkisini vekâlet kuramı bakış açısıyla incelemektir. Bu amacı
gerçekleştirmek için geliştirilen araştırma hipotezleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’na koteli olan 200
firmadan elde edilen ikincil veriler ışığında, birtakım kontrol değişkenleri de dikkate alınarak test
edilecektir. Ar-Ge Yoğunluğu çalışmanın bağımlı değişkenini oluştururken çalışmanın bağımsız
değişkenini yönetim kurulu çeşitliliği oluşturmaktadır. Çalışmanın kontrol değişkenleri ise firma
büyüklüğü, faaliyette bulunulan sektör ve firma yaşından oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal yönetim, Yönetim Kurulu Çeşitliliği, Ar-Ge Faaliyetleri, Vekâlet teorisi
Abstract
It seems that the female members in the board called the board diversity is the focus of attention for many
researchers. The aim of this study is to examine the effect of the board diversity on R&D activities by
agency theory perspective. To achieve this goal, the research hypotheses developed in the light of
secondary data obtained from 200 firms listed in the Public Disclosure Platform, some control variables
taken into account, will test. While R&D Density is the dependent variable of the study, the independent
variable of the study is the board diversity. The control variable of the study are composed of firm size,
sector and firma age.
Keywords: Corporate Governance, Board Diversity, R&D Activities, Agency theory
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Özet
Değişim ve gelişimin çok hızlı gerçekleştiği günümüzde hızlı yaşanan gelişmelere ayak uydurabilen,
elindeki kaynakları amaca yönelik olarak doğru kullanabilen, değişimleri analiz edebilen, rekabet
avantajını elde etmeyi sağlayacak kararları alabilen stratejik bakış açısına sahip liderlere ihtiyaç
duyulmaktadır. Stratejik yönetim yaklaşımıyla beraber literatüre girmiş bir kavram olan stratejik liderlik
işletmelere günümüzün sert rekabet koşulları altında amaçlara ulaşma, rekabet üstünlüğü sağlama ve hatta
hayatta kalabilme imkânı sunan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Öneminden dolayı son
zamanlarda stratejik liderlik konusuna artan bir ilginin olduğu görülmektedir.
Bu araştırmanın amacı ISO500’e kayıtlı olan işletme üst düzey yöneticilerinin bakış açısıyla stratejik
liderlik kavramını incelemektir. Bu kapsamda nitel araştırma yöntemlerinden en çok kullanılan teknik olan
görüşme tekniği ile veriler elde edilmiştir. 7 genel müdür, 4 genel müdür yardımcısı, 1 yönetim kurulu
başkanı ve 2 yönetim kurulu üyesi olmak üzere 14 üst düzey yöneticiyle yapılan görüşmelerden elde edilen
veriler bilgisayar ortamına döküldükten sonra tümevarım analiz yöntemi kullanılarak yorumlanacak ve bu
analiz gereği analizin kategori, kod ve temaları oluşturulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Strateji, Stratejik liderlik, ISO500, Nitel araştırma
Abstract
Today, where change and development take place very quickly, there are need for leaders with strategic
perspectives who are able to keep up with fast-paced developments, use their resources appropriately,
analyze changes, and make decisions that will ensure competitive advantage. The concept of strategic
leadership that has entered the literature together with the strategic management approach, emerges as a
concept that provides opportunities to achieve goals, to provide competitive advantage and even to survive
under today's harsh competition conditions. Because of its importance, it seems to be a growing interest
in strategic leadership in recent times. The purpose of this study is to examine the concept of strategic
leadership from the perspective of senior executives registered to ISO500. In this context, interview
technique, which is the most used technique of qualitative research methods, was used. Data obtained from
interviews with 14 senior executives, including 7 general managers, 4 general manager assistants, 1 board
chairman and 2 board members will be interpreted using the induction analysis method after it is put into
the computer environment and then categories, codes and themes will be created.
Keywords: Strategy, Strategic leadership, ISO500, Qualitative research
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Özet
Bu araştırmanın genel amacı, depremi yaşamış bireylerin depremle ilgili travmalarını depremi yaşamamış
çocuklarına aktarıp aktarmadıklarının incelenmesidir. Bu bağlamda, ailelerin ve çocukların 1999 Gölcük
depremini nasıl tanımladıkları, travmanın kuşaklararası aktarımı çerçevesinde ailelerde ve çocuklarında
görülen tepkiler, deprem travması ile baş etme yolları ve deprem yaşantısının konuşulabilirliği
incelenmiştir.
Araştırmada 1999 Gölcük depremini yaşamış aile üyeleri ve bu ailelerin deprem sonrası dünyaya gelmiş
çocukları ile görüşmeler yapılmış, elde edilen veriler fenomenolojik (olgubilim) deseni ile incelenmiştir.
Araştırma bulgularına göre, deprem yaşantısı ile ilgili görüşler, depremin fiziksel ve duygusal etkilerine
göre ikiye ayrılmaktadır. Çocukların depremin duygusal etkilerinden ziyade fiziksel etkilerine; ailelerin
ise tam tersine duygusal etkilere daha fazla vurgu yaptıkları görülmüştür. Katılımcıların deprem travması
ile baş etme yöntemleri kaderci yaklaşım, çaresiz yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal destek olarak
belirlenmiştir. Deprem travması ile sağlıklı bir şekilde baş edebilen ve sessizliği ya da detaylı anlatımı
tercih etmeden, deprem gerçekliği üzerine kurgulanmış bir hikaye üzerinden deprem yaşantısını paylaşan
ailelerde, bu travmanın kuşaklar arası aktarımına rastlanmamıştır. Ancak, bu grup dışında kalan ailelerde
aktarımın belli özellikleri dikkat çekmiştir.
Anahtar Kelimeler: Travma, deprem travması, kuşaklararası aktarım.
Abstract
The aim of this research was to explore whether parents, who experienced earthquake, transmit their
earthquake related trauma to their children or not. In this respect, parents’ and children’s definitions about
1999 Gölcük earthquake, parents’ and children’s responses according to intergenerational trasmission of
trauma, coping strategies about earthquake trauma and talkability of traumatic event were researched.
Interviews were made with parents, experiencing 1999 Gölcük earthquake, and their children, born after
earthquake. A phenomenological approach investigation was used to examine data from interviews.
According to findings, perception about earthquake was evaluated according to two headings, physical
and emotional effects. Children were focused physical effects more than emotional effects; parents were
focused emotional effects more than physical effects. Besides, coping strategies of families about
earthquake related trauma was defined as fatalistic, optimistic approach, helplessness and social support.
Speakability of earthquake was also defined at the scale from silence to detail explanation.
Intergenerational trasmission of earthquake related trauma was not recognized at parents having healthy
coping strategies and realistic explanation about earthquake. On the contrary, others showed some features
of intergenerational transmission of trauma.
Keywords: trauma, earthquake trauma, intergenerational transmission.
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Animasyonda İşitsel Öğelerin Kullanımı Bağlanımında Geri’nin Oyunu (1997)
Usage of Audio Elements in Animation: Gerı’s Game (1997)

Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

Bahadır UÇAN
Arş. Gör. Dr.
Yıldız Teknik Üniversitesi

Özet
Animasyon, bileşke bir sanat dalı olup görsel ve işitsel öğelerin bütünün kullanımıyla oluşturulmaktadır.
Bu bağlamda animasyon, çoklu disiplinlerin birlikte çalışmasını zorunlu kılar ve bu birliktelikteki uyum,
animasyon filmlerinin başarısını doğrudan etkiler. Animasyonda görsel öğeler (ışık, renk, karakter ve
mekân tasarımları, vb.) temel öğeler olarak görülse dahi ses ve müzik anlamında zayıf kalınması, görsel
unsurlardaki kazanımları gölgeleyebilmektedir. Geri’nin Oyunu (1997) Pixar tarafından hazırlanan Oscar
ödüllü kısa animasyon olmakta ve anlatımda işitsel öğelerin kullanımı noktasında değer kazanmaktadır.
Bu çalışmada, işitsel öğeler üzerinden (müzik, ses, dipses, vb.) Geri’nin Oyunu (1997) kısa animasyonu
incelenmiş, animasyonda duysal unsurların değeri örnek üzerinden vurgulanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Animasyon, Geri’nin Oyunu, işitsel öğeler, filmsel çözümleme.
Abstract
Animation is a combined art discipline, created by using all of the visual and audio elements. In this sense,
animation requires multiple disciplines to work together, and that harmony directly affects the success of
animated films. Even though visual items (light, color, character and space designs, etc.) are regarded as
basic items in animation, weakness in terms of sound and music can overshadow the achievements in
visual elements. Geri’s Game (1997) is an Oscar-winning short animation by Pixar, and has significance
importance on usage of audio elements as narrative tools. In this paper, Geri’s Game (1997) is tried to be
examined through auditory elements (music, sound, background voices, etc.) to emphasize the role of
sound in an animation.
Keywords: Animation, Geri’s Game, audio elements, filmic analysis.
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Bilgisayar Oyunlarında Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları
Augmented Reality Applications on Computer Games
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Özet
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, insanlara yeni deneyimler sunmakta, sosyal ve kültürel yaşamı
önemli ölçüde etkilemekte ve şekillendirmektedir. Bu anlamda 21.yy dijitalleşmenin ileri safhalarının
yaşanacağı yıllara işaret etmekte ve bunun izlerini taşımaktadır. Dijitalleşme, bilgisayar ekranından takip
etme düzeylerini aşarak fiziksel yaşamın içerisinde kendini var etmenini yeni yollarını keşfetmektedir.
Arttırılmış gerçeklik, bu yeni deneyimler üzerine gelişen bir sürecin başlangıcı olmaktadır. İletişim ve
bilişim alanlarındaki yeniliklerin en somut yansımalarını bilgisayar oyunlarına görmek mümkündür. Bu
çalışmada, fiziksel ve sanal gerçeklerin sınırlarını belirsizleştiren arttırılmış gerçeklik uygulamaları,
bilgisayar oyunları üzerinden incelenmeye çalışılmıştır. Bilgisayar oyunları, teknolojik gelişmelerin
hemen tüm süreçlerinde yenilenen, güncellenen bir yapıya sahip olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar oyunları, arttırılmış gerçeklik, iletişim, teknoloji.
Abstract
Developments in communication technologies present new experiences to people and affect and shape
social and cultural life considerably. In this sense, the 21st century marks the years of digitalization and
the traces of it. Digitalization explores new ways of creating itself in physical life beyond the level of
computer screening. Increased reality is the beginning of a process that is developing on these new
experiences. It is possible to see the most concrete reflections of innovations in the fields of
communication and information in computer games. In this paper, it is tried to be examined the increased
reality applications that obscure the boundaries of physical and virtual facts through computer games.
Computer games have a structure that is refreshed and updated with almost all new processes of
technological developments.
Keywords: Computer games, augmented reality, communication, technology.
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Özet
İşletmelerin yaşadıkları finansal başarısızlığın tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar, işletmelerin
yaşadıkları finansal krizin başladığı anda tespit edilerek ekonominin geneline yayılmasının önlenmesi için
önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada 2006-2009 yılları arasında BIST (Borsa İstanbul) İmalat Sanayi
Sektöründeki 126 işletmenin finansal başarısızlığını tahmin etmek üzere Yapay Sinir Ağları (YSA) , C5.0
Karar Kuralı Türetme Algoritması, Sınıflama ve Regresyon Ağaçları (CART) analizi yapılmış ve finansal
başarısızlıktan 1, 2, 3 yıl öncesi için geçerli olabilecek en yüksek tahmin gücüne sahip model
belirlenmiştir. CART analizinde 29 bağımsız değişken kullanılmış, C5.0 ve YSA analizlerinde ise
Diskriminant analizi ileri adımla seçilmiş 8 bağımsız değişken kullanılmıştır. Sınıflandırma yöntemlerinin
tümünde mevcut veri seti %70 eğitim, %30 test seti olacak şekilde iki kısma ayrılarak analizler
gerçekleştirilmiştir.
Analizler sonucunda başarılı-başarısızlık yılından 3 yıl öncesinde (2006 yılı için) en yüksekten düşüğe
genel sınıflandırma doğruluğu sırasıyla, CART (%86.84), YSA (%81.58), C5.0 (%73.68), sınıflandırma
doğruluğuna sahiptir. Başarılı-başarısızlık yılından 2 yıl öncesinde (2007 yılı için) en yüksekten düşüğe
genel sınıflandırma doğruluğu sırasıyla, YSA (%84.21), C5.0 (%78.95), CART (%68.42) sınıflandırma
doğruluğuna sahiptir. Başarılı-başarısızlık yılından 1 yıl öncesinde (2008 yılı için) en yüksekten düşüğe
genel sınıflandırma doğruluğu sırasıyla, YSA (%92.11), C5.0 (%81.58), CART (%76.31) sınıflandırma
doğruluğuna sahiptir.
Çalışmanın sınıflandırma sonuçları ve geliştirilen modellerin dışında literatüre olan diğer katkıları şu
şekilde belirtilebilir. Örnekleme dâhil olan işletmelerin bilanço ve gelir tablosundan elde edilen nicel ve
nitel bağımsız değişkenler kullanılmıştır. Başarılı ve başarısız işletmelerin belirlenmesinde finansal
tablolara dayalı başarısızlık göstergelerinin yanı sıra finansal tablolara dayanmayan özel durum açıklaması
ile belirtilen finansal başarısızlık göstergeleri de kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Başarısızlık Tahmini, Borsa İstanbul, Yapay Sinir Ağları, C5.0 Karar
Kuralı Türetme Algoritması, CART Sınıflama ve Regresyon Ağaçları.

Bu tebliğ, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2018 yılında Doç. Dr. Derviş BOZTOSUN’un danışmanlığında
yürütülen “İşletmelerde Finansal Başarısızlık Tahmininde Geleneksel İstatistiki Yöntemlerle Veri Madenciliği Yöntemlerinin
Karşılaştırılması: BIST’de Bir Uygulama” başlıklı doktora tezine dayalı olarak hazırlanmıştır.
2 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yürütülen “İşletmelerde Finansal Başarısızlık Tahmininde Geleneksel
İstatistiki Yöntemlerle Veri Madenciliği Yöntemlerinin Karşılaştırılması: BIST’de Bir Uygulama” başlıklı doktora tezi Erciyes
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SDK-2016-6988 kodlu proje ile desteklenmiştir.
1

35

Abstract1,2
The studies to determine the financial failure of the businesses have become important for the businesses
to prevent the spread of the failure to economy by determining the beginning of the financial crisis. In this
study, Artificial Neural Networks (ANN), C5.0 Decision Rule Derivative Algorithm, Classification and
Regression Trees (CART) analysis were conducted to predict the financial failure of 126 businesses in the
BIST (Istanbul Stock Exchange) Manufacturing Industry Sector between 2006 and 2009 and the model
with the highest power prediction that could be valid for 1, 2 or 3 years ago was identified. In CART
analysis, 29 independent variables were used, and in C5.0 and ANN analyses, 8 independent variables
selected by the discriminant analysis stepwise were used. In all of the classification methods, the data set
was divided into two parts as 70% education and 30% test set.
As a result of the analyses, the overall classification accuracy from highest to lowest of 3 years prior to
successful-failure year (for 2006) is CART (86.84%), ANN (81.58%) and C5.0 (73.68%), respectively.
The overall classification accuracy from highest to lowest of 2 years prior to successful-failure year (for
2007) is ANN (84.21%), C5.0 (78.95%) and CART (68.42%) respectively. The overall classification
accuracy from highest to lowest of 1 year prior to successful-failure year (for 2008) is ANN (92.11%),
C5.0 (81.58%) and CART (76.31%) respectively.
Other contributions to the literature other than the results of the classification of the work and the
developed models can be stated as follows. The quantitative and qualitative independent variables obtained
from the balance sheet and income table of the businesses included in the sampling are used. Successful
and unsuccessful businesses have been designated as indicators of failure based on financial statements,
as well as financial failure indicators, such as the disclosures not based on financial statements.
Keywords: Financial Failure Estimation, Istanbul Stock Exchange, Artificial Neural Networks, C5.0
Decision Rule Algorithm, CART Classification and Regression Trees.
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Özet
Moda ve sanat kavramları çoğu zaman bir arada kullanılmaktadır. Moda olgusunun ortaya çıktığı 19.
yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar moda ve sanat etkileşimi birçok çalışmanın, araştırmanın
konusu olmuştur. Giysi, tasarım ilke ve yöntemlerine göre hazırlanarak, bir tasarıma dönüşmesinden
itibaren sanat ile ilişkisi başlamıştır. Bu durum giysinin, sanatın içinde yer almasına ve sanat akımlarından
etkilenmesine neden olmuştur.
Bu araştırmanın amacı; sanat akımlarından biri olan sürrealizm(gerçeküstücülük) sanat akımının
etkilerinin görülmeye başlandığı 1920 ‘li yılların başından günümüze kadar olan modadaki etkilerini
örneklerle açıklamaya çalışmaktır.
Araştırma, nitel bir araştırmadır. Veri toplama tekniği olarak doküman analizi, veri analiz tekniği olarak
betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, görseller ile desteklenmiştir. Araştırmanın sonucunda,
modanın sürrealizm sanat akımından nasıl etkilendiği ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Moda, Sanat, Sürrealizm, Moda Tarihi
Abstract
Fashion and art concepts are often used together. The fashion phenomenon emerged from the second half
of the 19th century to the day-to-day fashion and artistic interaction, which was the subject of many
researchers and researchers. Dress has been prepared according to the principles and methods of design
and has begun to relate to art from the turn of a design. This has caused the wearer to be involved in art
and be influenced by artistic trends.
The purpose of this research; surrealism, one of the artistic trends, is to try to explain with examples the
effects of the art movement from the beginning of 1920's until the day when the effects of the art movement
began to be seen.
Research is a qualitative research. Document analysis was used as data collection technique and
descriptive analysis was used as data analysis technique. Obtained findings were supported by visuals. As
a result of the research, it has been revealed how fashion is influenced by surrealism art movement.
Keywords: Fashion, Art, Surrealism, Fashion History
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Özet
Yaşam kalitesi, mutluluk ve yaşam memnuniyetinin tüm yönleri de dahil olmak üzere genel refah
duygusunu yansıtan popüler bir terimdir. Sağlık ilişkili yaşam kalitesini değerlendirmek üzere
geliştirilmiş çalışmada 36 maddelik kısa form (SF-36) kullanılmıştır.
Çalışma ile Türkiye'nin güneybatısındaki Burdur vilayetinde yaşayan bireylerin cinsiyet ve yaş
durumlarına göre yaşam kaliteleri arasındaki farkları karşılaştırmak ve değerlendirmek amaçlanmıştır.
Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Rastgele seçilmiş 991 yetişkin ile kesitsel çalışma deseni tercih
edilmiştir.
SF-36 ölçeğinde maddeler likert tipi düzenlenmiştir. Çalışmada kullanılan SF-36 formunun güvenirlik
katsayısı (r=.925) oldukça yüksek bulunmuştur. Örneklem grubunun ortalama yaşı 33,328 yıl, %52.9’u
kadın (N=524) ve %47.1’i erkek olmak üzere toplam 991 yetişkin oluşturmaktadır. İstatistiksel işlemlerde
independent t testi, korelasyon ve anova testi kullanılmıştır. Çalışmanın alt boyutları ve yaş değerleri
arasındaki korelasyon değerleri -457 ve 088 arasındadır. Cinsiyetlere göre yapılan karşılaştırmada;
duygusal problem sınırlılığı ve sağlıkta değişim boyutları hariç diğer boyutlarda erkekler lehine anlamlı
fark bulunmuştur. Çalışma örneklem grubunun yaş ve sağlık ilişkisini güçlü bir şekilde yansırken kadınlar
erkeklere göre daha düşük skorlara sahiptir.
Anahtar kelimeler: Sağlık ilişkili yaşam kalitesi, SF-36, yetişkinler, yaş, cinsiyet
Abstract
Quality of life is a popular term that conveys that overall sense of well-being, including aspects of
happiness and satisfaction with life as a whole. This study describes an improved 36-item short-form
survey (SF-36) constructed for use in the Medical Outcomes Study.
Evaluate quality of life among people who have been living Burdur province where is located southwest
Turkey and compared differences of quality of life domains across gender and age. Survey method was
used in study. Across-sectional study design was conducted among randomly selected 991 Turkish
adelosecents. A 36-item short-form (SF-36) was constructed to survey health status in the Medical
Outcomes Study.
The highest reliability was found (r=.925) questionare which is SF-36 form. The SF-36 items and scales
were constructed for scoring using the Likert method of summated ratings. Total number of study sample
was 991 with mean age 33,328 years, 52.9 % (N=524) were females and 47.1% (N=467) males.
Independent test, correlation and anova test used as statistical methods. Correlations between age and SF36 subscales ranged from -457 to 088.
There was a significant difference in favor of men according to gender except for limitations of emotional
problems and changes in health domains. Overall, the study reflected stronger health related age among
study sample; female adults had lower scores than male.
Keywords: Health -Related Quality of Life, SF 36, adults, age, gender
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Amish okulları Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da birinci sınıf düzeyinden sekizinci sınıf düzeyine
tek öğretmenli olarak hizmet veren kurumlardır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1972 yılında kabul
edilen yasal düzenleme ile Amish okullarından mezun olanların lise öğrenim sürecine devam etmeleri
zorunluluk kapsamından çıkarılmıştır. Protestan kökenli grup olan Amishler ilk kez Kuzey Amerika’da
18. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanmıştır. Bugün sadece Kuzey Amerika’da yaşamakta olan grubun
yarısı 18 yaşından küçük olmak üzere toplam nüfus sayıları yaklaşık 300 bin civarındadır. Topluluk Kuzey
Amerika da 40 farklı alt grup halinde yaşamaktadır. Benzer özellikler taşımış olsalar da tek bir kültürden
söz edilmemektedir. Kırsal kesimde yaşayan grup üyelerinin büyük çoğunluğu teknolojiyi kullanmaktan
kaçınmaktadır. Örneğin günlük yaşamda; ulaşımda otomobil yerine at arabası kullanılmakta, fotoğraf
çekilmesine izin verilmemekte, elektrikle ve motorla çalışan cihazlar kullanmamaktadırlar. Araştırmaya
yönelik Amerika Birleşik Devletleri Ohio eyaleti Middlefield şehrinde The Crown Jewel of Geauga
County Amish Country adlı okul 20 Eylül 2015 tarihinde ziyaret edilmiştir. Nitel araştırma yöntemi
kullanılan çalışmada, Amish okulunda görev yapmakta olan iki öğretmenle yapılan yarı yapılandırılmış
görüşme ve informal gözlem sonuçları sunulmaktadır. Görüşme sorularına verilen yanıtlarda öğretmen,
öğrenci ve ebeveynlerin okul ihtiyaçlarını birlikte giderdikleri ifade edilmiştir. Okulun güçlü yanları ise;
din eğitiminin verilebilmesi ile ebeveynlerin öğretim sürecini benimsemesi olarak açıklanmıştır. Gözlem
sonuçlarında ise; okulda öğretmen ve öğrencilerin üniforma giydiği, sınıfta geleneksel oturma düzeni
oluşturulduğu, kaynak eserlerin oldukça eski tarihli olduğu ve son olarak okulda elektrikli hiçbir aracın
kullanılmadığı açıklanmıştır.
Anahtar kelimeler: Amish, birleştirilmiş sınıf, eğitim
Abstract
Amish schools are the institutions that provide teaching service with only one teacher from first grade to
8th grade. With the amendment adopted in the United States in 1972 those who graduated from Amish
schools were excluded from the requirement to continue high school education. Amish which origin to
Protestants was first seen in North America in the 18th century. Today the group which lives in North
America is mostly under the age of 18 and is around 300 thousand of number. The group that lives in
North America is made up of 40 different subgroups. Even if they have similar characteristics, there is no
mention of a single culture. Most group members live in rural areas and avoid using technology, for
example, in their daily life instead of automobiles they carry out transportation works with horse carts, do
not take photographs, do not use electric and motor driven devices. For the research study, school of The
Crown Jewel of Geauga County Amish Country at the Middlefield residence in the state of Ohio in the
United States was visited on September 20, 2015. The data includes document review and observationinterview results. The study reflects the results of semi-structured interviews and informal observations
with two teachers working in Amish School. In the answers given to the interview questions, it was stated
that the teachers, students and parents were going to meet the school needs together. The strengths of the
school according to the teachers are with the teaching of religion parents adopted to the teaching process
Observation results reflects that the uniform is worn in the school, the traditional seating arrangement is
established in the class, the sources that is used are very old and no electric tool is used.
Keywords: Amish, one-room schools, education
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Özet
Bu çalışmada, Kırşehir ilindeki toprak örneklerinden izole edilen 10 Gram negatif bakteri tür düzeyinde klasik
ve moleküler yöntemlerle tanımlanmış ve antibiyotiklere dirençli olan izolatlar belirlenmiştir. Bakteriyel
izolatlarda filogenetik benzerlik % 99 oranında bulunmuştur.
Filogenetik verilere göre 3 Enterobacter cloceae, 3 Enterobacter ludwigii, 2 Escherichia coli, 1 Enteobacter
hormahechei ve 1 Plesiomonas shigelloides olarak tanımlanmıştır.
İzolatların toplam antibiyotik direnç profili incelendiğinde, en yüksek direnç % 70 (7 izolat) seftazidime karşı
olduğu belirlendi. Bu izolatlar % 60 (6 izolat) ampisilin, % 40 (4 izolat) sefuroksim ve eritromisin, % 30 (3
izolat) gentamisin, % 20 (2 izolat) penisilin ve siproflaksasin ve % 10 (1 izolat), seftazolin ve tetrasikline
dirençli oldukları saptanmıştır. Aynı İzolatların trimetoprim-sülfametoksazol, amikasin, streptomisin,
kloramfenikol ve norflaksasin antibiyotiklerine karşı duyarlı oldukları belirlenmiştir.
Toprakdaki antibiyotiklere dirençli bakterilerin direnç genlerinin transferini önlemek ve kontrol etmek için
klinik ve zirai ortamlarda antibiyotiklerin dikkatli kullanılması gerekmektedir.
Katkı: Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince
desteklenmiştir ( Proje Numarası: PYO-FEN.4001.15.005).
Anahtar Kelimeler: Gram negatif bakteriler,16S rRNA sekans, antimikrobiyal direnç
Abstract
In this study, 10 Gram negative bacterial species isolated from soil samples in Kırşehir province were identified
by classical and molecular methods and antibiotic resistant isolates. Phylogenetic similarity to bacterial isolates
was found in 99%.
According to the phylogenetic data, 3 Enterobacter cloceae, 3 Enterobacter ludwigii, 2 Escherichia coli, 1
Enteobacter hormahechei and 1 Plesiomonas shigelloides were identified.
When the total antibiotic resistance profile of the isolates was examined, it was determined that the highest
resistance was against 70% (7 isolates) ceftazidime. These isolates were resistant to 60% (6 isolates) ampicillin,
40% (4 isolates) cefuroxime and erythromycin, 30% (3 isolates) gentamycin, 20% (2 isolates) penicillin and
ciproflaxacin and 10% (1 isolate), ceftazoline and tetracycline respectively. The same isolates have been found
to be sensitive to trimetoprim-sulfamethoxazole, amikacin, streptomycin, chloramphenicol and norflakasinin
antibiotics.
Antibiotics should be used with caution in clinical and agricultural environments to prevent and control the
transfer of resistance genes of antibiotic resistant bacteria in the soil.
Acknowledgment: This work was supported by the Ahi Evran University scientific research Project
coordination unit (Project number: PYO-FEN.4001.15.005).
Keywords: Gram negetive bacteria,16S rRNA sequence, antimicrobial resistance
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Özet
Patojenik mikroorganizmaların antibiyotiklere olan direnci, küresel bir sağlık sorunu haline gelmiştir.
Tedavi için gerekli olan yeni antibiyotikler keşfedilmezse, enfeksiyonlara bağlı ölüm oranları son 30 yıla kadar
on kattan daha fazla artması beklenmektedir. Kültürlü bakteriler tarafından üretilen doğal ürünler (NP'ler), klinik
olarak faydalı antibiyotiklerin başlıca kaynağını oluşturmaktadır. Malasidinler çöl toprak örneklerinden izole
edilen Streptomyces albus’ dan elde edilen ve Gram pozitif bakterileri (Staphylococcus aureus) inhibe eden
kalsiyuma bağımlı olan kimyasal bir sınıfdır. Malasidin A (C56H88N12O20) ve B (C57H90N12O20) ailesi, yeni bir
toprak mikrobiyom tarama yöntemi kullanılarak 2018'de keşfedilmiştir. Bu iki malasidin arasındaki fark, lipid
kuyruğunun ucunda bir metilen grubunun varlığı veya yokluğudır. Malasidinlerin kalsiyumun yokluğunda,
antibiyotik kapasitesi yoktur. Bununla birlikte, kalsiyumun varlığında malasidinler, çok dirençli patojenler dahil
olmak üzere bir dizi gram-pozitif bakterilerin (Streptococcus mutans, Streptococcus pneumoniae) hücre duvarını
bozarlar. Malasidinler’de 10 amino asit bulunmaktadır.
Bu on amino asit grubu içinde bir aspartik asit (Asp), iki 3-metil aspartik asit (MeAsp), bir 3-hidroksil aspartik
asit (HyAsp), bir 2,3-diamino 3-metil propanoik asit (MeDap), bir 4-metil prolin (MePro), iki valin (Val), bir lisin
(Lys) ve bir glisinden (Gly) oluşmaktadır. Metagenomlara dayalı antibiyotiklerin ortaya çıkarılması henüz yeni
olup, Gelecek yıllarda, küresel metagenom da gizlenen ve antibiyotik direnci ile mücadele sağlayan doğal
antibiyotiklerin keşfi yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Malasidinler, Streptomyces albus, Gram pozitif patojenler, antibiyotik direnci
Abstract
The increasing resistance of pathogenic microorganisms to antibiotics has become a global health problem.
If the new antibiotics needed for treatment are not discovered, death rates due to infections are expected to increase
by ten quadrillion over the past 30 years. Natural products (NPs) produced by cultured bacteria are the main source
of clinically useful antibiotics. Malacidin is a calcium-dependent chemical class of activities obtained from
Streptomyces albus isolated from desert soil samples and killing Gram positive bacteria (Staphylococcus aureus).
Malacidin A (C56H88N12O20) and B(C57H90N12O20) families were discovered in 2018 using a new soil microbiome
screening method. The difference between these two malacids is the presence or absence of a methylene group at
the end of the lipid tail. Malacidin has no antibiotic capacity in the absence of calcium. However, in the presence
of calcium, malacidins disrupt the cell wall of a number of gram-positive bacteria (Streptococcus mutans,
Streptococcus pneumoniae), including highly resistant pathogens. Malacidinides contain 10 amino acids.
Within this ten amino acid group, an aspartic acid (Asp), two 3-methyl aspartic acid (MeAsp),a 3-hydroxyl
aspartic acid (HyAsp), a 2,3-diamino 3-methyl propanoic acid (MeDap),a 4-methyl proline (MePro), two valine
(Val),a lysine (Lys) and a glycine (Gly). The discovery of antibiotics based on metagenomas is yet to be unveiled,
and in the coming years, the discovery of natural antibiotics concealed in the global metagenome and fighting
against antibiotic resistance should be undertaken.
Keywords: Malacidinler, Streptomyces albus, Gram positive pathogens, antibiotic resistance
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Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki Dinlik-Büyülük Uygulamalara İşlevsel Bir
Yaklaşım
A Functional Approach to Religious-Magical Practices in Dede Korkut Stories
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Özet
Halk anlatıları, bir toplumun geçmişi, sosyal yapısı, inançları ve dünya görüşü hakkında bilgi
edinebileceğimiz kaynakların başında gelir. Başka bir deyişle, halk anlatıları bir toplumu anlamanın
şifrelerini barındırır. Toplumsal değerleri bünyesinde barındıran bu kültür hazineleri içinde Dede Korkut
Hikâyeleri de önemli bir yere sahiptir. Söz konusu hikâyeler, Oğuz toplumunun sosyal yapısı, değer
yargıları ve dünya görüşünün öğrenilip yorumlanması bakımından oldukça önemlidir. Bu çalışma, pek çok
açıdan incelenebilecek Dede Korkut Hikâyeleri’ne dinlik büyülük uygulamalar açısından yaklaşacaktır.
Büyü, insanın doğayı anlamlandırma çabasına koşut olarak doğayı denetimi altına alma isteğinin bir
sonucudur. Bu nedenle büyünün ortaya çıkışı, insanın tarih sahnesine çıkışı ile eşdeğer kabul edilir. Vahşi
doğada yaşam mücadelesi veren insan, çevresini büyüsel düşünceyi merkeze alarak algılamış ve yiyecek
toplama, avlanma, barınma ve güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla büyü uygulamalarına
başvurmuştur. İnsanın ilk düşünce biçimi olarak kabul edilen büyüsel düşünce, toplumsal yapı ve
gelişmelere koşut olarak değişime uğramış, gelişim göstermiştir. Büyüsel düşüncenin temelini oluşturan
insanın doğadaki en güçlü varlık olduğu inancının tarım toplumuna geçiş aşamasında hâkimiyetini
yitirmesiyle insan, kendisinden daha güçlü bir varlığın olduğunu idrak etmeye başlamıştır. Büyüsel
düşüncenin ardından geliştiği varsayılan dinî düşünce biçimi, büyüsel düşünceyi tamamen ortadan
kaldırmamış, kimi uygulamalarda dinlik-büyülük düşünce biçimi olarak yeni bir biçim kazanmıştır. Bu
yüzdendir ki ilk insandan bu güne varlığını koruyan ve karşılaşılan güçlüklere çözüm getirmede
başvurulan büyü uygulamaları, değişen düşünce yapısıyla birlikte dinlik-büyülük bir nitelik kazanmıştır.
Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki dinlik büyülük uygulamaların işlevlerini tespit edip yorumlayacak olan bu
çalışma ile dinlik büyülük uygulamaların, hikâyelerin odağında yer alan Oğuz toplumunun dünya
görüşünün biçimlenmesindeki rolü de gözler önüne serilecektir.
Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir.
Proje Numarası: FEF.A4.18.018
Anahtar Kelimeler: Büyü, Dede Korkut Hikâyeleri, dinlik-büyülük uygulamalar, işlev.
Abstract
Folk narratives are the main sources of information enlightening a society’s history, its social structure,
beliefs and conception of the world. In other words, folk narratives feature codes to comprehend the
society. These cultural treasures namely folk narratives contain social values among which Dede Korkut
Stories occupy an important place. The stories in question are crucial in learning and interpreting the social
structure, standards of judgment and world-view of Oghuzs. This study will scrutinize the religiousmagical practices in Dede Korkut Stories which can be examined from several perspectives.
Magic is the result of human’s claiming to regulate the nature in parallel with his effort to comprehend it.
For this reason, the occurence of magic is considered as contemporary as the earliest stage of human
history. Human who struggle to survive in a wild nature, has used magic to explain the meaning of his
environment and has applied magic to cater for his needs such as foraging, hunting, sheltering and security.
Magical thought which has been accepted as the very first way of thinking, has progressed and changed
depending upon social structures and developments. The belief that humanity rule the earth is the basis of
the magical thought. With agricultural transition, human started to comprehend that there is a sacred being
which is more powerful than himself. Religious thought which is supposed to have risen after magical
thought, has not abolished magical thought completely and has yet taken another twist in certain practices

42

namely religious-magical thought. For this reason, magical practices, which are inherent from the
primitive and are applied to solve the problems, have adopted religious-magical aspects with a shift in
mentality.
This study aims to determine and interpret the functions of religious-magical practices as well as revealing
the role of religious - magical practices forming the world-view of Oghuzs who are at the centre of the
stories.
This work was supported by the Ahi Evran University Scientific Research Projects Coordination Unit.
Project Number: FEF.A4.18.018
Keywords: Magic, Dede Korkut Stories, religious-magical practices, function.
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Balkan Milliyetçiliğine Kuramsal Bir Yaklaşım: Miroslav Hroch Tipolojisine
Göre Bulgar Milliyetçiliği
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Özet
Balkan milliyetçilikleri ile ilgili başta R.W. Seton-Watson'un 20. yüzyılın başında yazmış olduğu çalışma
olmak üzere birçok eser yazılmış ve bu milliyetçiliklerin gelişim süreçleri çeşitli yönleri ile ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Doktora tezi olarak üzerinde çalışmaya başladığımız Bulgar Milliyetçiliği'nin
gelişim sürecinin kuramsal bir çerçevesini ortaya koyma girişimi olarak sunacağımız bu bildiri tartışma
ve eleştiriler ile geliştirilmesi düşünülmektedir. Çalışmada kuramsal çerçeve olarak Miroslav Hroch’un üç
evreli milliyetçilik tipolojisi kullanılacaktır. Hroch, bu tipolojiye göre küçük Avrupa milliyetçilikleri için
4 tip tanımlamıştır; entegre tip, gecikmiş tip, ayaklanma tipi ve bölünmüş tip. Hroch’a göre Balkan
milliyetçilikleri ayaklanma tipi çerçevesinde değerlendirilebilir. Miroslav Hroch’un tipolojisi milliyetçilik
çalışmalarında oldukça dikkat çekmiş, ancak teorinin uygulanabilirliği mikro çalışmalarla
desteklenmemiştir. Dolayısıyla bu çalışma Hroch’un teorisinin Bulgar milliyetçiliğinde ne ölçüde geçerli
olduğunun irdelemesi açısından Balkan milliyetçiliği literatürüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu
çalışmada Osmanlı Devleti hakimiyeti altında gelişen Bulgar milliyetçi hareketi Osmanlı arşiv belgeleri,
dönem basını ve yabancı kaynaklar kullanılarak incelenecektir.
Ayaklanma tipi olarak tanımlanan Balkan milliyetçiliklerinin ortaya çıkışındaki aydın-burjuvazi-basın gibi
iç sosyo-ekonomik kültürel gelişmelerin yanı sıra Büyük Güçler arasında başta Rusya olmak üzere
Avrupalı Güçlerin yarattığı dış etkilerin de önemi dikkate alındığında Bulgar Milliyetçiliğini etkileyen iç
ve dış faktörleri temel noktaları ile ortaya koymak bildirimizin amaçlarındandır. Böylece bu iç ve dış
etkileri kuramsal çerçeve içinde tartışmaya açarken, Bulgar kimliğinin ortaya çıkışı, bu kimliğin ulusal bir
kimliğe dönüşümünü sağlayan altyapıyı ve bu hareketin bağımsızlığa ulaşmasını sağlayan koşulları yer
yer diğer Balkan milliyetçilikleri örnekleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmesi, Bulgar
milliyetçiliğinin özgünlüklerine de vurgu yapılması düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Balkan Milliyetçiliği, Miroslav Hroch Tipolojisi, Bulgar Milliyetçiliği
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Özet
Turizm sektöründe reklam ve pazarlama faaliyetleri, potansiyel müşterilerin destinasyon seçimlerini
etkilemek için yapılmaktadır. Bunu yapmanın en etkili yollarından birisi de sosyal medyadır. Sosyal
medyanın potansiyeli sayesinde; ülkeler, insanlar, işletmeler ve markalar kendilerini tanıtarak müşterilere
ulaşmayı hedeflemektedirler. Türkiye’nin makro düzeyde resmi tanıtım faaliyetleri, Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nın bir birimi olan “Türk Turizm Birimi” tarafından planlanmaktadır. Bu anlamda
misafirperverliğiyle bilinen Türkiye, “ev ve ülke” temalı “Turkey: Home” isimli bir proje başlatmıştır. Bu
proje, dünyanın en önemli yerlerinde kullanılan gazeteler, dergiler ve billboardlar gibi geleneksel medya
kanallarının yanı sıra geniş bir sosyal medya kampanyasını da içermektedir. Bu çalışmada, önemli bir
turizm destinasyonu olarak Türkiye’nin tanıtımda sosyal medyadan nasıl ve ne ölçüde yararlanıldığı
ortaya konmaya çalışılmıştır. İçerik analizi yöntemiyle Türkiye'nin makro düzeyde Facebook, Twitter,
Youtube, LinkedIn ve Google+ gibi sosyal medya uygulamalarında nasıl tanıtıldığı belirlenerek çeşitli
değerlendirmeler yapılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Turizm, Türkiye
Abstract
Promotion and marketing activities at tourism destinations are designed to attract potential tourists to visit
a destination. One of the most effective ways to do this is social media. Because of the potential the social
media has the countries, people, businesses and brands try to promote themselves and intend to reach their
potential customers. The official macro promotion activities are planned by the official Turkish Tourism
Board which is the unit of Ministry of Tourism and Culture. In this sense Turkey known as hospitality has
launched a project called Turkey:Home identified with ‘house and country”. This project involves a wide
range social media campaign besides papers, magazines and bilboards used in the most importnt places of
the world and traditional channels. In this study it is aimed to find out how much and how Turkey being
an important tourism destination use the social media for destiation marketing. İt is aimed to have some
various evaluations analyzing the social networking sites on which Turkey is carrying out it is promotion
activities such as Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn and Google+ by using content analyze method.
Keywords: Social Media, Tourism, Turkey
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Özet
Türkiye finansal piyasaları içinde bankalar önemli bir yere sahiptir. Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası
1930 yılında çıkarılan kanun ile kurulmuştur. Merkez bankası ilk kurulduğu yıllarda ekonomik kalkınmayı
hedef almış ancak son yapılan kanun değişikliği ile fiyat istikrarını hedeflemiştir. Merkez Bankası, Türkiye
Cumhuriyeti’nin mali politikası üzerindeki en önemli etken olan para ve kredi politikasının yöneten, devlet
adına banknot ihraç eden ve banknot basma tekelini elinde bulunduran ve bağımsız olarak para politikasını
yöneten devletin iktisadi ve mali danışmanı konumun da bir kurumdur. Bu görevlerin dışında Merkez
Bankası, açık piyasa işlemlerin yapılmasını, Türk Lirası’nın hacim ve tedavülünü düzenlemekve gerekli
koordinasyon ve teşkilatlanmayı sağlamak, teknik alt yapı ve yöntemlerini denetlemek ve işlerliğini
sağlamak, Bankaların ve Bankaca uygun görülecek diğer mali kurumların yükümlülükleriniesas alarak
zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek, Türk Lirası’nın iç ve dış
değerini korumak için gerekli tedbirleri almak ve yabancı paralar ile altın karşısındaki değerini tespit
etmeye yönelik kur rejimini belirlemek, ödeme ve menkul kıymettransferi ve mutabakat sistemleri
kurmak, Mevduat ve vade türlerini belirlemek, bankalara kredi sağlamak ve faiz oranlarını belirlemek,
Mali piyasada oluşabilecek bir spekülasyona karşı kuruluşların kurallara uygun hareket edip etmediklerini
denetlemek, Bankaların ve Bankaca uygun görülecek diğer mali kurumların, hükümetin alacak ve
borçlarının ifasında ve hükümetin ülkenin ekonomik gidişatı ile ilgili bilgilendirilmesi konusunda bilgi
sunmak, Reeskont ve avans işlemleri yapmak, Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek görevleri arasında
yer alır. Dünya Bankalar arası Mali İletişim Topluluğu’nun Türkiye temsilcisi olan Merkez Bankası, aynı
zamanda ülkemizdeki Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT), Elektronik Fon Transferi (EFT)
sistemlerinin de denetimini yapmaktadır.
Anahtar kelimeler: Türkiye, Merkez Bankası, para, piyasa
Abstract
Banks in the financial markets of Turkey which has an important place. The central bank of the Republic
of Turkey was founded with the law enacted in 1930. The Central Bank targeted price stability with the
recent amendments to the law aimed at economic development in the first years of its foundation. The
Central Bank manages the Republic of Turkey's fiscal policy is the most important factor that monetary
and credit policy on behalf of the state banknote issuers and banknote printing holding monopoly in the
hands and independently manages the monetary policy of the state's economic and financial consultant
position is an institution.
In addition to these duties, the Central Bank is responsible for carrying outo pen market transactions,
arranging the volume and the circulation of theTurkish Lira, ensuring the necessary coordination and
organization, supervising the technical in frastructure and methods and ensuring its functioning, to
determine the procedures and principles related to public liquidity, to take necessary measures to protect
the internal and external value of the Turkish Lira and to determine the exchange rate regime to determine
its value against foreign currency and gold, to establish payment and securities transfer and reconciliation
systems, to determine the interes trates of the banks, to check whether the institutions act according to the
rules against the speculation that may arise in the financial market, to determine whether the banks and
other financial institutions deemed as Bank to provide information about the debt and to inform the
government about the economic progress of the country, to make rediscountand advance transactions, and
to manage the country's gold and foreign Exchange reserves. Financial Communications Society from the
World Bank's Turkey representative of the Central Bank, but also in our country Electronic Securities
Transfer (ESTS), Electronic Funds Transfer (EFT) also serves to control the system.
Keywords: Turkey, Central Bank, tasks, money market
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Özet
İnteraktif belgeseller hakkında yapılan bu araştırmada "Team Gaza" adlı belgesel konu edilmiştir.
Günümüzde yeni medya ve dijital teknolojiler belgesel film yapımcıları için büyük bir potansiyel
yaratmaktadır. Yeni medya ve dijital teknolojilerin gelişmesi ile İnternet'te yeni belgesel biçimleri ortaya
çıkmıştır. Bu yeni biçimler web-doc, interaktif belgesel, yeni medya belgeseli vb. isimlerle anılmaktadır.
Teknoloji maliyetlerinin düşmesi ve kendisini çevirimiçi ortamlarda ifade etmek isteyen yeni kuşağın
ortaya çıkması ile birlikte giderek daha fazla insan interaktif belgesellerle uğraşmaya başlamıştır. İnteraktif
belgesel türü yapımcıların yeni biçimlerde düşünmesini, hayal etmesini, tasarlamasını ve geliştirmesini
sağlayarak farklı şekillerde belgesellerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. İnteraktif belgesellerde üretim
biçimlerinin yanı sıra izleme kültürü de değişmektedir. Seyirciler izlemekten ziyade filmi inceleyerek,
gezinerek ve arama yaparak yeni medya belgeselleri ile etkileşime girmektedirler. Dolayısıyla izleyiciler
interaktif belgellerde birer oyuncu olarak yer alabilmektedir. Araştırmanın konusunu oluşturan "Team
Gaza" belgeselinin yapısal özelliklerinin araştırılmasının yanında toplumsal yaşamı etkileyen bir unsur
olarak futbolun politik ve sosyolojik boyutlarına da değinilecektir. Belgeselde yer alan karakterlerin
vermek istedikleri mesajların izleyiciye empati yoluyla ulaşıp ulaşmadığı göstergebilimsel çözümleme
yöntemi ile açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: İnteraktif Belgesel, Futbol, Gazze
Abstract
In this research on interactive documents, documentary titled "Team Gaza" has been mentioned. Today,
new media and digital technologies create great potential for documentary filmmakers. With the
development of new media and digital technologies, new documentary forms have emerged on the
Internet. With the development of new media and digital technologies, new documentary forms have
emerged on the internet. These new formats are referred as web-doc, interactive documentary, new media
document, etc. With the reduce in technology costs and the emergence of a new generation that wants to
express themselves in online environments, more and more people are increasingly engaging in interactive
documents. The interactive documentary genre allows producers to think, imagine, design and develop
new forms and to produce documentaries in different ways. In interactive documents, the culture of
documentary watching is changing, as well as the forms of production. Audiences are interacting with new
media documents by reviewing, navigating and searching the film rather than just watching it. As a result,
audiences can act as a player in interactive documents. In addition to investigating the structural
characteristics of the documentary "Team Gaza" which forms the subject of the research, political and
sociological aspects of football will also be addressed as an element affecting social life. The messages
that the characters in the documentary want to give will be explained by semiotic method of analysis
whether the audience reaches through empathy or not.
Keywords: Interactive Documentary, Football, Gaza
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Çağdaş Sanat Eğitimi Atölye Uygulamalarının Eğitimsel Eser Eleştirisi
Yöntemi İle İncelenmesi
Investigation of Contemporary Art Education Workshop Applications by Critical
Pedagogy Method
Cemile AYTEKİN
Prof. Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi

Özet
Çağdaş Sanat Eğitimi Atölye Uygulamalarının Eğitimsel Eser Eleştirisi Yöntemi İle İncelenmesi başlıklı
araştırmada, öncelikle Feldman’ın eleştiri kuramı ve yöntemine dayalı olarak, Lisans 3. Sınıf düzeyinde,
Çağdaş Atölye Sanat Eğitimindeki uygulamaları ve eleştiri yöntemi uygulaması ile öğrenci estetik algı ve
beğeni düzeylerini incelemek amaçlanmaktadır.
Araştırmada bilimsel araştırma yöntemi olarak eylem araştırması gerçekleştirilmektedir. Katılımlı gözlem
ve görüşme formları ile, eğitimsel (pedagojik) eleştiri yöntemi basamakları olan; -Betimleme
(Description),-Çözümleme (Analysis),-Yorumlama (Interpretation),-Yargı(Judgement) üzerine örneklem
grubu (amaçlı örneklem) öğrenciler ve öğretim elemanı görüşleri, D.E.Ü Buca Eğitim Fakültesi, 2018
Öğretim yılı çağdaş sanat atölye uygulamaları incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitimsel (Pedagojik) Eleştiri Yöntemi, Çağdaş Sanat Eğitimi, Estetik Algı, Estetik
Beğeni, Sanat Atölye Uygulamaları.
Abstract
It is aimed to investigate students' aesthetic perception and appreciation levels by applying Critical
Pedagogy Method practices and art practises at the 3rd Grade level, based on Feldman's theory and method
of criticism, in the research titled "Investigation of Contemporary Art Education Workshop Applications
by Critical Pedagogy Method"
In the research, action research is carried out as scientific research method. With participatory forms of
observation and interviewing, opinions of students(objective sampling) and teaching staff on pedagogical
methods of criticism; - Analysis, - Interpretation, - Judgment, DEU Buca Education Faculty, 2018
academic year contemporary art workshop applications are examined.
Keywords: Critical Pedagogy Method, Contemporary Art Education, Aesthetic perception and
appreciation, Art Workshop Applications.
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Özet
Tarih boyunca özellikle soyluların kostümleri dönemin özelliklerini gerek form gerekse malzeme olarak
yansıtmaktaydı. 19 yy. ın ortalarında gerçekleşen sanayi devrimiyle toplu üretime geçiş yapılınca
toplumun tüm kesimleri için iyi giysiler ulaşılabilir olmaya başladı. Toplu üretimin hayata geçmesi ile
tüketim toplumunun da temelleri atılmış oldu. Moda kavramı da bu anlamda ortaya çıktı. Dönemin modası
ve genel sanat anlayışını giysiler ve aksesuarlar tüm özellikleri ile yansıtmaya başladılar. Toplu üretimin
geniş pazarlara ihtiyacı vardı ve bunun için yeni çıkan modellerin lanse edilmesi ve yaygınlaştırılması çok
önem kazanıyordu. Bu anlamda çeşitli pazarlama teknikleri geliştirilmeye başlandı. 20.yy da Amerika’da
Hollywood film endüstrisinin gelişmesi zamanla giysi modası için adeta önemli bir reklam aracı haline
geldi. Birçok filmde ünlü yıldızlar giysileriyle ve tarzlarıyla yeni modaların başlaması ve yaygınlaşmasına
sebep oldular. Böylece hem erkek hem de kadın modasında belirli tarzlar klasik hale geldi ve günümüze
kadar ulaştı. Bu etki günümüzde de devam etmektedir. Starlar gerek moda dergilerinde, reklamlarda
markaların tanıtım yüzü olmakta gerekse önemli ödül törenlerinde giydikleri giysilerle bazı modacılarla
işbirliği yapmaktadırlar ve bu her iki taraf için de hem ünlerinin hem de tüketimin artırılması anlamında
avantaj içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Moda, Sinema, Film Starları, Etkileşim
Abstract
The delicately made rich costumes of noble people reflected the general features of the era they belong to
throughout history. After the industial revolution happened in mid 19th century Europe as England and
France being the leading countries, mass production started with automatization and, this made possible
the middle class and even poorer people to reach better clothing. All these developments was also the
starting point of consumerism. The term fashion and the concept of ‘the fashionable’ emerged. Clothes
and accessories have been displaying the artistic tendencies and fashion of their time since then. The mass
production needed expanding markets and the new fashions should be launched and spread. Thus, new
marketing strategies were developed. American Hollywood film industry became an important venue for
new fashions by mid twentieth century. Film stars acted as forerunners for new styles and overall looks in
their films and this resulted in the spread of the new fashionable styles to be adapted and spread by their
admirers. Many styles launched by them became classical and reached our times. This strategy still
continue today; Famous stars can be the faces of leading brands in fashion magazines or adverts.
Celebrities cooperate with fashion designers especially in red carpet occasions. This serves advantages for
both parties.
Keywords: Fashion, Cinema, Film Stars, Interaction
Acknowledgment: Supported by Marmara University, Scientific Research Projects Committee/ Marmara
Universitesi Bapko tarafından desteklenmiştir. SOS-D-120418-0189
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XX. Yy. Başında Paris’te Eğitim Alan ve Siyasi Faaliyetlerde Bulunan Kazan
Tatar Aydınları
The Tatar İntelligentsia of The 20th Century, Educated and İnvolved in Political
Events in Paris.
Çulpan ZARİPOVA ÇETİN
Dr. Öğr. Üyesi
Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Özet
XIX. Yy. sonu XX. Yy. başında yaşayan birçok Tatar aydınının hayatı Fransa’nın başkenti Paris ile
alakalıdır. Türkiye’nin siyasi ve içtimai hayatında, maarifinde, medeniyetinde, genç Türkiye
Cumhuriyetinin oluşma, güçlenme ve gelişme sürecinde büyük rol oynayan Yusuf Akçura 1899 yılında
Paris'e gelir, Serbest Ulumu Siyasiye Mektebi’ne kaydolur. Burada ünlü tarihçi Albert Sarel ve Emil
Bautmey'den ders alarak Batı kültürünü yakından inceler. Türkçülükle ilgili düşüncelerinin İstanbul'da,
Rusya'da ve Fransa'da geliştiği görülen Akçura, bitirme tezi olarak hazırladığı Osmanlı İmparatorluğu
Müesseselerinin Tarihine Ait Bir Tecrübe adlı çalışmasıyla 1903’te üçüncülükle bu okuldan mezun olur.
Akçura’nın Fransa’da olduğu zaman tanıştığı millettaşı Sadri Maksudi ise 1901 yılında Kazan’dan
Paris'e İsmail Gaspıralı tavsiyesi üzerine gider ve Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolur.
1906 yılında Sorbonne’den başarıyla mezun olup Kazan’a dönen Maksudi, Bolşeviklerin iktidara
geçmesinin ardından Rusya'yı terk eder. 1919'da Paris'te düzenlenen Barış Konferansı'na katılır. Bir
müddet Berlin'de yaşar. 1923 yılında ailesiyle Paris'e gelir ve Sorbonne Üniversitesi'nde Profesör
unvanıyla Türk Tarihi dersi okutur.
Aynı dönemde Sorbonne Üniversitesinde eğitim alan diğer şahıs, matematik alanında uzmanlaşan ve tarihe
bu üniversiteden mezun olan ilk Tatar kadını olarak geçen Sara Şakulova, 1897-1905 yıllarında eğitimini
Rusya’da görür. 1909’da ise Paris’e gidip Sorbonne Üniversitesinin Mekanik Matematik fakültesini
kazanır. Buradan mezun olduğunda değişik alanlarda 3 tane yüksek başarı diploması ve Mekanik
Profesörü unvanı alır.
Türkiye
Cumhuriyeti
tarihindeki ilk kadın diplomat, Sadri Maksudi’nin kızı Adile Ayla da ilköğrenimini Paris’te yapar. Babası
Cumhuriyet ilanı sonrası Atatürk’ün daveti üzerine Türkiye’ye yerleşince ortaöğrenimini İstanbul’daki
Notre Dame De Sion Fransız Lisesinde tamamlar.
Ekim Devrimi sonrası hayatlarını muhacirlikte geçiren ve büyük kısmını Türkiye’de yaşayan, Türkçülük
adına değerli faaliyetlerde bulunan, burada vefat eden Tatar yazar, siyasetçi Ayaz İshaki ile Fuad Tuktarov
ise Paris’e Sulh Heyeti üyeleri olarak 1919’da Finlandiya üzerinden gelirler ve Sadri Maksudi ile birlikte
Versay Konferansı’nda İdil-Ural Tatarlarının milli taleplerini beyan ederler.
Anahtar Kelimeler: Kazan Tatar aydınları, Yusuf Akçura, Sadri Maksudi, Ayaz İshaki, Sara Şakulova,
Sorbonne Üniversitesi.
Abstract
The fate of many Tatar intellectuals who lived in the late 19th and early 20th century is directly connected
with Paris. For example, Yusuf Akchura, who played a huge role in the political, social life of the young
Turkish Republic, its formation, development, education and culture, came to Paris in 1899. Here he
enrolled in the school Serbest Ulumu Siyasiye Mektebi. Attending lectures of famous historians Albert
Sarel and Emil Bautmey, found an opportunity to thoroughly study the European culture. It is believed
that his thoughts about Turkism were developed not only in Kazan and Istanbul, but also in France. In
1903 he defended his thesis on "The experience of the history of the institutions of the Ottoman Empire"
and successfully graduated from this school.
Sadri Maksudi, whom Akchura met when he was studying in Paris, in 1901, at the insistence of Ismail
Gasprinsky, came here to enter the law faculty of the Sorbonne University. In 1906, he successfully
completed it and returned to Kazan. However, after the Bolsheviks came to power, not having adopted
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their policies, he was forced to emigrate. In 1919, he participated in the Versailles Conference. For some
time he lived in Berlin. In 1923, with his family moved to Paris and worked as a professor of Turkic history
at the Sorbonne University.
In the same years, Sarah Shakulova was educated at the Sorbonne University, and later a mathematician.
She went down in history as the first Tatar woman to study at this school. After studying in Russia in
1897-1905 in 1909, she went to Paris and entered the Faculty of Mechanics at the University of Sorbonne.
She graduated from the university with three red diplomas in various fields and a meeting of a professor
of mechanics.
The first woman diplomat in the history of the Turkish Republic, the daughter of Sadri Maksudi Adil Aida
received an elementary education in Paris. And in the following years, when her father, at the invitation
of Ataturk, moved to live and work in Turkey, she received secondary education in Istanbul in the French
Lyceum Notre Dame De Sion.
Tatar writers and politicians Gayaz Iskhaki and Fuad Tuktarov, after the revolution of 1917, because of
their convictions, they were forced to emigrate abroad. They transferred their struggle for the independence
of the Turkic peoples to Turkey, lived the main years of their life here and are buried here. They come to
Paris in 1919 through Finland as part of a peaceful delegation to attend the Versailles Conference.
Keywords: Kazan Tatar intelligentsia, Yusuf Akchura, Sadri Maksudi, Gayaz Iskhaki, Sarah Shakulova,
Sorbonne University.
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Temperlenen AISI H10 Sıcak İş Takım Çeliğinin Dinamik Deformasyon
Yaşlanma Davranışının Araştırılması
Investigation of the Dynamic Strain Aging Behaviour of Tempered AISI H10 Hot
Work Tool Steel
Demet TAŞTEMÜR

Süleyman GÜNDÜZ

Ramazan KAÇAR

Araştırma Görevlisi
Karabük Üniversitesi

Profesör
Karabük Üniversitesi

Profesör
Karabük Üniversitesi

Özet
Bu çalışmada, AISI H10 sıcak iş takım çeliğinin temperlenmiş koşullar altında dinamik deformasyon
yaşlanma davranışı incelenmiştir. 1050 °C’de 1 saat östenitleme işleminin ardından suda soğutulan
numuneler farklı temperleme sürelerine tabi tutulmuşlardır. Temperlenen numuneler üzerinde yapılan ön
çalışma aşamalarında mikroyapı ve sertlik analizleri yapılarak optimum parametre değeri olarak 2 saat
temperleme süresi belirlenmiştir. Yaşlandırma işleminde çekme deneyleri 25 °C, 100 °C, 200 °C, 300 °C,
400 °C, 500 °C, 600 °C ve 700 °C sıcaklık aralığında ve 1x10-3 s-1 deformasyon oranında
gerçekleştirilmiştir. Her test sonrası gerilme-gerinim diyagramları elde edilerek, bu diyagramlardan farklı
sıcaklıklarda çekme testine tabi tutulan her numune için maksimum çekme dayanımı, akma dayanımı (%
0,2), yüzde uzama (%) ve pekleşme oranı (δy) belirlenmiştir. Ayrıca 25 °C, 200 °C, 400 °C ve 700 °C’de
yapılan çekme testi sonrası kopan numuneler üzerinde SEM analizleri gerçekleştirilmiş olup dinamik
deformasyon yaşlanmasının kırılma davranışı üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Çekme sonuçları
temperlenmiş numunelerin dinamik deformasyon yaşlanması ile tutarlı olarak 200 oC ve 300 oC'de akma
dayanımında ve maksimum çekme dayanımında bir artış, ancak % uzama değerlerinde azalma olduğunu
göstermiştir. AISI H10 sıcak iş takım çeliğinde dislokasyonlar ile arayer atomları (C veya N) veya yer
alan atomları (Cr veya Mo) arasındaki etkileşim nedeniyle dinamik deformasyon yaşlanmasının farklı
sıcaklıklarda meydana geldiği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sıcak iş takım çelikleri, Dinamik deformasyon yaşlanması, Mekanik özellikler
Abstract
In this study, dynamic strain aging behaviour of hot work tool steel AISI H10 was investigated under
tempered conditions. After the austenitizing at 1050 °C for 1 h., as-quenched samples were subjected to
different tempering times. Microstructure and hardness analyzes were carried out in the preliminary study
stages on the tempered samples and the optimum parameter value of 2 hours tempering time was selected.
In the aging process, tensile tests were carried out at a temperature range of 25 °C, 100 °C, 200 °C, 300
°C, 400 °C, 500 °C, 600 °C and 700 °C and at a strain rate of 1x10-3 s-1. Stress-strain diagrams after each
test were obtained and the maximum tensile strength, yield strength (0,2 %), elongation (%) and
workhardening rate (δy) were determined for each specimen subjected to tensile test at different
temperatures. In addition, SEM analyzes were performed on the fracture samples after the tensile test at
25 °C, 200 °C, 400 °C and 700 °C, and the effect of dynamic strain aging on fracture behavior was also
investigated. The tensile properties indicated that tempered samples showed an increase in yield strength
(YS) and ultimate tensile strength (UTS) but a decrease in elongation at 200 oC or 300 oC consistent with
dynamic strain aging. It is believed that dynamic strain ageing (DSA) occurs in AISI H10 hot work tool
steel at different temperatures because of interaction between dislocations and interstitial solute atoms (C
or N) or substitutional atoms (Cr or Mo).
Keywords: Hot work tool steels, Dynamic strain aging, Mechanical properties
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ZnO Modifiyeli Silika Dolgusu İçeren Doğal Kauçuk/Stiren Bütadien Kauçuk
Kompozitlerin Vulkanizasyon Karakteristikleri ve Mekanik Özellikleri
Vulcanization Characteristics and Mechanical Properties of ZnO Modified Silica
Filled Natural Rubber/Styrene Butadiene Rubber Composites
Deniz AKIN ŞAHBAZ

Çağlayan AÇIKGÖZ

Arş. Gör. Dr.
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Özet
Kauçuk endüstrisinde, kauçuk bileşiklerin mekanik özelliklerini geliştirmek ve aynı zamanda ürün
maliyetini düşürmek için dolgu maddeleri kullanılır. Çeşitli dolgu maddeleri arasından silika, açık renkli
kauçuk ürünlerin üretiminde en çok kullanılan dolgu maddesidir. Ancak, silika yüzeyinde bulunan silanol
grupları nedeniyle oldukça polar ve reaktif bir dolgu maddesidir ve bu da kauçuk karışımında dolgu
dağılımının zayıf olmasına ve işleme zorluğuna neden olur. Yapılan bu çalışmanın amacı; sol jel yöntemi
ile silika yüzeyinin ZnO ile modifiye edilmesi ve ayrıca doğal kauçuk/stiren butadien kauçuk
kompozitlerinin kürlenme ve mekanik özellikleri üzerine modifiye edilmiş ve edilmemiş silikanın
etkisinin karşılaştırılmasıdır. Silika doldu maddesinin yüzey modifikasyonu taramalı elektron mikroskobu
(SEM), enerji dağılımlı spektroskopi (EDS) ve Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektroskopi
kullanılarak karakterize edilmiştir. Modifiye edilmiş silika ve herhangi bir işlem uygulanmamış silika
dolgulu her iki kauçuk karışımının vulkanizasyon değişkenleri olan Scorch ve pişme süresi ile minimum
ve maksimum tork değerleri hareketli kalıp reometresi ile 150C sıcaklıkta belirlenmiştir. Ayrıca, doğal
kauçuk/stiren bütadien kauçuk vulkanizatlarının her biri için sertlik, kopma mukavemeti ve kopma
anındaki uzama miktarları incelenmiştir. Sonuçlar, silika dolgu maddesinin modifikasyonunun, kauçuk
bileşiklerinin özellikleri üzerinde, modifiye edilmemiş silika dolgu maddesine kıyasla daha olumlu bir etki
sergilediğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Dolgu Maddesi, Sol-jel yöntemi, Stiren Butadien Kauçuk, Kürlenme Özellikleri,
Mekanik Özellikler
Abstract
In rubber industry, reinforcing fillers are used to enhance the mechanical properties of rubber compounds
and also to reduce the cost of the product. Among the different types of filler, silica is the primarily filler
in the production of light-colored rubber products. However, silica is a highly polar and reactive filler
because of the silanol groups on the surface, which cause to poor filler dispersion in rubber mixture and
difficulty in processing. The main goal of the present study is to modify surface of silica with ZnO by solgel method and also to compare the influence of the modified silica with unmodified silica in the cure and
mechanical properties of natural rubber/styrene butadiene rubber composites. The surface modification of
the silica filler is characterized by scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy
(EDS) and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. Cure characteristics, which are scorch time,
cure time, maximum and minimum torque of the rubber compounds filled with the modified silica and
unmodified silica were determined at 150C with a Moving Die Rheometer. Besides, hardness, tensile
strength and elongation at break of the natural/styrene butadiene rubber vulcanisates for each curing
system were investigated. The results showed that the modification of silica filler exhibited more
favourable effect on the properties of rubber compounds in comparison with unmodified silica filler.
Keywords: Filler, Sol-gel method, Styrene Butadiene Rubber, Cure Characteristics, Mechanical
Properties
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Atık Aktif Çamur ile Sulu Çözeltilerden Kristal Viyole Boyarmadde Giderimine
Ait Adsorpsiyon İzotermlerinin Değerlendirilmesi
Valorization of Adsorption Isotherms of Crystal Violet Dye Removal from Aqueous
Solutions by Waste Activated Sludge
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Özet
Atık su arıtma sürecinde ciddi anlamda çevre kirliliğine neden olabilecek miktarlarda atık aktif çamur
oluşmaktadır. Çamurun giderimi, atık su arıtma tesisinin yüksek işletim maliyeti nedeniyle önemli bir
sorundur. Atık çamur değerli organik karbon içeriğine sahiptir; bu da atığı, geniş yüzey alanı ve yüksek
bağ yapma eğilimi nedeniyle boyar madde molekülleri için mükemmel bir adsorban haline getirir. Yapılan
bu çalışmada, membran biyoreaktör sisteminde kullanılmış olan aktif çamur atığı, sulu çözeltilerden kristal
viyole boyasının adsorpsiyonunda tekrardan kullanılması için kimyasal olarak aktive edilmiş ve
karbonizasyonu sağlanmıştır. Adsorban dozajı, pH, temas süresi ve başlangıç boyar madde derişimi gibi
proses parametrelerinin boyar madde giderim performansı üzerine etkisi çalışılmıştır. Optimum
adsorpsiyon koşulları; 150 dakika temas süresi, 6 pH, 25°C adsorpsiyon sıcaklığı ve 4 g/L adsorban dozajı
olarak belirlenmiştir. Optimum adsorpsiyon koşulları altında, adsorpsiyon izotermleri Langmuir,
Freundlich, Temkin ve Redlich-Peterson modelleri kullanılarak incelenmiştir. Freundlich izoterm modeli,
yüksek korelasyon katsayıları ile izoterm verilerine en iyi uygunluğu göstermiştir. Bu sonuç, boyar madde
moleküllerinin adsorpsiyonunun atık aktif karbonun heterojen yüzeylerinde gerçekleştiğini ve atık aktif
karbon yüzeyindeki ısı dağılımının düzenli olmadığını göstermiştir. Yapılan çalışmada, atık aktif çamurun
atık sulardan boyar madde giderimi için etkin bir adsorban olarak kullanılabileceği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Atık aktif çamur, adsorpsiyon, kristal viyole, izoterm
Abstract
A large amount of waste activated sludge is generated during the wastewater treatment process, which can
cause serious environmental pollution. The disposal of the sludge is an important problem due to the high
operating costs of a wastewater treatment plant. The waste sludge has a valuable organic carbon content,
which makes the waste excellent adsorbent for dye molecules due to its large surface area and high binding
affinity. In the present study, the waste activated sludge used in a membrane bioreactor system was
chemically activated and carbonized to reuse for adsorption of crystal violet dye in aqueous solutions. The
effect of process parameters such as adsorbent dosage, pH, contact time and initial dye concentration on
the performance of dye removal were studied. The optimum adsorption conditions were obtained as
follows: contact time of 150 minutes, pH of 6, the adsorption temperature of 25 ℃ and the adsorbent
dosage of 4 g/L. Under optimal adsorption conditions, the adsorption isotherms were investigated using
Langmuir, Freundlich, Temkin and Redlich–Peterson models. The Freundlich isotherm model showed the
best fit of the isotherm data with higher correlation coefficients. The model indicated that the dye
molecules adsorption took place on heterogeneous surfaces of the waste activated sludge and the
distribution of the heat on the waste activated sludge surface was nonuniform. The present study shows
that waste activated sludge can be effectively used as a adsorbent for the removal of dyes from wastewater.
Keywords: Waste activated sludge, adsorption, crystal violet, isotherm
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Aristofanes’in Fantastik Ütopyası, Ecclesizusae: Atina’daki Oikos/Polis
Ayrımın Ters Yüz Edilmesi
Aristophanes’ Fantastic Utopian, Ecclesizusae: Inversion of the seperation of
oikos/polis in Athens.
Deniz KUNDAKÇI
Dr. Öğr. Üyesi
Kastamonu Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Özet
Bu bildirinin konusu, eski komedyanın ünlü isimlerinden Aristofanes’in “Kadınlar Meclisi” (Ecclesizusae)
adlı oyunudur. Bu ve benzer nitelikli eserlerinde Aristofanes, Atina demokrasisinin çarpık yönlerini
kıyasıya eleştirir ve kadınların devlet rejimini ele geçirdiği fantastik bir ütopya tasarlar. Bu kurgusal
gerçeklikle o, politik fırsatçıların, resmi parazitlerin ve işgüzarların olmadığı bir dünya tasavvur eder.
Aristofanes bu yolla bir yandan Atina demokrasisinin kamusal alan ağırlıklı yapısını tersine çevirmekte,
diğer taraftan da Platon’un “Devlet” adlı eserinde kurguladığı idealize bir rejim arayışını yansıtır. Özetle,
çalışmada Aristofanes’in başta “Kadınlar Meclisi” eserinden hareketle, Atina demokrasisini eleştirel bir
şekilde nasıl değerlendirdiği ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aristofanes, Komedya, Aristoteles, Felsefe, Demokrasi.
Abstract
The issue of this paper, the play called “Assemlywomen” (Ecclesizusae) of Aristophanes, one of the
famous names of old comedy. Aristophanes in these and similar plays criticizes the distored aspects of
Athens democracy and designs a fantastic utopia in which women take over state regime. Aristophanes
with this fictional reality, envisions a World without political oppotunists, offical parasites and meddlers.
In this way, Aristophanes reverses the public spehere sturucture of Athens democracy on the hand, and he
seeks to find an ideal regime that Plato puts in his “Republic”. In conclusion, this paper will focus on how
Aristophanes critically assessed Athens democracy through Aristophanes’ “Assemlywomen”.
Keywords: Aristophanes, Old Comedy, Aristotle, Philosophy, Democracy.
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Grafik Tasarım Uygulamalarında Yaratıcılık Sorunsalı: Ücretsiz Görsel Stok
Siteleri
Creativity Problems In Graphic Design Applications: Free Visual Stock Sites
Dide AKDAĞ SATIR
Dr. Öğr. Üyesi
İstanbul Kültür Üniversitesi

Özet
Yaşanan teknoloji çağında grafik tasarımın en önemli unsuru, fark yaratma yeteneği olan yaratıcılık
sürecinin geldiği nokta tespit edilmiş, yaratıcılık konusundaki değişik, görüş, kuram ve yöntemler
incelenmiştir. En çok kullanılan ücretsiz görsel stok sitelerinin vektör imaj kullanım oranları tespit
edilerek, ortaya çıkan tablo değerlendirilmiştir. Web üzerinden elektronik veri tarama yöntemi
kullanılmıştır. Örneklem tematik, vektörel görseller üzerinden son bir yıl içerisinde indirilme sıklıklarına
göre yapılmıştır. Çalışma sonunda iknadan uzak, sıradanlaşan tasarımlar ile görsel açıdan oluşan görsel
tasarım kirliliğine dikkat çekilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Grafik, Tasarım, Eğitim, Yaratıcılık, Görsel Stok Siteleri
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Türkiye’de İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının İstatistiki Analizi
Statistics analysis of work accidents and occupational diseases in Turkey
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Kurum

Ekrem ERDOĞAN
Doç. Dr.
Sakarya Üniversitesi

Özet
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerini
üretmektedir. Bu istatistikler 5510 Sayılı kanunun 4-1/a Maddesi kapsamındaki sigortalıların iş kazası ve
meslek hastalığı, geçici iş göremezlik ve sürekli iş göremezlik verilerini kapsamaktadır. Söz konusu veriler
ekonomik faaliyet sınıflaması, il, yaş ve cinsiyete göre detaylandırılmıştır. Ayrıca veriler; iş göremezlik
dereceleri, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle ölenler, sigortalının son işveren nezdindeki çalışma
süresi, yaralanma türü ve yaranın vücuttaki yeri, kaza öncesi yürüttüğü ve kazaya neden olan faaliyet,
kullandıkları materyal, kaza saati, işyerinde çalışan sigortalı sayısı ve iş kazası sıklık hızına göre de
detaylandırılmıştır. Bu çalışmanın amacı; iş kazası ve meslek hastalıklarıyla ilgili SGK istatistik
yıllıklarının son 10 yıllık periyodunun değerlendirilmesidir. Aynı zamanda bu dönemsel değerlendirme
2012 yılında iş sağlığı ve güvenliği alanında gerçekleştirilen kanuni düzenlemelerin etkisini de ortaya
koymayı amaçlamaktadır.
Araştırma SGK istatistiki verilerinin analizine dayanmaktadır. SGK’dan elde edilen veriler iş sağlığı ve
güvenliği (İSG) ana temasına göre sınıflandırılmış ve son 10 yıllık dönemi değerlendirilmiştir. Sonuç
olarak iş kazası ve meslek hastalıklarının durumu ve nedenleri ile ilgili eğilimler tespit edilmiştir. Ayrıca
iş kazası ve meslek hastalıklarının; ekonomik faaliyet sınıflaması, il, yaş ve cinsiyet değişkenleri ile ilişkisi
ortaya konulmuştur. Ayrıca 2012 yılında kabul edilen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun
getirdiği düzenlemelerin etkileri ile ilgili sonuçlara da ulaşılmıştır. Bu değerlendirmeler ilgili literatürden
araştırma sonuçlarıyla desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş kazası, Meslek hastalığı, Geçici iş göremezlik, Sürekli iş göremezlik
Abstract
“The statistics of work accidents and occupational diseases” produced by Republic of Turkey Social
Security Institution (SSI). These statistics include the data on work accident and occupational diseases,
temporary incapacity and permanent incapacity of the insured covered by under Article 4-1/a of Act 5510.
These statistics are detailed according to classification of economic activity, province, age and sex. These
statistics are also detailed according to incapacity levels, deceased persons due to work accident and
occupational disease, working period of the insured at the last work place, part of body injured and type
of injury, activity of insured just before the accident and incident of leading to the accident, material agents,
time of the accident, number of insured in work place and incidence rate of work accidents. The aim of
this study is to evaluation of the last 10 years' data on occupational accidents and occupational diseases in
SSI statistics annuals. And also, this periodic assessment aims to demonstrate the impact of legislative
regulations in the field of occupational health and safety in 2012.
The research is based on the analysis of SSI statistics data. The data obtained from the SSI are classified
according to the main theme of OHS and the last 10 years have been evaluated. As a result, trends related
to the status and causes of work accidents and occupational diseases have been identified. In addition, the
results related to the effects of the regulations introduced by the Law on Occupational Health and Safety
No. 6331 adopted in 2012 were also reached. These evaluations were supported by the results of the
research in the related literature.
Keywords: Work accident, Occupational disease, Temporary incapacity, Permanent incapacity
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Kaşar Peynirinin Biyokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Bir
Araştırma
A Research on Biochemical and Microbiological Properties of Kashar Cheese
Elif ÇİL

Ömer ERTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi
Ordu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi
Ordu Üniversitesi

Özet
Peynir, yüksek besin değerine sahip ve çok sayıda çeşidi bulunan önemli bir süt ürünüdür. Kaşar peyniri
ise haşlanarak, yoğrularak üretilen ve genellikle olgunlaştırılarak tüketilen yarı sert bir peynir çeşididir.
Bu araştırmada kullanılan toplam 23 adet kaşar peyniri numunesi Ekim 2012-Kasım 2013 tarihleri
arasında Kars ilindeki muhtelif mandıralardan temin edilmiştir. Peynir numunelerinin fiziksel ve kimyasal
yapılarının tespiti için kuru madde miktarı tayini, pH, titre edilebilir asitlik, tuz, % N, % protein ve kül
analizleri uygulanmıştır. Biyokimyasal analizler için ise % pH 4.6’da çözünür azot/toplam azot ve % 12
trikloroasetik asitte çözünür azot/toplam azot tayin yöntemleri tercih edilmiştir. Ayrıca numunelerde
maya, küf ve koliform bakteri taraması yapılmıştır. Salmonella Shigella agar, Violet Red Bile agar, Baird
Parker agar veya Potato Dextrose agar’da geliştirilen izolatlar Gram boyama veya laktofenol pamuk
mavisi ile boyanarak mikroskobik incelemeler yapılmıştır. Seçilen izolatların Vitek®2 cihazında
mikrobiyal tanımlaması tamamlanmıştır. İncelenen peynirlerin asitlik, tuz ve protein değerleri genelde
standarda uygun bulunmuştur fakat bazı numunelerde tuz miktarı önceki çalışmalardan düşük çıkmış,
yetersiz sanitasyon koşullarının bir sonucu olarak da koliform grubu bakterilere rastlanmıştır. Ayrıca kaşar
peynirlerinden Aspergillus ve Penicillium cinsine ait küfler izole edilmiştir.
Öneri: Hayvancılık ve kaşar peyniri ile ünlü Kars ilinde, kaşar peynirlerinin toplam kalitesinin
iyileştirilmesi yönündeki çalışmaların ve hayvancılık/süt üretimine yönelik teşviklerin arttırılması bölge
ve ülke ekonomisine önemli faydalar getireceği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: AOAC 920.124, Mohr metodu, MR-VP, Kjeldahl yöntemi, TS 5311 ISO 5534
Abstract
Cheese is an important dairy product with a high nutritional value and many different types. Kashar cheese
is a kind of semi-hard cheese which is produced by boiling, kneading, and generally ripened and
consumed. A total of 23 kashar cheese samples used in this study were obtained from various dairy farms
in Kars province between October 2012 and November 2013. pH, titratable acidity, salt,% N,% protein
and ash analyzes were applied to determine the physical and chemical structures of cheese samples. For
the biochemical analyzes, % pH 4.6-soluble nitrogen/total nitrogen and % 12 trichloroacetic acid-soluble
nitrogen/total nitrogen determination methods were preferred. In addition, yeast, mold and coliform
bacteria were scanned in the samples. The isolates were grown on Salmonella Shigella agar, Violet Red
Bile agar, Baird Parker agar, or Potato Dextrose agar, and were stained with Gram stain or lactophenol
cotton blue for microscopic examination. Microbial identification of selected isolates in Vitek®2 device
is complete. The acidity, salt and protein values of the tested cheeses were generally found to be in
accordance with the standard but in some samples the amount of salt was lower than the previous studies
and as a result of inadequate sanitation conditions the coliform group was encountered with bacteria. In
addition, Aspergillus and Penicillium molds were isolated from kashar cheese.
Suggestion: We believe that in the province of Kars, which is famous for livestock and kashar cheese,
efforts to improve the total quality of kashkaval cheese and increase incentives for livestock / milk
production will bring significant benefits to the region and country's economy.
Keywords: AOAC 920.124, Mohr method, MR-VP, Kjeldahl method, TS 5311 ISO 5534
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Nanopartiküllerin çevre dostu yöntemlerle sentezinde Actinomyceteslerin rolü
The role of Actinomycetes in the synthesis of nanoparticles by ecofriendly methods
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Ordu Üniversitesi

Özet
Aktinomisetlerden elde edilen enzimler, yüksek stabiliteleri ve sıra dışı substrat spesifitesi nedeniyle diğer
kaynaklardan elde edilen enzimlere göre daha caziptir. Bu nedenle on yıllardan beri aktinomisetler, büyük
ticari potansiyele sahip biyoteknoloji alanındaki en ünlü bakterilerdir Bununla birlikte, nanoteknolojik
yöntemlerle malzemelerin 1 mm'den daha küçük bir ölçekte oluşturulması, kullanılması ve
sentezlenmesinin günümüzün en popüler teknolojilerinden biri olduğu bilinmektedir. Yenilikçi sentez
protokolleri ve karakterizasyon teknikleri hızla geliştirilmiş olsa da, sentez yöntemlerinin çoğu,
istenmeyecek kadar az miktarda ve zayıf morfolojide ürünle sınırlıdır. Nanoparçacıkların
aktinomyceteslerle biyojenik sentezi kolaydır ve ayrıca sentetik yöntemlerle karşılaştırıldığında
nanopartiküllerin hücre kütlesinden ayrıştırılarak saflaştırılması işlemi daha basittir. Biyojenik
nanoparçacıklar, sentezinde toksik kimyasal kullanılmadığından ve aynı zamanda sentez işlemi ortam
sıcaklığı ve basıncında gerçekleştiğinden çevre dostudur. Fakat biyolojik yöntemler güvenli ve biyouyumlu olarak görülse de, nanopartiküllerin morfolojisini kontrol etmek zordur. Bu nedenle günümüzde
bilim adamları arasında yeni işlem yöntemlerini veya bunların optimizasyonunu ve yeni bakteri türlerini
araştırmak oldukça popülerdir. Bu çalışmada çevre dostu yöntemlerle nanopartikül sentezinde kullanılan
aktinomiset türleri ve uygulama örneklerinden bahsedilecektir. Unutmayalım ki actinomycetes tarafından
nanopartiküllerin yeşil sentezi, daha sürdürülebilir geleceğe yönelik beklentiler geliştirmemize yardımcı
olabilir.
Anahtar Kelimeler: biyo-nanoteknoloji, yeşil mühendislik, çevre dostu nanofabrikalar
Abstract
Enzymes from actinomycetes are more attractive than enzymes from other sources because of their high
stability and extraordinary substrate specificity. Because of this from decades actinomycetes are the most
famous bacteria in the biotechnology field with huge commercial potent. Besides this, nanotechnological
methods are known that creation, exploitation and synthesis of materials at a scale smaller than 1 mm, is
one of the most popular technology nowadays. Although innovative synthesis protocols and
characterization techniques has been developed quickly most of the synthesis methods are limited by
products in unwished small quantities and poor morphology. Biogenic synthesis of nanoparticles with
actinomycetes are easy to handle and also the downstream processing of biomass is simpler as compared
to the synthetic methods. Biogenic nanoparticles are eco friendly as no toxic chemical is involved in
synthesis, and also the synthesis process takes place at ambient temperature and pressure conditions.
Although biological methods are regarded as safe and biocompatible, but it is difficult to control the
morphology of nanoparticles. So nowadays it is very popular to investigate the new processing methods
or its optimization and novel bacteria strains among scientist. In this study, actinomycetes used in the
synthesis of nanoparticles by eco friendly methods and application examples will be mentioned. Let's not
forget that the green synthesis of nanoparticles by actinomycetes can help you develop anticipations for a
more sustainable future.
Keywords: bio-nanotechnology, green engineering, eco-friendly nanofactories

59

Başlık

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilişüstü Farkındalıklarıyla Yaşam Boyu Öğrenme
Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
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Özet
Bu araştırmanın amacı aday sınıf öğretmenlerinin bilişüstü farkındalıklarıyla yaşam boyu öğrenme
yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. İki değişken arasındaki ilişkinin bu değişkenlere müdahale
edilmeden incelenmesi söz konusu olduğundan araştırma korelasyonel araştırma modeline uygun olarak
desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 3.ve 4. Sınıf öğrencileri
arasından araştırmaya gönüllü olarak katılan 146 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada Şahin,
Akbaşlı ve Yanpar Yelken (2010) tarafından 2005 AB komisyon raporlarının incelenmesi yoluyla
geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenmede Anahtar Yeterlikler Ölçeği” kullanılmıştır. 5’li Likert tipindeki
ölçek anadilde iletişim, yabancı dilde iletişim, matematik, fen ve teknolojide yeterlik, dijital yeterlik,
öğrenmeyi öğrenme, sosyal, kültürlerarası ve vatandaşlık yeterlikleri, girişimcilik, kültürel farkındalık ve
ifade olmak üzere sekiz alt boyuttan oluşmaktadır. Veri toplama amacıyla kullanılan ölçme araçlarından
diğeri ise Schraw ve Dennison (1994) tarafından geliştirilen, Akın ve arkadaşları (2007) tarafından
Türkçe’ye uyarlanmış “Bilişötesi Farkındalık Envanteri”dir. Ölçke 5’li likert tipinde 52 maddeden
oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgulardan biri Bilişötesi Farkındalık Envanteri’nin “Açıklayıcı
bilgi” alt boyut puan ortalamaları ile Yaşam Boyu Öğrenmede Anahtar Yeterlikler Ölçeği’nin “Dijital
Yeterlik”, “Öğrenmeyi Öğrenme Yeterliliği”, “Sosyal Vatandaşlık Bilinci Yeterliliği”, “İnisiyatif ve
Girişimcilik Anlayışı Yeterliliği”, “Kültürel Bilinç ve İfade Yeterliliği” alt boyut puan ortalamaları ve
toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu saptanmış olmasıdır. Araştırmada
elde edilen bulgulara göre, sınıf öğretmen adaylarının puan ortalamaları incelendiğinde, erkek adayların
“Bilim ve Teknolojide Matematiksel Temel Yeterliği” alt boyut puan ortalamalarının kadın adaylardan
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğrenmenin düzenlenme sürecinde yer alan planlama, izleme ve
değerlendirme becerileri üst bilişsel beceri içerisinde yer alan üç temel beceridir. Yaşamboyu öğrenme de
kişinin kendi öğrenmesini düzenlemesini ve planlamasını gerektiren bir süreçtir. Bu iki değişken
arasındaki ilişkinin incelenmesi sonuçlarının Sınıf Öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerinin
planlanmasına, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri için düzenlenecek etkinliklerin
gerçekleştirilmesine, sınıf öğretmeni yetiştirme programlarının düzenlenmesine ışık tutması
umulmaktadır.
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Cinsiyetlendirilmiş Zamanlar ve Mekanlar: Hopalı Kadınların İlçedeki
Yabancı Uyruklu Kadınlara Yönelik Algı ve Tutumları
Gendered Times and Spaces: The Indigenous Women’s Perceptions of and Attitudes
Towards The Foreign Women in Hopa
Elif GAZİOĞLU TERZİ
Doç. Dr.
Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Özet
Bu çalışma, Hopa’daki fuhuş sektöründe çalışan yabancı uyruklu kadınlar ile Hopa'nın yerlisi olan
kadınlar arasındaki ilişkileri yerli kadınların bakış açısından incelemektedir. Toplumsal cinsiyet rejimleri,
egemen oldukları toplumda yalnızca kadınlarla erkekler arasındaki ilişkileri değil, kadınlar arasındaki
ilişkileri de şekillendirir. Bu kabulden hareketle bu çalışma, Hopa’ya hâkim olan cinsiyet rejiminin, yerli
kadınların yabancı uyruklu kadınlara yönelik algı ve tutumlarını nasıl şekillendirdiğini ortaya koymak
amacındadır. Veriler, Hopalı yirmi dokuz kadınla gerçekleştirilen derinlemesine mülakat ve gözlem
yöntemleriyle derlenmiştir. Çalışmanın işaret ettiği iki önemli nokta şöyledir: (1) Sarp sınır kapısının
açılmasından itibaren geçen çeyrek asırda Hopa’da zaman ve mekân, yerleşik toplumsal cinsiyet ilişkileri
tarafından yeniden cinsiyetlendirilmiştir; (2) zaman ve mekânın cinsiyete göre yeniden dağılımı, Hopalı
kadınların yabancı uyruklu kadınlara yönelik algı ve tutumlarında büyük rol oynamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hopa, toplumsal cinsiyet, Sarp sınır kapısı, zaman ve mekan
Abstract
This paper centres on the relationship between the foreign women who work in prostitution and
indigenous women in Hopa. Specifically, it centres on the indigenous women’s perceptions of and
attitudes towards the foreign women who are prostituting in Hopa. Deriving from the fact that gender
regimes have a huge impact on the relationship between women themselves, this paper explores in what
ways the gender regime in Hopa affects the relation between the two groups of women in question.
Drawing upon in-depth interviews with 29 women from Hopa, this article explores how the indigenous
women perceive and approach the “foreign prostitute” phenomenon.
Keywords: Hopa, gender, Sarp border gate, time and space
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Modern Dünyada Öznenin Ölümü ve Bir Var Olma Mücadelesi Olarak
Hakikatsiz Tezahür; Teşhir
Death of the Subject in the Modern World and Manifestation without Truth as a
Struggle for Existence; Exhibition
Ensar ÇETİN
Doç. Dr.
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Özet
Batı’da modern dönemin başlangıcında modernitenin özgürlük, refah, sanayileşme, bilimsel ilerleme,
teknolojik gelişme gibi olumlu yanları vurgulanmış, modernitenin yan etkilerinin olabileceği genellikle
göz ardı edilmiştir. Aydınlanma düşünürleri doksanlı yıllarda modernitenin yan etkileri belirgin bir şekilde
ortaya çıkmaya başladığında ise modernitenin yan etkileri olamayacağını olsa bile bu yan etkilerin modern
hayatın sağladığı imkanlarla giderilebileceği savunulmuşlardır.
Doksanlı yılların sonlarına gelindiğinde, modernitenin kısıtlayıcı, tek- tipleştirici, bağlayıcı ve sonuç
olarak insanı yabancılaşmasına neden olan yan etkileri, görmemezlikten gelinemeyecek derecede kendini
hissettirmeye başlamıştır. Bu dönemde modern hayatın üretim biçimi olan kapitalimin insanlara dayattığı
aşırı standartlaşma ve tek- tipleşme bireysel farklılıkların zamanla silinmesine birbirinin tıpkısı olan
bireylerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu ise insanın türsel özelliklerinden uzaklaşma anlamında bir
tür yabancılaşmayla sonuçlanmıştır.
Bu şekilde kendine yabancılaşmış, öznesi öldürülmüş birey bir varlık mücadelesine girişmiştir. Ancak
kendine yabancılaşmış birey bu mücadeleyi, kapitalizmin araçlarıyla ve modern hayatın içinde kalarak
verme çabasına girişmiştir. Bu ise bu mücadeleyi gerçek bir mücadelen ziyade bir gösteriye
dönüştürmüştür. Özetle modern hayatın insanlara dayattığı “mış” gibi hayata bireyin tepkisi de “mış” gibi
olmaktadır.
Bu çalışma modern hayatın, bireyleri birbirlerine benzetme, insanları özne olmaktan çıkartıp adeta bir
tüketim aracına dönüştürerek türsel özelliklerinden uzaklaştırması ve netice olarak insanı kendine
yabancılaştırma süreci ve bu sürecin sonunda bireyin buna karşı bir tür var olma mücadelesi olarak ortaya
koyduğu “mış” gibi yaşam; hakikatsiz tezahür (teşhir) ele alınmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Modern, modernite, modernleşme, yabancılaşma, sıradanlaşma, öznenin ölümü,
hakikatsiz tezahür, teşhir.
Abstract
At the beginning of the modern period in the West, positive aspects of modernity, such as freedom, welfare,
industrialization, scientific progress and technological advancements, were underlined, while the potential
side effects of the contemporary modernity were overlooked. When the side effects of modernity started
to emerge in the nineties, the Enlightenment thinkers suggested that modernity could have no side effects
and, even if it did, those side effects could be eliminated through the means provided by modern life.
In the nineties, the restrictive, standardizing and binding side effects of modernity, which consequently
caused the alienation of men, began to make their presence felt to an unignorable extent. The extreme
standardization imposed on people by capitalism, the production method of modern life, resulted in the
disappearance of individual differences by time and the appearance of highly resembling individuals,
which led to a kind of alienation in the sense of growing distant from the varietal characteristics of human.
Such a self-alienated individual, the subject of whom is dead, has embarked on a struggle for existence.
However, the self-alienated individual struggles by using the tools of capitalism and by remaining within
the modern life, which turns the struggle into a show, rather than a true struggle. In brief, the individual’s
reaction to the “as if” life imposed by the modern life appears as an “as if” reaction.
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This study focuses on the modern life’s process that involves creating resembling individuals and killing
the subject, and the consequential “as if” life of the individual as a struggle for existence at the end of that
process; false appearance (exhibition).
Keywords: Modern, modernity, modernization, alienation, becoming common, death of the subject,
Manifestation without truth, exhibition.
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Uzak Doğu Ülkelerinde Vergileme Rejimleri ve Türk Vergi Sistemi Analizi
Taxation Regimes in Far Eastern Countries and Analysis Turkish Tax System

Yazar AdıSoyadı

Ersan ÖZ

Tülay BARAN

Unvan
Kurum

Prof. Dr.
Pamukkale Üniversitesi

Öğr. Gör.
Pamukkale Üniversitesi

Özet
Vergi mali açıdan bir devletin ayakta kalabilmesi için en vazgeçilmez ve garanti enstrüman konumundadır.
Devletler temelini anayasaya dayandırarak siyasi sistem içerisinde vergi yetkisine meşruiyet
kazandırmaktadırlar. Verginin kaynaklarına göre gruplandırılması, mükellefiyetlerin çerçevesi ve bu
bağlamda uygulanacak muafiyet ve istisnaların sınırlarının çizilmesi, oran ve tarifelerin belirlenmesi,
ödemelerin usulleri gibi birçok faktörün düzenlenmesi ve yönetilmesi vergilendirme rejimini
oluşturmaktadır. Egemenlik gücüne bağlı olarak sonsuz yaşı ve türleri olan vergi uygulamaları her ülkede
değişen özelliklere sahip olabilmektedir. Bu araştırma kapsamında ele alınan Uzak Doğu Ülkelerinde tek
parti yönetimi söz konusudur. Yönetimdeki parti ile devlet örgütü iç içe geçmiş bir yapıdadır. Dolayısıyla
yönetim sistemlerinin yapısının ülkelerin vergileme rejimlerini de otomatik olarak etkilediği görülmüştür.
Bu çalışmada Uzak Doğu ülkelerinden Çin, Küba, Kuzey Kore ve Venezuela’nın vergileme rejimleri
incelenmiş ve Türk vergi sistemine benzer ve farklı uygulamalar ışığında karşılaştırmalı analizi
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vergileme Rejimleri, Uzak Doğu Ülkeleri, Türk Vergi Sistemi, Tek Parti Egemenliği
Abstract
Tax is the most indispensable and guarantee instrument for a state to survive financially. States are
legitimizing tax authority within the political system by basing their foundations on the constitution. The
grouping of tax according to sources, the framework of tax obligations, the drawing of the limits of the
rewards and exceptions to be applied in this context, the determination of rates and tariffs, the methods to
propose, the organization and regulation of many factors constitute the taxation regime. Depending on the
power of sovereignty, the tax practices of eternal ages and species can have varying characteristics in each
country. In the Far East countries covered in this research, single party management is the issue. The ruling
party and the state organization are intertwined. Therefore, it was seen that the structure of the management
systems automatically affected the taxation regimes of the countries. In this study, taxation regimes of
China, Cuba, North Korea and Venezuela were examined from far eastern countries and comparative
analysis was made in the light of different applications.
Keywords: Taxation Regimes, Far Eastern Countries, Turkish Tax System, Single Party Sovereignty.
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Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Kent Müzelerinin Türkiye’deki Mevcut
Durumunun İncelenmesi
Investigation of the Current Situation in Turkey of the City Museums As a
Destination Attraction Factor
Ertuğrul DÜZGÜN

Ayşegül DÜZGÜN

Lecturer Ph.D
Gümüşhane University-Turkey

RA.
Gümüşhane University-Turkey

Özet
Modern anlayışın hakim olduğu günümüz dünyasında insanların beklentilerinde de farklılıklar olmuştur.
Gerek kültürel gerekse sosyal açıdan insanlar için önemli bir yer tutan müzelerdeki beklentilerde bunu
takip etmiştir. Bu beklentileri karşılayabilmek için gereken değişiklikleri yaparak çağa ayak uyduran
müzeler rekabet avantajında öne geçebilmektedir. Özellikle turizm açısından büyük bir yer tutan müzelere
ve müzeciliğe yapılan yatırımın artması turizmden aldığı payı artırmak isteyen ülkeler için büyük önem
taşımaktadır. Büyük bir tarihi geçmişe ve doğal güzelliklere sahip olması sebebiyle gelirlerinin büyük bir
kısmını turizmden elde eden Türkiye’de müze olgusunun gelişmesi kaçınılmazdır. Bu kapsamda
uluslararası standartlarda kentsel sembol oluşturacak kent müzelerinin kurulması 2023 Türkiye Turizm
Stratejisinde de belirtilen önemli bir hedef olmuştur. Türkiye’deki müzelerin ve özellikle kent müzelerinin
mevcut durumunu değerlendirmek için hazırlanan bu çalışmada; Türkiye’deki müze sayıları, ziyaretçi
sayıları ve müze gelirleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜİK,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve ilgili belediyelerden ikincil veriler elde edilmiştir. Elde
edilen bulgular sayesinde; Türkiye’de çağdaş kent müzeciliğinin gelişmesi, turizmde müze faaliyetlerinin
daha iyi bir seviyeye gelebilmesi ve Türkiye’nin gelişmiş ülkelerdeki kent müzeciliği ile rekabet
edebilmesi için çeşitli öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Müze, Kent Müzesi, Türkiye
Abstract
There are also differences in people's expectations in today's world where modern understanding prevails.
This is followed by anticipation in the museums, which have an important place for people, both culturally
and socially. By making the necessary changes in order to meet these expectations, museums can take the
lead in competitive advantage. The increase in investment in museums, which have a great place especially
in terms of tourism, is of great importance for countries that want to increase their share of tourism. The
development of museum phenomenon is inevitable in Turkey, which obtains from tourism a large part of
their income because it has a great historical background and natural beauty. In this scope; the
establishment of the city museum, which will be an urban symbol in international standards, has been an
important target mentioned in Turkey’s Tourism Strategy 2023. In this study, which prepared to assess the
current situation of museums and especially city museums in Turkey; it is tried to determine the numbers
of museums, the numbers of visitors and museum revenues. In this scope; the secondary data are obtained
from the Ministry of Culture and Tourism, TUIK, The General Directorate of Cultural Assets and
Museums and related municipalities. Thanks to the findings; the various suggestions are presented in order
to develop of contemporary urban museums and come to a better level of museum activities in tourism in
Turkey, and to compete with the developed countries of Turkey.
Keywords: Tourism, Museum, City Museum, Turkey
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Effect of A Kıckboxıng Match On Body Composition in Elite Athletes
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Abstract
Aim: The aim of this study is to determine the effect of kickboxing match on body composition at elite
athletes.
Material and Method: Sixteen highly trained, championship-level elite men kick-boxers (20.85± 4.08
years old, 173.23±6.22 height ) from five different countries, who were participated in this study as
volunteer. The athletes competed in K1 Contact style. Body composition parameters of kickboxers were
measured by TANITA SC-240 as soon as before and after competition. Data were analysed by Paired
Samples test at SPSS 22.0 statistic programme.
Results: There were a significant decrease in the body mass, body mass index, body metabolic rate, fat
percentage and fat mass, no significant change in lean mass and total body water after kick-box
competition.
Conclusion: In conclusion that it was caused addition to the energy system of fats even short time, since
Kick box needs to consume a high level of energy.
Keywords: Kick Box, ,Body Composition, Fat

66

Title for
Presentation

Effects of Rafting and Paragliding on Dopamine and Prolactin

Name-Surname
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Cebrail GÜRSUL
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University
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Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of rafting and paragliding exercises sedantary males
conducted on dopamine and prolactine hormones. Fort his reason, 17 male rafters and 10 male
paragliders, no known history of disease, body mass index (BMI) < 30 kg/m2, and no intake of medication)
volunteer male participad in the study..They were not rafting and parachuting practice in advance. The
rafting group had 17 male (age: 22,24±3,07; height: 179,65±6.61; weight: 73,59±7,77; BMI:
22,8±1,99), paragliding groups were 10 male (age: 28,2 ± 10,28; height: 176±8.19; weight: 76,8±16;12;
BMI: 24,66±3,93). Participants were taken blood samples rafting and paragliding practices’ a day before
and after practices The data collected were analyzed by means of Wilcoxon and Mann-Whitney U tests.
The results of the study showed that there was no significant difference on Dopamıne and Prolactıne
values of rafting and paragliding groups after the exercises,. There was not differance between two groups
regarding to after the values of exercises.
Keywords:, Dopamıne, Prolactın, Raftıng, Paragliding
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Bilgi Çağında İnsan Kaynağının Değişen Rolü: İnsan Kaynakları Yöneticileri
Üzerine Bir Araştırma
Changing Role of Human Resources in Knowledge Age: A Research on Human
Resources Managers
Esma GÖRKEM ERSOY
Dr. Öğr. Üyesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Özet
İnsan unsuru işletmelerin en önemli ve paha biçilemez kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Tarihsel
çerçevede işletmeler açısından Neo-klasik Teori ile inceleme konusu olmaya başlayan insan unsuru,
Modern Teori sonrası ve günümüz bilgi toplumunda da önemini giderek arttıran ve daha da anlaşılır hale
gelen bir unsur olmayı başarmıştır. Öyle ki bir işletme olarak ne kadar finansal güce ya da ne kadar
gelişmiş teknolojiye sahip olursanız olun tüm bunları etkin bir biçimde kullanacak ve rekabet
üstünlüğünde fark yaratacak değer yine insan kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada insan
kaynakları ve yönetiminin değişen rolü üzerinde durulmaktadır. Teorik olarak yaşanan gelişmeler
incelendikten sonra konunun uygulamada hangi boyutta olduğuna değinilmektedir. Bu amaçla İstanbul
ilinde farklı işletmelerde çalışan insan kaynakları yöneticileri ile birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Yöneticilerin, insan kaynağının değişen rolüne ilişkin bakış açıları irdelenmiştir. İşletmelerin insan
kaynağına yönelik yapmış olduğu yeni düzenlemeler, yeni uygulamalar, motivasyon araçları
araştırılmıştır. Günümüzde çalışan bağlılığının öneminin ne derece arttığı, işletme ve çalışan arasındaki
uyumun başarının ön koşullarından biri olarak görüldüğü gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnsan, Kaynak, Bilgi Çağı, Çalışan Bağlılığı
Abstract
The most important and priceless resource of a company is seen as human fact. In historical frame, human
fact has started to be a subject of reviewing with neo-classical theory and carried out being important and
being more understood fact after modern theory and today’s knowledge age. Such that, as a company you
may have financial power or advanced technology but to use them you must need human which will make
the difference for effectiveness and competitive advantage. In this study, we give point to the changing
role of human resources and its management. After investigating theoreticall developments we mentioned
the practical dimensions of the concept. For that reason a research has done with one-to-one inverview
method with human resouce managers in İstanbul city, who works on different companies. The changing
role of human resources from the manager’s point of view is investigated. Companies new practices, new
regulations and motivation tools for human resorces are researched. With this research it is seen that the
importance of employee engagement is increased and company-employee harmony is seen the main
circumstance of success.
Keywords: Human, Resource, Knowledge Age, Engagement
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Türk Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği ve Karlılık Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi; 1980-2017
Analysis of the Relationship between Capital Adequacy and Profitability in Turkish
Banking Sector; 1980-2017
Esra N. KILCI
Dr. Öğr. Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi

Özet
Bankacılık sektöründe sermaye-karlılık ilişkisi büyük önem arzetmekte ve sermaye yeterliliği
düzenlemelerinin bankacılık sektörünün karlılığı ve etkinliği üzerindeki etkileri ile bu etkilerin büyüklüğü
birçok çalışmaya konu olmaktadır. Özellikle, 2008 yılından itibaren A.B.D ve A.B’de yaşanan krizler,
sermaye düzenlemelerindeki yetersizliklerin, krizlerin ortaya çıkması ve büyümesindeki rolünün daha
ayrıntılı bir şekilde incelenmesine yol açmıştır. Türk Bankacılık Sektörü incelendiğinde, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren birçok bankaya göre, yüksek sermaye yeterlilik ve karlılık
rasyoları dikkati çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, 1980-2017 dönemi için, Türk Bankacılık Sektörü
sermaye yeterliliği ile sektör karlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Türk Bankacılık Sektörü yıllık
verileri kullanılarak ekonometrik bir çalışma yapılmıştır. Karlılığa ilişkin indikatörler olarak ROA, ROE
ve NIM bağımlı değişkenler, sermaye yeterliliğine ilişkin olarak özsermaye/toplam varlıklar oranı ve
özsermaye/mevduat+mevduat-dışı kaynaklar oranı bağımsız değişkenler olarak çalışmada kullanılmıştır.
Çalışmada elde edilen sonuçlar, sermaye yeterliliğini gösteren sözkonusu oranlar ile karlılık indikatörleri
arasında uzun dönemli ilişkiler olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Sermaye Yeterliliği, Karlılık, Türk Bankacılık Sektörü
Abstract
The relationship between capital adequacy and profitability has great importance and has been studied
widely. The effects of the capital adequacy requirements on bank performance and the volume of these
effects are important issues studied. Financial crises experienced in U.S.A and E.U since 2008, have led
to the detailed examination on the role of the capital inadequacies in crises. When analysed the Turkish
Banking Sector, high capital adequacy and profitability ratios have been standing out, compared to the
other banks operating in other developed and emerging market economies. The purpose of this study is to
test the relationship between capital adequacy and profitability in the banking sector in the period of 19802017 by using the annual data of the Turkish banking sector. Dependent variables as ROA, ROE and NIM
and independent variables as equity/total assets ratio and equity/deposit+non-deposit sources have been
used in this study. The results of the study shows that there is longterm relationships between capital
adequacy ratios and profitability indicators.
Keywords: Capital Adequacy, Profitability, Turkish Banking Sector
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Sınıf Öğretmen Adaylarının Temel ve Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip
Olma Düzeyleri
Levels of Basic and Integrated Science Process Skills of Preservice Primary School
Teachers
Evren CAPPELLARO
Öğr. Gör. Dr.
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Özet
Fen okuryazarı bireyler yetiştirmek fen bilimleri öğretim programlarının temel amaçlarındandır. Fen okuryazarı
bir birey, bilimin ve bilimsel bilginin doğasını; temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlar, problemleri
çözerken ve karar verirken bilimsel süreç becerilerini uygun biçimlerde kullanabilir. Bu beceriler temel ve üst
düzey beceriler olarak iki grupta toplansa da bir bütünü oluşturmaktadırlar. Temel bilimsel süreçler gözlem,
sınıflama, iletişim kurma, ölçme, uzay/zaman ilişkilerini kullanma, sayıları kullanma, çıkarım yapma,
tahmin etmedir. Bu beceriler daha karmaşık yapıda olan üst düzey bilimsel süreç becerilerini (değişkenleri
kontrol etme, hipotez kurma, verileri yorumlama, işlemsel tanımlama, deney yapma) öğrenmeye yardımcı olur.
Fen bilimleri programının ilk uygulayıcıları 3. ve 4. sınıfta fen bilimleri dersini verecek olan sınıf
öğretmenleridir. Bilimsel süreç becerilerinin gelişmesini etkileyen en önemli faktör öğretmenlerdir. Bu nedenle
araştırmada, yakın zamanda öğretmen olacak sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel süreç becerileri düzeylerini
belirlemek ve buna cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerinin etkisini göstermek amaçlanmıştır.
Araştırma betimsel modelde bir tarama çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi’nde Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 42 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Katılımcılar temel ve üst düzey bilimsel süreç becerileri üzerine yapılandırılmış soruları yazılı
olarak cevaplamışlardır. Cevaplar araştırmacı tarafından geliştirilmiş bilimsel süreç becerileri derecelendirilmiş
puanlama anahtarına göre değerlendirilmiştir. Öğrencilerin her bir soruya verdikleri cevapların frekans ve
yüzdelik dağılımı yapılmıştır.
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri “orta düzey” bulunmuştur. Cinsiyet ve
sınıf düzeyi bakımından incelendiğinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmamasına karşın, toplam
puan açısından kız öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler:Sınıf Öğretmeni Adayları, Fen Eğitimi, Bilimsel Süreç Becerisi
Abstract
Raising individuals who are science literate is one of the key objectives of science curricula. A science literate
person understands the nature of science and scientific knowledge as well as basic science concepts, principles,
laws and theories, and can use the science process skills in an appropriate manner while solving problems and
making decisions. Albeit classified into two groups as basic and integrated, these skills constitute a whole. Basic
science processes are observing, classifying, communicating, measuring, using space/time relationships, using
numbers, inferring, and predicting.These skills help students learn integrated science process skills (controlling
variables, formulating hypotheses, interpreting data, defining operationally, experimenting, formulating
models) that are more complicated than the basic skills. Science curriculum designed for 3 rd and 4th grades are
first implemented by primary school teachers. The most featured factor that has an effect on the development
of science process skills is teachers. In this regard, this study aims to reveal the science process skill levels of
preservice primary school teachers who are to become teachers soon and to demonstrate the effect of gender
and class level variables on these skills.
The research is a survey study. The study group of the research is comprised of 42 preservice teachers in their
3rd and 4th year at Akdeniz University Faculty of Education Department of Primary School. The participants
provided written answers to the questions that were structured upon basic and integrated science process skills.
The answers were evaluated according to the graded scoring key (rubric) developed for science process skillsby
the researcher. Each answer given by the participants was distributed as frequency and percentage. The findings
showed that the preservice teachers had “medium-level” science process skills. Although no significant
difference was found statistically when the findings were analyzed in terms of gender and class level, it was
found that female students obtained higher scores in science process skills compared to male students in terms
of total score.
Keywords:Preservice primary school teachers, science education, science process skills
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Çevre eğitiminde displinlerin entregrasyonu: multi, inter, transdisipliner
yaklaşımlar
Integration of disciplines in the environmental education: multi, inter,
transdisciplinary approaches
Evren CAPPELLARO
Öğr. Gör. Dr.
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Özet
Disipliner yaklaşımın tarihsel olarak üniversitelerin kuruluşuna ve bilgilerin şekillenmesi ve birikimine
önemli bir katkısı olmuştur. Ancak çağdaş toplumların karşılaştıkları sorunların karmaşık doğası hem
öğretme hem de araştırma düzeyinde disipliner yaklaşımın ötesine geçen mutli, inter ve transdispliner
yaklaşımları gerektirmektedir. Multidispliner yaklaşımda bir problemin çözümünde ikiden fazla disiplinin
birlikte çözüm üretmesi beklenirken, interdispliner yaklaşımda displinlerin bilgi ve becerilerinin
bütünleştirilmesi söz konusudur. Transdisipliner yaklaşım ise interdisipliner yaklaşımın bir basamak
ötesine geçerek tüm disiplinlerin sınırlarının ortadan kaldırılmasıdır.
Yaşadığımız yüzyılda yoksulluk, dünyayı tehdit eden salgın hastalıklar ve küresel ısınma gibi sorunlar tek
bir disiplinin çözüm getiremediği karmaşıklıkta problemlerdir. Bu problemlerin çözümü için bilimin
disiplinleri faklı şekilde harmanladığı yaklaşımlar kullanması gerekmektedir. Ancak çözümü sadece
bilimden beklemek yanlış olacaktır çünkü çevre problemleri ile mücadele etmek için en önemli
kaynaklardan biri de eğitimdir. Çevre eğitimi almış ve çevre bilinci gelişmiş bireyler çevrenin çok
boyutluluğunu ve karmaşık yapısını kavramış, çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlayan kişilerdir.
Çevrenin çok boyutluluğu ve konularının tek bir disiplin alanında ele alınamayışı göz önüne alındığında
okullarda çevreye dayalı konuların disiplinlerin içerisinde ele alınması bu alandaki öğrenmenin anlamlı ve
etkili olmasını engelleyebilir. Ayrıca disipliner yaklaşım içerisine sıkışan bilgiler günlük hayattaki
önemini yitirebilir, öğrencilerin kavramlar arası anlamlı bütünlüğü görmelerini engelleyebilir.
Buradan hareketle bu araştırmada çevre eğitiminde disiplinlerin entregrasyonu nasıl sağlanmalıdır?
Sorusuna cevap aranmaktadır. Bunun için ilk önce multi, inter ve transdisipliner yaklaşımlar
tanımlanmıştır. Bunun ardından yapılan doküman analizi ile multi, inter ve transdisipliner yaklaşımların
çevre eğitimindeki önemi ve uygulama modelleri açıklanmıştır. Çalışmanın sonunda, çevre eğitiminin
daha etkili hale getirilebilmesi için örgün öğretim süreçlerine yönelik öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Multidisipliner, interdispliner ve transdispliner yaklaşımlar, Çevre eğitimi
Abstract
Historically, disciplinary approach has made a substantial contribution to the establishment of universities
and to the formation and accumulation of knowledge. However, the complex nature of the problems faced
by the modern societies necessitates multi, inter and transdisciplinary approaches that go beyond the
disciplinary approach to teaching and research. Whilst in the multidisciplinary approach, multiple
disciplines are expected to offer solution for solving a problem, in the interdisciplinary approach,
knowledge and skills of disciplines are integrated. Meanwhile, transdisciplinary approach takes it one step
further and eliminates the boundaries of all disciplines. The century that we live in brings about problems
such as poverty, epidemics and global warming that threaten our world and these problems are so
complicated that it cannot be resolved by means of a single discipline. Therefore, it is essential to use
approaches that are comprised of disciplines blended by science in various ways. Nevertheless, it would
not be fair to expect science to offer the only solution, as education is also one of the available resources
that can be of help in fighting environmental problems. Individuals who received education on
environment and whose environmental awareness is developed are those who have grasped the multidimensional and complex structure of environment and who contribute to finding solutions for
environmental problems. Considering the multi-dimensionality of environment and the inability to discuss
the environmental issues through a single discipline, addressing environmental issues at schools through
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disciplines may hinder the meaningful and effective learning in this field. In addition, the information that
is limited to the disciplinary approach may lose its importance in daily life, thereby preventing students
from seeing the meaningful relation across the notions.
From this point of view, this research seeks answer to the question as to how to ensure the integration of
disciplines in the environmental education. To this end, firstly multi, inter and transdisciplinary approaches
have been defined. Then, a document analysis was conducted to explain the application models and the
importance of multi, inter and transdisciplinary approaches for the environmental education. The
conclusion section of the study presents recommendations for the formal education processes in order to
render the environmental education more effective.
Keywords:Multidisciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary approaches, Environmental
education
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Sevgi ve Hoşgörü Dili Türkçe
Turkish that the Language of Love and Tolerance
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Özet
Bir dilin zenginliği değerlendirilirken; o dilin eskiliği, sürekliliği ve edebiyat-bilim dili olması esas alınır.
Gelişmiş, oturmuş, zengin dillerin; soyut kavramları, eşanlamlı-çokanlamlı ögeleri, anlam olaylarını ve
söz sanatlarını barındıran eski ve işlenmiş diller olması gerekir. Yapılan arkeolojik araştırmalarla Türk
dilinin yaşının 8500 olduğu ileri sürülmektedir. Türk dilinin ilk ürünlerinin verildiği tarih M.S. 7. yüzyılın
sonu olarak kabul edilse bile, Yunan-Latin dilleri haricinde, Avrupa’da da bugün Türkçeden daha “eski
yazılı metne” sahip herhangi bir dil yoktur. Bu işlenmişlikle zenginleşen Türkçe, kültürün aynası olarak,
sevgi ve hoşgörünün de dili olmuştur. Birçok dildeki insan ilişkilerini ifade eden sınırlı sayıdaki sözcüğe
karşılık Türkçe zengin bir söz varlığı ve anlatım olanağına sahiptir. Türk kültüründe insana verilen önemin
dile bir yansıması olarak sevgi, iyi dilek sözleri ve hoşgörü ile ilgili kavramların dildeki fazlalığı dikkat
çekicidir.
Bu çalışmada, Türk dilinin yaşıyla ilgili düşüncelere değinildikten sonra sevgi ve hoşgörü kavramlarının
dile yansımaları üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe, kültür, sevgi, hoşgörü.
Abstract
While evaluating a language richness based on language retention, continuity and the fact that it is a
language of literature and science. Advanced, seated, rich language must host abstract concepts,
synonyms-polyphonic objects, meaning events, arts and must be old and processed languages. It is
suggested that the age of the Turkish language is 8500 through archeological surveys. Even if it was
accepted the date on which the first product of the Turkish language was given is the end of the A.C. 7th
century, except Greek-Latin languages, there is no language in Europe today that has more "old written
script" than Turkish. Enriched Turkish with this processing, as the mirror of culture, have become a
language of love and tolerance. In spite of the limited number words that express human relationships on
many languages, Turkish has a rich vocabulary and expression options. As a reflection to language that
importance given to people in Turkish culture, related concepts about love, good wishes and tolerance
multiplicity is remarkable.
In this study, the reflections of the concepts about love and tolerance in language will be emphasized after
discussing the thoughts of the age of Turkish.
Keywords: Turkish, culture, love, tolerance.
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İşletmelerde Çatışma ve Yönetimi
Conflict and its Management in Organizations
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Unvan
Kurum

Faruk KALAY
Doç. Dr.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş İşletme Fakültesi, kalayfaruk@hotmail.com

Özet
İşletmelerde ortaya çıkabilen çeşitli düzeylerdeki çatışmalar, yöneticilerin zaman ve enerjilerini önemli
ölçüde alan ve aynı zamanda işletme performansını etkileyen önemli hususlardan biridir. Çatışma kavramı
çok çeşitli şekillerde tanımlanabilmekle beraber basit bir şekilde; iki veya daha fazla kişi ve grup
arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlanabilir. İşletmeler, esas olarak her açıdan
birbirinden farklı olan bireylerin ortak bir hedefi gerçekleştirmek için kurguladıkları bir yapı ve/veya
süreci ifade etmektedir. Ortak amaç doğrultusunda hareket eden bireyler arasında; kişilik farklılıkları,
değer yargılarında farklılıklar, algı farklılığı, kültür farklılığı, demografik farklılık, olaylara ve sorunlara
yaklaşım farklılıkları ve amaç farklılıkları gibi birçok konuda farklılıklar vardır. Bu farklılıkları özelde
çalışanlar arasında genelde ise işletme paydaşları arasında çeşitli konularda çatışmaya neden olmaktadır.
Yöneticilerin görevi; çatışmaya neden olabilecek bu farklılıkları işletmenin amaçlarını gerçekleştirecek
şekilde birleştirmek ve yönetmektir. Çatışma durumu işletmeyi olumsuz olarak etkilemekle birlikte aynı
zamanda çalışanlar üzerinde stres ve hoşnutsuzluk yaratarak çalışanların da performans ve verimliliğini
etkilemektedir. Klasik, davranışsal ve modern örgüt teorileri çatışmanın ortaya çıkmasına ve
yönetilmesine farklı şekillerde yaklaşmışlardır. İşletmelerde meydana gelen çatışmalar genel olarak;
fonksiyonelliğine, ortaya çıkış şekline, çatışmanın taraflarına, işletme içindeki yerlerine ve amaç-rol
farklılıklarına göre olmak üzere farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı;
organizasyonel çatışmanın önemini, sakıncalarını, faydalarını ve örgüt teorilerinin çatışma yönetimi
konusuna farklı yaklaşımlarını ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Organizasyonel çatışma, çatışma yönetimi, liderlik, insan kaynakları yönetimi
Abstract
Conflicts at the various levels that can arise in the business are one of the important issues that take the
time and energy of the managers to a significant extent and at the same time affect the business
performance. Although the concept of conflict can be defined in a wide variety of forms, can be defined
as the disagreement arising from various sources between two or more persons and groups. Businesses are
basically structures and / or processes that individuals who are different from each other set out to achieve
a common goal. Among the individuals moving towards the common goal; There are differences in many
aspects such as personality differences, differences in value judgments, perception difference, cultural
difference, demographic difference, approach differences to events and problems, and purpose differences.
These differences in particular cause conflicts between employees and business stakeholders in general.
The duty of the administrators; to combine and manage these differences, which may cause conflict, to
achieve the objectives of the operator. The conflict situation negatively affects the operation, but it also
affects the performance and productivity of employees by creating stress and dissatisfaction on employees
at the same time. Classical, behavioral, and modern organizations have approached the emergence and
management of conflict in different ways. In general, conflicts in the business are; functioning, appearance,
shape of the parties, place in the enterprise, and purpose-role differences. The purpose of this study is; the
importance of organizational confrontation, its benefits, its benefits, and the different approaches of
organizational theories to conflict management.
Keywords: Conflict, conflict management, lidearship, human resource management
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Öğrenen Örgütler
Learning organizations
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Özet
İşletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde ederek yaşamlarını sürdürebilmeleri için geliştirilen en
önemli yönetim kavramlarından biri “öğrenen organizasyonlar” kavramıdır. İlk olarak 1990 yılında Peter
Senge’nin “Beşinci Disiplin” adlı kitabında kullanılan kavram daha sonraki yıllarda giderek kabul görmüş
ve yaygınlaşmıştır. Öğrenen organizasyon kavramı, işletmelerin personelini geliştirici bir sistem yaratması
ve böylece değişen, gelişen, kendini yenileyen dinamik birer işletme olmalarını ifade etmektedir. Başka
bir ifadeyle öğrenen organizasyon kavramı, yeni bilginin yaratılmasına olanak tanıyacak örgütsel
ortamların oluşturulduğu, geliştirilen yeni bilginin yeni ürünlerin üretilmesinde kullanıldığı ve
nihayetinde elde edilen tecrübelerin yeniden bilgi yaratmaya dönüştürüldüğü organizasyonları ifade
etmektedir. Sistematik sorun çözme, yeni yaklaşımları deneme, geçmişteki tecrübelerden öğrenme,
başkalarından öğrenmek ve bilginin hızlı ve etkin bir şekilde kullanılması öğrenen organizasyonların
özellikleridir. Peter Senge’nin ,ifade ettiği öğrenen organizasyon disiplinleri ise; bireysel yetkinlik,
zihinsel modeller, paylaşılan vizyon, takım halinde öğrenme ve sistem düşüncesidir. Bu çalışmanın amacı
öğrenen organizasyonlar kavramının işletmeler açısından önemini, yararını, özelliklerini ve disiplinlerini
literatür araştırması yaparak ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenen organizasyon, örgütsel öğrenme, beşinci disiplin, öğrenen organizasyon
teorisi
Abstract
One of the most important management concepts developed for businesses to sustain their lives by
achieving sustainable competitive advantage is the concept of "learning organizations". The concept first
used in 1990 in Peter Senge's "the Fifth Discipline" became increasingly accepted and widespread in the
following years. The learning organization concept means that they create a system that develops the
personnel of the enterprises and thus they become dynamic, developing, self-renewing enterprises. In other
words, the concept of organizational learning refers to organizations in which organizational environments
are created that allow the creation of new knowledge, new information is used to produce new products,
and eventually experiences are transformed into knowledge. Systematic problem solving is a characteristic
of organizations learning to experiment with new approaches, learning from past experiences, learning
from others, and learning how to use information quickly and effectively. The learning disciplines of Peter
Senge stated that; individual competence, mental models, shared vision, team learning and system
thinking. The purpose of this study is to reveal the importance, benefits, features and disciplines of the
concept of learning organizations in terms of businesses by conducting a literature search.
Keywords: Learnin gorganizations, organizational learning, the fifth disipline, the theory of learning
organizations
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Balkanlar’da Bizans-Norman Mücadelesi (1081-1186)
Byzantine and Norman Campaigns in Balkans (1081-1186)

Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

Fatih ŞEN
Araştırma Görevlisi
Gümüşhane Üniversitesi

Özet
Viking lideri Rollo 911’de Fransa kralı Caharles’ten bu gün Normandiya olarak adlandırılan toprakları
aldığında Avrupa’da Norman yayılmasını başlatmış oldu. Paris’e kadar inen Normanlar zamanla
Avrupa’nın en çok aranan paralı askerleri oldular. Sonraki süreçte Fransa’da siyasi teşekküller kuran
Normanlar, I. William önderliğinde 1066’da İngiltere’yi fethettiler. Bir grup Norman paralı askeri de 11.
asrın hemen başında Güney İtalya’ya yerleşti. İtalya’ya yerleşen Normanlar Papalık, yerel güçler ve
Bizans gibi unsurlarla mücadele ederek kendi siyasi birliklerini kurdular. Güney İtalya ve Sicilya’yı
kapsayan Norman Düklüğü Bizans’ın Adriyatik ve İtalya’daki en güçlü rakibi haline geldi.
Bu çalışmada Bizans imparatorluğu ile Normanlar arasında balkanlarda meydana gelen savaşlardan ve
hakimiyet mücadelelerinden bahsedilecektir. Bu bağlamda Bizans ile Normanlar arasında Balkanlarda üç
önemli savaş yaşanmıştır. Güney İtalya’da siyasi birliğini kuran Robert Guiscard 1081’de Bizans’ın
Balkanlardaki toprakları olan İlirya’ya göz dikmiş ve ilk mücadele başlamıştır. Ancak Bizans, 1085’e
kadar devam eden mücadeleler sonucunda Normanları geri püskürtmeyi başarmıştır. İkinci mücadele ise
1147-1149 arasında meydana gelmiş, Norman kralı II. Roger, İmparator Manuel Komnenos’un kendisini
tanımaması üzerine yeniden Balkanlara saldırmıştır. Üçüncü ve son mücadele ise 1185-1186 yılları
arasında meydana gelmiş Selanik’te müthiş bir katliam yaşanmıştır. Bütün bu mücadelelerin sonunda
Normanlar Balkanlardan uzak tutulmuştur. Ancak, Bizans bu mücadelelerden çok şey kaybetmiştir.
Örneğin, Bizans Anadolu’daki Türk ilerleyişi karşısında güçsüz kalmış, Venedik’e verdiği ticari
imtiyazalar kendi ekonomisini olumsuz etkilemiştir.
Anahtar Kelimeler: Normanlar, Bizans, Balkanlar, Komnenoslar, Robert Guiscard.
Abstract
When the Viking leader Rollo took territories, which we call today Normandy, from the French King
Charles in 911, he paved the way for the expansion of Normans in Europe. Normans, who travelled
throughout Paris, become the most wanted mercenaries in Europe. In the next process, they created their
own dukedom in France and invaded England under the leadership of William I, in 1066. At the dawn of
the 11th century a group of Norman mercenaries settled in Southern Italy. Normans, settling in Southern
Italy, created their own political unity by struggling Papacy, local forces and Byzantium. Norman
Dukedom covering Southern Italy and Sicily become the most powerful rival of Byzantium in Balkans
and Adriatic Sea.
In this study, sovereignty struggle and wars occurred between Normans and Byzantine Empire in Balkans
will be discussed. In this context, three significant wars occurred between Normans and Byzantine in
Balkans. In 1081, Robert Guiscard who establishes political unity in Southern Italy wanted to capture
Byzantium territories of Illyricum in Balkans, and struggles began. However, at the end of the struggles
lasted from 1081 to 1085, Byzantine overcame to repel Normans. The second war happened between 1147
and 1149. After he was not recognised as the King of Sicily by Byzantine emperor Manuel I Comnenos,
Norman king Roger II attacked to Balkans again. The third and the last war occurred between 1185 and
1186, and a lot of people were massacred in Thessaloniki. After all these struggles, Normans were kept
away from the Balkans. Yet, Byzantine had lost a lot as a result of these events. For instance, Byzantine
Empire became weaker against Turks who were expanding throughout Anatolia and because of the
economic privilege given to Venice, Byzantium economy was effected adversely.
Keywords: Normans, Byzantine, Balkans, Komnenian, Robert Guiscard.
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Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Üniversitesi Öğrencilerinin Kente Bakış Algısı
A Glance at the City Within the Context of Gender Mainstreaming: Sample of
Kafkas Univesity Students
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Özet
Kent, kırsaldan farklı niteliklere sahip olan sanayi, ulaşım ve iletişim imkânlarının geliştiği yerlerdir. Kent
ile ilişkilendirilen toplumsal cinsiyet ise, biyolojik farklılıkların dışında, toplum tarafından kadın ve
erkeğin nasıl görüldüğü, nasıl algılandığı ve bir takım rollerin yüklendiği bir kavramdır. Toplumsal
cinsiyet kavramının, günümüzde önemi artmış ve sosyal sistemlerde önemli bir yere sahip olmuştur. Bu
önem doğrultusunda, çalışma kapsamında kent mekânından yararlanmada, bir takım konularda (sosyal ve
kültürel faaliyetler, sağlık hizmetleri, güvenlik ve siyasi konular) kız ve erkek öğrenciler arasında bir farkın
olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Kafkas Üniversitesi’nde öğrenim
gören toplam 400 (200 kız, 200 erkek) lisans öğrencisine anket uygulaması yapılmış ve bu anket sonuçları
ışığında kız ve erkek öğrencilerin kente bakışı ve kent imkânlarından yararlanma konusunda anlamlı bir
farklılığa sahip olup olmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma verilerinin analizi sonucunda Kars
ilinde okuyan kız öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerin bir kısmında, sağlık hizmetlerinde, güvenlik
ve siyasal açıdan erkek öğrencilere göre daha fazla sorun yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca kız öğrencilerin
kent mekanından beklentileri ve mekanın kız öğrencilere sundukları farklı olduğundan, kız öğrencilerin
kent mekanına erkek öğrencilere göre daha olumsuz baktıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kent,Toplumsal Cinsiyet, Kadın, Kentsel Yaşam, Kentsel Haklar.
Abstract
Urban is a residential area, which has different characteristics when comparing with countryside, and has
industrial, trasportational and communication facilities. Gender mainstreaming which is associated with
urban, apart from the biological differences, is a concept which deals with how female and male are
regarded in society, how they are perceived and given parts. The importance of the concept of gender
mainstreaming have increased recently and it has important place in social systems. In the study, a
questionnaire was conducted among 400 students of which 200 were male and 200 were female, in order
to see if there are any differences between female and male students in terms of benefiting from the urban
space in regard to some aspects such as social and cultural activities, healthcares, security and political
issues. From the results of these questionnaires, it was tried to determine whether there are any differences
between the female and male students' views about the city and their utilization. As a result of the study,
it has been seen in the City of Kars that female students are having more problems regarding social and
cultural activities, healthcare, political views and security than male students. In addition to that, it has
been noticed that since expectations of female students from urban space and what urban space offers to
female students are different, female students have negative views on the urban space.
Keywords: Urban, Gender, Mainstreaming, Woman, Urban Life, Urban Rights.
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Abstract
Manavgat City was founded on the Manavgat Plain, which is located on the Mediterranean coast, on both
sides of the Manavgat River. In the study area, as the coasts go to the inner parts of the sea, the flat areas
take the place of a rugged terrain. The northern part is surrounded by the Taurus Mountains, covered with
forests of maquies and pinus brutia. The natural beauties that Manavgat District has in general have led to
tourism as a source of income. Manavgat City is growing rapidly due to the tourism sector's growing day
by day and the need for new settlements is also increasing. The purpose of this study is to explain the
geomorphologic features of the area where Manavgat City is founded and to question the relation between
these properties and settlement areas. For the purposes of the study, landforms, elevation, slope and aspect
characteristics that can be evaluated as basic geomorphometric parameters were determined and relations
with the urban area were examined. GIS techniques were used in the creation of the thematic maps and in
the analysis of the parameters. As a result of the study, it was observed that geological and
geomorphological features were not taken into account during the spatial development of Manavgat City.
An important part of the city (72%) is located on very valuable land in terms of flat and agriculture. These
areas generally have loose soil properties and the groundwater is also found here. For this reason, the use
of these areas as residential areas, where the ground carrying capacity is low, carries some risks. This work
needs to be taken into account when determining the future expansion areas of the city.
Keywords: Geomorphology, City, Manavgat, Geographic Information Systems (GIS).
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Özet
Sinek larvalarının yaraları temizlediği ve iyileştirdiği yüzyıllardır bilinmektedir. Maggot tedavisi ile ilgili
ilk yazılı bilgilerin 16. yy Ambroise Pare’ye ait olduğu bilinmektedir. Napolyon’un ordusunda başhekim
olarak görev yapan Baron Larrey (1829) ve Amerikan İç Savaşında görevli olan Dr. Joseph Jones,
Ambroise Pare gibi savaşta yaralanan askerlerin yaralarını tedavi etmede kurtçuklardan yararlanmış ve
yaralarındaki maggotları yalnızca ölü dokuları tahrip ettiklerini canlı dokulara ise zarar vermediklerini
fark etmişlerdir. Antibiyotiklerin ve yoğun cerrahi debridmanın gündeme gelmesiyle terk edilen MDT
1950-1980’li yıllarda yalnızca tıbbi ve cerrahi tedaviye yanıt vermeyen deri ve yumuşak doku yaralarında
kullanılmıştır. İlk kez 1931 yılında Baer tarafından tanımlanan ve larva tedavisi olarak da bilinen Maggot
Debridman Tedavisi (MDT), calliphorid sineklerin larvaları aracılığıyla süpüratif deri enfeksiyonlarının
tedavisidir.
İyileşmeyen yarası olan hastalar incelendiğinde, bilinci kapalı veya felç nedeniyle hareketi kısıtlı olan
yatağa bağımlı hastalar, diyabetik ayak nedeniyle ancak günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilen
hastalar ve farklı sağlık problemleri nedeniyle dolaşımı ve bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar karşımıza
çıkıyor.
Maggot debridman tedavisi Türkiye’de 2005 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde ilk
olarak 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde üretilmiş olan sinek larvaları farklı
yaraların tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen ve cerrahi
yara debridmanından sonra iyileşmeyen yaraların tedavisi üzerindeki olumlu etkileri sebebiyle larvaların
günümüzde kullanımı giderek artmaktadır. Ucuz, etkili ve doğal bir tedavi yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: Maggot, Kronik yara, MDT
Abstract
It has been known for centuries that the larvae of the flies have cleansed and healed their wounds. It is
known that the first written information about Maggot treatment belongs to 16th century Ambroise Pare.
Baron Larrey (1829), who served as chief physician of Napoleon, Joseph Jones, like Ambroise Pare,
benefited from wormholes without treating wounded soldiers wounded and noticed that the maggot in
their wounds destroyed only the dead tissues and not the live tissues. MDT, abandoned due to antibiotics
and intensive surgical debridement, has been used in years 1950-1980 for skin and soft tissue wounds that
are not only responsive to medical and surgical treatment. Maggot Debridement Therapy (MDT), first
described by Baer in 1931, also known as larval therapy, is the treatment of suppurative skin infections
through the larvae of calliphorid flies.
When patients who are not healing are examined, bed-dependent patients whose behavior is restricted due
to conscious or paralysis, patients who are able to perform daily activities due to diabetic foot, and patients
whose circulation and immune system are weakened due to different health problems are confronted.
Maggot debridement therapy has been used since 2005 in Turkey. Fly larvae first produced in our country
in 2004 at Cerrahpaşa Medical Faculty of Istanbul University started to be used in the treatment of different
wounds. Larger use of larvae is increasing day by day, especially due to the positive effects of treatment
of the wounds that do not respond to antibiotic therapy and do not heal after surgical wound debridement.
It is a cheap, effective and natural treatment method.
Keywords: Maggot, Chironic wound, MDT
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Sûfî Perspektiften Çağdaş Tasavvuf Hareketlerin Temel Problemlerinin Tespiti
Üzerine Bir Deneme
An Essay on the Determination of the Fundamental Problems of Contemporary Sufi
Movements from the Traditional Sufi Perspective
Fehmi SOĞUKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi
Gaziantep Üniversitesi

Özet
Temel İslam Bilimlerinden birisi olarak değerlendirilen Tasavvuf, insanı sağlam bir inanç ve sahih bir
amelin ardından ihsan mertebesine ulaştırmayı, tezkiye etmeyi ve ihlaslı yapmayı hedeflemektedir.
Tasavvuf’ta bu hedefe ulaşmak ve rûhî bir yükseliş elde edebilmek için bir mürşid eşliğinde seyr-i sülûk
önerilmektedir. Bu yükselişi hedefleyen kimseler, daha önce bu seyr-i sülûktan geçmiş bir rehberin
gözetimine nefis tezkiyesi halkasına dâhil olurlar.
Günümüz tasavvuf yapılarında bir mürşide tabi olma gereksinimi önemli bir yer tutar ancak müntesip olan
kişinin Tasavvufun gayelerine ne kadar talepkâr olduğu, mürşidin gözetiminde seyr-i sülûk yapıp
yapmadığı tartışmalıdır. Bu temel problemin dışında birçok harekette tasavvufun gayesiyle ne kadar
uyuştuğu tartışmalı çeşitli unsurların da var olduğu görülmektedir. Bu bağlamda günümüz Tasavvuf
hareketlerinde var olan problemlerden ön plana çıkanlarını şu şekilde sıralayabiliriz.
1. Silsile problemi
1. Silsilenin olmaması veya kabul edilebilir olmaması
2. Silsilenin babadan oğula geçmesi
2. Aşırılık problemi
1. Tasavvuf liderini Mehdi veya ondan daha üstün görmek
2. Sahih olmayan keramet isnatları
3. Siyasî problemler
1. Dış bağlantılı
2. İç bağlantılı
4. Ekonomik faaliyetler problemi
5. Sosyal yaşantıda ayrışma problemi
1. Dışarıdan evlilik yapmamak
2. Başka düşünceleri dışlamak
3. Adam kazanma çabası
6. Örgütsel hareket problemi
Tebliğde, yukarıda zikredilen problemlerin tasavvufun gayesi ve işlevi açışındın ne tür bir problem arz
ettiği hususu tespit edilmeye çalışılacaktır. Yöntem olarak; bu problemler, müşahhas örneklemelerden
kaçınılarak günümüz tasavvuf hareketlerinin genel yapısı üzerinden değerlendirilecektir.
Çalışmada, günümüz tasavvuf hareketlerinin, tasavvufun ana ilkeleri doğrultusunda yeniden
konumlanması gerektiği hususuna ışık tutulması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf Hareketleri, Tasavvufî Problemler, Mürşid-i Kâmil, Silsile, Aşırılık
Abstract
Sufism, which is regarded as one of the Basic Islamic Sciences, is aiming to bring human being into
the Ihsan (perfection) level, to purify him/her and make him/her sincere after a firm belief and a true deed.
In order to attain this goal in Sufism and to obtain a spiritual rise, Seyr-u Suluk (spiritual journey) is
recommended with the accompaniment of a Murshid (spiritual guide). Those who aim for this spiritual
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rise will be included in the purification/development of Nafs (ego) with the guidance of a Murshid who
has gone through Seyr-u Suluk before.
Necessity of the following (being subject to) a Murshid takes an important place in today’s Sufi
movements on the other hand there are controversial issues in such contemporary movements that how
demanding are the Murids (followers or students) in terms of Sufism goals and whether they are
taking Seyr-u Suluk under the guidance of Murshid or not. Apart from these basic issues, it is seen that
there are various elements in contemporary Sufi movements, which are controversial in terms of their
harmonization with the true Sufism goals. In this context, we can list the prominent problems that exist
in today's Sufi movements as follows:
The problem of the Silsila (religious order)
The absence or unacceptability of Silsila
Passing Silsila from father to son
The problem of extremism
Seeing Sufi leader (Murshid) as the Mahdi or superior to him
False claims about the performance of Karamat (supernatural wonders)
Political problems
Exterior problems
Interior problems
Problems related to economical activities
The problem of social segregation
Avoiding external marriages
Excluding other thoughts
Efforts to gather more followers
The problem of organizational movement
In this dawah (statement, declaration), it will be tried to determine that what kind of difficulties the abovementioned problems have caused in terms of Sufism goals and its function. As a methodology; these
problems will be evaluated on the general structure of contemporary Sufi movements, avoiding the
explicit/tangible sampling.
The aim of this study is to shed light on the necessity of repositioning contemporary Sufi movements in
the direction of the main principles of Sufism.
Keywords: Sufi Movements, Sufi Problems, Mursid-i Kamil, Silsila, Sufi Extremism
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Zheng Shi ve Qing Hanedanlığı’nda Korsanlık Faaliyetleri
Zheng Shi and Piracy During the Reign of Qing Dynasty
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Özet
Bu bildirinin konusu Qing Hanedanlığı döneminde Kanton bölgesindeki yasal olmayan denizcilik
faaliyetleri ve Asya tarihinin tek kadın korsanı Zheng Shi’nın sıra dışı hayat hikayesidir.
Kökenleri bugünkü Vietnam sınırı içinde kalmış Annam’a dayanan Çinli korsanların faaliyetleri çok eski
zamanlardan beri Kanton bölgesinin güney denizinde devam etmekteydi. Qing Hanedanlığının başarılı
imparatoru Qianlong döneminden itibaren dönüşümlü olarak ortaya çıkıp kaybolsalar da korsanlar, hiçbir
zaman Jiaqing zamanındaki kadar güçlü olamadılar. Bu dönemde denizde ve kıyı şeridinde terör estiren
Zheng Shi’nin yönetimindeki Kızıl Bayrak Filosunu yok etmek hiç kolay olmamıştır. Kendisi de bir
korsanın esiri olarak gemiye giren ve kısa sürede bu yaşama adapte olan Zheng Shi kocasının ölümüyle
filonun yönetimini ele geçirmiş ve koymuş olduğu denizcilik yasalarıyla on yıl boyunca bütün güney Çin
denizine hükmetmiştir.
Bu bildiride İmparator Qianlong ve Zheng Shi’nın hayat hikayesi çerçevesinde İmparator Jiaqing
dönemindeki korsanlık faaliyetleri dönemin resmi kayıtları ve birincil ağızdan yazılmış günlükler
incelenerek ortaya çıkarılacaktır. Ataerkil toplum yapısı içerisinde kadının var olduğu belli başlı
platformlar göz önünde bulundurulduğunda, kadınların denizde bulunmasının bile uğursuzluk olarak
atfedildiği coğrafyada bir kadının korsanlık gibi erkek hegemonyası içinde yer alması dönemin tarihsel
çerçevesinde açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kadın korsan, Qing Hanedanlığı Zheng Shi, Zheng Yi, Zheng Yi Sao
Abstract
The aim of this paper is to discuss the illegal maritime activities in the region during the Qing Dynasty
and the extraordinary life of Zheng Shi, the only female pirate of Asian history.
The activities of the Chinese pirates, whose origins go back to Annam, which is within the border of
Vietnam today, have been continuing since the ancient times in the South Sea of the Kanton area. Although
the pirates have appeared and disappeared since the era of Qianlong, the successful emperor of the Qing
dynasty, they have never been so powerful as they were during the era of Jiaqing. It was not easy at all to
knock down the Red Flag Fleet, which was led by Zheng Shi and was terrorizing the sea and the coast at
that time. Entering the ship as the captive of a pirate and adapting to this life in a short time, Zheng Shi
took the control of the fleet upon the death of her husband and ruled the whole South China Sea for ten
years via the Sea Acts she enacted.
In this paper, the activities of piracy at the era of emperor Jiaqing will be explored within the framework
of the biographies of the emperor Qianlong and Zheng Shi, by investigating the official record of the time
and diaries with first-person narration. Considering a few main contexts where the woman actually existed
in a male-dominated social structure, the paper will discuss the woman involvement in such a maledominated act as piracy in an area where even the woman existence in the sea was regarded as bad luck
within the historical framework of the era.
Keywords: Female Pirate, Qing Dynasty, Zheng Shi, Zheng Yi, Zheng Yi Sao
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Hayatta Kalma Bellek Avantajının Uyaranların Türü Açısından
Karşılaştırılması
Comparison of Survival Memory Advantage in Terms of Type of Stimuli
Filiz SAYAR
Dr. Öğr. Üyesi
Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Özet
Son yıllarda, Bilişsel Psikoloji alanında belleğin işlevsel yönü ve hayatta kalma bellek avantajına yönelik
ilginin arttığı görülmektedir. Nairne, Thompson ve Pandeirada’ya (2007) göre, uyaranlar (örneğin,
kelimeler) hayatta kalma koşuluna uygunluk açısından değerlendirildiğinde diğer derin kodlama
koşullarına (örneğin, kelimelerin hoşluk derecesi) göre daha fazla hatırlanmaktadır. Bu bellek avantajı,
hayatta kalma süreci etkisi olarak adlandırılmaktadır. Mevcut araştırmanın amacı, hayatta kalma süreci
etkisini nötr isim kelimeleri ile duygusal sıfat kelimeleri açısından karşılaştırmaktır. Sonuçta, hayatta
kalma etkisi nötr kelimelerde görülürken, duygusal kelimelerde ise, en az hatırlama hayatta kalma
bağlamında gözlenmiştir.
Butler, Kang ve Roediger’a (2009) göre, uyaranların doğası ve onların işlenme tarzları arasında bir
uygunluk bulunduğunda uyaranların hatırlanma olasılıkları artmaktadır ve bu ‘uygunluk etkisi’ olarak
adlandırılmaktadır. Yani, herhangi bir senaryoya daha uygun olan uyaranlar daha başarılı bir şekilde
hatırlanacaktır. Mevcut araştırmada ise, nötr kelimelerde uygunluk etkisi görülmezken, sıfat kelimelerinde
ise, sadece kelimelerin hoşluğu koşulunda düşük uygunluk puanları verilen kelimelerde uygunluk etkisi
görülmüştür. Sonuç olarak, nötr ve sıfat kelimeleri farklı kodlama koşullarından farklı şekilde
etkilenmektedir. Araştırmanın sonuçları hayatta kalma süreci kuramsal yaklaşımları çerçevesinde
tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hayatta Kalma Süreci, Kelimelerin Duygusal Değeri, Uygunluk Etkisi
Abstract
In recent years, it has been observed that in the field of Cognitive Psychology the interest towards memory
functions and survival memory advantage are increasing. According to Nairne, Thompson, and Pandeirada
(2007), when stimuli (eg, words) are evaluated for relevance to survival condition they are more
remembered than other deep encoding conditions (eg, pleasantness of stimuli). This memory advantage is
called as survival processing effect. The aim of the present study is to compare the survival processing
effect in terms of neutral noun and emotional adjective words. As a result, the survival effect appears in
the neutral words, while in emotional words, the least recall is observed in the context of survival.
According to Butler, Kang and Roediger (2009), the probability of recall increases when the nature of the
stimuli and their type of processing are found to be appropriate, and this is called 'the congruity effect'.
That is, stimuli that are more appropriate for any scenario will be recalled more successfully. In the present
study, there was no congruity effect in the neutral words, whereas in the adjective words, there was the
congruity effect in the words given low congruency scores only in the pleasantness condition. As a result,
neutral and adjective words are affected differently by different coding conditions. The results of the study
are discussed within the framework of theoretical approaches to survival.
Keywords: Survival Processing, Emotional Valence of Words, Congruity Effect
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Vergilemede Yeni Bir Gelir Kaynağı: Bitcoin ve Türkiye Değerlemesi
A New Income Source in Taxation: Bitcoin and its Valuation in Turkey
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Özet
Mal varlığının belli bir bölümünü sanal para birimine bağlayan ve bundan kazanç elde eden kişinin geliri vergi
yasaları karşısında hangi kaynakta değerlendirilmelidir konusu uluslararası önem kazanmış ve farklı
yaklaşımlar ile ele alınmıştır. Alım satımda ödeme aracı olan ancak merkezi otoritesi bulunmayan para birimi,
sermaye girişimcileri için aynı zamanda büyük miktarlar ile yatırım aracı haline gelmiştir. Bilgi teknolojileri
sayesinde kullanımı hızla yayılan sanal paralar ticari faaliyetlerin şekillenmesi ve çeşitlenmesinde rol almıştır.
Ancak, global düzende ülkelerin ortak anlaşmaya vardığı yasal bir platformu bulunmamaktadır.
Sanal para birimi olan bitcoin’in vergilendirilmesi ve kazancın beyanına ilişkin çalışmalar çeşitli ülkelerde
yürütülmektedir. Verginin tahakkuk edebilmesi için mükellefin tespiti, vergiye tabi gelirin belirlenmesi
gerekmektedir. Bu durum, elektronik ortamda gerçekleştirilen faaliyetlerde daha karmaşık bir hal
alabilmektedir. Bilgi ve teknolojinin ürettiği yeni gelir kaynağı karşısında vergilenebilir gelirin konusu ve
matrahını belirlemede ilkeler yeterli olmayabilmektedir. Takas ve ödeme sistemine dahil edilebilen bitcoin’den
sağlanan gelirin vergilemeye konu edilmesi için vergi sisteminde öncelikle gelir tanımına dahil edilmesi ve
yasal düzenlemeye kavuşturulması gerekmektedir. Vergileme ve beyanında, elde edilen gelirin yabancı para
mı, mülk mü, sermaye kazancı mı olduğu tartışılmaktadır. Bu tespit varlığın vergilemesini farklılaştırmakla
birlikte çeşitli ülkelerin gelir idaresi tarafından değerlendirilmeye alınmış ve vergilemeye konu edilmiştir.
Son yıllarda sosyal medya ve diğer iletişim araçlarından vatandaşların yakın ilgi odağı olan sanal para ve bitcoin
için ülkemizde henüz yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu kapsamda elde edilen gelirin Türkiye’de
vergilemeye konu edilmesi temelinde yasal düzenlemeler incelenmiş, mevcut yasalar çerçevesinde vergilemeye
ilişkin sorunlar ve öneriler ile sanal para ve bitcoin vergilemesi değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bitcoin, Sanal paralar, Gelirin Vergilemesi, Vergi Sistemi
Abstract
The issue at which area the income gained by a person who invests a certain amount of his/her assets in digital
currency and gains a profit is supposed to be taxed in scope of taxation law has come into prominence
internationally and has been handled in various approaches. The aforementioned currency which is a payment
instrument in trade, however, does not have central authority has also become an investment instrument thanks
to large quantities for capital entrepreneurs. Digital currencies whose usage has been disseminated thanks to
information technologies have played in configuration and diversification of commercial activities. However,
there is no global legal platform where countries have come to a common agreement.
Studies regarding taxation of bitcoin, the digital currency, and declaration on profit have been carried out in
various countries. It is necessary to identify the taxpayer and determine taxable income in order to accrue the
tax. This situation may become more complicated in activities carried out in electronic media. Principles may
not be adequate to determine the subject and assessment of taxable income in terms of the new income source
created by the information and technology. It is a must to involve the income gained from bitcoin, which can
be included in clearance and payment system, primarily in definition of income in the tax system and legal
arrangement in order to be taxable. It has been discussed whether the income from bitcoin is currency, asset or
capital gain in terms of taxation and declaration. This notion has both differentiated the taxation of the asset and
has been assessed and taken into taxation by revenue administrations of various countries.
There has been no legal arrangement on digital currency and bitcoin, recently the focus of interest of the people
using social media and other communication tools in our country yet. To this end, legal arrangements have been
examined in terms of taxation of the income in Turkey and problems and suggestions regarding taxation in
frame of existing law and digital currency and bitcoin taxation have been evaluated.
Keywords: Bitcoin, Digital Currency, Taxable Income, Tax System
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Özet
İstanbul, neredeyse bütün tarihi boyunca hem doğulu hem de batılı seyyahların dikkatini çekmiş ve
mutlaka görülmesi gereken şehirlerden birisi olagelmiştir. Türklerin hâkimiyetinden sonra İstanbul,
özellikle batılı seyyahların daha fazla ilgi odağında olmaya başlamıştır. Dolayısıyla İstanbul, Avrupalı pek
çok seyyah tarafından ziyaret edilmiştir. Bunların arasında, İstanbul’da bugün de izlerini görebileceğimiz
Pierre Loti ve Claude Farrère gibi meşhur Fransız seyyahlar da bulunmaktadır. Adı geçen isimler ve diğer
Fransız seyyahlar aracılığı ile üretilen edebî metinler, Fransızların İstanbul’a seyahat etme arzusunu
güçlendirmiştir. Bu cümleden olarak, aralarında Fransız yazarların, çeşitli dergi ve gazete editörlerin de
bulunduğu 184 kişilik bir gezici grup, 12 Nisan 1898’de “Mesajeri Maritim” kumpanyasının “Senegal”
adlı vapuruyla İstanbul’a gelmiştir. Fransız seyyahların adına Beyoğlu’nda “Ünyon Fransez”da tertip
edilen eğlencede ortaoyunu, karagöz gösterileri, güreş müsabakaları ve incesaz heyetinin müzik icraları
dikkat çekicidir. İstanbul’un tarihi mekânlarını ve müzelerini de ziyaret eden seyyahlar II. Abdülhamit’in
Cuma Selamlığı merasimlerini de yakından görme fırsatı yakalar. “Mesajeri Maritim” kumpanyasının
başka bir vapuruyla Marsilya’dan hareket eden ikinci bir Fransız seyyah grubu 22 Nisan 1898’de
İstanbul’a ulaşır. Aralarında meşhur arkeologların ve başka kıymetli yolcuların da bulunduğu 145 kişilik
seyyah grubu da diğerleri gibi İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret ederler. Bu grup için de
yine Beyoğlu’nda “Ünyon Fransez”da ve başka mekânlarda eğlenceler düzenlenir. Her iki seyyah grup
için düzenlenen eğlenceler ve verilen ziyafetler XIX. yüzyılın sonunda İstanbul’da Türk eğlence hayatı,
mutfağı, musiki zevki ve elbette genel anlamda bir İstanbul manzarası sunması bakımından önemlidir.
Fransız seyyahların İstanbul gezisi bugünkü manasıyla turistik bir gezi olmanın çok ötesindedir. Bu
çalışma, iki Fransız seyyah grubunun İstanbul’a yaptıkları seyahatte İstanbul’da karşılaştıkları eğlence,
musiki, tiyatro ve dolayısıyla Türk kültür hayatının yansımalarıyla ilgilidir.
Anahtar Kelimeler: İstanbul, kültür ve sanat, Ünyon Fransez, Fransız seyyahlar.
Abstract
Istanbul has been attracted by both eastern and western travellers almost all its history long and has become
absolutely one of the must-see cities. After the Turks dominance, Istanbul has been the centre of attraction
much more than usual especially by the western travellers. Therefore, Istanbul has been visited by many
western travellers. Among these, there are some famous French travellers like, Pierre Loti and Claude
Farrère whose marks can be still seen in Istanbul. The literary texts written by the above-mentioned ones
and the other French travellers have strenghtened the desire to travel to Istanbul. Hence, a traveling group
of 184 persons including French writers and several journals and newspapers’ editors came to Istanbul by
the steamboat called ‘Senegal’ of the company named ‘Mesajeri Maritim’ on 12 April 1898. The light
comedy, karagoz shadow play, wrestling matches, playing music of ‘incesaz’ group which were organized
at the entertainment for the French travellers at ‘Unyon Fransez’ in Beyoglu were all remarkable. The
travellers who visited both historical places and museums of Istanbul had the chance to watch II.
Abdulhamit’s ‘Friday divine service parade in Ottoman Empire’. The second group of French travellers
departing from Marseille with another steamboat of ‘Mesajeri Maritim’ company arrived in Istanbul on
22 April 1898. The travellers group of 145 persons including famous archaelogists and some other valued
members also visited the historical and cultural places of Istanbul like the others. Some entertainments
were organized for this group in Beyoglu, at ‘Unyon Fransez’ and some other places, too. The
entertainments and the feasts organized for both groups had great importance to show Turkish
entertainment life, its cuisine, its music taste and surely a general view of Istanbul in the late XIX. century.
The Istanbul journey of French travellers is beyond such a touristic journey in today’s context. This study
is related to the reflections of the entertainment, music, theatre and consequently Turkish culture life which
two French traveling groups experienced in Istanbul.
Keywords: Istanbul, culture and art, Unyon Fransez, French travellers.

85

Türkçe Başlık
İngilizce Başlık

İç Mekanlarda Kullanılan Grafiksel Öğeler
The Graphıcally Items Used In Indoors

Yazar
Soyadı
Unvan
Kurum

Göknur SÖZÜNERİ

Adı-

Dr. Öğr. Üyesi
İstanbul Kültür Üniversitesi

Özet
Günümüzde, grafik tasarım her alanlarda olduğu gibi iç mekanlarda daetkin olarak kullanılmaktadır. İç
mekanların duvar, zemin ve tavan yüzeylerinde kullanılan renk, ışık ve grafik şekilleri insanların
algılarında önemli ölçüde etkiler.
Bu makalede, insanların iç mekanlarda kullanılan illüstrasyon, fotoğraf ve tipografi uygulamaların
kullanımı ve insanlar üzerindeki algılanmasını örnekler ve veriler üzerinden incelenerek araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İç mekan, grafik tasarım, illüstrasyon, tipografi, Gestalt Psikoloji
Abstract
The graphic design is also used effectively in indoors as well as in all areas, today. The color, light and
graphic figures, which are used on wall, floor and ceiling of indoors, affect people’s perception
significantly.
The use of illustration, the use of photograph and typography applications and the perception on people
were examined by analyzing based on examples and datas, in this article.
Keywords: Indoors, graphic design, illustration, typography, Gestalt Psychology
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Özet
Bu çalışmada gaz atomizasyon yöntemiyle üretilen küresel şekilli AA2014 alaşım tozlarına ağırlıkça
%0.5, %1, %2- %4 oranlarında Al4C3 ilave edilerek metal matriksli kompozitler üretilmiştir. Hazırlanan
karışım 200°C sıcaklıkta ve 600 Mpa presleme basıncında tek eksenli preslendikten sonra 550°C de
atmosfer kontrollü fırında sinterlenmiştir. Sinterleme öncesi ve sonrası numunelerin yoğunlukları
ölçülmüş ve grafik olarak sunulmuştur. Sinterlenen numuneler yaşlandırma ısıl işlemi için 510°C de 7 saat
çözeltiye alınıp ani su verildikten sonra 200°C sıcaklıkta yapay yaşlandırılmıştır. Uygulanan ısıl işleminin
sonucunda artan takviye oranına bağlı olarak sertlik değerlerinde artış olduğu tespit edilmiştir.
Malzemelerin mikroyapı karakterizasyonu amaçlı SEM ve EDS analizleri yapılarak Al4C3 ün yapı
içerisine dağılımı ve yapılan ısıl işlemin mikroyapıya etkisi incelenmiştir. Parçacıkların dağılımına bağlı
olarak homojenizasyonun etkin parametre olduğu tespit edilmiştir. Dağılımdaki farklılaşmanın sertliği
olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toz Metalurjisi, Metal Matriksli Kompozit, Yaşlandırma ısıl işlemi
Abstract
In this study, metal matrix composites were produced by adding 0.5%, 1%, 2% - 4% Al4C3 to spherical
shaped AA2014 alloy powders produced by gas atomization method. The prepared mixture was sintered
in an atmosphere controlled furnace at 550 ° C after uniaxial pressing at 200 ° C temperature and 600 MPa
pressing pressure. The densities of samples before and after sintering were measured and presented
graphically. Sintered samples for aging heat treatment After taking the solution for 7 hours at 510 ° C and
giving sudden quenching It was artificially aged at 200 ° C. It has been determined that as a result of the
applied heat treatment, the hardness values increase due to the increased reinforcement ratio. SEM and
EDS analyzes of the materials for microstructure characterization have been carried out to investigate the
distribution of Al4C3 in the structure and the microstructure effect of heat treatment. It has been determined
that homogenization is an effective parameter depending on the distribution of the particles. It has been
determined that variation in distribution affects hardness negatively.
Keywords: Powder Metallurgy, Metal Matrix Composite, Aging Heat Treatment
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Özet
Turistik faaliyetlere katılan bireylerin istek ve ihtiyaçlarındaki değişimler alternatif turizm türlerinin ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Bu alternatif turizm türlerinin başında gelenlerden biri kültürel miras
turizmidir. Turizm sektörü yerel kimliğin öne çıkarılmasına olanak sağlamakla birlikte, bir destinasyona
ait kültürel miraslara yeni değerler katarak bölgeye olan talebi de artırmaktadır. Kültürel miraslar yüzyıllar
boyunca çevre koşullarına da uyum sağlayarak içinde bulunduğu toplumun ortak zevk ve beğenisini,
kültürel özelliklerini yansıtıp geleneksel bir özellik kazanarak karşımıza çıkmaktadır. Önemli kültürel
miraslardan biri olan telkâri sanatı; M.Ö. 3000 yılından beri Mezopotamya'da, M.Ö. 2500 yılından bu yana
da Anadolu topraklarında uygulanan, altın ve gümüşün ince teller haline getirilip örülerek yapılan süsleme
tekniğinin adıdır. Araştırmada, binlerce yıllık kültür mirasıyla Anadolu topraklarında gelişimini sürdüren
telkari sanatının günümüzdeki önemli temsilcilerinden biri olan Mardin’in Midyat ilçesinde yer alan
telkâri kuyumcularına görüşme tekniği yöntemiyle sorular sorulmuş ve elde edilen veriler yorumlanarak
sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Kültürel Miras, Telkari, Midyat
Abstract
Changes in the requests and needs of individuals who participate in touristic activities have led to the
emergence of alternative types of tourism. Among these alternative tourism types, one of the most
important one is cultural heritage tourism. Tourism sector provides an opportunity for the local identity of
a region to be brought forward and increases the demand for the relevant region by adding new values to
the cultural heritages of a destination. Cultural heritages reflect the common taste, appreciation and cultural
characteristics of a society and gain a traditional feature by adapting to the environmental conditions for
centuries. The art of filigree (telkâri), one of the important cultural heritages, is an ornament technique
performed by twisting the tiny wires of gold and silver, which has been used in Mesopotamia since B.C.
3000 and in Anatolia since B.C. 2500. In the present study, certain questions were asked to the filigree
jewelers in Midyat District of Mardin, which is one of the most important representatives of filigree art
today that continues its development in Anatolia with its cultural heritage of thousands of years, and the
results were reached by interpreting the data obtained.
Keywords: Tourism, Cultural heritage, Filigree, Midyat
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Özet
Üniversite yılları pek çok açıdan kritik bir öneme sahiptir. Bu dönemde bireyler mesleki bilgi ve beceri ile
donanmalarının yanı sıra sosyal açıdan da farklı alternatiflere sahip olabilmektedirler. Sosyal Hizmet
bireylerarası ilişkilerin oldukça yoğun olduğu mesleklerden birisidir. Bu nedenle üniversite yıllarında sosyal
istenirliğin yüksek olması mesleki başarıyı yakalayabilmek açsından önem taşımaktadır. Sosyal istenirlik
üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden birisi de kişiliktir. Bu çalışma sosyal hizmet bölümünde öğrenim
gören öğrencilerin kişiliklerinin sosyal istenirlik düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla
yürütülmüştür. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile veriler toplanmıştır.
Çalışmanın örneklemini araştırmacıların kolaylıkla ulaşabilecekleri Karabük ve Kırıkkale Üniversitelerinin
Sosyal Hizmet Bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul
eden toplam 470 öğrenci anket formunu doldurmuştur. Çalışmada “İki Boyutlu Sosyal İstenirlik Ölçeği”, “Beş
Faktörlü Kişilik Ölçeği” ile demografik bilgi formu veri toplama araçlarıdır. Elde edilen istatistiksel analizlere
göre sosyal hizmet öğrenimi gören öğrencilerin, istenirlik düzeylerinin alt boyutlarından izlenim yönetimi ile
öğrenim görülen sınıf ve üniversite, öz-aldatma alt boyutu ile cinsiyet ve yaşanılan yer değişkenleri arasındaki
ilişki önemlidir. Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin sosyal istenirlik ölçeğinin alt boyutları olan izlenim
yönetimi ve öz-aldatma alt boyutları üzerinde bağımsız değişkenlerin yordama düzeylerine ayrı ayrı bakılmıştır.
Sosyal istenirliğin alt boyutlarından izlenim yönetimini, bağımsız değişkenlerden yaş, kişilik faktörlerinden
yumuşak başlılık ve nörotiklik boyutlarının yordadığı belirlenmiştir. Bağımsız değişkenlerin sosyal istenirliğin
ikinci boyutu olan öz-aldatmayı yordama düzeyleri incelendiğinde; beş faktörlü kişilik yapısından yumuşak
başlılığının önemli bir yordayıcı olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: sosyal istenirlik, kişilik, üniversite öğrencileri, sosyal hizmet, sosyal istenirlik ve kişilik
Abstract
University years are critical in many aspects. In addition to equipping themselves with professional knowledge
and skills, individuals have different social alternatives during this period. Social service is an occupation which
involves very high interpersonal relations. Therefore, high desirability during university years is essential to
achieving professional success. One of the most important factors that act on social desirability is personality.
This study was conducted to determine the effect of personality on the levels of social desirability in university
students attending the department of social service. In line with this objective, the data were gathered with the
questionnaire form developed by the researchers. The study sample comprised the students attending the
department of social service at Karabuk and Kırıkkale Universities easily accessible to the researchers. 470
students who agreed participate in the study voluntarily completed the questionnaire. “Two-Dimensional Social
Desirability Scale”, “Big Five Personality Traits Scale” and the demographic information form were the data
collection instruments used in the study. Statistical analysis revealed the significance of the relationships of
impression management with university and year at university, as well as, of self-deception with gender and
place of residence. The prediction levels of the independent variables on the impression management and selfdeception subscales of the social desirability scale for social service students were investigated separately. The
independent variable age and the personality traits agreeableness and neuroticism were found to predict the
impression management subscale of social desirability. In addition, agreeableness was identified as an important
predictor of the second subscale of social desirability, self-deception.
Keywords: social desirability, personality, university students, social service, social desirability and personality
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Özet
Günümüzde bilim ve teknolojideki etkileyici değişimler, bilgi miktarında hızlı bir artışa ve bazı alana özgü
bilgilerin kısa sürede güncelliğini kaybetmesine neden olmaktadır. Yaşamdan duyulan memnuniyetin
devamını sağlamak için bu şaşırtıcı değişime ayak uydurmak önemlidir. Yaşam boyu eğitim, gerekli bilgi
ve becerileri sağlayarak bu değişime ayak uydurmak için gerekli çözümleri sağlar. Yaşam boyu eğitimin
bu önemine rağmen bireyler bu eğitimlere katılmada çeşitli engellerle karşılaşabilmektedirler. Bu çalışma
yaşam boyu öğrenime katılım engelleri ve sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek
amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Ankara ilinde yaşayan 119 yetişkin birey
oluşturmaktadır. Veriler demografik bilgi formu, yaşam boyu öğrenime katılım engelleri ölçeği ile
toplanmıştır. Araştırma kapsamına alınan yetişkinlerin neredeyse tamamı (%95.8) her konuda eğitim
almaları gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırmanın sonuçları yaşam boyu öğrenime katılım engelleri ile yaş
(t=-3.663; df=117; p0.05) ve gelir (F= 2.200; sd=2-116; p>0.05) arasında önemli bir ilişkinin olduğunu
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Yetişkin, Yaşam Boyu Eğitim, Katılım Engelleri, Soyo-Demografik Değişkenler
Abstract
The impressive changes in science and technology today led to a rapid increase in the amount of
information and caused some site-specific information to lose their up-to-datedness in a fairly short time.
In order to maintaining life satisfaction it is essential to keep pace with this astounding change. Lifelong
education is a solution to keep pace with this change by providing necessary information and skills.
Despite the importance of lifelong education, adults encounter a variety of deterrents to participation. This
study was performed to determine the relationship between socio-demographic variables and deterrents to
participation in lifelong education. The sample comprised 119 adults who resided in Ankara City, Turkey.
Data were collected through a demographic information form and Deterrents to Participation ScaleGeneral (DPS-G). The findings indicated that almost all of the adults (95.8%) who have been included in
the scope of the research needs training in any kind of subjects. The results of the study showed that there
is a significant relationship between deterrent participation in lifelong education and age (t=-3.663;
df=117; p<0.001), education (F= 6.271; df=4-114; p<0.001), marital status (t=2.374;df=117; p<0.05),
working status (F= 3.155; df=2-116; p<0.05), health status (F= 7.031; df=2-116; p<0.001) while there is
no relationship among gender (t=-0.733; sd=117; p>0.05) and income (F= 2.200; sd=2-116; p>0.05).
Keywords: Adult, Lifelong Education, Deterrents to Participation, Socio-Demographic Variables
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Özet
Cam tavan, kadınların kariyer basamaklarında üste çıkmasına engel olan, görünmez bir engelidir.
Farklı sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de önemli bir sorundur. Bu çalışmanın amacı Eskişehir
Devlet okullarında görev yapan kadın yöneticilerin cam tavan sendromuna ilişkin algılarını ölçmek
ve bu algılarının iş doyumlarını nasıl etkilediğini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, cam tavan ve iş
doyum analizi deseninin kullanıldığı nitel bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcıları Eskişehir ili
Tepebaşı ilçesinde bulunan, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 9 kadın yöneticiden
oluşmaktadır. Katılımcılar maksimum çeşitliliğe göre çalıştığı okul türü, kıdem ve branş değişkeni
temel alınarak ve katılımcı gönüllülüğü esasına dayalı olarak seçilmiştir. Araştırmada temel veri
toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan veri analizi sonucunda kadın
yöneticilerin yönetici olması kendilerinin kararı olduğu ancak kadın oldukları için erkeklere göre daha
fazla zorlandıkları ifade edilmiştir. Kadın yöneticiler yükselmeleri sürecinde en çok toplumsal rolleri
nedeniyle engellendiklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte kadınların liderlik ve yöneticilik
özelliklerinin sınırlı olması, ailevi sorumluluklarının fazla olması ve kraliçe arı sendromunun
kadınların üst düzey yönetici pozisyonuna yükselememelerinin temel nedenleri olduğu ifade
edilmiştir. Ayrıca kadın yöneticiler, erkek yöneticilerle toplumsal rolleri nedeniyle eşit olmadıklarını
ve üst düzey yöneticilik görevlerinde yeterince kadın olmadığını da ifade etmişlerdir. Bunun nedeni
olarak ise cinsiyet ayrımı yapılması, çalışma saatlerinin yoğunluğu, iş yükü ve MEB yükselme
kriterlerinin objektif olmaması olarak ifade etmişlerdir. Bu durumunda; Milli Eğitim Bakanlı’ğında
ve okullarda örgüt kültürünün kadın çalışanlara yönelik ayrımcı uygulamalara yol açmayacak şekilde
biçimlendirilmesi iş doyumunu da arttıracaktır. Cam tavan sendromunun önüne geçebilmek için kadın
çalışanların, kendilerini eğitmeleri ve geliştirmeleri teşvik edilmelidir. Mesleği ile ilgili eğitimler
alarak kariyerindeki engelleri kaldırarak diğer çalışanlara göre farklılık yaratabilir. Ayrıca cam tavan
sendromuyla mücadele edebilmek için çocukluktan itibaren toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili eğitim
verilerek cinsiyet ayrımcılığının önüne geçilebilir.
Anahtar Kelimeler: Cam tavan, kariyer engelleri, kadın, eğitim
Abstract
A glass ceiling is an invisible barrier that prevents the women from overcoming their career steps. It
is also an important obstacle within the education system, besides it does exist in different sectors as
well.
The aim of this study is to examine the perceptions of female executives in Eskişehir State schools
regarding to glass ceiling syndrome and how these perceptions may affect job satisfaction. The
research is a qualitative study using glass ceiling and job satisfaction analysis design. Participants of
this study consisted of 9 women who work in a kindergarten, primary school, junior high school and
high school in the district of Tepebaşı in Eskişehir. Participants were selected on the basis of the type
of school, seniority and discipline they were basicly working on the maximum diversity and the basis
of participant volunteerism. An interview method was used as the basic data collection tool in the
research. As a result of the data analysis, it is stated that female managers are in a position to become
managers but more disadvantaged than men because they are women. Female managers stated that
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they were mostly prevented because of their social roles in the process of promotion. However, it has
been stated that the leadership and management characteristics of the women are limited, their family
responsibilities are an excessive, and that queen bee syndrome is the main reason for the women to
rise to a senior management position. In addition, female managers also stated that they were not
equal to male managers because of their social roles and that they are not enough women in senior
management positions. The reason for this is that gender discrimination, working hours intensity,
workload and the Ministry of National Education's promotion criteria are not objective. In this case,
the formation of the organizational culture in such a way that it does not lead to discriminatory
practices for female employees at the Ministry of National Education and at schools will also increase
job satisfaction. Female employees should be encouraged to take trainings and develop themselves in
order to avoid glass ceiling syndrome. By taking trainings about her profession, she can make a
difference by removing obstacles in career path when compared with other employees. In addition,
gender discrimination can be avoided by providing trainings on gender equality starting from
childhood in order to fight against the glass ceiling syndrome.
Keywords: Glass ceiling, career barriers, women, education
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Özet
Van Gölü'nün doğu kıyısında yer alan Eski Van Şehri, Kalesi/Tuşpa ve Höyüğü, UNESCO Dünya Mirası
geçici listesinde yer almakta olup yaklaşık beş binyıllık tarihi ve kültürel yapılardan oluşmaktadır. Buna
göre araştırmanın amacı; bu kültürel miras varlığının sürdürülebilirliğine yönelik kültürel peyzaj değerinin
turizm ve kentsel rekreasyonuna kazandırılmasıdır.
Kentin kültürel mirasının yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasında kültür ve turizm politikaları önem
arzetmektedir. Hedeflenen politikalar doğrultusunda Van’ın tarihi ve kültürel mirasını görünür kılmak için
"Eski Van Şehri Peyzaj Projesi" önerilmiştir. Buna göre alanın tarihi ve kültürel yapısı incelenerek peyzaj
tasarım önerileri geliştirilmiştir. Bu çalışma ile Eski Van Şehri'ni kültür ve turizm ekseninden yeniden
canlandırarak uluslararası alanda tanınırlığının arttırılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: UNESCO Dünya Miras Alanı, kültürel peyzaj, kültür politikaları, peyzaj tasarımı,
Eski Van Şehri
Abstract
Tushpa/Van Fortress, the Mound and the Old City of Van located on the eastern shore of Lake Van are on
the tentative list of UNESCO World Heritage sites and comprise about five thousand years of historical
and cultural structures. Accordingly, the purpose of the research; is to bring cultural landscape value into
tourism and urban recreation for the sustainability of this cultural heritage asset.
Cultural and tourism politics are important for the cultural heritage of the city is kept alive and transmitted
to future generations. In accordance with targeted policies, "The Old City of Van Landscape Project" is
proposed to make visible of Van's culturel and historical heritage. Hence cultural and historical structure
of the area is examined and landscape design proposals are developed.
Keywords: UNESCO World Heritage Site, cultural landscape, culture policy, landscape design, Van
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Özet
Bu makalede kaynaklı imalatta en çok kullanılan malzemelerden olan S355JR’nin optimum kaynak
parametrelerinin belirlenmesi ele alınmıştır. Kaynak sonrası malzemeler sahip oldukları metalürjik ve
malzeme kalınlığı dolayısıyla farklı parametrelere farklı tepkiler vermektedir. Bu tepkiler malzemelerin
sahip oldukları element oranlarına, kaynaklı imalat pozisyonuna ve kaynaklı imalat parametrelerine göre
değişiklik göstermektedir.
Bu çalışma ile birlikte S355JR malzemesinin 5mm, 10mm ve 20mm kalınlığında, 100A, 150A ve 200A
de PB pozisyonunda kaynaklı imalatlarını yaparak, ürünlerden elde edeceğimiz tahribatlı ve tahribatsız
muayene sonuçlarını tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: S355JR, Kaynak Parametresi, Tahribatlı Muayene, Tahribatsız Muayene
Abstract
This article deals with specify to S355JR’s material optimum welding parameters which is the most
commonly used to welding production. Materials show the different reaction after the welding because of
their metallurgy and welding parameters. These reactions can change with their elements, welding position
welding parameters.
This study deal with we will weld with 100A, 150A and 200A on the PB position to S355JR material
which has 5mm, 10mm and 20mm thickness and discuss their results with their destructive inspection and
nondestructive inspection.
Keywords: S355JR, Welding Parameters, Destructive Inspectıon, Nondestructıve Inspectıon
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A Study on the Problems of Students in Vocatıonal High School
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Özet
Bu çalışmada üst düzeyde kalifiye teknik eleman yetiştirme misyonunu üstlenmekte olan Meslek
yüksekokullarının öğrenci sorunlarına yönelik araştırma yapılmıştır.
Bu araştırma kapsamında, Meslek yüksekokullarının sorunları incelenmiş, sorunları tartışılmış ve çözüm
önerileri geliştirilmiştir. Meslek yüksekokullarının mevcut durumu ve sahip olduğu temel sorunlarına
yönelik bazı çözüm önerileri verilmeye çalışılmıştır. Mesleki ve teknik eğitimde verimin artması
açısından, sorunların nedenlerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi ve ortadan kaldırılmasıyla meslekiteknik öğretimin olması gereken seviyeye ulaştırılması, ülkemizin geleceği için büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmada meslek yüksekokulları öğrencileriyle görüşülüp anket ve röportajlar yapılmıştır. Bu
etkinliklerle meslek yüksekokullarındaki öğrencilerin sorunlarına değinilmiştir. Bu sayede öğrencilerin
kendi potansiyellerinin keşfedilebilmesi sağlanmış, ayrıca nitelikli teknik eleman eğitimi ve
yetiştirilmesinde mesleki ve teknik eğitimin önemi vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Meslek yüksekokulu, Mesleki eğitim sorunları, Teknik eleman
Abstract
In this study, students' problems of the vocational high school which are undertaking the mission of raising
the qualified technical staff at the upper level have been researched. Within the scope of this research,
problems of vocational high schools were examined, their problems were discussed and solution proposals
were developed. In terms of increasing the efficiency in vocational and technical education, it is of great
importance for the future of our country. With the causes of the problems should be determined correctly
and removed to the level that vocational-technical education should be positively. In this study, surveys
and interviews were made with the students of vocational high school. This event touched on the problems
in students with vocational high schools. In this way, it was ensured that students could discover their own
potentials, and the importance of vocational and technical education was emphasized in the education and
training of qualified technical personnel.
Keywords: Vocational High school, Vocational education’s problem, Technical personnel
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Özet
1990’lı yıllarda internetin gelişmesiyle birlikte ticaretin farklı bir boyuta taşınması, dünya genelinde
devletler ve kurumlar tarafından yapılan e-ticareti vergilendirme çalışmalarının başlamasına sebebiyet
vermiştir. İnternet ortamında gerçekleştirilen ticari faaliyetlerde haksız rekabeti önlemek ve kontrol altına
almak amacıyla yapılan çalışmalarda OECD öncü kurumlardan biri olmuştur. OECD’in 1998 yılında
düzenlediği Ottowa konferansında e-ticaret faaliyetlerinin vergilendirilmesi için birtakım ilkeler
belirlenmiştir. Ancak teknolojik gelişmelerin hızla devam etmesi, her gün değişen şartlar altında sınırların
tam olarak çizilememesi ve ticarete konu olan ürün veya hizmetin niteliği, mükellefin belirlenmesinde
karmaşıklıkları meydana getirmiştir. Belirlenen ilkeler, bu karmaşıklıklar ile başa çıkmak için yeterli
olmamış ve teknoloji ile desteklenmesini gerekli kılmıştır. Ayrıca dinamik bir yapıya sahip olan bu sektörü
kontrol altında tutabilmek için çalışmaların süreklilik arz etmesi ve değişimlere ayak uydurabilmesi şart
olmuştur.
Turizmin ihtiyaçlarına cevap veren dinamik yapının, internet ortamında gerçekleşen faaliyetlerde mevcut
olması, turizm endüstrisi için fırsat olarak görülmüştür. Uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketler
hedef kitlelere makul fiyatlar ile daha hızlı ve kaliteli hizmet verme şansını elde etmişlerdir. Fakat eticaretin vergilendirilmesi, turizm endüstrisini de içermesi sebebiyle büyük gelişim gösteren e-turizm
faaliyetleri üzerinde birtakım sorunları ve sınırlamaları da beraberinde getirmiştir. E-turizm faaliyetlerinin
vergilendirmeye tabi tutulması uluslararası şirketlerin pazardan çekilmesine sebebiyet verirken,
devletlerinde turizm politikalarını etkilemiştir. E-turizm faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için şirketlerin ve
devletlerin iş birliği içinde çalışmaları turizm endüstrisinin gelişimi açısından önemli hale gelmiştir.
Buradan yola çıkarak çalışma kapsamında devletin e-ticaret üzerinde vergilendirme yetkilerinin sınırları
aktarılacak ve e-turizm faaliyetleri çerçevesinde değerlendirilmesi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: E-Turizm, E-Turizmde Vergilendirme, E-Ticaret, E-Ticarette Vergilendirme
Abstract
The development of the internet in the 1990s transformed the way trade is done and has led to the
governments and institutions around the world to start conducting studies on the taxation of e-commerce.
The OECD became one of the pioneering institutions in the work carried out aiming to prevent and control
unfair competition on the internet. in a conference organized in Ottowa in 1998, the OECD defined a
number of principles for the taxation of e-commerce activities. However, the continuous and rapid
development of technology brought about complexities in drawing clear boundaries under the constantly
changing circum stances and determining the taxpayer based on the properties of the product or service
being traded. The principles that were outlined were inadequate to deal with those complexities and the
principles needed to be supported by technology. In addition, to keep this dynamic natured industry under
control the work has to be continuous and it has to adapt to changes.
The dynamic environment needed by the tourism industry was realized by the e-commerce and is already
present on the internet; this technology has been perceived as an opportunity for the tourism industry.
Companies operating in the international field have the chance of providing targeted services with
reasonable prices, faster and with better quality. However, the taxation of e-commerce has resulted in
various problems and limitations on the e-tourism activities, which grew significantly and also include the
tourism industry. While the taxation of e-tourism activities has forced international companies to withdraw
from the market, it also affected the government’s tourism policies. Collaboration of companies and
governments has become important for the development of the tourism industry and for the sustainability
of e-tourism activities. Therefore, within the scope of the study, the limits of the state’s taxation authorities
on e-commerce will be presented and they will be evaluated in the framework e-tourism activities.
Keywords: E-Tourism, Taxation in E-Tourism, E-Commerce, Taxation in E-Commerce
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Özet
Isırgan otu yüzyıllardır bitkisel ilaç ve yiyecek olarak tüketilmektedir. Bunun yanında geçmişte pek çok
ülkede elyaf kaynağı olarak kullanıldığı bilinse de daha sonra çeşitli nedenlerle üretimi yok denecek kadar
azalmıştır. Günümüzde ise tekstil sektöründe doğal lif ve ekolojik ürün geliştirilmesi ile ilgili araştırmalar
tekrar gündeme gelmiştir. Isırgan bitkisinden lif elde etme yöntemleri çeşitli ülkelerde araştırılırken,
ülkemizde kendiliğinden yetişen ısırgan bitkisinin bu konudaki eksikliği giderme açısından
değerlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Günümüzde doğal liflere örnek olabilecek ve
Karadeniz Bölgesi’nde bolca bulunabilen ısırgan otu, doğal liflere yeni bir kaynak oluşturmaktadır. Bu
düşünceden yola çıkılarak planlanan bu çalışmada tarama ve deneme yöntemleri kullanılmış; araştırmanın
uygulama alanı olarak Tirebolu (Giresun) ilçesi seçilmiştir. Yörede yetişen ısırgan bitkisinin hasat,
çürütme, kırma, lif elde etme ve eğirme aşamaları bizzat araştırmacılar tarafından yapılmış, laboratuvar
çalışmaları için üniversite ve özel sektörden yardım alınmıştır. Bu bildiride, ısırgan lifinin iplik oluşumuna
kadar geçirdiği tüm aşamalar, laboratuvar ve test sonuçları uygun konu başlıkları altında görsel, çizim ve
tablolarla desteklenerek açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Lif, Elyaf, Isırgan, Ekoloji, Eğirme, Urtica dioica L.
Abstract
Nettle has been consumed as herbal medicines and food for centuries. However, in the past it has been
known to be used as a fiber source in many countries, but then it has been reduced to be tried for various
reasons. Today, researches on the development of natural fibers and ecological products in the textile
sector have come to the agenda again. While the methods of obtaining fiber from nettle vegetation are
being investigated in various countries, it is thought that it is important to evaluate wild nettle vegetation
in this country in terms of deficiency. Nowadays, it can be an example of natural fibers and the nettle
which is found abundantly in the Black Sea Region is a new source of natural fibers. In this study, which
was planned by means of this thought, screening and trial methods were used. Tirebolu (Giresun) was
chosen as the application area of the research. The stages of harvesting, crushing, grinding and spinning
of the nettle plant grown in the region were carried out by the researchers themselves. The university and
the private sector have received assistance for laboratory work. In this declaration, all stages of the nettle
fiber up to the formation of the yarn, laboratory and test results will be explained by supporting visuals,
drawings and tables under appropriate topics.
Keywords: Fiber, Nettle, Ecology, Spining, Urtica dioica L.
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Özet
Ulusların geçmişlerini geleceklerine bağlayan en önemli köprülerden biri kültür varlıklarıdır. Kültür
varlıkları içerisinde önemli bir yeri olduğunu düşündüğümüz geleneksel sanatlar ve bunlara bağlı olarak
çeşitlilik gösteren geleneksel kumaşlar bir bütün olarak kültür ürünüdür. Kültür, tüm canlı varlıklar gibi
yaşar-gelişir-değişir fakat ölümsüz olduğundan süreklilik gösterir. Giyinme veya örtünme insanın var
oluşuyla, öncelikle doğa koşullarından korunmak amacıyla ortaya çıkmış, geçmişten günümüze çeşitli
doğal, toplumsal, etik değerlerin etkisiyle biçim değişiklikleri göstererek günümüzdeki şeklini almıştır.
Geleneksel dokumaların en çok kullanım alanı olan giyim kuşam, insanların bulundukları uygarlık
seviyelerine, ait oldukları toplumların gelenek, görenek ve yaşama şartlarına uygun olarak şekillenip
çeşitlenmiştir. İçerisinde kullanılan tüm unsurlarıyla sanat ve saltanatın, kudret ve itaatin, zengin ve
yoksunluğun, kadın ve erkeğin, dini ve siyasi görüşlerin, çeşitli sanat akımlarının belirleyici simgelerini
taşımıştır.
Bu çalışmanın genel amacı özellikle 16 ve 17. Yüzyıllarda önemli bir yaşam kültürüne sahip olan Çankırı
ilindeki geleneksel kumaşların özelliklerinin incelenmesi ve kullanım alanlarının belirlenmesidir. Bu genel
amaç çerçevesinde tarama yöntemi kullanılmıştır. Çeşitli kaynaklardan yapılan belgesel tarama ve Çankırı
ili ve ilçelerinde yapılan alan araştırması sonucunda tespit edilen toplam 30 kumaş üzerinde çalışılmıştır.
Araştırma sonucunda yörede kutnu, meydaniye, atlas (saten), sevayi, selimiye, seraser, kemha, düz
pamuklu ve ipekli dokumalar, kadife ve atlas üzerine işlemeli kumaşların kullanıldığı ve bu kumaşların
üçetek, çeşitli örtüler, elbise vb. değerlendirildiği tespit edilmiştir. Varılan sonuçlar uygun konu
başlıklarında açıklanmış ve görsellerle desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dokuma, kumaş, geleneksel, Çankırı, kemha
Abstract
One of the most important bridges that connects the future of the nations to the future is cultural assets.
Traditional arts, which we consider to be important in cultural assets, and traditional fabrics that vary
depending on them, are cultural products as a whole. Culture, like all living beings, lives-develops-changes
but remains immortal. Dressing or covering has emerged in order to protect human beings from existence,
primarily from nature, and has taken shape from the past to present day by showing the shape changes
with the influence of various natural, social and ethical values. Clothing, which is the most used area of
traditional textiles, has been shaped and diversified in accordance with the civilization levels of the people,
the traditions, customs and living conditions of the societies they belong to. Through all the elements used
in it, art and reign, power and obedience, rich and poverty, women and man, religious and political views,
and the various art currents of the various symbols.
The general purpose of this study is to examine the characteristics of traditional fabrics in Çankırı province,
which has a significant cultural life in the 16th and 17th centuries, and to determine its usage areas. This
general purpose screening method is used. Documentary screening made from various sources and a field
survey conducted in Çankırı province and its counties have worked on a total of 30 fabrics identified as a
result. As a result of the research, it is observed that kutnu, meydaniye, atlas (satin), sevayi, selaser, seraser,
kemha, plain cotton and silk weaves, the embroidered fabrics of velvet and atlas are used in the region and
these fabrics are üçetek, various covered, clothes and so on. has been assessed. The results are explained
in appropriate topics and supported by photographs.
Keywords: Weaving, fabric, traditional, Çankırı, kemha
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Bir İçerik Alanı Okuma Çalışması:
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Etkinliğinin Coğrafya Öğretimi Üzerindeki Etkisi
A Content Area Reading Study: The Influence of Directed Reading-Thinking Activity
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Özet
Bu çalışmada bir içerik alanın okuma etkinliği olan Yönlendirilmiş Okuma-Düşünme Etkinliği’nin (DRTA) öğrencilerin, Coğrafya dersine ilişkin öğrenmeleri üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda Düzce İl merkezinden, uygun örnekleme yoluyla belirlenen bir lisenin
10 sınıfları araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma, ön test, son test kontrol gruplu yarı deneysel desende
yürütülmüştür. Araştırmanın uygulanacağı sınıfları belirlemek için 10 sınıflara ön test uygulanmış ve diğer
şubelerle denklik sağlamayan iki şube çalışma dışında tutulmuştur. Kalan dört 10 sınıf şubesinde, 24 erkek
(%34,8), 45’i kız (%65,2) olmak üzere toplam 69 öğrenci ile araştırma yürütülmüştür. Araştırmaya alınan
şubelerde kontrol ve deney gruplarına aynı coğrafya öğretmeni tarafından “Türkiye İklimini Etkileyen
Faktörler” konusu anlatılmıştır. Kontrol grubunda anlatım yöntemi ve soru-cevap tekniği kullanılmış,
deney grubunda ise DR-TA’ya temelli bir öğretim desenlenmiştir. Dersin bitiminde öğrencilere konu ile
ilgili anlama ve kavrama testleri uygulanmıştır. Deney uygulaması iki hafta sürmüştür. Elde edilen veriler
bilgisayar ortamına girildikten sonra R Project ile analiz edilmiştir. Yapılan normallik testi sonuçlarına
göre verilerin normal dağılmadığı görülmüştür. Bundan dolayı, bağımsız gruplarda Mann Whitney U testi,
bağımlı gruplarda ise Wilcoxon testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde ön-test sonuçlarına
göre deney ve kontrol gruplarının birbirinden farklılaşmadığı; son test verilerinde ise deney grubu lehine
farklılaştığı görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre DR-TA yönteminin, öğrencilerin derse ilişkin
öğrenmelerine katkı sağladığı ileri sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: Coğrafya, içerik alanı okuma, anlama,
Abstract
In this study, it was aimed to investigate the effect of the Directed Reading-Thinking Activity (DR-TA),
which is a content area reading activity, on the learning of Geography lesson. In the survey, 10th grades
of a high school determined by convenience sampling were included, in the city center of Düzce. The
study was conducted in pretest post-test quasi-experimental design with control group. Pretest was applied
to six 10th grades to determine the classes to which the study will be applied. According to the test result,
two classes that differ from the other classes were excluded from the study. A total of 69 students, 24
males (34.8%) and 45 females (65.2%), were surveyed in the remaining four 10th grades. In the study, by
the same geography teacher to the experimental and control groups “Factors Affecting Turkey's Climate”
course explained. Expression and question-answer technique were used in the control group and DR-TAbased instruction was designed in the experimental group. At the end of the course, students were given
understanding and comprehension tests related to the subject. The experiment took two weeks. The
obtained data were analyzed with the R Project. With respect to the normality test it was observed that the
data were not normally distributed. Therefore, Mann Whitney U test was used in independent groups and
Wilcoxon test was used in dependent groups. When the analysis results are examined, it is seen that the
experimental and control groups do not differ from each other according to pre-test results; whereas in the
post-test, the experimental group was different according to the control group. According to the findings
obtained, it can be argued that DR-TA method contributes to the learning of students.
Keywords: Geography, content area reading, comprehension.
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Osmanlı’da Mühür Geleneği ve Bitlis Etnografya Müzesi’nde Bulunan Şahıs
Mühürleri
Seal Tradition in Ottoman and Person Seals in Bitlis Ethnography Museum
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Özet
Osmanlı’nın resmi ve sosyal hayatında mühürler önemli bir yere sahiptir. Osmanlı’da mühürlere resmi
(makam-kurum), şahıs (zat) ve tılsım mühürler olarak 3 grupta rastlanmaktadır. Resmi mühürler, Osmanlı
devleti bünyesinde yer alan resmi makam ve kurumlarda kullanılmıştır. Şahıs (zat) mühürleri daha çok o
bölgenin ileri gelenleri ve zenginleri tarafından kullanılmıştır. Tılsım mühürlerinin ise kime ait olduğu
belli olmamakla birlikte, kötülüklerden korunmak amacıyla kullanılmış olan mühürlerdir. Altın, gümüş,
bronz, pirinç, bakır gibi madenler ve kıymetli taşlar akik, kantaşı, yeşim vb. üzerine kazınan mühürler
sülüs, ta’lik, nesih, reyhanî, divani gibi farklı hatlardaki yazılarla süslenmiştir. Bu çalışmada Bitlis
Etnografya Müzesi’nde bulunan Osmanlı Dönemine ait 4 adet mühür; form, ait oldukları dönem,
kullanılan malzeme, süsleme teknikleri, yazı türü ve mühür yapımında kullanılan teknikler açısından
incelenmiş ve tanımları yapılmıştır. Satın alma yoluyla müzeye kazandırılan mühürlerin tamamı şahıs (zât)
mühürlerinden oluşmaktadır. Eserler damga mühür şeklinde olup yapım malzemesi olarak gümüş, pirinç,
bakır ve kehribar kullanılmıştır. Mühürlerin üzeri kazıma yöntemi ile Cel’i sülüs, ta’lik ve mahalli yazı
gibi farklı hatlardaki yazılarla süslenmiştir. Ait olduğu yörelerin tamamı tespit edilememekle birlikte
dönem olarak 19. İle 20. Yüzyıllara ait oldukları belirlenmiştir. Çalışmada yer alan mühürlerin tamamında
yapım tekniği olarak döküm ve süsleme tekniği olarak kazıma tekniği uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mühür, Osmanlı’da mühür, Bitlis Etnografya Müzesi
Abstract
Seals have an important place in the official and social life of the Ottoman Empire. In the Ottoman period,
seals are found in three groups as official (authority-institution), personal (individual) and talisman seal.
Official seals were used in official authorities and institutions in the Ottoman state. Personal seals were
mostly used by the prominents and wealthy of that region. The talisman seal is the seal which is used to
protect from evil, though it is not clear to whom it belongs. The seals engraved on mines like gold, silver,
bronze, brass, copper, and precious stones like agate, agate, jade and etc. were decorated with inscriptions
in different lines like sülüs, talik, naskh, reyhanî, and divani. In this study, 4 seals belonging to the Ottoman
Period in the Bitlis Ethnography Museum; are examinated and defined about the form, the period they
belonged, the material used, the ornamentation techniques, the type of writing, and the techniques used in
making the seal. All of the seals brought to the museum through purchasing are made up of personal seals.
Seals are in the form of stamp seals and silver, brass, copper and amber are used as construction materials.
The seals engraved on mines were decorated with inscriptions in sülüs, talik and locak writing. It has not
been determined which seals belongs to which locality. However, they were found to belong to the 19th
and 20th centuries. In all of the seals in the study, was applied casting technique for construction and a
scraping technique for ornamentation.
Keywords: Seals, Seals in the Ottoman, Bitlis Ethnography Museum.
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2- (2- (3-nitrofenil) hidrazono) -5,5-dimetilsikloheksan-1,3-dion molekülünün
spektroskopik analizi
Spectroscopic analysis of 2-(2-(3-nitrophenyl)hydrazono)-5,5-dimethylcyclohexane1,3-dione molecule
Hacer GÜMÜŞ
Dr. Öğr. Üyesi
Kocaeli Üniversitesi

Özet
2- (2- (3-nitrofenil) hidrazono) -5,5-dimetilsikloheksan-1,3-dion molekülünün moleküler modellenmesi,
yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) metodunun B3LYP ve HSEH1PBE seviyeleri kullanılarak
gerçekleştirildi. Bu çalışmada, (2- (3-nitrofenil) hidrazono) -5,5-dimetilsikloheksan-l, 3-dion molekülü
için harmonik titreşim spektrum analizi 100-4000 cm−1 aralığında infrared spektroskopisi kullanılarak
gerçekleştirildi. Hesaplanan titreşim frekansları ve skala edilmiş değerler deneysel FT-IR spektrumlarıyla
karşılaştırıldı. 2- (3- (3-nitrofenil) hidrazono) -5,5-dimetilsikloheksan-1,3-dion molekülünün 1H ve 13C
nükleer manyetik rezonans (NMR) kimyasal kaymaları GIAO yöntemi ile hesaplandı ve deneysel değerler
ile karşılaştırıldı. Buna ek olarak, HOMO ve LUMO enerjileri hesaplandı ve elde edilen enerjiler, 2- (3(3-nitrofenil) hidrazono) -5,5-dimetilsikloheksan-1,3-dion molekülünde yük transferinin gerçekleştiğini
gösterdi. Son olarak, moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) teorik olarak hesaplandı.
Anahtar Kelimeler: DFT, IR, NMR, MEP, HOMO ve LUMO enerjileri.
Abstract
The molecular modeling of 2-(2-(3-nitrophenyl)hydrazono)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione was
carried out using B3LYP and HSEH1PBE levels of density functional theory (DFT) metod. In this work,
the harmonic vibrational spectral analysis was carried out by using infrared spectroscopy in the range 1004000 cm−1 for 2-(2-(3-nitrophenyl)hydrazono)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione molecule. The
calculated vibrational frequencies and scaled values were compared with experimental FT-IR spectra.
The 1H and 13C nuclear magnetic resonance (NMR) chemical shifts of 2-(2-(3-nitrophenyl)hydrazono)5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione the molecule calculated by the gauge independent atomic orbital
(GIAO) method and compared with experimental values. Additionally, HOMO and LUMO energies were
calculated, and the obtained energies displayed that charge transfer occurs in 2-(2-(3nitrophenyl)hydrazono)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione molecule. Finally, molecular electrostatic
potential (MEP) were calculated theoretically.
Keywords: DFT, IR, NMR, MEP, HOMO and LUMO energy.
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[(C6H5N(et)CS2)Hg(C6H5N(butyl)CS2)]
molekülünün
moleküler
yapısı,
elektriksel özellikleri ve moleküler elektrostatik potansiyel enerji hesaplamaları
Molecular structure, electrical properties and molecular electrostatic potential energy
calculations of [(C6H5N(et)CS2)Hg(C6H5N(butyl)CS2)] molecule
Hacer GÜMÜŞ
Dr. Öğr. Üyesi
Kocaeli Üniversitesi

Özet
Alkil-aril ditiyokarbamatın Hg (II) kompleksi olan [(C6H5N(et)CS2)Hg(C6H5N(butyl)CS2)] molekülü C.
Damian ve arkadaşı [1] tarafından sentezlendi. [(C6H5N(et)CS2)Hg(C6H5N(butyl)CS2)] molekülünün
moleküler yapısı, elektriksel özellikleri ve moleküler elektrostatik potansiyel enerji hesaplamaları
GAUSSIAN 09 programında hesaplandı. Bütün teorik hesaplamalar yoğunluk fonksiyonu teorisi (DFT)
metodu ile B3LYP ve HSEH1PBE seviyelerinde LanL2DZ temel setiyle gaz fazında ve taban durumunda
gerçekleştirildi. İlk olarak; [(C6H5N(et)CS2)Hg(C6H5N(butyl)CS2)] molekülün geometri optimizasyonu
yapılarak moleküldeki atomların uzay yerleşimleri ve uzay yapısı teorik olarak belirlendi. Böylece, bağ
uzunlukları (Å), bağ açıları (º) ve dihedral açıları (º) gibi parametreler Tablo 1 de listelendi. Hesaplanan
bu
teorik
parametreler
deneysel
[1]
verilerle
karşılaştırıldı.
Daha
sonra;
[(C6H5N(et)CS2)Hg(C6H5N(butyl)CS2)] molekülünün moleküler sınır orbital EHOMO ve ELUMO enerjileri
teorik olarak hesaplandı ve bu enerjilerden belirlenen dipol moment, toplam enerji, elektronegatiflik,
kimyasal sertlik ve kimyasal yumuşaklık gibi elektronik özellikleri Tablo 2 de listelendi. Son olarak da;
[(C6H5N(et)CS2)Hg(C6H5N(butyl)CS2)] molekülünün moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) yüzey
haritaları belirlenip yorumlandı.
Kaynakl
[1] Damian C. Onwudiwe & Peter A. Ajibade, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic,
and Nano-Metal Chemistry, 40:279–284, 2010.
Anahtar Kelimeler: DFT, LanL2DZ, MEP, HOMO ve LUMO enerjileri.
Abstract
The Alkyl-aryl Dithiocarbamate Hg (II) complex [(C6H5N(et)CS2)Hg(C6H5N(butyl)CS2)] molecule were
synthesized by C. Damian et al [1]. The molecular structure, electrical properties and molecular
electrostatic potential energy calculations of [(C6H5N(et)CS2)Hg(C6H5N(butyl)CS2)] molecule was
calculated in the GAUSSIAN 09 program. All theoretical calculations were calculated with DFT/B3LYP
and DFT/HSEH1PBE levels at LanL2DZ basis set in the gas phase and in the ground. Firstly; geometry
optimization of [(C6H5N(et)CS2)Hg(C6H5N(butyl)CS2)] molecule done and the space constants and the
space structure of atoms in molecular were determined theoretically. The parameters were listed in Table
1 and calculated theoretical parameters were compared with the experimental values [1]. Later; the
molecular frontier orbital EHOMO and ELUMO energies of [(C6H5N(et)CS2)Hg(C6H5N(butyl)CS2)] molecule
were calculated theoretically and the electronic properties such as dipole moment, total energy,
electronegativity, chemical hardness and chemical softness were listed in Table 2. Finally, the molecular
electrostatic potential (MEP) surface maps of [(C6H5N(et)CS2)Hg(C6H5N(butyl)CS2)] molecule were
identified and interpreted.
Reference
[1] Damian C. Onwudiwe & Peter A. Ajibade, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic,
and Nano-Metal Chemistry, 40:279–284, 2010.
Keywords: DFT, LanL2DZ, MEP, HOMO and LUMO energy.
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İnsansız Hava Aracı Kullanıcılarının Teknostres ve Risk Alma Davranışlarının
İncelenmesi
The Analysis of Techno-Stress and Risk-Taking Behaviors of Users of Unmanned
Aerial Vehicle
Hanifi SEVER
Dr.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Havacılık Daire Başkanlığı
Özet

In both public and private sectors, the new trend of the aviation industry is Unmanned Aerial Vehicles (UAVs).
Today, the use of UAVs operated in security, commercial and advertorial, sectors as well as hobby is becoming
more and more widespread. The uncertainty of choices of people piloting UAV systems, difficulties of
monitoring air vehicles and their users can threaten both flight safety and public safety. It is necessary to
examine the technological stress and risk taking behaviours of those who use UAV systems with uncontrolled
development potential. Multidimensional analytical evaluation, such as examining meteorology, monitoring
technology, and making sudden decisions on emergency situations, needs to be done.
In this study aims to measure the risk taking and techno-stress levels of UAV0 and UAV1 class UAV systems
users. The results of the study revealed that the levels of technological stress and risk taking of UAV users were
measured at high levels.
Keywords: Techno-stress, Risk Taking, Unmanned Aerial Vehicle.

Abstract
Hem kamu hem de özel sektör açısından, havacılık sektörünün yeni trendi insansız hava araçlarıdır. Bugün
güvenlik, ticari, reklam, hobi gibi çok geniş alanda yararlanılan insansız hava araçlarının kullanımı her geçen
gün yaygınlaşmaktadır. İHA sistemlerini kullanan kişilerin seçimi ve aranan özelliklerin belli olmaması, hava
araçlarının ve kullanıcılarının denetiminin zor olması gibi nedenler hem uçuş güvenliğini hem de kamu
güvenliğini tehdit eden durumlar yaratabilir. Kontrolsüz gelişme potansiyeline sahip olan İHA sistemlerini
kullanacak kimselerin teknolojik stres ve risk alma durumlarının incelenmesi gereklidir. Meteorolojinin
incelenmesi, teknolojinin izlenmesi, emercensi durumlarında ani kararlar alınması gibi çok boyutlu analitik
değerlendirilmenin yapılabilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada, İHA0 ve İHA1 sınıfı insansız hava aracı kullanıcılarının risk alma ve teknostres seviyelerinin
ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, İHA kullanıcılarının teknolojik stres ve risk alma seviyeleri
yüksek düzeyde ölçülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Teknostres, Risk Alma, İnsansız Hava Aracı
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Hasan BELLO
Ph.D.
Academy of Albanian Studies

Abstract
In the Ottoman Empire, part of which were also Albanians since XV century, primary education
institutions existed almost in every neighborhood, village and city. But their functioning in an organized
manner began in XIX century. This was noticed as well in England, France, Russia, and is related to the
birth of nationalism. These institutions were considered a means of citizen’s socializing and indoctrination
with an official ideology and the spirit of obedience to the sovereign.
Modernization of primary schools in the Ottoman state was a slow process. It was developed gradually
through the development of the respective legislation and regulations which aimed at the establishment of
an education system fulfilling the requirement of that time. A significant number of Ottoman elementary
schools were established in Albanian vilayets. In these schools were educated children of the
neighborhoods, villages and towns that mostly came from Muslim families. This article elaborates upon
the Ottoman primary education development in the XIX-XX Ottoman, by focusing mainly on Albanian
vilayets.
Keywords: Ottoman Empire, Albanian vilayets, elementary schools, modernization of education.
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King Zog
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Hasan BELLO
Ph.D.
Academy of Albanian Studies

Abstract
The annexation of Albania by fascist Italy on 7 April 1939 shook the foundation of the security system
that Turkey had been trying to establish for 20 years. In Ankara, this act was considered as a homicide to
the Balkan Alliance and created an unclear situation as Italy was labeled as a dangerous enemy to Turkey.
The Turkish government assumed that Italy would not stop but it would use Albania as a point of support.
According to Ankara, this attack was not the end, but the prologue of an expansion that would continue.
By Turkish politicians, this act was perceived as fulfilling Mussolini's aspiration for the re-creation of the
Roman Empire, which in itself included many Turkish territories. Italy and Germany had taken a step in
the Balkans which was considered as a security zone by Turkey.
Turkey refused to accept the new state of affairs in Albania and continued to recognize the diplomatic
privileges and immunities of the Albanian minister and his staff in Ankara. The Turkish Republic ignored
the Italian occupation of Albania. The diplomatic status of the Albanian representation in Turkey
continued to remain as before. President Inönü and King Zog often communicated with each other.
Starting from this friendly attitude of Turkey, on April 16, 1939, from Larissa of Greece, King Zog ordered
Foreign Minister Ekrem Libohova to call the Albanian Minister in Ankara, Asaf Xhaxhuli, to appear on
behalf of the President of Turkish Republic and declare that the King, together with the Royal Family and
the government wanted to move to Turkey. At the meeting that Asaf Xhaxhuli held with Foreign Minister
Şükrü Saracoğlu, the latter informed that Turkish President Ismet Inönü invited King Zog together with
the Royal Family, the government and other people to come to Turkey and to consider Turkish land as a
second homeland. In addition, the Turkish government ordered its ambassador in Athens to submit to
Foreign Minister Ekrem Libohova that he was at the disposal of the King. On this occasion, King Zog sent
a telegram to the President of the Republic of Turkey, expressing his most heartfelt gratitude for the great
generosity he showed at such a critical time, when other states were frightened by fascism.
Keywords: Albania, Turkish Republic, Italian invasion, King Zog
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Türkçe Öğrenen Yabancıların Türkçe Öğrenme İsteği ile Yazma Becerileri
Arasındaki İlişki
The Relations Between Foreign Student's Motivations Whose Are Learning Turkish
Language With Their Writing Skill
Hasan Hüseyin MUTLU

Keziban TEKŞAN

Dr. Öğr. Üyesi
Ordu Üniveersitesi

Doç. Dr.
Ordu Üniveersitesi

Özet
İkinci dil öğrenmede en önemli husus şüphesiz öğrenme isteği ve motivasyonudur. Bu noktada hangi
amaçla ikinci dil öğreniyoruz sorusunun cevabında farklı değişkenler ortaya çıkabilir. Zorunluluk, hobi,
kendini geliştirme ve kariyer planları gibi farklı değişkenler öğrenme motivasyonunu doğrudan
etkilemektedir. Bunula beraber öğrenme sürecinde yanlış öğretim yöntemleri, dilin güçlük derecesi,
öğrenci becerisi vb gibi birçok değişken de aynı şekilde öğrenme isteği ve motivasyonu ile doğrudan
ilişkilidir. Bu bağlamda hangi sebeple olursa olsun motivasyon ve istek derecesi dil becerilerinin
kazandırılmasında ne derece etkilidir sorusu ortaya çıkmaktadır. Dil öğrenimi beceri kazanımıdır. Diğer
bir ifade ile yabancı dil öğrenen bir bireyin hedef dile aynı oranda konuşabilmesi, yazabilmesi, dinlediğini
ve okuduğunu anlayabilmesi beklenmektedir. Çalışmada dilin dört temel becerisinden yazma becerisi ile
Türkçe öğrenme isteği arasındaki ilişki irdelenmiştir. Bu doğrultuda Ordu üniversitesi Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe öğrenen çeşitli ülkelerden yabancı uyruklu 20 öğrenci
araştırmanın örneklem gurubu olarak seçilmiş, bu öğrencilere öncelikle Türkçe dersine yönelik tutum
ölçeği uygulanmıştır. Uygulanan ölçek Türkçe dersine yönelik tutum ölçeğinden uyarlanmış ölçek
maddeleri uzman görüşleri kapsamında yeniden düzenlenmiş ve geçerlik güvenirliği yapılmıştır. Bununla
birlikte doküman incelemesi yöntemi ile öğrencilere serbest yazma, dikte ve boşluk doldurma gibi
yöntemlerle yazdırılan metin ve diyaloglar incelenmiş gramer, imla ve ses yanlışları tespit edilerek
yüzdelik ifadelerle tablolar halinde gösterilmiştir. Daha sonra öğrencilere uygulanan tutum ölçeği ile
yazım hataları ilişkilendirilmiş ve tablolar halinde gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tutum, yazma, yabancı dil, Türkçe öğretimi
Abstract
The most important point in learning a second language learning is the motivation of the request and no
doubt. At this point, for what purpose we learn a second language in the answer to the question can arise
from different variables. Obligations, such as hobbies, self improvement and career plans, learning directly
affects the motivation of the different variables. Herewith wrong teaching methods in the process of
learning, language, level of difficulty, the ability to students etc in the same way as many variable is
directly related to the request and motivation to learn. In this context, the degree of motivation and desire
for whatever reason language skills is the question of how effective are emerging. Language learning is a
skill acquisition. In other words, an individual's learning a foreign language to the target language with the
same proportion can speak, write, listening comprehension and reading comprehension can understand.
The ability to write four basic language skills in the study of the relationship between learning Turkish
request with is scrutinized. In this respect the army University Teaching practice and Research Center
Turkish Turkish foreign nationals from various countries who are learning 20 was chosen as the sample
student research group, these students primarily Turkish attitude towards the scale to has been applied.
Turkish attitudes toward the applied scale adapted to scale the scale of course materials within the scope
of expert opinions on the validity and reliability. However, the document review method students with
freelance writing, Dictation and fill-in-the-blank with methods such as printed text and dialogues were
examined and identified the wrong grammar, spelling and sound expressions with table of percentage
demonstrates how to use the. Then students applied to the attitude scale in case of tables and associated
with typos.
Keywords: Attitude, writing, foreign language, Turkish teaching
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Kongo kırmızısı ve metilen mavi boyasının uzaklaştırılması için kitosan kaplı
aljinat mikrokürelerin geliştirilmesi
Development of chitosan-coated alginate microspheres for the removal of congo red
and methylene blue dye
Hasan TÜRE
Dr. Öğretim Üyesi
Ordu üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Özet
Endüstrilerden deşarj edilen sentetik boyalar toksik bileşenlerinden dolayı çevre ve insan üzerinde tehlikeli
etkilere neden olurlar. Son zamanlarda, biyopolimerlerden elde edilen mikroküreler gibi düşük maliyetli
adsorbanlar, sulu çözeltiden boyaları uzaklaştırmak için kullanılmıştır. Aljinat ve kitosan, biyobozunabilirlik, yenilenebilirlik ve yüksek adaptasyon kapasiteleri nedeniyle yaygın olarak kullanılan
biyopolimerlerdir. Bu çalışmanın amacı, kongo kırmızısı ve metilen mavisi boyasının uzaklaştırılmasında
kitosan kaplı aljinat mikrokürelerin kullanılabilirliğini araştırmaktır.
Kısaca, % 2 (a/h) aljinat çözeltisi, 100 ml deiyonize su içinde 2 gr aljinatın karıştırılmasıyla hazırlandı ve
çözeltinin pH’ı 4.7’a ayarlandı. Aljinat mikroküreler, homojen çözeltinin % 5’lik CaCl2 çözeltisine 1 ml
pipet ucu ile damlatılarak hazırlandı ve bir gece boyunca 50 ml CaCl2 çözeltisinde bekletildi. % 0.8 (a/h)
kitosan çözeltisi % 1 (h/h) asetik asit kullanılarak hazırlandı ve çözeltinin pH'ı 5.5’ya ayarlandı.
Mikroküreler kitosan çözeltisine eklendi ve 24 saat bekletildi. Son olarak, elde edilen mikroküreler
deiyonize su ile yıkandı ve 3 gün oda sıcaklığında kurutuldu. Mikroküreler üzerindeki boyların
adsorpsiyonu, 25 ml sulu solüsyonda, pH (2-12), temas süresi (0-240 dk.), başlangıç boya konsantrasyonu
(0.5-10 mg/L)’ na bağlı olarak test edildi. Çözeltideki metilen mavisi (MB) ve kongo kırmızısı (CR)
konsantrasyonu, UV-vis spektrofotometre kullanılarak sırasıyla 664 ve 500 nm'de belirlendi.
Test edilen koşullarda (başlangıç boya konsantrasyonu = 5 mg / L, pH = 7, T = 30oC, m = 0.1 ± 2 gr,
karıştırma hızı = 150 rpm, temas süresi = 3 saat), MB ve CR' nin adsorpsiyonu sırasıyla % 22 ve % 71
olarak bulundu.
Anahtar Kelimeler: Aljinat, kitosan, boya, adsorpsiyon
Abstract
Discharge of synthetic dyes from industries result in dangerous impact on environment, and human being
due to their toxic compound. Recently, low cost adsorbents such as microspheres obtained from
biopolymers have been used to remove dyes from aqueous solution. Alginate and chitosan have been
extensively used biopolymers because of their biodegradability, renewability and high adoption capacity.
The goal of this study was to investigate the use of chitosan-coated alginate microspheres for congo red
and methylene blue dye removal.
Briefly, 2 % (w/v) alginate solution was prepared by mixing 2 g of alginate in 100 ml deionize water and
the pH of the solution was adjusted to 4.7. Alginate microspheres was prepared by dropping the
homogeneous solution into the 5% CaCl2 using 1 ml pipette tip and kept in 50 ml CaCl2 solution for
overnight. 0.8% (w/v) chitosan solution was prepared by using 1% (v/v) acetic acid and the pH of the
solution was adjusted to 5.6. Microspheres were added into chitosan solution and kept for 24h. Finally,
obtained microspheres were washed with deionized water and dried at room temperate for 3 days. The
adsorption of dyes on microspheres was tested as a function of pH (2-12), contact time (0-240 min), initial
dye concentration (0.5-10 mg/L) in 25 mL aqueous solution. The concentration of methylene blue (MB)
and congo red (CR) in the solution was determined using UV–vis Spectrophotometer at 664 and 500 nm,
respectively.
At tested conditions, (initial dye concentration= 5 mg/L, pH=7, T=30oC, m=0.1±2 g, mixing speed=150
rpm, contact time=3h,), the adsorption of MB and CR was found to be 22% and 71%, respectively.
Keywords: Alginate, chitosan, dye, micropshere, adsorption
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Dr. Öğr.Üyesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Özet
Disiplinlerarası sanat yaklaşımları güncel sanat bağlamında önemli bir yere sahiptir. Kavramlar ve olgular
sanata yeni bir bakış açısı getirerek sanatçıların üsluplarına yeni rotalar çizmiştir. Farklı disiplinlerin sanat
ile birleşmesi ise günümüz sanatına yeni bir soluk getirmiştir. Geometri, matematiğin uzamsal ilişkileri ile
ilgilenen alt dalı olmakla beraber, gündelik yaşantımızın hemen hemen birçok alanında karşımıza
çıkmaktadır. Geometrinin birçok bilim dalı ile ilişkisi ise günümüzün yadsınamaz gerçeklerinden biridir.
Geometri ve sanat belirli paradigmalar üzerinden değerlendirildiğinde; birbiri ile ilişkili olduğu ve birbirini
desteklediği söylenebilir. Sanat alanında geometrinin kullanımı antik çağlardan günümüze kadar
süregelmiştir. Genel olarak mimari yapıların inşasında geometriden oldukça faydalanılmıştır. Sanat ve
tasarım süreçlerinde ise geometrinin kullanımı ve geometrik formların eserler ile bütünleşerek gösterdiği
devinimsel süreç, estetik bağlamda da yeniliklere öncü olmuştur. Geometri kendi içerisinde ise pek çok
alanda ayrılmıştır. Bu çalışmada ön plana çıkarılacak olan uzay geometrisinin asal formları, birçok alanda
kullanılan çok yönlü bir olgudur ve seramik alanında da ön plana çıkmaktadır. Temel olarak bakıldığında
bütün formların, geometrik asal formlardan üretildiği söylenebilir. Herkes tarafından bilinen saf, asal
formlar geçmişten günümüze hemen hemen her dönemde kullanılmış ve işlenerek günümüze kadar
ilerleyerek varlığını sürdürmüştür. Seramik alanında; formları oluşturan ve giderek şekillenmesini
sağlayan şeylerin malzeme değil süreç olduğu söylenebilir. Saf formlar malzeme ile etkileşim içerisine
giren örgütler bütünü olarak belirtilebilir. Formların geometrik olarak vektörler ile ifade edilen dış etkenler
sonucu oluştuğu varsayılırsa, sürekli değişim ve devinim halinde olan formlar durağan yapısından
sıyrılırlar. Bu sıyrılma ile meydana gelen yeniden yorumlanma süreci sanatçıyı farklı boyutlara
yönlendirir. Bu çalışmada uzay geometrisinin asal formları ve seramik sanatı, formlar üzerinden
incelenerek, yorumlanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Geometri, Form, Uzay Geometrisinin Asal Formları, Seramik
Abstract
Interdisciplinary art approaches have an important place in contemporary art context. Concepts and
phenomena bring new perspectives to the art, bringing new roots to the styles of artists. The unification of
different disciplines with art has brought a new breath to contemporary art. Geometry, with the subdivision
dealing with the spatial relations of mathematics, comes to a head in almost every area of our everyday
life. Geometry is one of many irrefutable facts of our day. When geometry and art are evaluated over
certain paradigms, can be said to be related to each other and to support each other. The use of geometry
in the field of art has continued from ancient times to the present day. In general, geometry is very
beneficial in the construction of architectural constructions. In the art and design process, the use of
geometry and geometrical forms of the movement in combination with the monumental process, leading
to innovations in the aesthetic context. Geometry in itself is divided into many areas. In this study, prime
forms of space geometry to be brought to the forefront are a versatile phenomenon that is used in many
areas and it is also the foreground in the field of ceramics. Basically, it can be said that all forms are
produced from geometric prime forms. The pure, prime forms known to all have been used in almost every
period of the past day, and continue to exist by progressing to daylight. In the field of ceramics; it can be
said that the things that make up forms and gradually become shaped are not the material but the process.
Pure forms can be specified as a whole of organizations that interact with the material. If the forms are
assumed to be geometrical as a result of the external factors expressed by the vectors, the continuous
change and motion forms are stripped from the static structure. The reinterpretation process leading to this
stripping leads the artist to different dimensions. In this study, the prime forms of space geometry and
ceramic art will be studied and interpreted through forms.
Keywords: Art, Geometry, Form, Prime Forms of Space Geometry, Ceramics
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Mekan Algısı ve Boşluk Kavramının Seramik Sanatına Yansımaları
Reflection of The Space Perception and the Concept of Void to the Ceramic Art

Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

Hatice Aybike KARAKURT
Dr. Öğr. Üyesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Özet
Zihindeki imgeler algı ile bütünleşerek görsel imgeyi etkilemektedir. Görsel imgeler gördüğümüz bütün
nesneler kadar somut olabilmektedir. İmgeler, zihnin iradesine bağlı olarak geçici olarak varsayılırken,
görsel imgeler nesnel olarak varlığını sürdürebilmektedir. Görsel algı ve zihinsel imgelemin birbiri ile
etkileşim içerisinde olduğu söylenebilir. Görsel algılarımız ile algılayabildiğimiz nesneler, mekan
imgelemi ile desteklenerek algıda farklı yönde bir seçicilik yaratabilirler. Genel olarak algıladıklarımızın
görülen nesneler olmasına rağmen; mekânın algılanması söz konusu olduğunda, onu oluşturan elemanların
özellikleri ile doğrudan ilişki kuran, mekânı duyular yardımı ile bir bütün olarak algılanmasına neden olan
bakış açısı ile oluşmuştur. Bir mekânın fiziksel boyutta algılanmasının, mekanın akustiği, kokusu, dokusu,
sıcaklığı ve boyutları ile ilişkili olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra, algısı açık bir birey için, mimari bir
yapıyı deneyimlemenin görsel ve kinestetik bir durum olması muhtemeldir. Bazı durumlarda seçilen
malzemelerin algılanması, duyulması, koklanması ve dokunulması, görme duyusundan çok daha fazla
önem kazanabilir. Birey ve çevre etkileşimi göz önünde bulundurulduğunda insanların ilk olarak boşluğa
odaklandığı söylenebilir. Boşluk insan algısında nötrdür, imgeleri kapsayan bir bütündür. Sanatın algı yolu
ile kavranmaya başlayan bir süreç ya da bir mekân kurgusu olduğu söylenebilir. Mekân kurgusunun, dış
dünyanın gerçekleri ya da nesneleri tarafından sınırları çizilen bir hacimden çok, algıya dayalı tinsel bir
oluşum alanı olduğu söylenebilir. İlk olarak boşluğu algılayan birey, daha sonrasında boşluğun
içerisindeki objeler üzerine yoğunlaşmaktadır. Boşluk öncelikli olarak tanımsızdır. Daha sonrasında
imgeler ile birleşerek anlam kazanır. Bu çalışmada mekan algısı ve boşluk kavramının seramik sanatına
yansımaları incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Mekan Algısı, Sanat, Seramik, Boşluk
Abstract
Images in the mind are integrated with perception and affect the visual image. Visual images can be as
tangible as all the objects we see. While images are assumed temporarily due to the will of the mind, visual
images can persist objectively. It can be said that visual perception and mental imagination interact with
each other. The objects we can perceive with our visual perceptions can create a selectivity in the
perception of the perception by supporting with visual imagination. Despite the fact that the objects we
perceive in general are objects; the perception of space is formed by the point of view that directly relates
to the characteristics of the elements that constitute it and causes the space to be perceived as a whole with
the help of senses. It can be said that the perception of a space at the physical dimension is related to the
acoustics, smell, texture, temperature and dimensions of the space. Besides, for an open-minded
individual, it is likely that experiencing an architectural experience is a visual and kinesthetic condition.
In some cases, perceiving, hearing, smelling and touching selected materials can gain much more
importance than visual perception. It can be said that people first focus on vacancy when considering
individual and environment interaction. Void is neutral in the human perception, it is a covering of images.
It can be said that art is a process that begins to be grasped by way of perception or a space design. It can
be said that space fiction is an area of spiritual formation based on the senses rather than a volume drawn
by the reality or objects of the outer world. First, the individual perceives the void, then concentrates on
the objects in the void. The void is primarily undefined. Later, it merges with the images and gains
meaning. In this study, reflections of the concept of void and the sensation of space to the ceramic art will
be examined.
Keywords: Space Perception, Art, Ceramics, Void
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Türkiye İçin Yeni Bir Cins ve Tür Kaydı, Pityohyphantes Phrygianus (C. L.
Koch, 1836) (Araneae/Linyphiidae)
A new genus and species record for Turkey, Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch,
1836) (Araneae / Linyphiidae)
Hüseyin ALLAHVERDİ

Abdullah BAYRAM

Dr. Öğr. Üyesi
Muş Alparslan Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü Muş
Türkiye

Prof. Dr.
Bursa Sınav Eğitim Kurumları Bilim
Danışmanı, Türkiye

Özet
Boy dişide 4-6 mm. Prosoma grimsi kahverengi, kenarlarda renk siyahımsıdır. Cheliceralar kahverenkli,
arkada iki diş bulunur. İnce olan bacaklar açık kahverenkli ve daha koyu renkteki halkalarla halkalanmış.
Femurlar açık bir şekilda siyah noktalı. Opisthosomanın vetralinde beyazımsı orta bant bulunur. Epijinin
scapus’u aşağı doğru duran bir kaşık şeklinde.
Konifer koroluklarındaki ağaçların alçaktaki dalları üzerinde bulunurlar. Bu araştırmada Çağlar barajının
civarında bulunan sedir ağaçlarının alçak dalları üzerinden yakalanmışlardır. İlk bahardan sonbahara kadar
ergindirler. Bu çalışmada yazın başında yakalanmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Pityohyphantes phrygianus, Linyphiidae, Örümcek, Araneae, Türkiye
Abstract
The female length is 4-6 mm. Prosoma is grayish brown, the edges are blackish in color. The chelicera are
brown and there are two teeth in the back. Thin legs are light brown and ringed in darker ring. The femurs
are clearly pointed black. The opisthsoma vantraly has a whitish middle band. The epigyne scapus is
similar to a downward spoon.
They are found on the lower branches of trees in the conifer grove. In this investigation, they were caught
on the low branches of cedar trees in the vicinity of Çağlar dam. They are adult from the first spring until
the autumn. They were caught in this study at the beginning of the summer.
Keywords: Pityohyphantes phrygianus, Linyphiidae, Spiders, Araneae, Turkey

110

Türkçe Başlık
İngilizce Başlık

Şiirde Soru: Ferruh Tunç Örneği
Questions in Poems: Sample of Ferruh Tunç
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Prof. Dr.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Özet
“…şiir, yaptığınız işe ne kadar uzaksa şiir için bu kadar iyidir.” demiş şair Cemal SÜREYA. Onun izinden
giden, onun gibi Mülkiye ve Maliye Teftiş Kurulu kökenli bir şair Ferruh TUNÇ, ANTALYA Gazipaşa
doğumlu. Yayımlanmış 4 şiir kitabı var. 1995’teki eseri Şehrin Eski Yolcusu. 2010 yılında yayımlanan
Melez Zamanlar eseri 2011’de Behçet NECATİGİL ve Ceyhun Atuf KANSU şiir ödülünü kazanmış. 2012
yılına ait Tunç Ayna kitabı Behçet AYSAN şiir ödülüne layık görülmüş. Şairin son kitabı ise bu yıl (2017)
çıkan Bir Cümle Olmaya Geldim.
Günümüz çalkantılı olaylarını, zamanın ve yaşamın etkilerini ironik bir lezzetle, lirik bir söyleyişle
şiirlerine aksettirmiş olan TUNÇ, anlatımı tekdüzelikten çıkarmak, daha etkili kılmak için soru
tekniğinden de faydalanmıştır.
Soru, bir bildirme, bir yargı kısacası bir cümledir diğer bir deyişle bildirmenin var veya yok kavramlarının
öbür ucudur. Türk dilinde yapı bakımından soru üç biçimde gerçekleştirilir. Ana yardımcı fiil ve onun soru
biçimiyle, soru sözleriyle, titremleme ile. İşlevce soru ise seçmeli soru, ünlemlik soru, karşı çıkma sorusu,
cümleyi değil cümle ögelerinden birini sorma sorusu, ikili soru, düşünme sorusu, dolaylı soru, zamir
sorusu, dolaysız soru, ret-kabul sorusu, ayırıcı soru, retorik soru, uzlaşı sorusu, onay sorusu gibi
kullanımlara sahiptir. TUNÇ, anlatımında soru özelliğini öyle etkin biçimde kullanmıştır ki bu, şiirinin
tamamını kaplayacak niteliktedir. -Kuşu mu, meleği mi görüyorsun? -Kuşu! / -Hümayı mı, baykuşu mu?
-Baykuşu… (Göğe Bakmak,14) şiirinde şair, bir de seçmeli soru işleviyle yanıt da vermiştir şiirine ve
okuyucuya. Daha pek çok soru anlatımını farklı ve ilgi çekici noktalarda ele alan şairin şiirleri için baskısı
bitmiş ilk kitabı dışındaki diğer şiir kitaplarından faydalanılacaktır. Bildiride, şairin soruları ve varsa
verdiği yanıtlara da dikkat çekilerek şiirindeki üslup ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şair, Ferruh TUNÇ, Şiirleri, Soru, Üslup
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Tarih Yazımında Etik
Ethics in History Writing
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Amasya Üniversitesi

Özet
Bilimsel faaliyetler bazı kurallar çerçevesinde cereyan eder. Bu kuralların ilki bilim insanının, kendine ve
mesleğine saygının gereği olarak etik ilkelere uymasıdır. Bu durum bilim insanının karakterinin ve
namusluluğunun göstergesidir. Kendisini finanse eden devlete ve millete sadakatinin gereğidir. Bilim
insanı yeni şeyler söylemeyi, doğruyu sorgulamayı, hiçbir zaman ulaşamayacağı hakikatin peşinden
koşmayı hedeflemelidir. Az bırakacağım kaygısıyla nicel fazlalık yerine iz bırakacağım düsturuyla nitel
zenginliğe ulaşma gayreti içerisinde olmalıdır. Makam, mevki veya hoş görünme için etik dışı davranışlara
sapmadan doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamalıdır. Bilim insanının gelecek nesillere bırakacağı en büyük
miras ismiyle anılan bilimsel çalışmaları olmalıdır. Aksi takdirde onca emek ve fedakarlığın araştırmacının
ismiyle birlikte yok olup gitme riski vardır.
Çalışmamız bu çerçevede Tarih yazımında etik ilkeleri ve ihlalleri örneklerle ortaya koyacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tarih yazımı, etik, bilim, metodoloji
Abstract
Scientific activities take place within the framework of certain rules. The first of these rules is that
scientists must adhere to ethical principles as a matter of respect for themselves and their profession. This
is a sign of the character and honor of the scientist. It is the state that lends itself to financing and the
nationality is the loyalty. Scientists should aim to say new things, to question the truth, to pursue the truth
that can never be reached. With the concern that I will leave it short, I should strive to reach qualitative
wealth with the motto of leaving a mark instead of quantitative surplus. The authority should not be
separated from honesty and honesty without deviating from unethical behavior for position or pleasing
appearance. Scientific studies should be the name of the greatest heritage that scientists will leave for
future generations. Otherwise there is a risk that so many of the labor and sacrifice will disappear with the
researcher's name.
Our work will reveal ethical principles and violations in this writing by writing examples in history.
Keywords: History writing, ethics, science, methodolog
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19. Yüzyılda Osmanlı Madenciliği
Ottoman Mining in the 19th Century
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Özet
19. yüzyıl sanayileşen ülkelerin sömürge elde etme yarışına sahne oluyordu. Sömürgeci devletler ya
doğrudan ya da dolaylı olarak hakimiyet alanları elde ediyorlardı. Henüz sanayileşememiş devletler ise
ekonominin hızla küreselleştiği çağda çoğunlukla çaresiz kalarak hammadde satışına yöneldiler.
Kendilerinin elde ettiği veya yabancılara ihale edilen kaynaklarının satışıyla ülkelerine yabancı sermayeyi
çekmeye çalıştılar. Bu doğrultuda yeraltı kaynakları Osmanlı Devleti’nin ihraç kalemlerinden birisi haline
geldi. Aynı şekilde yerli müteşebbislerin de maden arama faaliyetlerinde bulunduğu 19. yüzyılda
Osmanlılar yeraltı zenginliklerini ortaya koymuşlardır.
Çalışmamız Osmanlı topraklarında tespit edilen madenleri konu edinmektedir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Madencilik, 19. yüzyıl
Abstract
The nineteenth century was the scene of the colonizing race of the industrializing countries. The colonial
states either acquired direct or indirect dominion. The states that have not yet become industrialized have
been mostly desperate in selling the raw materials in the era of rapid globalization of the economy. They
have sought to attract foreign capital to their country through the sale of resources they have obtained or
tendered for foreigners. In this direction, underground resources became one of the export items of the
Ottoman State. Likewise, during the 19th century when local entrepreneurs were in mining exploration
activities, the Ottomans revealed underground wealth.
Our work is about mines that are found in the Ottoman lands.
Keywords: Ottoman State, Mining, 19th century
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İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Tükenmişliğin Aracı
Etkisinin İncelenmesi: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme
Mediating Effect of Burnout on the Relationship Between Job Satisfaction and Intent
to Leave: A Study in the Health Sector
İlhami YÜCEL

Daimi KOÇAK

Doç. Dr.
Erzincan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi
Erzincan Üniversitesi

Özet
Bu çalışma kapsamında günümüz işletmeleri için en büyük sorunlardan biri olan işgörenlerin işten ayrılma
niyetleri ile iş tatmini ilişkisi ve bu ilişkide tükenmişliğin aracı etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu
amaçla Erzincan ilinde faaliyet gösteren bir kamu hastanesindeki hemşire, ebe, doktor ve sağlık
memurlarından oluşan toplam 108 kişiden anket yöntemi ile elde edilen veriler incelenmiştir. Araştırmada
veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak analiz edilerek ortaya çıkan sonuçlar yorumlanmıştır.
Yapılan analiz sonucunda iş tatmini ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide tükenmişliğin tam aracı
etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: İş tatmini, işten ayrılma niyeti, tükenmişlik
Abstract
In this study, it is aimed to determine the relationship between job satisfaction and intent to leave which
is one of the biggest problems for today's organizations and the effect of burnout on this relationship as a
mediator. For this purpose, the data obtained from a total of 108 persons consisting of nurses, midwives,
doctors and health officials in a public hospital operating in Erzincan province were examined. Data were
analyzed using SPSS and AMOS programs in the study and the results were interpreted. As a result of
analysis, it has been found that there is a moderating effect of burnout on the relationship between job
satisfaction and intent to leave
Keywords: Job satisfaction, intent to leave, burnout
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Abstract
This study’s aim is to examine the relationship between work overload and intent to quit on the employees
who are working in a call center and also to test how and in what direction perceived organizational support
affects this relationship. In line with this purpose, field study is conducted for employees of X call center
operating in semi-public sector. This study which is based on 397 employees’ surveys showed that there
is a significance and positive relationship between work overload and intent to quit levels perceived by
employees and perceived organizational support moderated this relationship. It is utilized to measure work
overload from Cousins et al. (2004)’ study, for intent to quit from Wayne et al. (1997) study, and finally
for perceived organizational support from Eisenberger and colleagues’ (1986) study. By analyses
performed, it is provided that work overload is positively related to intent to quit and perceived
organizational support have moderator effect.
Keywords: Work overload, intent to quit, and perceived organizational support
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Mikroalglerde Lipid Miktarının Arttırılmasına Yönelik Uygulamaların Genel
Değerlendirilmesi
General Evaluation of Applications for Increasing Lipid Amount in Microalgae
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Özet
Teknolojik gelişmeler, nüfus oranının ve ihtiyaçların artması, modern dünyayı enerji problemiyle karşı
karşıya getirmiştir. Bunun sonucu olarak alternatif ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının hayata
geçirilmesi önem kazanmıştır. Son zamanlarda hayvansal ve bitkisel kökenli yağlardan biyodizel üretimi
umut verici olarak görülmektedir. Alternatif enerji kaynağı olarak, mikroalglerden elde edilen biyodizelin
diğer kaynaklara (hayvansal yağ, yağlı tahıl ekinleri ve palmiye yağı gibi) kıyasla birçok avantajının
olduğu yapılan araştırmalar ile ortaya konmuştur. Mikroalglerden elde edilen biyodizel, yenilenebilir ve
çevre dostu olup, sülfür içermez. Ortaya çıkan atık maddeler etanol üretimi veya toprak gübresi olarak da
kullanılabilir. Mikroalg biyodizeli toksik olmayıp, yüksek seviyede biyolojik parçalanabilir özellik
taşımaktadır. Mikroalglerde hücre içi yağ oranın artırılması araştırmalarında, hızlı biyokütle katlanma
süresi ve doğal yüksek lipit içeriği olan türlerin seçilmesi önemlidir. Çevresel stresler (ışık, sıcaklık,
tuzluluk, pH ve ağır metaller) veya büyüme için stres koşulları (besin kısıtlaması) altında, birçok mikroalg
türü nötr lipit biriktirmektedir. Azot ve fosfor mikroalglerin üreyip gelişmesinde önemli role sahip iki
elementtir. Hücre kuru ağırlığının yaklaşık %7-10’nu azottan oluşur ve algal hücrelerdeki tüm yapısal ve
fonksiyonel proteinlerin vazgeçilmez unsurudur. Azot açlığı, düşük fotosentez oranı ve düşük biyokütle
üretkenliğine neden olmaktadır. Fosfor, algal hücrelerde metabolik enerjinin üretilmesi ve
dönüştürülmesinde önemli rol oynayarak, büyüme ve çoğalma oranını etkilemektedir. Bu çalışmanın
amacı, mikroalglerin besleyici ortamlardaki azot ve fosfor oranlarının modifiye edilmesi, çevresel
streslerin mikroalglerin büyüme ve lipid üretkenlikleri üzerine etkilerinin farklı metotlarla araştırılarak
karşılaştırılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Mikroalg, lipit artırımı, çevresel stres, besin stresi.
Abstract
Technological developments and increase of the rate and needs of population have brought the modern
world face to face with the problem of energy. As a result of this, implementation of the use of alternative
and sustainable energy sources has gained importance. Lately, the manufacture of bio-diesel oil out of
vegetable and animal oils and fats seems to be hopeful. As an alternative source, researches have proven
that the bio-diesel oil obtained through microalgae provides much more advantages than any other sources
(such as animal fat, oil-bearing crops and palm olive). The bio-diesel oil from microalgae is a renewable
and environment-friendly source and does not contain sulphur. The waste materials emerging from its use
can be used for the production of ethanol or as manure. Microalgae bio-diesel is not toxic and has a
speciality of being biologically decomposable at high level. In the researches for increasing the fat rate
inside the cell, fast biomass folding time and selection of the species with high natural lipid content is
important. Under the environmental stresses (light, warmth, salinity, pH and heavy metals) and stress
conditions for growth (restriction of nutrition), many microalgae species collect neutral-lipid. Nitrogen
and phosphorus are the elements which play important role in the proliferation and growth of microalgae.
Approximately between 7 and 10 per cent of the dry weight of the cell is composed of nitrogen which is
an indispensable element for the whole structural and functional proteins in algal cells. Hunger for nitrogen
causes the low rate of photosynthesis and low biomass productivity. Phosphorus, by playing a significant
role in the generation and transformation of metabolic energy in algal cells affects the growth and
proliferation rates. The purpose of this study is to explore the modification of the rates of nitrogen and
phosphorus of the microalgae in the nutritive environments and to make the comparison of the effects of
environmental stresses by means of using different methods on the growth and lipid productivity of
microalgae.
Keywords: Microalgae, increase of lipid, environmental stress, nutrient stress.
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Üniversiteler ve Kamu Kuruluşlarında ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin
Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Evaluation of ISO 9001 Quality Management System Implementations in Universities
and Public Institutions
Dilek YALÇIN
İlkay AÇIKGÖZ
Belgin ERDEM
DUYGU
ERKAYA
Ph.D.
Asst.Prof. Ph.D.
Asst. Prof. Ph.D.
Gazi University
Ahi Evran University
Ahi Evran University

Özet
Kalite Yönetimi iş dünyasında popüler olmakla birlikte son yıllarda kamu kurumları ile üniversitelerde de
yaygın şekilde uygulanmaya başlanmıştır. Kalite kamu, özel, ürün ya da hizmet üreten, kâr amacı olan ya
da olmayan her türlü organizasyona uygulanabilir. Kalite yönetiminin kamu kuruluşlarında uygulanması
özel sektörde uygulanmasına göre farklılıklar içermektedir. Kamu kurumları ile üniversitelerin ISO 9001
kalite yönetim sistemi kapsamını çoğunlukla hizmet sektörü oluşturmaktadır. Kalite Yönetim Sistemi, bir
kuruluşun tüm süreçlerinde kaliteyi artırmak ve geliştirmek için çalışanların katılımı, planlı sistematik
yaklaşım ve sürekli iyileştirme yolu ile müşterilerin memnuniyetini sağlamaktır. Özel sektör verdiği
hizmetlerde ticari kaygı yaşadığı için teknolojik imkanları daha hızlı ve etkin sunmaya çalışmaktadır.
Kamu sektörünün bu hızlı gelişimden kendisini alıkoyması ve bu gelişmelerin dışında kalması mümkün
değildir. Özel sektördeki yeniliklerin kamu sektörüne aktarılması aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk
olarak kabul edilmektedir. Devletten hizmet alan vatandaş, özel sektör veya diğer kamu kuruluşları
hizmetlerin kaliteli ve vatandaş odaklı bir kamu hizmeti anlayışı içerisinde olması beklentisini
taşımaktadır. Üniversiteler ve kamu kurumlarında bu beklentilere cevap verebilmenin en iyi yolu da kalite
yönetim sisteminin uygulanmasından geçmektedir. Bu çalışmada ISO 9001 kalite yönetim sisteminin
hizmet sunumu yapan üniversiteler ve kamu kurumlarındaki uygulamalarının ortaya konulması
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kalite, kalite yönetimi, kalite sistem dokümantasyonu, ISO 9001
Abstract
Along with its popularity in the business world, quality management has been started to be implemented
widely in public institutions and universities in recent years. Quality may be applied to any organisation
either public or private engaged with service or product production with the aim of profit-making or nonprofit making. Implementation of quality management in the public institutions has differences from its
implementation in the private sector. The scope of ISO 9001 Quality Management System of the public
institutions and universities is structured mostly by the service sector. Quality Management System
ensures the contentment of the customers of an establishment by means of increasing and developing
quality, participation of employees, keeping a planned systematic approach and a continuous improvement
in all of its processes. Since private sector suffers from commercial concerns in its services it endeavours
to provide technological possibilities in a quicker and more efficient way. It is impossible for public sector
to set itself aside and stay far from this swift development. The transposition of the innovations of the
private sector into the public sector is accepted at the same time by all as a social responsibility. Any
citizen who receive a service from the State, the private sector and all other public institutions has the
expectation that all services should be provided to them in good quality and with a citizen-oriented
understanding. The best way to respond to these expectations in the universities and public institutions is
only through the application of a quality management system. In this study, the applications of the
universities and public institutions which make use of ISO 9001 Quality Management System have been
aimed to be brought up to your attention.
Keywords: Quality, quality management, quality system documentation, ISO 9001
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Mikrolaglerin Üretimlerinde Metal Nanopatiküllerin Kullanılması
Using of Metal Nanoparticles on Growth of Microalgae
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Özet
Algler, çevremiz ve ekosistemimizin önemli bir parçasıdır. Mikroalgler, atmosferdeki CO2'i, güneş
ışığını kullanarak organik karbona dönüştüren fotosentetik mikroorganizmalardır. Mikroalgler
lipidler, pigmentler, karbonhidratlar, vitaminler ve proteinler gibi değerli bileşiklerin kaynağı olup,
endüstrinin birçok alanında potansiyel uygulamaları bulunmaktadır. Bu kullanım alanları arasında,
biyolojik gübre, biyolojik yakıt, kirlilik kontrol maddesi, kazein stabilizörü ve beslenme kaynakları
sayılabilir. Günümüzde araştırmalar, mikroalg kültürlerinden elde edilen değerli bileşiklerin
sentezinin ve üretiminin arttırılması üzerine yoğunlaşmıştır. İnsan faaliyetleri, endüstrinin gelişimi ve
doğal süreçler sonucu oluşan, birçok metal (Fe, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni, Hg, Pb, La, Li, V), metalloidler
(As, Te) ve metalik nanopartiküller (Ag, Pt, TiO2, ZnO, CeO2, NiO, BaTiO3, Y2O3, Al2O3) mikroalg
büyümesi ve metabolizması için stresör veya modülatörler olarak görev yapabilir. Mikroalg
hücrelerinin metale maruz bırakılarak pigment, lipid, peptid vb. hedef ürünlerin sentezini başlatmak
ve artırmak ilginç bir yöntem olarak görülmektedir. Metal stres koşulları altında mikroalg
yetiştiriciliği, hedef bileşiklerin üretimini uyarabilir, ancak genellikle büyüme oranını düşürür ve
metale maruz kalmış mikroalg sistemlerinin genel verimliliğini azaltabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mikroalg, metal stres, üreme oranı, nanopartiküller
Abstract
Algae are an important component of our environment and ecosystem. Microalgae are photosynthetic
microorganisms, using solar light to convert CO2 from the atmosphere into organic carbon.
Microalgae are a source of valuable compounds such as lipids, pigments, carbohydrates, vitamins,
and proteins, with potential applications in many branches of industry. Their important beneﬁts
include uses as biofertilizer, biofuel, pollution control agent, stabilizer of casein and source of
nutrition. Nowadays, research is focused on improving synthesis and maximizing production of
valuable compounds from microalgae cultures. Human activity, development of industry and natural
Earth processess lead to release of numerous metals (Fe, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni, Hg, Pb, La, Li, V),
metalloids (As, Te) and metallic nanoparticles (Ag, Pt, TiO2, ZnO, CeO2, NiO, BaTiO3, Y2O3, Al2O3)
that can act as stressors or modulators for microalgae growth and metabolism. Metal exposure can be
an interesting method to induce, in microalgae cells, the synthesis of target products such as pigments,
lipids, peptides etc. Microalgae cultivation under stress conditions can stimulate production of target
compounds, but usually at the expense of decreased growth rates, that diminishes overall productivity
of metal exposed microalgae systems.
Keywords: Microalgae, metal stress, growth rate, nanoparticles
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Erasmus+ KA103 Faaliyeti Kapsamında Öğrenci Staj Hareketliliği - Trakya
Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖrneğiSMP Activity within the scope of Erasmus+ KA103 –Medicine Faculty of Trakya
University Sample
İlkay Nuhtu KALELİ
Uzman
Trakya Üniversitesi

Özet
2014-2020 dönemleri arasında uygulanan Erasmus + Programı Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor
alanındaki hibe programıdır. Erasmus + Programı ile katılımcılara yaş ve eğitim geçmişlerine
bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam
olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus + Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel
olarak 3 Ana Eylem (KA-Key Action,) ve 2 Özel Eylem altında toplanmaktadır. Ana Eylem 1 (KA1)
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği faaliyeti altında yer alan Yükseköğretim öğrencisi ve personelinin
öğrenme hareketliliği (KA103) ile yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata
geçirmeleri, yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt
dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir.
KA103 Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği faaliyeti kapsamında Trakya
Üniversitesi ile Program Ülkelerinden Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi (ECHE-Erasmus
Charter for Higher Education) sahibi yükseköğretim kurumları ile anlaşmalar yapılmakta ve bu anlaşmalar
ile personel ve öğrenci değişimi gerçekleşmektedir.
Bu çalışma, Trakya Üniversitesi ile ikili anlaşması bulunan kurumlardan staj yapmak üzere Trakya
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelen katılımcılar üzerine gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların
geldikleri ülke, kurumlar ve tercih öncelikleri analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Erasmus+, KA103, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Öğrenci Staj Hareketliliği
(SMP)
Abstract
The Erasmus + Program, implemented between 2014-2020, is a European Union grant program in the
field of education, youth and sport. With the Erasmus + Program, it is aimed that the participants gain new
skills, strengthen their personal development and increase their employment opportunities regardless of
their age and education background. The activities supported under the Erasmus + Program are basically
gathered under 3 Key Action (KA) and 2 Special Action. It is aimed that higher education institutions
produce and share common experiences with each other, develop the qualifications of higher education
students and their staff, and offer professional development opportunities abroad for these people through
KA103-Mobility project for higher education students and staff under the activity of Key Action 1 Learning Mobility of Individuals.
Within the scope of KA-103 Higher Education Students and Staff Learning Mobility activities, Erasmus
bilateral agreements are made between Trakya University and Program Countries that has ECHE (Erasmus
Charter for Higher Education), and exchange of staff and students is realized with these agreements.
This study was carried out on participants who came to Trakya University Medicine Faculty Hospital to
do internship from the institutions that have bilateral agreements with Trakya University. The countries,
institutions and preference priorities of participants are analyzed.
Keywords: Erasmus+, KA103, Medicine Faculty of Trakya University, Student Mobility for Placement
(SMP)
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Özet
Devletlerin gelire ihtiyaç duyduğu zamanlarda sigara ve alkol benzeri mal ve hizmetler üzerine aşırı
vergiler uygulayarak gelirini artırmaya çalışması yaygın bir uygulamadır.
Günah olarak tanımlanan mal ve hizmetlerin temel özellikleri, tüketimlerinin bağımlılık yaratıcı olması ve
negatif dışsallıklara yol açmasıdır. Günah vergisi olarak isimlendirilen bu tür müdahaleler, belirli dışsal
maliyetleri olan malların tüketimini azaltmak için vergileri bir araç olarak gören seçmenler ve politikacılar
tarafından desteklenmektedir. Ekonomik ve sosyal nedenlerle günah vergisi uygulamalarını destekleyen
ve karşı çıkan görüşler mevcuttur.
Bu çalışmada ilk olarak günah vergilerinin temel özellikler ele alınacak günah vergisinin tarihçesine
değinilecektir. Daha sonra günah vergilerini destekleyen ve karşı çıkan iddialara yer verilecektir. Son
kısımda ise günah vergilerinin analizi yapılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Günah Vergileri, Ramsey Kuralı, Türkiye
Abstract
It is a widespread practice for states to try to increase their incomes by applying excessive taxes on
cigarettes and alcohol-like goods and services when they need them.
The basic characteristics of goods and services defined as sin is that their consumption is addictive and
causes negative externalities. Such interventions, called the sin tax, are supported by voters and politicians
who see it as a means of taxation to reduce the consumption of goods with certain external costs. There
are arguments that support and oppose the practice of sin taxation for economic and social reasons.
In this study, firstly the basic characteristics of the sin tax will be addressed to the history of the sin tax.
Later, there will be an allegedly counterattacking and defiant place for sin tax. The last part will try to
analyze the sin tax.
Keywords: Sin Taxes, Ramsey Rule, Turkey
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Religion in the Public Diplomacy Practice and its Usage
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Özet
Bu çalışmanın amacı dinin kamu diplomasisindeki yeri ve kullanım şekilleri hakkında bilgi vermektir.
Kamu diplomasisinin araç olarak dinden faydalanan bu bileşeni inanç diplomasisi olarak
adlandırılmaktadır. Teorik olarak son yüzyıllarda uluslararası sistemden dışlanmış gibi görünse de din,
insan topluluklarının hayatında her dönem az ya da çok etkili olmuştur. Din, Soğuk Savaş sonrasında
uluslararası ilişkiler disiplininde adeta yeniden keşfedilmiştir. Yayınlandığı dönemde uluslararası ilişkiler
alanında büyük tartışmalara sebep olan “Medeniyetler Çatışması mı?” başlıklı çalışmasında Huntington
günümüz uluslararası siteminde medeniyetlerin en önemli farklılaşma noktası olarak dini göstermiştir.
Yapılan çalışmalar dünya nüfusu içerisinde bir dine inananların sayısının arttığını, aynı zamanda dini
radikalizmin de güçlendiğini göstermektedir. Dinî farklılaşmaların bir çatışma sebebi olduğu dünyamızda
kamu diplomasisinin bileşenlerinden biri olan inanç diplomasisinin öncelikle bu farklılaşmaların bir
çatışmaya varmasını engellemeyi amaçladığını savunan çalışmalar vardır. Bu düşünceye göre inanç
diplomasisi, farklı inançları doğru anlamayı ve onlara hoşgörüyü teşvik eden bir alan olarak, farklı
inançların bir çatışma sebebi olmasının önüne geçmeye katkıda bulunur. Bu amacın dışında inanç
diplomasisi, kaynak ülke ile hedef ülke halklarının aynı ya da farklı dinlere mensup olmasına ve kaynak
ülkenin amaçlarına bağlı olarak farklı şekillerde kullanılmaktadır. Yöntem olarak literatür taramasının
kullanıldığı bu çalışmada kamu diplomasisi hakkında kısaca bilgi verildikten sonra, inanç diplomasisi ve
onun uygulanma şekilleri açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çatışma, Din, Hoşgörürü, İnanç Diplomasisi, Kamu Diplomasisi
Abstract
The purpose of this study is to give information about the place of religion in public diplomacy and its
practice field. This component of public diplomacy benefits from religion and it is called on faith-based
diplomacy. Although theoretically it seems to have been excluded from the international system in recent
centuries, religion has been more or less influential in the life of human communities every period.
Religion has almost rediscovered in the discipline of international relations after the Cold War. The book
titled "Clash of Civilizations?" by Huntington, caused great controversy in the field of international
relations during its published period, has been shown that religion as the most important differentiating
point of the civilizations in today's international system. Some recent studies show that the number of
believers in the world population is increasing, and at the same time religious radicalism is strengthening.
In this context according to some scholars, sometimes religion differences cause conflicts today’s world,
and the faith-based diplomacy which is the component of public diplomacy is primarily intended to prevent
religion differences from reaching a conflict. According to this thought, this component, encourages to
understanding different beliefs and tolerating them, promotes avoiding different beliefs to become the
cause of conflict. On the other hand, the faith-based diplomacy is practiced in different ways depending
on whether the people of the country of origin and the target country belong to the same or different
religions, and depending on the purposes of the country of origin. In this study which the literature review
is used as a method, the information about public diplomacy will be given briefly, then faith-based
diplomacy and its practices will be explained.
Keywords: Conflict, Religion, Tolerance, Faith- based diplomacy, public diplomacy

121

Türkçe Başlık
İngilizce Başlık

Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

Yaratıcı Düşünmeyi Geliştirici Etkinliklerin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının
Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi
The Effects of Activities developing Creative Thinking on the Creative Thinking
Skills of Pre-Service Preschool Teachers
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Özet
Yaratıcılık, çocuk gelişiminde erken yaşlardan itibaren desteklenmesi kritik öneme sahip olan bir düşünme
becerisidir. Çocukların yaratıcılıklarının erken dönemde geliştirilmesinde okul öncesi öğretmenlerine
önemli rol düşmektedir. Yalnızca yaratıcı düşünme becerisine sahip öğretmenlerin çocukların
yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri bilinmektedir. Bu noktada geleceğin öğretmenleri olarak öğretmen
adaylarının yaratıcılıklarının geliştirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda araştırmada
okul öncesi öğretmen adaylarına verilen yaratıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin, öğretmen adaylarının
yaratıcı düşünme becerilerine etkisini incelemek amaçlanmaktadır. Araştırmada öntest-sontest kontrol
gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı
güz döneminde bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi okul öncesi öğretmenliği bölümünde birinci
sınıfa devam eden 77 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının 47’si deney 30’u kontrol
grubunda yer almaktadır. Deney grubunda yer alan öğretmen adaylarına 12 hafta boyunca yaratıcı
düşünmeyi geliştirici etkinlikler uygulanırken kontrol grubunda yer alan öğretmen adaylarına herhangi bir
müdahalede bulunulmamıştır. Araştırma verileri Torrance Yaratıcı Düşünce Testi (TYDT) Şekilsel A
Formu ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde öncelikle deney ve kontrol gruplarının denkliğini
sınamak için ilişkisiz örneklemler t-testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda deney ve kontrol grubunun
yaratıcı düşünme beceri alt boyutları olan şekilsel akıcılık, şekilsel orijinallik, başlıkların soyutluğu,
şekilsel zenginleştirme, erken kapamaya karşı direnç ve yaratıcı kuvvetler listesi puanları arasında anlamlı
bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Deney ve kontrol grubunun yaratıcı düşünme beceri puanlarının
öntest-sontest boyunca değişimini incelemek amacı ile ilişkili örneklemler için t-testi işe koşulmuştur.
Deneysel uygulama sonucu deney ve kontrol gruplarının yaratıcı düşünme beceri puanları arasındaki ilişki
ise ilişkisiz örneklemler t-testi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde, deney grubunda
yer alan okul öncesi öğretmen adaylarının şekilsel akıcılık, şekilsel orijinallik ve başlıkların soyutluğu ön
test puan ortalamalarının son test puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir.
Deney ve kontrol gruplarının son test puan ortalamaları arasında başlıkların soyutluğu ve şekilsel
zenginleştirme kategorilerinde deney grubu lehine anlamlı derecede farklılaşma tespit edilirken şekilsel
akıcılık, şekilsel orijinallik, erken kapamaya direnç ve yaratıcı kuvvetler listesi puan türlerinde anlamlı
farklılaşma görülmemektedir.
Anahtar Kelimeler: okul öncesi eğitim, öğretmen adayı, yaratıcı düşünme becerileri, yaratıcılık.
Abstract
Creativity is a thinking skill which has a crucial role in supporting the development of a child at an early
age. Accordingly, preschool teachers play a significant part in the early development of children related
to their creative skills. It has been known that only the teachers having the skill of creative thinking can
improve the creativity of children. In this respect, it has been thought that as the teachers of future,
developing the creativity of pre-service teachers is of great importance. Therefore, the aim of this research
is to study the effects of activities developing creative thinking on the creative thinking skills of pre-service
preschool teachers. Quasi Experimental Model with pre-test /post-test control group was used in the
research. The study group included 77 first grade pre-service teachers studying at the department of
preschool teaching of a state university during the fall semester in 2017 and 2018 education period. The
experimantal group involved 47 pre-service teachers, and the study group had 30 pre-service teachers.
While those in the experimental group were given activities developing creative thinking for 12 weeks,
the ones in the control group were not given any of these activities. The data of the research were collected
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by using Torrance Test of Creative Thinking Figural Form A. In the analysis of research data, the
independent samples t-test was used to examine primarily the difference between the experimental and
control group. As a result of the analysis, it was determined that there was no significant difference
between the scores of experimental and control group related to the sub-scales of their creative thinking
skills, which are figurative fluency, originality, elaboration, abstractness of titles, resistance to premature
closure and list of creativity strength. Paired Samples T-test was used for the analysis of the change in the
scores of creative thinking skills of the experimental and control group during pre and post tests. The
relation between the scores of creative thinking skills of the experimental and control goup was determined
by using independent samples t-test. When the results of the research were analyzed, it was observed that
the pre-test mean scores of the pre-service preschool teachers in the experimental group related to
figurative fluency and originality, and abstractness of titles were significantly higher than the post-test
mean scores. It was also found out that there was a significant difference between the post-test mean scores
of the experimental and control group in the categories of abstractness of titles and figurative elaboration
in favour of the experimental group, while there was no significant difference in the scores of figurative
fluency and originality, and resistance to premature closure and list of creative strength.
Keywords: preschool education, pre-service teacher, creative thinking skill, creativity.

123

Türkçe Başlık
İngilizce Başlık
Yazar Adı-Soyadı
Unvan
Kurum

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi: İlaç Sektörü Örneği
Quality Management in Healthcare Services: A Sample of Pharmaceutical
Industry
Işıl USTA
Dr. Öğr. Üyesi
Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Özet
Sağlık hizmetleri yaşam kalitesinin sürdürülmesi ve arttırılmasında öneme sahiptir. Bu nedenle sağlık
hizmetleri yüksek kalite standartlarına sahip olmalıdır. İnsan yaşamının değerli olması, araştırma ve
geliştirme çalışmalarına verilen önemin artması ve rekabet koşulları nedeniyle örgütlerin kalite yönetimine
önem vermeleri gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan ilaç sektöründe faaliyet
gösteren firmalar insanların sağlık sorunlarının giderilmesine ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına destek
olmaktadır. Bu doğrultuda, sektördeki firmalar üretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kalite odaklı
çalışmalıdırlar. Bu çalışmada ilaç sektörünün önde gelen firmalarının kalite yönetimleri açısından
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından belirlenen 2016
yılı Türkiye’nin 500 büyük ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında yer alan ilaç firmaları
örneklem olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde altı ve ikinci 500 büyük
sanayi kuruluşu listesinde dört ilaç firması yer almaktadır. İlaç firmaları web siteleri üzerinden
değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Bu çalışmada firmalar, misyon, vizyon, değerler, kalite
politikası/kültürü/sistemi, kalite ekibi/komisyonu, kalite belgeleri, kalite ödülleri, araştırma ve geliştirme
merkezleri ana faktörleri altında incelenmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda ISO ilk 500 listesinde yer
alan firmaların hepsinin misyon, vizyon ve değerlerinin, kalite politika ve sistemlerinin web sitelerinde
yer aldığı, büyük çoğunluğunun belge ve ödüllerini de paylaştığı belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin ilk
akredite Ar-Ge merkezine sahip ilaç firması, listede yer alan diğer firmaların en üstünde bulunmaktadır.
ISO ikinci 500 listesinde yer alan firmaların ise ilk listedekilere oranla kalite konusunda daha fazla
iyileştirme ve geliştirme faaliyetinde bulunması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Kalite, İlaç Sektörü
Abstract
Healthcare services have importance for maintaining and increasing the quality of life. Therefore
healthcare services must have high-level quality standards. Organizations are required to attach importance
to quality management due to human life being valuable, increasing importance of research and
development works and competition. Companies in pharmaceutical industry which is an important part of
healthcare services, support eliminating people’s health problems and increasing their quality of life. In
this direction, companies in the industry must operate quality-oriented in their production and researchdevelopment activities. In this study, it is aimed to evaluate the leading companies of pharmaceutical
industry in terms of quality management. For this purpose, pharmaceutical companies in Turkey’s Top
500 and Second Top 500 Industrial Enterprises list of Istanbul Chamber of Industry (ISO), have been
determined as the sample. Turkey’s Top 500 Industrial Enterprises list includes six pharmaceutical
companies while the following list has four. Pharmaceutical companies have been evaluated through their
websites. In this study, companies have been analysed under the main factors namely mission, vision,
values, quality policy/culture/system, quality team/commission, quality documents, quality awards and
research-development centres. As a result of the study; it has been determined that all the companies in
ISO’s First 500 list have mission, vision, values, quality policies and systems in their websites and most
of them share their documents and awards. In addition to that, the company which has the first accredited
research-development centre in Turkey, is placed on top of the other companies in the list. The companies
in ISO’s Second 500 List are required to do more quality improvement and development activities
compared to the ones in the first list.
Keywords: Healthcare Services, Quality, Pharmaceutical Industry
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Sosyolojik Açıdan Toplumsal Değişme Olgusunu Anlamanın İmkânları
Possibilities of Understanding Social Change from Sociological Perspective

Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

Işılay GÖKTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi
Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Özet
Toplumsal değişme sosyolojinin temel kavramlarındandır. Değişme, toplumların en açık
özelliklerindendir ve toplumsal sorunları açıklama/anlamanın temel anahtarıdır. Toplumsal değişme
olgusu klasik, çağdaş ve postmodern dönemlerde farklı şekillerde tanımlanmış ve açıklanmıştır. Batı
sosyolojisi ve düşüncesi kendi tarihsel dinamikleri üzerinden toplumsal değişme teorisi üretmiştir. Bu teori
ve açıklamaların farklı tarihsel geçmişe ve toplumsal yapıya sahip olan toplumlar için mutlak bir açıklama
ölçütü olarak ele alınması mümkün değildir. Toplumların kimliği tarihi akışı belirleyen en önemli
unsurdur. Bu nedenle mutlak toplumsal değişme yasalarına göre toplum kimliğini açıklamak yerine
toplum kimliğine bağlı olarak toplumsal değişmeyi açıklamak gerekmektedir. Endüstrileşme,
modernleşme gibi kavramlar tarihi akış içerisinde yerini bulan tarihsel olaylardır. Toplumsal değişmenin
bu kavramlara bağımlı bir şekilde açıklanması yerine toplumların kimliği ve tarihine uygun açıklama
biçimleri getirmek gerekmektedir. Değişmenin açıklanmasında temel sorun endüstrileşme gibi teknik,
modernleşme gibi siyasal/kültürel farklılaşmalar değil kimlik sorunudur. Toplumların kendi sorunlarını
anlama ve açıklanmasında Batı düşünce biçimleri/teorileri yetersiz kalmaktadır. Toplumsal değişme
açıklamalarının kimlik ve tarihsel koşullar ile yakından ilişkisi vardır. Bu açıdan Türkiye sosyolojisi de
kendi sorularını/sorunlarını kendi kimliği ve tarihi üzerinden açıklamalı ve toplumsal değişme çizgisini
kendi tarihsel süreci içinde ele almalıdır.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Değişme, Toplumsal Değişme Teorileri, Sosyoloji, Endüstrileşme,
Modernleşme
Abstract
Social change is the basic concept of sociology. Changing is the clearest feature of societies and the key
to explaining/understanding social problems. The phenomenon of social change is defined and explained
in
different
forms
in
classical,
contemporary
and
postmodern
periods.
Western sociology and thought have produced the theory of social change through their historical
dynamics. It is impossible for these theories and explanations to be regarded as an absolute criterion of
explanation for societies with different historical backgrounds and social structures. The identity of the
societies is the most important factor determining the history flow. For this reason, according to the laws
of absolute social change, it is necessary to explain social change according to the identity of society rather
than to explain social identity. Concepts such as industrialization and modernization are historical events
that take place in the historical flow. Instead of explaining social change dependent on these concepts, it
is necessary to bring out forms of explanations appropriate to the identity and history of societies. The
main problem in explaining change is identity, not technical such as industrialization and not
political/cultural differences as modernization. Western societies/theories are inadequate in understanding
and explaining their own problems. The explanation of social change is closely related to the identity and
historical conditions. In this respect, Turkey sociology at their questions/problems of their own identity
and history and annotated out of the line of social change must address within their own historical process.
Keywords: Social Change, Theories of Social Change, Sociology, Industrialization, Modernization
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Ortaokul Öğrencilerinin “Bilim” ve “Bilim İnsanı” Kavramlarına
Yönelik Metaforik Algıları
Metaphorical Perceptions of Middle School Students about “Science” and “Scientist”
Jale KALEMKUŞ
Öğr. Gör.
Kafkas Üniversitesi

Özet
Gerçekleştirilen bu araştırma ile ortaokul öğrencilerinin “bilim” ve “bilim insanı”na yönelik metaforik
algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim
(fenomenoloji) desenine göre gerçekleştirilmiştir. Olgubilim, bize tamamen yabancı olmayan aynı
zamanda da tam olarak anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için uygun
bir zemin oluşturur. Bu araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde Kars ilinde
öğrenim gören ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma dahilindeki katılımcıların bilim ve bilim
insanına yönelik metaforlarını belirleyebilmek için “Bilim……gibidir. Çünkü…..” ve “Bilim
insanı…gibidir. Çünkü…… ” ifadelerinin yer aldığı veri toplama araçları sunulmuş ve katılımcılardan veri
toplama aracında yer alan bu ifadeleri tamamlamaları istenmiştir. Metaforlara dayalı olarak
gerçekleştirilen araştırmalarda “gibi” kavramı genellikle metaforun konusu ile metaforun kaynağı
arasındaki bağı daha net bir şekilde çağrıştırmak için kullanılmaktadır. “Çünkü” ifadesine yer verilerek ise
katılımcıların kendi metaforları için bir gerekçe veya mantıksal dayanak sunmaları istenmiştir. Çalışmanın
sonucu değerlendirme aşamasındadır.
Anahtar Kelimeler: Bilim, bilim insanı, metafor
Abstract
The aim of this study is to determine the metaphorical perceptions of middle school students about
“science” and “scientist”. This study was made with a phenomenology approach which is one of the
qualitative research methods. Phenomenology constitutes a suitable ground for studies which we are
already familiar with and aims to investigate events that we have not completely understood. The
participants of this study are middle school students who are studying in Kars in the academic year of
2017-2018. In order to determine metaphors of the participants about “Science” and “Scientist”, they have
been given some gap-filling sentences such as “Science is like…..Because….” and “Scientist is
like…..Because…..”. In all research based on metaphors, the preposition “like” is often used to evoke the
link between the subject of metaphor and the source of metaphor. Participants were asked to provide a
rational basis for their metaphors by including the conjunction “because” in their sentences. The outcome
of the study is still in the evaluation phase.
Keywords: Science, scientist, metaphor
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“Yahya Kemal Beyatlı’nın Eğil Dağlar ve Halide Edip Adıvar’ın Dağa Çıkan
Kurt adlı Öykü kitaplarında Alfred De Vigny’nin Kurdun Ölümü adlı şiirinden
izler”
Impressions of the poem entitled The Death of the Wolf by Alfred de Vigny in the
storybooks called “Eğil Dağlar” by Yahya Kemal Beyatlı and “Dağa Çıkan Kurt” by
Halide Edip Adıvar
Kadir BAYRAKCI
Dr. Öğr. Üyesi
Kafkas Üniversitesi

Özet
Bu çalışmamızda Alfred de Vigny’ nin Kurdun Ölümü şiirinin Yahya Kemal Beyatlı’nın Eğil Dağlar
kitabında nesir biçiminde yeniden yorumlanmasını ele alırken öte yandan Halide Edip Adıvar’ın Dağa
Çıkan Kurt başlıklı hikâye kitabında ise edebiyatın temel beslenme kaynaklarından olan esinlenmenin
izleri takip edilmiştir.
Vigny bu şiirinde, aslında insan vicdanını sorgularken doğa kanunlarına göre, doğayla iç içe ve uyumlu
bir şekilde yaşayan hayvanlarla, doğanın içinde ama doğaya karşıt ve doğaya rağmen hayat süren insanı
karşılaştırmaktadır. Buradan hareketle iki Türk yazarın, Vigny’nin Kurdun Ölümü şiirini hem biçim hem
de yorum açısından metamorfoza uğratarak Kurtuluş Savaşı dönemindeki problemleri ele alan söz konusu
eserlerine yansıttığını görmekteyiz.
Vigny insanın doğaya ve doğala olan düşmanlığını bertaraf etmek ve okuyucuda acıma duygusunu
uyandırmak amacıyla şiirini kaleme alırken; Yahya Kemal ve Halide Edip ise Vigny’nin vicdanlara
seslenişi gibi okuyucuya seslenmiş ve onlarda vatanseverlik duygusunu uyandırmaya çalışmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Alfred de Vigny, Halide Edip Adıvar, Yahya Kemal Beyatlı, Kurdun Ölümü,
Esinlenme
Abstract
In this study, the prose version of the poem called “The Death of the Wolf” by Alfred de Vigny which was
written by Yahya Kemal Beyatlı in the book entitled “Eğil Dağlar” is analyzed. In addition to that, as one
of the main supporting source of the literature, effects of inspiration are examined in the book entitled
“Dağa Çıkan Kurt” which was written by Halide Edip Adıvar.
In his poem, Vigny is questioning the human conscience and compares the animals living in harmony with
nature by its laws and the people living in nature even though they are against it. From this point of view,
we see that both Turkish writers have changed the form of “The Death of the Wolf,” and rewrite it by
reflecting the problems during the Independence War of Turkey.
While Vigny was writing his poetry to dispel the hostility of nature of the men and to awaken the
conscience and the feeling of pity in readers, Yahya Kemal and Halide Edip have encouraged their readers
in the same way as Vigny addressed the consciences of his readers, and they have tried to awaken the
feeling of patriotism in them.
Keywords: Alfred de Vigny, Halide Edip Adıvar, Yahya Kemal Beyatlı, Death of The Wolf, Inspiration
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Uluslararası İlişkilerde İşbirliği Kavramı: Arktik’te Çin-Rusya İlişkileri Örneği
The Concept of Cooperation in International Relations: An Example of the ChineseRussian Relations in Arctic
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Kadir SANCAK

Adı-

Dr. Öğr. Üyesi
Gümüşhane Üniversitesi

Özet
Çatışma ve işbirliği kavramları uluslararası ilişkiler disiplininin temel kavramlarındandır ve uluslararası
sistemin işleyişine dair fikir yürütülürken temel hareket noktalarını bu kavramlar oluşturmaktadır.
Uluslararası ilişkiler tarihi bir anlamda devletler arasındaki işbirliklerinin ve çatışmaların tarihidir. Başta
realizm olmak üzere benzer noktadan hareket eden teoriler sistemin işleyişini çatışma kavramı bağlamında
ele alırken öte yandan liberalizm ve benzeri argümanları kullanan diğer teoriler işbirliği kavramına vurgu
yapmaktadırlar.
Tarih kitapları devletler arasında yapılan savaşlarla doludur ve dün olduğu gibi bugün de dünyada
savaşlar/çatışmalar sıklıkla yaşanmaktadır. Çatışma haberleri kamuoyu tarafından büyük bir ilgiyle takip
edilmekte ve söz konusu haberler gündemi belirlemektedir. Bundan dolayıdır ki uluslararası ilişkiler daha
ziyade bir çatışma alanı olarak görülmektedir. Oysa çatışma haberleri kadar ilgi uyandırmasa da devletler
arasında işbirliğini öngören politikalar da yaygın olarak uygulanmaktadır. Günümüz dünyasında küresel
alanda söz sahibi olan devletlerden ikisi olan Çin ve Rusya’nın özellikle Kuzey Kutbu’nda(Arctic)
yürüttüğü işbirliği politikaları buna güzel bir örnek teşkil etmektedir.
Bu çalışma içerisinde öncelikle uluslararası ilişkiler teorilerinin işbirliği kavramına ilişkin yaklaşımları
ortaya konulacaktır. Sonraki bölümde bölgeyle doğrudan bir sınırı olmayan Çin’in Kuzey Kutup bölgesine
olan ilgisi ele alınacaktır. Devamında ise başlangıçta sözü edilen işbirliği kavramı bağlamında Rusya ve
Çin arasında bölgede gerçekleştirilen işbirliği politikaları anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Rejim Teorisi, İşbirliği, Arktik, Rusya, Çin
Abstract
The concepts of conflict and cooperation are the basic concepts of the discipline of international relations
and these concepts constitute basic points about the functioning of the international system executing.
History of International relations are consist of cooperations and conflicts between states in a sense. While
realism and similar theories attach importance to the concept of conflict, liberalism and similar theories
embrace the concept of cooperation.
History books are filled with wars between states. As it was yesterday, wars in the world are still
widespread today.However cooperation policies between states are also widely applied. The cooperation
policies of China and Russia in Arctic, two of the global powers in today's world, exemplify this.
In this study, firstly the approaches of international relations theories to the concept of cooperation will be
presented. In the next section, the interest of the Arctic region of China, which has no direct boundary with
the region, will be discussed. Next, in the context of the concept of cooperation mentioned at the outset,
cooperation policies between Russia and China in the region will be announced.
Keywords: Regime Theory, Cooperation, Arctic, Russia, China

128

Türkçe Başlık
İngilizce Başlık
Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

Isıtma hızının Tm ve Cu katkılı CaSO4 dozimetresinin kinetik parametreleri
üzerine etkisi
Effect of heating rate on kinetic parameters of Tm and Cu doped CaSO4 dosimeter
Kemal Fırat OĞUZ
Dr. Öğr. Üyesi
Maltepe Üniversitesi

Özet
Bu çalışmada, yakın zamanda üretilen CaSO4:Cu,Tm dozimetresi ile ısıtma elemanı arasındaki sıcaklık
gecikmesinden (TLA) dolayı termolüminesans (TL) emisyonuna ısıtma hızının etkisi araştırılmıştır.
CaSO4:Cu,Tm dozimetresinin TL özellikleri, oda sıcaklığında β-ışınlamasından sonra incelenmiştir. Tm
ve Cu katkılı CaSO4 dozimetresinin TL ışıma eğrisi, 90 oC, 150 oC and 250 oC sıcaklıklarında üç ışıma
pikine sahiptir. 250 oC deki ana ışıma pikinin tuzak parametrelerinin belirlenmesi için farklı ısıtma hızları
metodu (VHR) ve ışıma eğrisi şekli metodu kullanılmıştır. Sonuçlar, Cu ve Tm katkılı CaSO4
malzemesinin ışıma pikinin ikinci dereceden kinetiklere uyduğunu, aktivasyon enerjisinin yaklaşık olarak
1 eV ve frekans faktörünün yaklaşık olarak 109-1011 s-1 aralığında olduğunu göstermektedir. Bunlara ek
olarak, TLA’nın CaSO4:Cu,Tm dozimetersinin tuzak parametreleri üzerine etkisi araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: CaSO4:Cu, Tm, TL, VHR
Abstract
In this study, the influence of heating rate on the thermoluminescence (TL) emission due to the temperature
lag (TLA) between recently produced CaSO4: Cu, Tm dosimeter and the heating element has been
investigated. The TL properties of CaSO4:Cu, Tm were investigated after β-irradiation at room
temperature. The TL glow curve of Tm and Cu doped CaSO4 material has three glow peaks at 90 oC, 150
oC and 250 oC. Variable heating rate and glow curve shape methods were used for determination of trap
parameters of the main glow peak at 250 oC. Results show that the glow peak of Cu and Tm doped CaSO4
material obeys second order kinetics, activation energy (E) is about 1 eV and the frequency factor (s) is
about range 109-1011 s-1. In addition, the influence of TLA on kinetic parameters of the CaSO4: Cu, Tm
dosimeter was investigated.
Keywords: CaSO4:Cu, Tm, TL, VHR
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İki-boyutlu Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi ile Enoxaparin’in
Kantitatif Analizi
Quantitative Analysis of Enoxaparin by Two-dimensional Nuclear Magnetic
Resonance Spectroscopy
POSTER SUNUM
Kemal SOLAKYILDIRIM
Doç. Dr.
Erzincan Üniversitesi

Özet
Glikosaminoglikanlar (GAG'ler), üronik asit ve amino şekerlerin tekrarlanan disakkarit ünitelerinden
oluşan lineer, sülfatlanmış, negatif yüklü, spesifik bir polisakkarit grubudur. Antikoagülan ilaç olarak
heparin, doğadaki en zengin bilgiye sahip biyomoleküllerin arasındadır. Spesifik enzimler veya kimyasal
depolimerizasyonlar yoluyla heparinin kontrollü parçalanmasıyla elde edilen düşük moleküler ağırlıklı
heparinler (LMWH), şimdi, çoğu venöz tromboembolik bozukluğun tedavisinde heparinin yerini
almaktadır. Bununla birlikte, LMWH'ler esas olarak yapısal farklılıklarından dolayı farklı farmakolojik ve
biyokimyasal profiller sergileyebilirler. LMWH'lerin yapısı ideal olarak ana heparin ile monosakkarit
yapıları ve substitasyon grupları açısından uyum göstermelidir. Bir ve iki-boyutlu nükleer manyetik
rezonans (NMR) spektroskopisi LMWH’lerin hazırlanması sırasında meydana gelen yapısal farklılıkların
tanımlanmasını sağlar. Bu çalışma, farklı üreticilerden alınan enoxaparin örneklerinin yapısal
farklılıklarını iki boyutlu-heteronükleer çoklu kuantum uyum (2D-HMQC) spektroskopisi kullanarak
karşılaştırmak için tasarlanmıştır. İki boyutlu NMR yöntemleri ile elde edilen piklerin daha iyi şekilde
ayrışması, tek boyutlu spektrumda üst üste gelebilecek sinyallerin nicel analizine izin verir. Böylece, bu
çalışmada farklı enoxaparin örneklerinin kimyasal özelliklerini incelemek için 2D-HMQC kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparin, enoxaparin, nükleer manyetik rezonans
spektroskopi, kantitatif analiz
Abstract
Glycosaminoglycans (GAGs) are a linear, sulphated, negatively charged, specific group of
polysaccharides consisting of disaccharide repeating units composed of uronic acid and amino sugars.
Heparin as an anticoagulant drug is some of the most information rich biomolecules in nature. Low
molecular weight heparins (LMWHs) derived from unfractionated heparin by its controlled breakdown
either through specific enzymes or chemical depolymerizations and they are now replacing heparin in
the treatment of most venous thromboembolic disorders. However, LMWHs may exhibit distinct
pharmacological and biochemical profiles mainly because of their structural differences. The structure
of LMWHs ideally ought to match the parent heparin in terms of monosaccharide residue structures and
substitution patterns. One- and two-dimensional nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy
allows identification of the structural difference derived from LMWHs preparation process. The current
study is designed to compare the structural differences of enoxaparin samples from variety of
manufacturers via 2D-heteronuclear multiple quantum coherence (2D-HMQC). The increase in
resolution gained by the 2D methods allows the quantitative analysis of signals that might overlap in
the monodimensional spectrum. Thus, in this study 2D-HMQC was utilized in order to examine the
chemical characteristics of different enoxaparin samples.
Keywords: Low molecular weight heparins, enoxaparin, nuclear magnetic resonance spectroscopy,
quantitative analysis
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Kondroitin Sülfat Disakkaritlerinin Ultra Duyarlı Analizi İçin Kapiler
Elektroforezde Fraksiyon Toplama Yöntemi
Fraction Collection in Capillary Electrophoresis for Ultra-sensitive Analysis of
Chondroitin Sulfate Disaccharides
Kemal SOLAKYILDIRIM
Doç. Dr.
Erzincan Üniversitesi

Özet
Kapiler elektroforez (CE), peptidler, nükleotitler ve karbonhidratlar gibi biyolojik analitler için hızlı,
hassas ve yüksek ayırma gücüne sahip bir ayırma tekniği olmuştur. Bu çalışmada, CE için yüksek
hassasiyetli bir fraksiyon toplama sistemi geliştirilmiştir. Çin Hamster Yumurtalık (CHO) hücrelerinden
saflaştırılan kondroitin sülfat (CS) disakkaritlerinin her bir pikini ayırmak ve fraksiyon kollektör
aracılığıyla toplamak amaçlanmıştır. İki ana parametre, toplama genişliği ve basınç olmadan göç zamanı,
analizden önce ayarlanmalıdır. CS disakkaritler seri olarak seyreltilmiş CHO hücrelerinden (5x107 - 50
hücre) elde edildi ve normal polarite altında 35 mm borat tamponu içinde pH 9'da CE'ye injekte edildi.
CS-0S ve CS-4S'ye karşılık gelen ayrılmış pikler, optimize edilmiş fraksiyon toplayıcı koşulları altında
toplanmıştır. 5 x 107 ve 5x106 CHO hücresine sahip numunelerden elde edilen CS disakkarit pikleri UV
dedektörü ile tespit edilebilir. Buna karşılık, 5 x 105 hücresinden 50 hücreye kadar olan numunelerdeki CS
disakkarit pikleri, UV absorbansı ile gözlenemedi ve karşılık gelen fraksiyonlar, aynı alıkonma zamanı
aralıklarında toplandı. Bu nedenle, alıkonma zamanı aralıklarını yüksek kesinlik ile hesaplamak
gerekmektedir. CS-0S ve CS-4S disakkaritleri piklerinin alıkonma zamanları sırasıyla 8.2 dakika ve 13.1
dakikadır. Kullanılan kapilerinin toplam uzunluğu 80.5 cm ve dedektöre 72 cm uzaklıktadır. Bu nedenle,
bu pikler için te (pikin kapileri çıkışına varması için gerekli elektroforetik göç süresi) değerleri sırasıyla
9.2 ve 14.6 dakikadır. CE'ye enjekte edilen örnek hacmi birkaç nanolitre mertebesinde olduğundan,
toplanan toplam fraksiyon miktarını artırmak için tekrarlanan enjeksiyonlar ve fraksiyon toplamaları
gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kapiler elektroforez, fraksiyon toplayıcı, kondroitin sülfat, ultra-duyarlı analiz
Abstract
Capillary electrophoresis (CE) has been a rapid, sensitive, and high-resolution separation technique for
biological samples such as peptides, nucleotides and carbohydrates. Here, a high precision fraction
collection system for CE was developed. It was aimed to separate and collect each peak of chondroitin
sulfate (CS) disaccharides, purified from Chinese Hamster Ovary (CHO) cells2, by CE fraction collector.
Two main parameters, collection width and migration time without pressure, should be adjusted prior to
analysis3. CS disaccharides were obtained from serially diluted CHO cells (5x107 – 50 cells) and subjected
to CE in pH 9 in 35 mm borate buffer under normal polarity. The separated peaks, corresponding to CS0S and CS-4S, were both collected under optimized fraction collector conditions. The CS disaccharide
peaks, from samples with 5 x 107 and 5x106 CHO cells could be detected by UV absorbance. In contrast,
CS disaccharide peaks in samples from 5 x 105 cells to 50 cells were not detectable by UV absorbance,
and the corresponding fractions were blindly collected at the same retention-time windows. Therefore, it
is necessary to calculate the migration time window precisely. The migration time of CS-0S and CS-4S
disaccharides peaks are at 8.2 min and 13.1 min, respectively. The total length of the capillary used was
80.5 cm and 72 cm to the detector. Thus, te (the electrophoretic migration time of the peak to the capillary
outlet) values for these peaks are 9.2 and 14.6 min, respectively. Since the volume of sample injected in
CE is in the order of a few nanoliters, repeated injections and collections were performed to increase the
total amount collected.
Keywords: Capillary electrophoresis, fraction collector, chondroitin sulfate disaccharides, ultrasensitive analysis
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Özet
Türkçe dersinin özel amaçlarından biri öğrencilerin “Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun
olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarının sağlanması” diye ifade edilmiştir. Bunun için öğrencilerin
Türkçenin kurallarını öğrenmesi, bilmesi gerekmektedir. Birey okula gelmeden de dili doğal ortamında
öğrenir ve kullanır. Fakat okulda dilin kurallarını öğrenerek dilini kurallarına göre doğru, bilinçli ve daha
özenli kullanır. Bunun için de dil bilgisi eğitimine ihtiyaç vardır. Çünkü dil bilgisi; bir dilin okuma,
dinleme, izleme, konuşma, yazma temel becerilerini destekleyen kurallar bütünüdür. Dil bilgisi öğretimi
de okullarda kuralların ezberletilmesi şeklinde yapılmaktadır. Öğrenciler Türkçenin kurallarını bilmekte
ama bu kuralları sözlü ve yazılı anlatımlarında kullanamamaktadır. Dil bilgisi öğretiminde sözlü ve yazılı
metinleri kullanmamak bu durumu yaratmaktadır. Hâlbuki metinler Türkçenin yapısını, kurallarını,
sözvarlığını, anlatım yollarını bütün güzellik ve inceliklerini yansıtan, çocuklara dil bilinci ve duyarlılığı
kazandıran etkili bir eğitim-öğretim aracıdır. Bu araçların seçimi de büyük bir önem taşımaktadır. Dil
bilgisi öğretimi Türkçenin doğru ve güzel kullanıldığı, metinsellik özelliklerini taşıyan metinlerle
yürütülmelidir. Metinselliğin en temel özelliği bağdaşıklıktır. Metnin yüzeysel yapısındaki birimler yani
cümle ve paragraflar arasında kurulan ilişkiler bağdaşıklığı sağlar. Bağdaşıklık, metnin yüzey¬sel
yapısındaki ögelerin dil bilgisel bağlantılarını ve bu dil bilgisel bağlantıların ortaya çıkarttı¬ğı tüm
kullanımları gösterir. Metindeki bağdaşıklık özelliği kimi zaman bir cümlenin içinde kimi zaman cümleler
arasında kimi zaman da paragraflar arasında kurulan dil bilgisi yapılarıyla bağlantılar kurularak sağlanır.
Metinde kullanılan bir kelimeyi tekrarlamak yerine, sonraki cümle veya paragraflarda onun yerine kelime,
kelime grubu ya da ekin kullanılması ile yapılan gönderim ögelerini gösterirken kelime türlerinin, kelime
gruplarının ve eklerin işlevini öğretmek mümkündür. Metnin birimleri arasında bağlantı kurulmasını
sağlayan, bağlaçlar, edatlar ve zarflar gibi bağlama ögeleri yardımıyla bu kelime türleri ve işlevleri
öğrencilere kavratılabilir. Aynı kelimenin tekrar veya aynı kavram alanına giren kelime kullanımıyla
yapılan kelime bağdaşıklığı ile de öğrencilere kelime öğretimi gerçekleştirilebilir. Dil bilgisi öğretiminde
istenilen başarının sağlanmasında bağdaşıklık özelliği gösteren metinlerin araç olarak kullanılması etkili
ve gerekli görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, kelime öğretimi, öğretim aracı
Abstract
One of the special purposes of the Turkish lessons has been explained as “Ensuring students to use Turkish
conscious, right and careful and in accordance with the speaking and writing rules.”. To achieve that,
students should learn and know the rules of Turkish. An individual can learn and use the language in their
natural environment, without going to school. But in school, they learn the rules of the language and by
using these rules they use the language more correct, conscious and attentive. For that, they need language
education because language education is the united rules that support the skills of reading, listening,
watching, speaking and writing. The language education is given by making the students memorize the
rules at the school. The students know the rules of Turkish, but they can’t use them at verbal and written
expressions because verbal and written texts are not used during the language education. Whereas texts
reflex the structure, rules, vocabulary, ways of expression, all the beauty and fineness of Turkish and gives
the children a consciousness and sensitivity of language with an effective tool of education and teaching.
The selection of these tools also has a big importance. Teaching language should be done with texts that
carry the characteristics of textuality where Turkish is used correctly and beautifully. The most basic
characteristic of textuality is cohesion. The relationship between the units of the superficial structure of
the text, which is the sentence and paragraph, cause the cohesion. Cohesion shows the grammatical
connections of the superficial structure of the text and all the uses of these grammatical connections. The
coherence in the text is sometimes achieved by establishing connections within a sentence, sometimes
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between sentences and sometimes by establishing links to the linguistic structures between the paragraphs.
Instead of repeating the same word used in the text, it is possible to teach the function of the word types,
word groups and additions in the next sentence of paragraph by showing the alternative word, word group
or additions. These types of words and their functions can be taught to students by means of connecting
things, such as conjunctions, prepositions and adverbs, which provide a link between the units of the text.
Also, word coherence and vocabulary can be taught to students by using the same word again or words
that are in the same concept field. Using the texts that carry the cohesiveness as a tool is effective and
necessary to achieve the desired success in the teaching of language.
Keywords: Teaching Turkish, teaching words, teaching tool
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Özet
Bilmeceler, Türk milletinin dilini, tarihini, inançlarını, geleneklerini, tabiata, insana ve eşyaya kısaca
hayata bakışını en iyi şekilde yansıtan sözlü halk edebiyatı ürünleridir. Bu ürünler en eski çağlarından beri
Türk milletinin ortak hayatında oluştuğu, şekillendiği için Türk milletinin zevk ve düşüncelerini saklayan,
yansıtan, taşıyan ve koruyan kültür bekçileri gibidir. Kültür, milli birliğin sağlanmasında en temel
unsurdur. Eğitim maksatlı kültür öğretimi olarak tanımlanmaktadır. Milletler varlıklarını sürdürmek için
kültür unsurlarını gelecek nesillere aktarmaya büyük önem vermektedir. Kültürü gelecek nesillere
aktarmada eğitim kurumları önemli rol oynar. Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel
değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren nesil yetiştirmek Türk Millî Eğitiminin Genel
Amaçlarındandır. Aynı şekilde “Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal değerlere önem
vermelerinin sağlanması, millî duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesi, “ Türkçe dersinin
kazanımlarından birisidir. Dil öğretimi eşittir kültür öğretimi anlayışı Türkçe dersine gereken önemi
vermeyi gerektirmektedir. Bu derste öğrencilerin Türk kültürünü yansıtan eserlerle karşılaştırılması ve
öğrencilerin bu eserleri tanıyıp sevmesi sağlanmalıdır. Türk halk bilmeceleri de bu eserlerden biridir. İnsan
organlarına, eşyalara, hayvanlara, yiyecek ve içeceklere, tabiat olaylarına, dini inanışlara ve sosyal
olaylara kadar çok geniş konularla ilgili bilmeceler bulmak mümkündür. Ait oldukları milletin zekâ ve düş
gücünün göstergesi olarak kabul edilen bilmecelerin asıl büyük önemi kendisini dil çalışmalarında
gösterir. Dil araştırmaları bakımından adeta bir hazine sayılan bilmecelerimiz, şiir sanatı, teşbih ve tasvir
incelikleri gibi edebi yönlerden de büyük değer taşırlar.
Bu çalışmada Türkçe dersinde bilmeceler nerelerde nasıl kullanılabilir sorusuna cevap aranmıştır. Türkçe
dersinin dinleme, okuma, konuşma ve yazma temel becerilerini kazandırmada ve Türk kültür unsurlarını
öğrencilere tanıtıp sevdirmede Türk halk bilmecelerinin kullanımı örneklerle gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zihinsel gelişim, problem çözme, kavram öğrenme
Abstract
The riddles are oral folk literature products that reflect the language, history, beliefs, traditions, nature,
people and things in the best way. These products are like the cultural keepers that hides, reflects, carries
and protects the pleasures and thoughts of the Turkish nation as it has been shaped and shaped in the
common life of the Turkish nation since its earliest times. Culture is the most fundamental element in
ensuring national unity. It is defined as cultural education for educational purposes. Nations attach great
importance to the transfer of cultural elements to future generations in order to sustain their existence.
Educational institutions play an important role in transferring culture to future generations. The general
aims of the Turkish national education are to educate the generation that adopt and develop the national,
moral, human, spiritual and cultural values of the Turkish nation. Likewise, the provision of "giving
importance to national, spiritual, moral, historical, cultural and social values, empowerment of national
feelings and thoughts" is one of the aims of Turkish course. Since language teaching is equal to culture
teaching, it is necessary to give importance to Turkish lesson. In this course students should be compared
to works reflecting Turkish culture and students should be able to recognize and appreciate these works.
Turkish folk riddles are one of these works. It is possible to find knowledge about a wide range of topics,
from human organs to animals, food and beverages, natural phenomena, religious beliefs and social events.
The real importance of the riddles which are considered as indicators of the intelligence and imagination
of the nation to which they belong shows itself in language studies. Our riddles, considered as a treasure
in terms of language research, carry great value in literary aspects such as poetry art, similitude and
depiction. In this study, the question of how to use riddles in Turkish lesson is sought. The use of Turkish
folk riddles to teach the basic skills of listening, reading, speaking and writing in Turkish lesson and
introducing Turkish culture elements to students is illustrated with examples.
Keywords: cognitive development, problem solving, concept learning.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, Avrupa’nın büyük pay piyasaları ile Türkiye pay piyasası arasındaki nedensellik
ilişkisini araştırmaktır. Bu amaçla, önemli 7 Avrupa borsasında ve Borsa İstanbul’da yer alan en önemli
pay piyasası endekslerinin, 03.06.2003 – 31.01.2018 dönemine ait günlük kapanış verilerinin büyüme
oranları hesaplanarak analizlerde kullanılmıştır. Çalışmada, Türkiye: BİST100 endeksi ile diğer endeksler
(Londra: FTSE100, Fransa: CAC40, Belçika: BEL20, Hollanda: AEX, Almanya: DAX, İtalya: FTSEMID
ve İsviçre: SMI) kullanılarak VAR modelleri oluşturulmuş, bu modeller ile piyasalar arasındaki uzun
dönem ilişki Johansen Eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. Piyasalar arasındaki nedensellik ilişkisi
Granger Nedensellik testi ile tespit edilmiştir.
Çalışmanın sonucunda, Avrupa pay piyasaları ve Türkiye pay piyasasının uzun dönemde birlikte hareket
ettikleri ve aralarında nedensellik ilişkisi olduğu bulunmuştur. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre,
Londra, Fransa, Almanya ve İsviçre pay piyasalarından Türkiye pay piyasalarına doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Belçika, Hollanda, İtalya ile Türkiye pay piyasaları
arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Türkiye piyasasının gelişen bir piyasa
olmasın nedeniyle büyük Avrupa borsalarından etkilenmektedir ve bazı Avrupa borsaları ile karşılıklı
etkileşim içerisindedir. Yatırımcıların portföy çeşitlendirmesi yaparken bu ilişkileri dikkate alarak daha
doğru yatırım kararı vereceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Borsa Endeksleri, Borsa İstanbul Endeksi, Johansen Eşbütünleşme testi,
Granger Nedensellik testi
Abstract
The aim of this study is to investigate the causality relationship between Europe's largest share markets
and Turkey share market. For this purpose, the most important share market indeces in 7 major European
stock markets and the stock exchange Istanbul were used in the analysis by calculating the growth rates of
the daily closing data for the period of 03.06.2003 - 31.01.2018. In the study, VAR models were created
by using the Turkey:BIST100 index and other indices (London: FTSE100, France: CAC40, Belgium:
BEL20, Netherland: AEX, Germany: DAX, Italy: FTSEMID and Switzerland: SMI) and the long term
relationship between these models and markets was examined by the Johansen Cointegration test. The
causality relationship between the markets was determined by the Granger causality test.
As a result of the study, it was found that European share markets and Turkey share market move together
in the long run and that there is a causality relationship between them. According to Granger causality test
results, unidirectional causality has been identified from London, France, Germany and Switzerland share
markets to Turkey share market. In addition, bidirectional causality has been determined between Belgium,
Netherland, Italy with Turkey share markets. As Turkey is a growing market, it is affected by the major
European stock markets and it is in a mutual interaction with some European stock markets. Therefore
investors need to take these relationships into account while making portfolio diversification so that they
can make more accurate investment decision.
Keywords: European Stock Indeces, Stock Exchange Istanbul Index, Johansen Cointegration Test,
Granger Causality Test
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Özet
Küresel ısınmanın ekosisteme vermiş olduğu zararlar başta Kyoto Protokolü olmak üzere son yıllarda
yapılan yasal düzenlemeler vasıtasıyla azaltılmaya çalışılmakta ve diğer tüm sektörlerde olduğu gibi yapı
malzemesi sektöründe de çevre-dostu yeni malzeme tasarımlarının gerçekleştirilmesi kaçınılmaz hale
gelmektedir. İnsan kaynaklı CO2 salınımlarının tek başına % 5 - 8’ inden sorumlu olan çimentonun
günümüzde kullanımının azaltılması ve alternatif harç tasarımlarının gerçekleştirilmesi bir ihtiyaç haline
gelmiştir. Bu sebeple 1940’ lı yıllardan itibaren atık kökenli malzemelerin bağlayıcı malzeme olarak
değerlendirildiği alkali aktive edilmiş harçlar üzerine deneysel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Alkali
aktive edilmiş harçlar yüksek mekanik dayanımları - durabilite özellikleri ve düşük enerji ihtiyacı - CO2
salınımları ile günümüzde çimentoya alternatif oluşturabilecek düzeye erişmektedir. Bu çalışmada alkali
aktive edilmiş harçlarda basınç dayanımına etki eden faktörler geçmiş deneysel çalışmalar esas alınarak
incelenmekte ve gelecek dönem alkali harç tasarımlarındaki yüksek mekanik dayanım beklentilerine
yönelik olarak öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: CO2 salınımı, alkali aktivasyonu, mekanik dayanım, harç tasarımı.
Abstract
The damages to the ecosystem caused by the global warming are being tried to reduced by the legislative
regulations made in recent years, especially the Kyoto Protocol, and it is inevitable to realize eco - friendly
new material designs in the construction materials sector as well as in all other sectors. Reducing the use
of cement , responsible for 5 to 8% of man-made CO2 emissions alone, and the realization of alternative
mortar designs has become a need. For this reason, experimental studies have been carried out on alkaline
activated mortars in which waste materials have been used as a part of binding material since 1940's.
Alkali-activated mortars with their high mechanical strength – durabiliy properties and low CO2 emission
- energy requirements, can be an alternative binding material to cement mortars today. In this study,
factors affecting the compressive strength of alkali activated mortars are investigated based on previous
experimental studies and suggestions for falkali activated mortar designs with high mechanical strengths
are presented.
Keywords: CO2 emission, alkali activation, mechanical strength, mortar design.
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Özet
Bu çalışmada, gaz atomizasyon yöntemi ile AM60 alaşım tozu üretiminde nozul çapının etkisi deneysel
olarak araştırılmıştır. Deneyler 820 °C sabit sıcaklık, 35 bar sabit gaz basıncı ve 4 farklı nozul çaplarında
(2, 3, 4 ve 5 mm) yapılmıştır. Ergiyiği atomize işlemi argon gazı ile yapılmıştır. Üretilen AM60 tozunun
şeklini belirleyebilmek için taramalı elektron mikroskobu (SEM), üretilen tozların iç-yapılarında oluşan
fazları ve bu fazların % oranlarını belirleyebilmek için XRD ve XRF analizi, toz boyut analizi için ise
lazer ölçüm cihazı kullanılmıştır. Üretilen AM60 alaşım tozlarının genel görünümlerinin ligament,
çubuksu, damlamsı, flake (pul) ve küresel şeklinde olduğu ve nozul çapının küçülmesine bağlı olarak
tozların şeklinin çoğunlukla damlamsı ve küresel’e doğru değiştiği görülmüştür. Elde edilen en ince tozun
820 °C sıcaklık, 35 bar gaz basıncı ve 2 mm nozul çapında oluştuğu ve tozların genelinin flake, damlamsı
ve küresel şekilli olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gaz atomizasyonu, AM60 alaşım tozu, nozul çapı, gaz basıncı
Abstract
In this study, the effect of nozzle diameter on AM60 alloy powder production by gas atomization method
was investigated experimentally. Experiments were performed at 820 °C constant temperature, 35 bar
constant gas pressure and 4 different nozzle diameters (2, 3, 4 and 5 mm). The atomization of the melt is
carried out with argon gas. Scanning electron microscopy (SEM) was used to determine the shape of the
AM60 powder produced, XRD and XRF analyzes were used to determine the phases generated in the
internal structures of the powders produced and percentage of these phases, and laser measurement device
was used for powder size analysis. The general appearance of the AM60 alloy powders produced is in the
form of ligaments, rods, droplet, flakes and spherical, and the shape of the powders has mostly changed to
droplet and spherical depending on the decrease of the nozzle diameter. It was determined that the finest
powder obtained was at a temperature of 820 °C, a gas pressure of 35 bar and at a nozzle diameter of 2
mm, and that the overall powder was flake, droplet and spherical.
Keywords: Gas atomization, AM60 alloy powder, nozzle diameter, gas pressure
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Özet
Bu çalışmada, gaz atomizasyon yöntemi ile AM60 alaşım tozu üretiminde gaz basıncının etkisi deneysel
olarak araştırılmıştır. Deneyler 795 °C sabit sıcaklık, 2 mm sabit nozul çapı ve 4 farklı gaz basıncı (5, 15,
25 ve 35 bar) uygulanarak yapılmıştır. Ergiyiği atomize işlemi argon gazı ile yapılmıştır. Üretilen AM60
tozunun şeklini belirleyebilmek için taramalı elektron mikroskobu (SEM), üretilen tozların iç-yapılarında
oluşan fazları ve bu fazların % oranlarını belirleyebilmek için XRD ve XRF analizi, toz boyut analizi için
ise lazer ölçüm cihazı kullanılmıştır. Üretilen AM60 alaşım tozlarının genel görünümlerinin karmaşık,
ligament, çubuksu, damlamsı, flake (pul) ve küresel şeklinde olduğu, gaz basıncının artmasına bağlı olarak
tozların şeklinin çoğunlukla damlamsı ve küresel’e doğru değiştiği görülmüştür. Elde edilen en ince tozun
795 °C sıcaklık, 2 mm nozul çapı 35 bar gaz basıncında oluştuğu ve tozların genelinin damlamsı ve küresel
şekilli olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gaz atomizasyonu, AM60 alaşım tozu, gaz basıncı
Abstract
In this study, the effect of gas pressure on the production of AM60 alloy powder by gas atomization method
was investigated experimentally. In this study, AM60 alloy powder production and characterization by the
gas atomization method is investigated experimentally. Experiments were carried out at a constant
temperature of 795 °C, 2 mm constant nozzle diameter and by applying 4 different gas pressures (5, 15,
25 and 35 bar). The atomization of the melt is carried out with argon gas. Scanning electron microscopy
(SEM) was used to determine the shape of the AM60 powder produced, XRD and XRF analyzes were
used to determine the phases generated in the internal structures of the powders produced and percentage
of these phases, and laser measurement device was used for powder size analysis. The general appearance
of the AM60 alloy powders produced is in the form of complex, ligaments, rods, droplet, flakes and
spherical, and the shape of the powders has mostly changed to droplet and spherical depending on the
increase of the gas pressure. It was determined that the finest powder obtained was at a temperature of 795
°C, at a diameter of 2 mm and in a gas pressure of 35 bar, and that the overall powder was droplet and
spherical.
Keywords: Gas atomization, AM60 alloy powder, gas pressure
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Türkiye Zerkonidlerinin (Acari: Zerconidae) Tür Listesi
Species List of Zerconids (Acari: Zerconidae) of Turkey
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Özet
Zerconidae (Acari: Mesostigmata) familyası Holarktik bölgede toprak mezofaunasının önemli akar
gruplarından biridir. Serbest olarak yaşayan türleri çeşitli döküntü tiplerinde kolonize olabilirler. Bu
çalışmanın amacı, ülkemizdeki endemizm oranının yüksek olduğu hayvan gruplarından biri olan
Zerconidae familyasının tür listesini oluşturmaktır. Bu bağlamda, literatür araştırmaları yapılarak
familyanın Türkiye türleri (2 farklı cinse ait toplam 119 tür) habitat bilgileriyle birlikte verilmiştir:
Prozercon Sellnick (37 tür) ve Zercon Koch (82 tür).
Anahtar Kelimeler: Akar, Zerconidae, Türkiye, Liste, Tür
Abstract
Zerconidae (Acari: Mesostigmata) family is one of the important mite groups of soil mesofauna in
Holarctic region. Free-living species can colonize in various litter types. The aim of this study is to update
species list of the family Zerconidae which is one of the animal groups with a high endemism rate in our
country. Within this context, literature searches were done, and Turkey species of the family (total 119
species belonging to 2 different genera) were given here with their habitat informations: Prozercon
Sellnick (37 species) and Zercon Koch (82 species).
Keywords: Mite, Zerconidae, Turkey, List, Species
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Punikalajinin Yeni Zellanda tavşanlarında spermatogenezis üzerine etkisi
Punicalagin is beneficial for spermatogenesis in male New Zealand White rabbit
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Özet
TUBİTAK tarafından desteklenen bu çalışmada (proje no: 116O027) güçlü antioksidan özellikleri ile
bilinen punikalajin'in (PUN), erkek Yeni Zellanda tavşanlarında, spermatolojik parametreler üzerine
etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın başında, çalışmada kullanılacak 24 erkek tavşan 14
gün boyunca suni vajen kullanmaya alıştırıldı. Alıştırma dönemini takiben tavşanlar, her grupta 6 tavşan
olacak şekilde, rastgele 4 gruba ayrıldı ve sırasıyla 0, 1, 2, ve 10 mg/kg/gün dozlarında PUN musluk suyu
içerisinde eritilerek verildi.. Uygulamalar 9 hafta boyunca günlük olarak oral gavaj yoluyla yapıldı. Semen
örnekleri her tavşandan haftada bir kez toplandı.Ayrıca semen örnekleri toplanırken libido ölçümleri de
yapıldı. İlk ve son gün alınan semen örnekleri (1 ve 63. gün) yapılacak analizler için kullanıldı. Çalışma
sonunda ötenazi yapılan tavşanların testis, epididimis ve erkek eklenti bezleri tartıldı. Bütün parametreler
PROC GLM prosedürü kullanılarak analiz edildi. Gruplararası farklılıklar için ise Dunnet testi kullanıldı.
Çalışmanın ilk gününde elde edilen verilerde (ejakülat hacmi, ejakülat ağırlığı, ejakülat pH’sı, sperm
konsantrasyonu, progresif motilite yüzdeleri, ve seminal plazma protein seviyeleri) gruplar arasında
herhangi bir istatistiki farka rastlanmadı (P>0,1). Benzer bir şekilde çalışma sonunda elde edilen gruplar
arasındaki ejakülat hacmi, ejakülat ağırlığı, ejakülat pH’sı ve seminal plazma protein seviyeleri de gruplar
arasında önemsiz olarak bulundu (P>0,1). Ayrıca libido ve reprodüktif organ ağırlıkları da PUN
uygulamalarından etkilenmedi (P>0,1). Fakat, sperm konsantrasyonu (P<0,01) ve progresif motilite
yüzdeleri (P<0,04) özellikle 2 ve 10 mg/kg/gün dozunda PUN verilen erkek tavşanlarda önemli ölçülde
arttı. Bu nedenle, mevcut çalışmamızdan elde edilen sonuçlar günde 2 mg / kg PUN gibi düşük bir
miktarın bile erkek tavşanlardaki spermatogenez ve motilite için faydalı olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Spermatogenezis, Erkek üreme sistemi, antioksidanlar
Abstract
Taking into account that punicalagin (PUN) is a very powerful antioxidant; the current study evaluated the
potential positive effects of oral PUN on spermatological parameters of male New Zealand White rabbits
(TUBITAK project no: 116O027). A total of 24 male bucks was housed individually and trained for
semen collection for 2 wk before the experiment. After the training, rabbits were assigned into 4 groups
and received daily gavages of 0, 1, 2, and 10 mg/kg PUN in tap water for 9 wk. Doses were adjusted
weekly according to the animals’ weight. Libido was also evaluated during semen collection. Semen was
collected once a week from each rabbit and samples at d 1 and 63 of the experiment were analyzed
separately. The PROC GLM procedure and Dunnett post hoc analysis were used for statistical evaluations.
At the end of the experiment, the rabbits were euthanized and weights of testes, epididymides and
accessory sex glands as a whole was recorded. Initial values (ejaculate volume, ejaculate weight, ejaculate
pH, sperm concentration, percent progressive motility, and seminal plasma protein levels) tested at d 1
were similar among the groups. There were also no differences in ejaculate volume, ejaculate weight,
ejaculate pH and seminal plasma protein levels at the end of the experiment (P>0.1). Libido and weights
of reproductive organs were not affected by the treatments (P>0.1). However, sperm concentrations
(P<0.01) and percent progressive motility (P<0.04) were significantly improved, especially for bucks in 2
and 10 mg/kg PUN groups. Thus, the current study suggested that as low as 2 mg/kg PUN per day can be
beneficial for spermatogenesis and motility in male rabbits.
Keywords: Spermatogenezis, Male reproductive system, antioxidants
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Çağatay Türkçesinin İlk Eseri: Sibȋcâbȋ’nin Gülistan Çevirisi
The First Book of Chagatay Turkish: Sibīcābī’s Gulistan Adaptation
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Özet
Sa’dî’nin meşhur Gülistan adlı eseri M. 1397-1398 yılında, Timur’un torunu veliaht Muhammed Sultan’a
ithafen, Sibicâbî mahlaslı bir edip tarafından adaptasyon metodu kullanılarak Farsçadan Klasik Öncesi
Çağataycaya tercüme edilmiştir. Bu tercüme, Türk edebiyatındaki ikinci Gülistan tercümesidir. Harezm
Türkçesinden Çağatay Türkçesine geçişi tanıklayan, dil özellikleri bakımından Harezm Türkçesinin son,
Çağatay Türkçesinin ise ilk eseri olma özelliği taşıyan bu çeviri metni, Türk dilinin gelişim sürecini
aydınlatan önemli bir noktada bulunması sebebiyle Türk dili araştırmaları açısından değeri oldukça yüksek
bir eserdir. Bu çalışmada, Gülistan’ın Türk edebiyatındaki yeri, Türk dilinde yazılmış çevirileri hakkında
genel bilgiler verilmiş, Çağatay Türkçesinin ilk eseri olan kitap metninin edebî künyesi, eser üzerine
yapılan neşriyat ve Türk dili tarihi içindeki yeri ile belirgin dil özellikleri üzerinde durulmuştur. Çalışma
vasıtasıyla eserin tanınmasına katkı sağlamak, Türk dili ve edebiyatı içindeki seçkin yerini vurgulamak
hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çağatay Türkçesi, ilk eser, Sibicâbî, Gülistan, adaptasyon, çeviri.
Abstract
The famous book “Gulistan” written by Sa’dī was traslated into Pre-classical Chagatai Turkish from
Persian via adaptation method by an author who had the pseudonym called Sibicābī, in AD 1397-1398.
This adaptation was the second translation of the Gulistan in Turkish literature. The last book of Hwarezm
Turkish and the first one of Chagatay Turkish from the point of lingual features, the text exemplifies the
transition from Hwarezm Turkish to Chagatay Turkish. This adaptation text is very important in terms of
Turkish langauge studies being in a high point that illimunates the development process of Turkish
language. The place of Gulistan in Turkish literature and the adaptations of the Gulistan in Turkish are
stated in general, and in the sequel, literal identification, publication info, the position in the Turkish
language history and significant language features of the text being the first book of the Chagatay Turkish
are detailed in this work. To contribute to the recognition of the text and to determine the eminent place
of the text in Turkish language and literature are also the main aims of this work.
Keywords: Chagatay Turkish, first book, Sibicābī, Gulistan, adaptation, translation.
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Gıdalarda Genetik Modifiye Organizma (GMO) ların Analizi
Detection Methods of Genetically Modifieed Organisims in Foodstuff
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Özet
Bitkilerde gen aktarımı bazı özel gen dizilerinin bitki hücrelerine genetik mühendisliği teknikleri
kullanılarak aktarılmasıdır. Genetik transformasyon da denilen bu süreç yabancı DNA’nın genom içine
yerleşmesi (insersiyon), genoma bağlanması (entegrasyon), Genin anlatımının yapılması (ekspresyon) ve
kazanılan yeni özelliklerin yavru döllere aktarımı aşamalarından oluşmaktadır.
GM (Genetik modifiye) bitkilerden elde edilen ham materyal (ör: tahıllar) ve işlenmiş ürünler (ör: gıdalar),
eklenmiş DNA’ nın veya genetik materyal tarafından kodlanan eksprese edilmiş yeni proteinlerin
saptanması ile tanımlanabilir. GMO saptanması kalitatif (var/yok analizleri) ve kantitatif (miktar
analizleri) şeklinde yapılabilmektedir. GM ürünlerin tespitinde kullanılan birçok metot bulunsa da, en çok
kullanılanları Southern Blot ve PCR (Polimeraz zincir reaksiyonu) analizleridir. Özellikle Real Time-PCR
yöntemleri, genetik modifiye ürünlerin rutin olarak saptanmasında en güvenilir ve hassas yöntem olarak
kabul edilmektedir. Gen bölgesinin tespiti için hedef DNA ile hibrit oluşturma esasına dayanan Mikroarray
yöntemi üzerinde de ilerleme kaydedilmiştir ancak bazı teknik ve mali dezavantajları sebebiyle yaygın
kullanılmamaktadır. Benzer şekilde MPLA (Microarray Padlock Ligation Analysis) ve DNA Insert
Fingerprint Method gibi henüz rutin olarak kullanılmayan metotlar da rapor edilmiştir. Ancak GM
gıdaların pazarda sayılarının ve çeşitlerinin sürekli artması, PCR-array gibi henüz gelişme aşamasında
olan ve birçok avantajı bulunan çoklu-saptama yapabilen sistemlere ihtiyaç duyulacağını işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: GMO, saptama metotları, PCR, ELISA, Microarray
Abstract
Gene transfer is the transfer of some specific gene sequences to plant cells using genetic engineering
techniques in plants,. This process, also called genetic transformation, consists of the steps of insertion of
foreign DNA into the genome, integration of genome, gen expression (expression), and transfer of
acquired new features to offspring.
The raw material (eg, cereals) and processed products (eg, foods) obtained from GM (Genetic Modified)
plants can be identified by detection of target DNA sequencing or novel proteins encoded by the genetic
material. GMO detection can be done qualitative and/or quantitative. While there are many methods used
to detect GM products, the most common ones are Southern Blot and PCR (polymerase chain reaction)
analyzes. In particular, Real Time PCR methods are considered to be the most reliable and sensitive
method for the routine detection of genetically modified products. Progress has also been made on the
Microarray method, which is based on hybridization with the target DNA for detection of the gene region,
but is not widely used due to some technical and financial disadvantages. Similarly, methods that are not
routinely used yet such as MPLA (Microarray Padlock Ligation Analysis) and DNA Insert Fingerprint
Method have also been reported. However, the continuous increase in the number and variety of GM foods
in the market suggests that there will be a need for multi-detection systems, such as PCR-array, which are
still in development and have many advantages.
Keywords: GMO, Detection Methods, PCR, ELISA, Microarray
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Çocuklarda Sosyal Beceri Gelişiminin Desteklenmesinde Beden Eğitimi Ve
Sporun Rolü

Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

Meriç ERASLAN
Doç. Dr.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Özet
İnsan sosyal bir varlık olduğu için diğer insanlar ile sürekli iletişim ve etkileşim halindedir. Diğer insanlar
ile sağlıklı bir iletişim ve etkileşim sağlanmasının temelinde sosyal becerilerin gelişmiş olması
yatmaktadır. Bu nedenle çocukluk yıllarından başlanarak sosyal becerilerin geliştirilmesi önemli bir
konudur. Sosyal beceri gelişimi ilk olarak aile içerisinde başlamakta, zaman içerisinde sosyal çevre ve
eğitimin etkisi ile pekişmektedir. Bunun yanında çocukların katıldıkları bazı aktiviteler sosyal beceri
gelişimini desteklemektedir. Bu etkinlikler arasında beden eğitimi ve spor etkinlikleri önemli bir yer
tutmaktadır. Yapılan araştırma bulguları gerek okullarda verilen beden eğitimi ve spor derslerinin gerekse
de ders dışı spor etkinliklerine katılımın sosyal beceri gelişimini desteklediğini ortaya koymaktadır.
Yapılan bu araştırmada da çocuklarda sosyal beceri gelişiminin desteklenmesinde beden eğitimi ve sporun
etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Beden eğitimi, spor, sosyal beceri gelişimi
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s-Godunova-Levin fonksiyonları için genelleştirilmiş k-kesirli integralleri ile
elde edilen bazı ostrowski tipli integral eşitsizlikleri
Some Ostrowski type fractional integral inequalities for s-Godunova-Levin functions
via generalized k-fractional integrals
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Özet
Bu çalışmada, genelleştirilmiş Riemann-Liouville k-kesirli integralleri ve s-Godunova-Levin
fonksiyonları için Ostrowski tipli bazı kesirli integral eşitsizlikleri verilmiştir. Riemann-Liouville kesirli
integralleri için bilinen bazı Ostrowski tipli kesirli integral eşitsizlikleri elde ettik ve aynı zamanda p fonksiyonlar için s = 0 ve s = 1 ve Godunova-Levin fonksiyonları ile sonuçları ispatladık.
Anahtar Kelimeler: Ostrowski eşitsizliği, Riemann-Liouville Kesirli İntegraller, s-Godunova-Levin
fonksiyonları.
Abstract
This work aims at giving some fractional integral inequalities of Ostrowski type for s-Godunova-Levin
functions via generalized Riemann-Liouville k−fractional integrals. We came out some well-known
Ostrowski type fractional integral inequalities for Riemann-Liouville fractional integrals and we proved
at the same time results for p−functions and Godunova-Levin functions by taking s =0 ve s=1 respectively.
Keywords: Ostrowski inequality, Riemann-Liouville fractional integrals, s-Godunova-Levin functions.
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Dijital Yayın Sağlayıcıları ve Yasal Düzenlemeler
Digital Broadcasting Vendors and Legislative Regulations
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Özet
İletişim teknolojileri geliştikçe sınırlardan ve denetimlerden bağımsız hareket etme yönelimi göstermektedir.
İçerik üreticileri bölgesel veya ulusal yayıncılığa bağlı kalmayıp, uluslara yayılarak dünyanın her bir tarafından
talep görmektedirler. Karasal, uydu ve kablo ortamlarından yayın gerçekleştiren kuruluşlar yayınlarını aynı
zamanda internet, mobil teknolojiler ve sosyal medya üzerinden de kullanıcılara aktarmaya başladılar. Yayınlar
farklı platformlardan iletilirken herhangi bir iletişim kurumunca yetkilendirilmedikleri gibi denetime de tabii
olmamaktadırlar.
02 Şubat 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun tasarısında radyo ve televizyon
yayınlarını internet üzerinden sunan kuruluşlar ile sadece internet üzerinden içerik sunan kuruluşların vergi ve
benzeri mali yükümlülüklerden kaçındıkları belirtilmektedir. Ayrıca lisans ve içerik denetimi sorunları da
kanunda yapılacak değişiklik ile giderilmeye çalışılmaktadır. Kanun tasarısıyla sadece internet üzerinden içerik
sunmak isteyen medya kuruluşlarına lisans verme ve içerik denetimi yetkisi üst kurula yani RTÜK’e
verilmektedir. RTÜK’e söz konusu yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkartılması veya erişimin engellenmesi
hakkında karar verme yetkisi de bu kanun tasarısında öngörülmektedir. Ayrıca ülke sınırları dışarısında bulunan
içerik sağlayıcıları, eğer içeriklerini Türkçe olsun veya olmasın Türkiye’ye yönelik yapar ise üst kuruldan yayın
lisansı alması gereği de bu kanunda öngörülmektedir. Böylece tasarı kanunlaştığı zaman son dönemde hızla
yaygınlaşan Youtube, Netflix, Blu TV gibi yerli ve yabancı dijital içerik sağlayıcıları da denetime tabii
tutulabilecektir.
Dijital yayın sağlayıcılarının hızlı gelişimi ve yasal düzenleme ihtiyacı çalışmanın önemini vurgulamaktadır.
Çalışma kapsamında internet, mobil teknolojiler ve sosyal medya üzerinden dijital yayın hizmeti sağlayan
kuruluşlar incelenmiştir. Bu kuruluşların yasal statüleri, yayın lisansları ve denetimleri için meclise sunulan
kanun tasarısının ilgili maddeleri ele alınarak olabilecek sonuçlar tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dijital Yayın, Sosyal Medya, RTÜK, Netflix, İletişim Teknolojileri
Abstract
As communication technologies have been improved, they tend to act independently from the limitations and
inspections. Content creators do not stick to the local or national broadcasting, they spread to the nations and
they are demanded all over the world. The organizations using terrestrial, satellite receiving, and cable broadcast
started to transfer their content via the internet, mobile technologies, and social media at the same time.
Alongside they are not authorized by a communication authority, they also are not inspected while they are
broadcasting from various platforms.
In the government proposal which was submitted to the Turkish Grand National Assembly in 2 nd of February
2018, it was mentioned that the organizations broadcasting the radio and television shows via the internet and
the organizations broadcasting the content only via the internet are avoiding the taxes and similar pecuniary
obligations. Moreover, license and content inspection problems are also tried to be ironed out with the changes
planned to be made in the law. With this government proposal, the supreme board, which is RTSC in this case,
will be authorized to license the media organizations aiming to broadcast only via the internet and to inspect
their content. It is also predicted that the RTSC will be empowered to decide about deducting the content or
blocking off the above-mentioned broadcasts. In addition, the broadcasting vendors outside of the country will
have to get a broadcasting license from the supreme board if they want to broadcast aimed at Turkey no matter
their contents are in Turkish or not. Hence, the domestic and foreign digital content vendors such as YouTube,
Netflix, and Blu TV which are substantially popular in these days will also be inspected when this proposal
became a law.
The fast improvement of digital broadcasting vendors and the need for legislative regulations emphasize the
importance of this study. The internet, mobile technologies, and the organizations broadcasting digitally via
social media are studied in the scope of this study. The possible outcomes are discussed addressing the legal
status of these organizations, their broadcasting licenses, and the related articles of government proposal
reported to the parliament to inspect these organizations.
Keywords: Digital Broadcasting, Social Media, RTSC, Netflix, Communication Technologies
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Peyami Safa’nın Olgunluk Dönemi Romanlarında Modernist ve Postmodernist
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Modernist and Postmodernist Functions in the First Term Romanes of Peyami Safa
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Özet
Peyami Safa 20.yüzyıl Türk romanının en önde gelen şahsiyetlerinden biridir. Romanlarında erken
yaşlarda keşfettiği romancı yeteneğinin gelişme aşamalarını ve romancılığının “geleneksel gerçekçi
romandan modernist ve postmodernist romana” nasıl evrildiğini görmek mümkündür.
Bu çalışmada Peyami Safa’nın olgunluk devri romanları olan Biz İnsanlar, Matmazel Noraliya’nın
Koltuğu ve Yalnızız adlı romanları, yüzyılın ilk yarısında dünyada ve bizde dikkat çeken ve 1970’li
yıllarda ilk örnekleri verilen modernist romanla 1980’li yıllarda ilk örnekleri verilen postmodernist
romanla karşılaştırmak istiyoruz. Çünkü adı geçen romanlar ele aldıkları konular, konuyu işleme ve roman
teknikleri bakımından modernist ve postmodernist romanlarda görülen bazı özellikler taşımaktadırlar. Bu
bağlamda Peyami Safa’nın sözünü ettiğimiz bu üç romanı için “modernist ve postmodernist romanın
öncüleri diyebiliriz miyiz” diye düşünerek bu araştırmaya başladık.
Romanlarda ele alınan konular, konunun işlenişi, zaman ve mekânın kullanılması ele alınan kişiler ve
onların sosyolojik, psikolojik durumları, çevreyle ve birbirleriyle olan ilişkileri ele alınarak modernist ve
postmodernist romanlarla karşılaştırıldığında birçok benzerlikler görülmüştür. Şüphesiz bu benzerliklere
bakılarak bu romanlar için modernist ve postmodernist romanlar denilemez ancak çalışmada sözünü
edeceğimiz ve örneklerle göstereceğimiz bazı tematik ve teknik özellikler bağlamında bu romanlar için
modernist ve postmodernist romanın öncüleri diyebiliriz. Başka bir ifadeyle bu romanlar 70’li yıllarda ilk
örneklerini gördüğümüz modernist ve 80’li yıllarda ilk örneklerini gördüğümüz postmodernist romanlarda
görülen tematik ve teknik arayışların görüldüğü ilk eserler, ilk örneklerdir, diyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Peyami Safa, modernist roman, postmodernist roman, Biz İnsanlar, Matmazel
Noraliya’nın Koltuğu, Yalnızız
Abstract
Peyami Safa is one of the most prominent figures of 20th century Turkish novel. It is possible to see how
the developmental stages and novelty of the novelist's ability to discover in his novels at an early age
evolved from the "traditional realist roman, modernist and postmodernist novel."
In this study, Peyami Safa's maturity novels, We People (Biz İnsanlar) the novels of Mademoiselle
Noraliya's Standing (Matmazel Noraliya’nın Koltuğu) ve Lonely (Yalnızız), were published in the
postmodernist novels of the world in the first half of the century and the first examples of the modernist
novel that we draw in the 1970s, we want to compare. Because the mentioned novels deal with some of
the features seen in modernist and postmodernist novels in terms of tile processing and novel techniques.
In this context, we started this investigation with the thought of these three novels that Peyami Safa spoke
of, "can we call the pioneers of modernist and postmodernist novels?"
Many similarities have been seen when compared with the modernist and postmodernist novels, with
regard to the subjects covered in the novels, the handling of the subject, the use of time and space, and
their sociological and psychological states, Undoubtedly, by looking at these similarities, modernist and
postmodernist novels can not be called for these novels, but in the context of some thematic and technical
features which we will talk about in our works and illustrate, we can say that these novels are the pioneers
of modernist and postmodernist novels. In other words, these novels are the earliest examples of the
thematic and technical quests seen in postmodernist novels that saw their first examples in the 70's and
modernist and early 80's in the years.
Keywords : Peyami Safa, modernist novel, postmodernist novel, We People, Mademoiselle Noraliya's
Chair, Alone

146

Türkçe Başlık
İngilizce Başlık

Şiir Geleneğinin Modern Şiire Etkisi
Modern City Impact of Poetry
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Özet
Günümüz şairlerinden ve uzun zaman Almanya’da yaşayan Yüksel Pazarkaya'nın Du Gegenden/ Sen
Dolaylarında adlı şiir kitabında gerek halk, gerek divan ve gerekse tasavvuf şiirinin etkilerini görmekteyiz.
Başta tema olmak üzere, ahenk, imge ve söyleyiş tarzında geleneksel şiirin etkileri görülmektedir. Eserde sevgi,
ayrılık, sevgiliyle özdeşleşme, sevgilide yok olma, sevgili uğruna her şeyden vazgeçme, benlikten kurtulma gibi
temaların işlenişinde geleneksel şiirin izleri açıkça görülmektedir. Aynı zamanda söyleyiş biçimi dikkat
çekmektedir.
Modern şiirimiz bilindiği üzere serbest şiirden yana tavrını koymuştur. Pazarkaya’nın şiirleri de serbest olduğu
halde ahengi yakalamak için Yunus’un şiirlerinde örneklerini gördüğümüz söyleyişlere benzerler. Şair Yunus
gibi mısra, kelime ve hece tekrarlarına başvurarak şiirini anlam ve ahenk yönünden zenginleştirmiştir. Şairin
yoğun olarak kullandığı imgeler, şiir geleneğimizde sıklıkla kullanıla gelen imgelerdir. Şair bunları bazen aynen
kullanırken bazen de değiştirerek ve yeniden üreterek kullanmaktadır. Bunlar ilk bakışta kendilerini ele
vermeseler de dikkatle okuyunca hissedilmekte. Pazarkaya, sevgiye ve sevgiliye düşünsel ve imgesel olarak
Yunus gibi yaklaşmakta, Yunus'un tasavvufi alanda söylediklerini benzer bir söyleyiş ve kabullenişle beşeri
alana taşımaktadır. Şair aynı zamanda divan ve halk şiir geleneğinin seçkin örneklerindeki bazı söyleyişleri
yeniden kurgulayarak sevgi ve sevgiliye dair özel bir söyleyiş geliştirmiştir.
Türkçenin güzelliklerini ve inceliklerini bilen şair, şiir geleneğimizi oluşturan sanatsal ve dilsel zenginlikleri
şiirinde yeniden yaratmak başarısını göstermiştir. Ele alınan temalar, düşünsel ve imgesel yaklaşımlarla yeniden
yorumlanıp dillendirilirken şiirin bedii tefekkür unsurları alabildiğine inceltilmiş ve yoğunlaştırılmıştır.
Geleneksel şiirimizin nazım ve mısra yapısı kullanılarak şiirin ahengi zenginleştirilmiştir. Bu çalışmamızda
Pazarkaya’nın şiirlerinde şiir geleneğinin tematik, ahenk ve üslup özelliklerinin izleri sürülerek, şiir
geleneğimizin modern şiire etkileri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gelenek, şiir, şiir geleneği, tasavvufî şiir, halk şiiri, modern şiir, tema, ahenk
Abstract
In the poetry book of today's poets and Yüksel Pazarkaya who lived in Germany for a long time, Du Gegenden
/ Sen Dolaylarında (In Your Decades), we see the influences of people, divan and mystic poetry. The effects of
traditional poetry are seen in the style of harmony, image and the way of saying, especially the theme. Traces
of traditional poetry are clearly seen in the work of the themes such as love, separation, identification with love,
disappearance in love, giving up everything for the sake of the lover, and getting rid of the self. At the same
time, the form of utterance is remarkable.
As we know, modern poetry, the free poetry has put forward its attitude. Pazarkaya's poems are similar to what
we have seen in Yunus's poetry in order to catch harmony when it is free. Like the poet Yunus, the verse
enriched poetry in meaning and harmony by resorting to repetitions of words and syllables. The poet's intensive
use of poetry is often used in our poetry tradition. The poet sometimes uses them in the same way, sometimes
changing them and re-producing them. At first glance these are felt to be read carefully even if they reveal
themselves. Pazarkaya, lover and lover approach like Yunus intellectually and imaginatively and carry the same
things that Yunus said in the mystical area with a similar utterance and acceptance to the human field. At the
same time, the poet has refined some sayings in the distinguished examples of divan and folk poetry tradition,
and developed a special saying about love and love.
The poet, who knows the beauties and delicacies of the Turkic, has succeeded in recreating the artistic and
linguistic riches that make up our poetry tradition in his poetry. While the themes dealt with were reinterpreted
and reinterpreted with intellectual and imaginative approaches, poetic elements of contemplation were diluted
and intensified as much as possible. Poetry harmony is enriched by using poetry and verse structure of
traditional poetry. In this work, the thematic, harmony and stylistic features of the tradition of poetry in
Pazarkaya's poems will be traced and the effects of modern poetry on our poetry tradition will be emphasized.
Keywords: Tradition, poetry, tradition of poetry, mystic poetry, folk poetry, modern poetry, theme, harmony
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“Louis Aragon’un İfadesi ile ‘Dünyanın Aşkı Anlatan En Güzel Hikâyesi’ni
Paris’te Yeniden Okumak”
"Repenser le" Plus beau conte qui a décrit l'amour du monde "de Louis Aragon à Paris
Mitat DURMUŞ
Doç. Dr.
Kafkas Üniversitesi

Özet
Bu çalışmada, Kırgız Türk edebiyatının önemli isimlerinden birisi olan Cengiz Aytmatov’un 1958’de
yazdığı Cemile öyküsünü inceleyeceğiz. Cemile öyküsü Louis Aragon tarafından ‘Dünyanın Aşkı Anlatan
En Güzel Hikâyesi’ olarak tanımlanmıştır. Cemile öyküsü hakkındaki Louis Aragon’un yargısının, Cengiz
Aytmatov’un dünya edebiyatına taşınmasında etkin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak Cemile
öyküsünün Louis Aragon tarafından böylesi bir tanımlamaya muhatap olmasını sağlayan unsurların neler
olduğunu belirtmek kaçınılmazdır. Louis Aragon’nun yargısını göz önüne alarak, çalışmamız Sovyet
dönemi toplumu üzerine temellenerek, aşk-savaş-insan üçlemesinin sebep olduğu toplumsal ve bireysel
değişim ve dönüşümler üzerine yoğunlaşacaktır.
Anahtar Sözcükler: Cengiz Aytmatov, Kırgız Edebiyatı, Louis Aragon, Aşk-Savaş-İnsan
Résumé
Dans cette étude, on analysera l'histoire de Cemile, écrite par Cengiz Aytmatov en 1958, un des écrivains
le plus important de la littérature turque au Kirghizistan. L’histoire de Cemile et mentionnée par Louis
Aragon comme «la plus belle histoire du monde évoquant l’amour». On ne peut pas nier que le jugement
de Louis Aragon concernant l’histoire de Cemile a placé Aytmatov dans le domaine de la littérature
mondiale. Il est indispensable de préciser quelles ont été les caractéristiques qui ont permis à Louis Aragon
de donner cette définition à Cemile. En prenant en compte le jugement de Louis Aragon, notre étude se
basera sur l’analyse de la société de l’époque soviétique et on se focalisera surtout sur les changements et
les transformations sociale et individuel, dues à la trilogie amour-guerre-humain.
Mots-clés : Cengiz Aytmatov, Littérature Kirghiz, Louis Aragon, Amour-Guerre-Humain.
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Özet
Yabancı dil öğreniminde sözcük bilgisinin gerekliliği bilinmektedir. Ancak zengin bir sözcük dağarcığının
varlığı hedef dilde iletişim kurulmasında önemli bir yer tutsa da bunların dilbilgisi kurallarına göre
kullanılması şarttır. Dil öğrenenler için en temel kaynaklardan biri sözlüklerdir. Bu kitaplarda sözcüklerin
anlamlarının yanı sıra örnek cümle kullanımının bulunması sözcük öğreniminde daha da etkili olur. Bir
sözcüğü bilmek, karşılaşıldığında yalnızca anlamını hatırlamak değildir. Konuşurken ve yazarken
sözcükleri cümle içinde yerli yerinde kullanmak da gerekir.
Türkiye Türkçesinde çok kullanılan fiillerden derlenmiş bir eser ortaya konularak Türkçe öğrenen
yabancıların doğru cümle kurma ve konuşması için fiillerle ilişkiye giren sözcüklerin hangi durum eklerini
aldığı gösterilmelidir. Bu fiillerin aldığı durum eklerinin her biriyle ilgili örnek cümleler de verilmelidir.
İyi hazırlanmış Türkçe cümle kuruluş kitapları veya sözlüklerin yabancı dil öğretiminde önemli bir yeri
vardır. Bu eserlerde fiillerle ilişkiye giren adların hangi ek veya takı alacakları belirtilmelidir. Yabancılara
Türkçe öğretiminde bu alanda büyük bir ihtiyacın olduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde, dillerini
yabancılara kolay öğretmek için hazırlanmış, alana yönelik yüzlerce kitap bulmak mümkündür. Bu konuda
şu örnekleri verebiliriz: Fransızcadaki fiillerin hangi takı/edat (prépositon) alınca hangi anlama geleceğine
ilişkin sözlük veya cümle kuruluşları üzerine yazılmış “est-ce a ou de?” gibi dilbilgisi kitapları, Almancada
edatların/takıların (präpotionen) eklerin fiillerle kullanımıyla ilgili eserler Arapça ve başka dillerde de
yazılmış fiillerin takı, kalıp veya edatlarla kullanıldıklarında aldıkları anlamlar üzerine onlarca kitap
yazılmıştır.
Biz burada, yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılacak bir fiiller sözlüğü hazırlanması üzerinde durarak
alandaki açığın nasıl giderileceğine ilişkin önerilerde bulunacağız.
Anahtar sözcükler: Durum ekleri, Türkçe fiiller, Fiil-durum eki, öntakı/edatlar, fiiller sözlüğü,
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Özet
İnsan bedenini resimleme öyküsü, dini ritüel kurbanlarının en erken incelemelerinden modern bilim
adamlarının vücudun sofistike analizlerine kadar uzanır. İnsan anatomisi incelemesinin, en azından Antik
Mısırlılar’a kadar binlerce yıl geriye izi sürülse de, incelemelerin resmedilmesi hususunda o kadar geçmişe
gidilmemiş olmasının nedenleri bir hayli fazladır. Bu nedenlerin başında insan bedeni ile ilgili çalışma
yapılması ve gözlemlenen oluşumların resmedilmesinin neredeyse tüm kültürler tarafından tabu olarak
kabul görmesidir.
M.Ö. 1600'lu yılların başına ait olan, Edwin Smith Cerrahi Papirüs'ünün, kalp, damar, karaciğer, dalak,
böbrekler, hipotalamus, rahim ve mesanenin farkedildiğini ve kan damarlarının kalpten yayıldığını
anlatmakta ancak bu anlatımlara eşlik eden çizimler içermemektedir. Anatomi çalışması için terminoloji
yöntem ve uygulamaları, Antik Yunanlılar'a kadar uzansan bile döneme ait çizimler günümüze
taşınmamış veya hiç çizim yapılmamıştır.
Modern anatomi biliminin erken dönemi olarak tabir edilen döneme bakıldığında M.Ö. 3. yüzyıldan 12.
yüzyıla kadar insan anatomisinin ağırlıklı olarak kitaplar ve hayvan diseksiyonu yoluyla öğrenildiği
görülmektedir. Bir insan vücudu hakkındaki tüm bilgi Galen gibi erken yazarlardan okunabildiği
süreçlerde ise onlarca yıl, insanın diseksiyonu tekrar gereksiz olarak görüldü.
1300’lü yılların başından itibaren insan anatomisi çizimlerinin Japonya’dan Batı Avrupa’ya kadar
birbirinden farklı yaklaşımlar ile kayıt altına alındığı görülmektedir. Çin, Pers, Pakistan ve Japon
literatüründe rastlanan çizimlerin, Avrupa literatürüne göre daha erken kayıt altına alındığı ancak, sistem
ve organ çizimlerindeki hataların daha yaygın olduğu görülmektedir.
Bu çalışmada XIV. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar olan dilimde yayınlanmış ve kayıt altına alınmış olan
40 eser incelenmiş ve eserler arası farklar, benzerlikler ve hatalar ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tıp, Tarih, Anatomi
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Özet
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstihdam, işsizlik ve ücret ana başlığı altında Zaman Kullanım
İstatistikleri üretmektedir. Son olarak 2014-2015 dönemine ait üretilen istatistiklerde, bir günlük zaman
içinde (24 saat) hangi faaliyetlere zaman ayrıldığına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Bu kapsamda zamanın,
yemek ve diğer kişisel bakım, istihdam, eğitim, hanehalkı ve aile bakımı, gönüllü işler ve toplantılar,
sosyal yaşam ve eğlence, spor, hobiler ve oyunlar, TV izleme-radyo ve müzik dinleme, ulaşım ve uyku
gibi toplam 11 faaliyet çerçevesinde dağılımına ilişkin detaylı istatistiklere ulaşılabilmektedir. Zaman
kullanım faaliyetleri cinsiyete, gelir grubuna, çalışma ve eğitim durumuna, medeni duruma ve yaş
gruplarına göre incelenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de yukarıda sayılan parametreler
çerçevesinde bir günlük zamanın kullanım düzeylerini ortaya koymaktır. Araştırma, TÜİK istatistiki
verilerinin kavrayışsal analizine dayanmaktadır. TÜİK’den elde edilen veriler konularına göre
sınıflandırılarak çaprazlama değerlendirmelere tabi tutulmuştur. Sonuçta, zamanın hangi faaliyetlerde
yoğunlaştığı çalışan ve çalışmayan gruplara göre sınıflandırılmış ve elde edilen bilgiler genel bir
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çalışma sonucundan hafta içi yeterli zamanı olmayıp en çok zaman
geçirilmek istenen faaliyetlerin de tespit edilmesi mümkün olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Zaman Kullanımı, Boş Zaman, Tercih
Abstract
“Time Use Statistics” are produced by the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) under the main
heading of employment, unemployment and wages. The lastly statistics produced for the period of 20142015, contain information on which activities are devoted to time within one day time (24 hours). In this
context, it can be reached to totally 11 detailed statistics of activities such as food and other personal care,
employment, education, household and family care, voluntary work and meetings, social life and
entertainment, sports, hobbies and games, TV watching-radio and music listening, Time use activities can
be examined by sex, income group, working and education status, marital status and age groups. The aim
of this study is to determine the level of daily time using within the parameters mentioned above in Turkey.
The research is based on an insightful analysis of related TURKSTAT statistical data. The data obtained
from TURKSTAT were classified according to the main titles and subjected to cross-over evaluations. As
a result, the activities were classified according to working and non-working groups, and the information
obtained was subjected to a general evaluation. And also some activities can be observed from the results
that people want to spend the most time although they have not enough time on weekdays.
Keywords: Time Use, Leisure Time, Preferences
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Özet
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan ve ABD ve SSCB arasındaki güç çekişmesinin bir sonucu olan
Soğuk Savaş’la birlikte uluslararası sistem çift kutuplu bir hal almıştır. Bu yeni sistem içerisinde,
SSCB’nin toprak talepleri Türkiye’yi batı ittifakı içersinde yer almaya mecbur bırakmıştır. Türkiye’nin
batı ittifakı içerisinde bulunma girişimleri Demokrat Parti döneminde hız kazanmış ve Türkiye 1952’de
NATO’ya girerek resmen batı ittifakı içerisinde yer almıştır. Sonrasında, Türkiye NATO üyesi olmanın
koşullarını yerine getirdiği gibi Sovyet tehdidine karşı kurulan bölgesel paktların oluşumunda etkili rol
oynamıştır. SSCB, Stalin’in ölümüyle dış politikasında değişikliğe gitmiş ve sorunlu olduğu ülkelerle daha
iyi ilişkiler geliştirme adına; barış içerisinde yaşama politikasını benimsemiştir. 30 Mayıs 1953’te
Türkiye’ye bir nota göndererek toprak taleplerinden vazgeçtiğini bildirmiştir. Türkiye, SSCB’nin
yaklaşımını olumlu karşılarken batı ittifakına aykırı hareket etmeyeceğini de bildirmiştir. 1957 yılında
Başbakan Menderes ile SSCB büyükelçisi arasında yapılan görüşmede karşılıklı iyi dileklerde
bulunulmuştur. Ekonomik kriz içerisinde olan Türkiye, tarıma dayalı bir ekonomi politikası sürdürmesini
isteyen ABD’den, istediği yardımları alamamıştır. 1958 yılında devalüasyon yapmak zorunda kalan
Türkiye, tek merkezli dış politikanın çıkmazlarını fark etmiş ve 1958 krizinin de etkisi ile SSCB ile
ilişkileri geliştirme ve bu ülkeden ekonomik yardım alma yoluna gitmiştir. 1959’da Sağlık Bakanı’nın
ziyareti 1939’dan sonra bir Türk devlet adamının Moskova’ya yaptığı ilk ziyaret olmuştur. Başbakan
Menderes 15 Nisan 1960’daki bir açıklamasında 15 Temmuz’da SSCB’ye ziyarette bulunacağını bildirmiş
ancak 27 Mayıs’ta gerçekleşen darbe buna engel olmuştur. Darbeden sonra ise ABD, SSCB ile yollarını
ayıran Türkiye’ye istediği yardımı yapmıştır. Bu çalışma, İkinci Dünya Savaşı sonrasında tek taraflı bir
dış politika izlemiş olan Türkiye’nin 1957 sonrası yaşamış olduğu ekonomik krizlerinde etkisi ile çok
yönlü bir dış politika izleme sürecini incelemeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Turkiye, ABD, SSCB, Dış Politika
Abstract
The international system has become bipolar with the Cold War, which started after the Second World
War and is a result of the power struggle between the US and the USSR. Within this new system, the
USSR's territorial claims forced Turkey to take place within the western alliance. Turkey's initiatives to
take place in western alliance have gained speed during the Democratic Party and Turkey entered NATO
in 1952 and has been officially located in the western alliance. After that, Turkey who fulfill the conditions
of being a member of NATO also played an influential role in the formation of regional pacts which was
founded as against the Soviet threat. After the death of Stalin, USSR made changes in its foreign policy In
the name of developing better relations with the countries which it had problems and for this reason it
adopted a policy of living in peace. In May 30th 1953 they sent a diplomatic note which stated that USSR
resigned demandiing land from Turkey. While responding positivley USSR’s approach, Turkey said that
they will not act contrary to the western alliance. In 1957, good wishes were made mutually with the
meeting between Prime Minister Menderes and the USSR ambassador. Turkey who had economic crisis,
was not able to get the help they want from the United States who want them to pursue an economic policy
based on agriculture. Turkey who forced to devalue in 1958, noticed the impasse of single-center foreign
policy and with impact of the crisis in 1958, went on to develop relations with the USSR and get economic
aid from this countries. The visit of the Minister of Health in 1959 was the first visit by a Turkish state
man to Moscow after 1939. Prime Minister Menderes announced on 15th April 1960 that he would be
visiting the USSR on 15 July, but the coup on May 27 prevented it. After the coup, the United States made
the economic aid to Turkey who separated ways with USSR. This study aims to examine the process of
Turkey’s foreign policy which was single-centered after the Second World War and tried to turn to
multifaceted, by the effects of economic crisis after 1957.
Keywords: Turkey, US, USSR, Foreign Policy

152

Türkçe Başlık
İngilizce Başlık
Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

Ark Kaynağı İle Sert Dolgu Uygulanan AISI H13 Çeliğininin İşlenebilirliğinin
İncelenmesi
Investigation of Machinability of Hardfacing Applied AISI H13 Steel by Arc Welding
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Mustafa GÜNAY
Doç. Dr.
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Özet
Yeni ve aşınma dayanımı düşük olan makina parçalarının hızlı aşınmasını önlemek veya aşınan parçaları
tamir etmek amacıyla dolgu kaynağı yapılmakta olup, bu parçaların nihai geometrisi talaşlı imalat ile
oluşturulmaktadır. Bu yöntem, tren tekerleği, krank milleri, karıştırıcılar, kırıcı çeneler, iş makinesi
parçaları, hadde silindirleri, makaslama bıçakları, kesme kalıpları, hacim kalıpları vb. birçok endüstriyel
uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada, AISI H13 sıcak iş takım çeliğinden imal edilen makaslama
bıçağının aşınan kısmı ark kaynağı ile doldurulmuş ve simetrik yüzey frezeleme yöntemiyle bu parçanın
işlenebilirliği araştırılmıştır. Frezeleme deneyleri, sabit kesme derinliği (0.4 mm), üç farklı kesme hızı ve
ilerleme miktarında, AlTiCrN kaplamalı karbür kesici takım kullanılarak yapılmıştır. Makaslama bıçağı
olarak kullanılan parçanın frezelenmesi sırasında oluşan bileşke kesme kuvveti (FR) ve ortalama yüzey
pürüzlülüğü (Ra) ölçülmüş olup, sonuçlar deneysel ve istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. İşlenebilirlik
parametreleri (FR ve Ra) üzerinde kesme parametrelerinin etkisi varyans analizi ile değerlendirilmiş olup,
en etkili parametrenin ilerleme miktarı olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: AISI H13, Dolgu kaynağı, Frezeleme, Kesme kuvveti, Yüzey pürüzlülüğü
Abstract
The hardfacing welding are made to prevent the rapid wear of machine parts with new and low wear
resistance or to repair the worn parts, and the final geometry of these parts is formed by machining. This
method is used for many industrial applications such as train wheels, crankshafts, mixers, crusher jaws,
work machine parts, rolling rollers, shear blades, cutting molds, bulk molds and so on. In this study, the
worn region of the shear blade made of AISI H13 hot work tool steel was filled with an arc weld and the
machinability of this part was investigated by symmetrical surface milling method. Milling experiments
were performed by using AlTiCrN coated carbide cutting tool at constant cutting depth (0.4 mm), three
different cutting speeds and feed rates. The resultant cutting force (FR) and average surface roughness (Ra)
were measured during milling of the part used as shear blades and the results were analyzed as statistically
and experimentally. The effect of cutting parameters on machinability parameters (FR and Ra) was
evaluated by variance analysis and it was determined that the most effective parameter was the feed rate.
Keywords: AISI H13, Hardfacing welding, Milling, Cutting force, Surface roughness
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Martenzitik Paslanmaz Çeliğin Delinebilirliğinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle
Analizi
Drillability Analysis of Martensitic Stainless Steel by Finite Element Method
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Özet
Delme işlemi, birçok endüstriyel ürünün imalatında vazgeçilmez bir talaşlı imalat yöntemi olup, talaş
oluşum sürecinin karmaşıklığı yüzünden zor bir kesme mekaniği içermektedir. Bu nedenle, yüzey kalitesi,
kesme kuvveti, takım ömrü, tüketilen enerji miktarı gibi işleme çıktıları ile kesici takım-malzeme çifti
teknik özellikleri, kesme parametreleri ve kesme ortamı arasındaki etkileşimlerin detaylı olarak
incelenmesi uzun ve maliyetli bir süreç gerektirmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilir imalata katkı
sağlamak amacıyla sonlu elemanlar yöntemine (FEM) dayalı kesme simülasyonları yapılarak işleme
çıktıları tahmin edilebilmektedir. Bu araştırmada, AISI 420 paslanmaz çeliğin delinebilirliği ThirdWave
Advantedge yazılımında yapılan delme simülasyonları ile incelenmiştir. Delme işlemleri, kaplamasız
karbür matkap ile üç farklı kesme hızı (40, 60, 80 m/dak) ve ilerleme hızında (0,1, 0,2, 0,3 mm/rev)
yapılmıştır. Martenzitik paslanmaz çeliğin delinmesinde, delme parametrelerinin itme kuvveti, tork ve
sıcaklık üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, kesme ve ilerleme hızı arttıkça
itme kuvveti ve tork değerlerinin arttığı tespit edilmiştir. Delme parametrelerinin optimizasyonunda, sonlu
eleman metodunun önemli bir araç olarak kullanılabileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: AISI 420, Delinebilirlik, FEM, İtme kuvveti
Abstract
Drilling is an indispensable machining method for many industrial products and involves a difficult the
cutting mechanism due to the complexity of the chip formation process. For this reason, it is required a
long and costly process to examine in detail the interactions between the machining outputs such as surface
quality, cutting force, tool life, amount of energy consumed and the cutting tool-material pair technical
specification, cutting parameters and cutting environment. In this context, it is possible to estimate
machining outputs by making cutting simulations based on the finite element method (FEM) to contribute
to sustainable manufacturing. In this study, the drillability of the AISI 420 stainless steel was investigated
by drilling simulations in the ThirdWave Advantages software. Drilling operations were performed with
uncoated carbide drill at three different cutting speeds (40, 60, 80 m/min) and feed rate (0.1, 0.2, 0.3
mm/rev). In drilling of the martensitic stainless steel, the effects of the drilling parameters on the thrust
force, torque and temperature were analyzed. As a result of the evaluations, it was determined that the
values of thrust force and torque increases as the cutting and feed speed increases. In the optimization of
drilling parameters, it has been shown that the finite element method can be used as an important tool.
Keywords: AISI 420, Drillability, FEM, Thrust force
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Kur’an’ da Nfk Maddesinin Etimolojik Tahlili
Etymological Analysis of the Base of the Word N-F-K in Quran
Mustafa KESKİN
Dr. Öğr. Üyesi
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Özet
“Kur’an’da N-F-K Maddesinin Etimolojik Tahlili” konulu bu çalışma Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan n-f-k
kökünün, etimolojik tahliline ilişkin bir çalışmadır. Bu kapsamda sözcüğün kök yapısı Arap Dili ve
Edebiyatı açısından analiz edilmiş, kök sözcüğün sarf baplarına göre tasnifi yapılarak her bir babın ifade
ettiği temel anlam-lar- belirlenmiştir. Nüzul öncesi Arap şiirinde sözcüğün kullanılnıldığı anlam-lar-tespit
edilmiştir. Sonrasında ise Kur’an’ın nüzul döneminde sözcüğün kullanıldığı anlam-lar-ın tespiti
yapılmştır. Nüzul döneminden sonra yazılan ilk dönem Arapça lügatlar taranarak söz konusu sözcük ve
türevlerinin hangi anlamlarda kullanıldığı belirlenmeye çalışılmıştır.Yanı sıra birçok İslami ilimlerin
teşekkül sürci olan hicri II.asrın ortalarından itibaren tedvin edilen tefsir kaynakarına da bavurulmuştur.
Bu kaynakların n-f-k köklü sözcükleri nasıl anlamlandırdıkları araştırılmıştır.Günümüzde sözcüğün
anlamında herhangi bir değişikliğin olup olmadığını anlayabilmek için son dönem tefsirler incelenerek
örnekler verilmiştir. Araştırmamızın odağında bulunan n-f-k kökünün Kur’an’da kavramlaşan formlarının
kullanıldığı anlam-lar-ı daha iyi anlayabilmek için Kur’an’daki bu kavramlarların anlam ağına giren;
ihsân, îsâr, îtâ, it’âm, sadaka, zekât, ikrâm, hayr, ma’ruf kavramları zikredilmiştir. Yanı sıra bu
kavramların anlam ağının dışında kalan; buhl, şuhh,-cimrilik- isrâf, tebzîr-savurganlık- gibi zıt kavramları
da vererek bu iki cenahtaki-anlam ağı içinde ve dışında olan- kavramların lügat ve ıstılah anlamlarını
vererek n-f-k köklü sözcüğün anlam iliskileri belirlenmiştir.
Sonuç olarak, n-f-k kökünden türeyen infâk kavramı nüzul öncesi Arap kültüründe kullanıldığı
görülmüştür. Ancak sözcüğün o dönemdeki kullanılışı ile nüzul dönemindeki kullanılışı arasında farklar
olduğu tespit edilmiştir. Kur’an’da n-f-k kökünden türeyen”infak” kavramı, türevleriyle beraber elli yedi
ayette, yetmis üç defa kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: N-f-k, Kur’an, Etimiloji, İnfak
Abstract
This work on etymological analysis of the subject of N-F-K is a study on the “Etymological Analysis of
the Base of the word N-F-K in Quran”. In this context, the root structure of the word was analyzed in terms
of Arabic Language and Literature and the basic meanings by each “bab’’ were determined by classifying
according to the pure bab of the word. The meaning of the word used in Arab poetry before nüzul was
determined. After that, the meanings of the word were evaluated in the period Quran. The first arabic
language writings written after nüzul period were scanned and it was stated what the meaning of the word
and its derivatives mean. As well as, from the middle of the second century, which is the process of
formation of many islamic science, It was consulted to compiled tafsir sources. These sources have been
searched how n-f-k word is understood. In order to understand whether there are any changes in the
meaning of the word today, the examples of the recent exegesis are examined. In order to better understand
the meanings of the forms that are conceived in the n-f-k roots found in the focus of research, In Quran
conceps such as; ihsân, îsâr, îtâ, it’âm, sadaka, zekât, ikrâm, hayr, ma’ruf are mentioned. Beside these
concepts, by giving opposite concepts such as; buhl, şuhh,-cimrilik- isrâf, tebzîr-savurganlık- the meaning
relationships of n-f-k word have been determined.
In conclusion, infâk concept derived from the n-f-k root was seen to be used in the Arab culture before
nüzul period. However, it is determined that there is a difference between use of that word at that time and
the use at the time of nüzul. In Quran, the concept of infâk from the root of n-f-k was used seventy-three
time in fifty seven versicles with its derivatives.
Keywords: N-f-k, Quran, Etymology, Infâk
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Résumé
Dans cette communication, nous allons analyser les caractéristiques du roman à thèse du roman « Yaban
» de Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Pour cette analyse, nous nous baserons sur le livre critique de Susan
Rubin Suleiman : Le roman à thèse ou l’autorité fictive, PUF; Écriture, 1983, Paris.
Dans ce roman publié en 1932, et qui reflète une période d’instabilité, le romancier, tout en essayant d’être
le porte parole de ces gens de l’Anatolie en nous parlant de leurs problèmes, de leurs manques, et de leurs
espoirs essaye aussi d’apporter des solutions à la situation actuelle pour y attribuer une amélioration à cet
habitant de l’Anatolie et plus précisément au lecteur concernant les problèmes vécus pendant l’invasion
de l’ennemi. Tout en analysant ces solutions, nous allons aussi parler des espoirs et des difficultés qu’ont
vécues ces gens, de leurs besoins et de leurs manques.
Nous allons aussi voir les caractéristiques positives et négatives de ces habitants de l’Anatolie et dont
nous parle l’auteur. Nous analyserons aussi le point de vue de l’écrivain concernant les traditions et la
croyance relieuse des anatoliens. Nous verrons aussi en quel sens l’auteur se distingue des habitants de
l’Anatolie et s’il porte des préjugés sur eux.
Dans cette communication, nous verrons aussi la place de l’intellectuel turc dans cette période et
d’expliquer la raison de son image négative dans les yeux des turcs de l’Anatolie.
Mots-clés : roman à thèse, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, idéologie, roman, littérature turque
Abstract
In this paper, we will analyze the characteristics of Yakup Kadars Karaosmanoglu's novel "Yaban". For
this analysis, we will base ourselves on the critical book of Susan Rubin Suleiman: The novel with thesis
or the fictional authority, PUF; Writing, 1983, Paris.
In this novel published in 1932, which reflects a period of instability, the novelist, while trying to be the
spokesperson of these people of Anatolia by telling us about their problems, their shortcomings, and their
hopes also try to provide solutions to the current situation to give an improvement to this inhabitant of
Anatolia and more specifically to the reader concerning the problems experienced during the invasion of
the enemy. While analyzing these solutions, we will also talk about the hopes and difficulties that these
people have experienced, their needs and their shortcomings.
We will also see the positive and negative characteristics of these inhabitants of Anatolia and of which the
author speaks to us. We will also analyze the writer's point of view concerning the traditions and relational
beliefs of the Anatolians. We will also see in what sense the author differs from the inhabitants of Anatolia
and whether he is prejudiced against them.
In this paper, we will also see the place of the Turkish intellectual in this period and explain the reason of
his negative image in the eyes of the Turks of Anatolia.
Keywords: novel to thesis, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ideology, novel, Turkish literature
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Özet
Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Sensörler, Siber Fiziksel Sistemler, Robotlar, Bulut Bilişim gibi yıllardır
gelişen teknolojilerin birleşmesinin sonucu ortaya çakan Endüstri 4.0 kavramı sanıldığı gibi herhangi bir
teknoloji kümesinin veya bu teknolojilere dayanan yeni bir üretim tekniğinin değil, aslında içinde
bulunduğumuz 4. Sanayi Devrimi’nin ismidir (Fırat & Fırat 2017). 4. Sanayi Devrimi sonucu yaşanacak
dijital dönüşümün ekonomi, ticaret, toplum ve politika üzerinde etkileri olacaktır (Schwab 2017).
İşletmeler açısından bakıldığında değer zincirindeki tedarikçi-üretici-müşteri arasında iletişimin ve veri
paylaşımının ve analizinin sürekli mümkün olması, iş süreçlerinin değişmesi gerektiği sonucunu
doğuracaktır. Endüstri 4.0 ile işletmelerdeki değer zincirleri esnek ve adapte olabilir süreçlerden oluşacak
ve hatta yerlerini birçok işletmenin değer zincirlerinin birbirleriyle bağlı olarak yer aldığı bir eko sistem
niteliğindeki değer zinciri ağlarına bırakacaklardır (Prause 2015; Seliger and Stock 2016; Schaeffer 2017).
İşletmelerin iş modellerinin iş süreçleriyle olan doğrudan bağlantısı (Veit at. al 2014) sonucu bu eko
sistemlerde yeni alanlarda, özellikle hizmet odaklı, yenilikçi iş modelleri geliştirme fırsatları olacaktır
(Prause 2015; Seliger & Stock 2016; Jung & Kraft 2017). Endüstri 4.0 kavramının teknoloji ve üretim
odaklı ortaya çıkması sebebiyle bu konudaki akademik çalışmaların çoğunluğu teknik yapıdadır fakat 4.
Sanayi Devrimi farklı alanlarda çok yönlü akademik çalışmayı gerektiren bir olgudur (Schwab 2017). Bu
çalışmanın amacı Endüstri 4.0’ın işletmeler açısından incelenmesi ve yeni sanayi devriminin öncelikle
işletmelerin değer zincirleri ve buna uygun oluşabilecek iş modelleri üzerine etkilerini belirlemektir.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Sanayi 4.0, Dijital Transformasyon, İş Modeli, Değer Zinciri, Değer
Zincir Ağları, Eko Sistemler
Abstract
The concept of Industry 4.0, which has arised through the combination of many emerging technologies
like Internet of Things, Big Data, Sensors, Cyber Physical Systems, Robots, Cloud Computing etc. does
not mean just a cluster of tehnologies or not a new production technique supported by these technologies;
it is actually the description of the fourth stage of the industrial revolution (Fırat & Fırat 2017). The digital
transformation as a consequence of the fourth industrial revolution will have impacts on either the
economy, business, society and politics (Schwab 2017). From the point of business view as a consequence
of the constant possibility of communication and data sharing and analysis between suppliermanufacturer-customer in the business value chain, the business processes have to be changed. With
Industry 4.0 the value chains will be made up of more flexible and adaptive business processes and even
they will be replaced by value chain networks so called eco systems where many value chains of different
businesses are interconnected (Prause 2015; Seliger and Stock 2016; Schaeffer 2017). As a consequence
of the common relation between value chain business processes and business models there will be
oppurtunities to develop innovative - especially service-oriented - business models in new areas of these
eco systems (Prause 2015; Seliger & Stock 2016; Jung & Kraft 2017). Most of the academic work in the
area of Industry 4.0 has technical nature because of its appearance with all the supporting technologies but
actually Industry 4.0 is a development which has to be supported by multidisciplinary academic work
(Schwab 2017). The aim of this work is to analyse Industry 4.0 from the perspective of business and to
determine its impacts especially on business value chains and appropriate business models.
Keywords: Industry 4.0, IoT, Digital Transformation, Business Model, Value Chain, Value Chain
Networks, Eco Systems

157

Türkçe Başlık
İngilizce Başlık

Bir Derlemeci Olarak Hisarlı Ahmet ve Türkülerindeki Folklorik Unsurlar
Hisarlı Ahmet, A Compıler and the Folklorıc Items in his Folk Songs

Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

Münire BAYSAN
Dr. Öğr. Üyesi
Dumlupınar Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Özet
Hisarlı Ahmet, 1908 yılında kundura ustası Mustafa Efendi ile Ayşe Hanımın ikinci evlatları olarak
dünyaya gözlerini açar. Doğduğu yer Kütahya’nın yukarı hisar bölgesidir. Sesinin gür ve güzel oluşu ile
küçük yaşlarda dikkatleri üzerine çeken Hisarlı Ahmet’in bağlama ile tanışması ve ona gönül vermesi üç
günlük hapishane macerası sonunda olmuştur. Babasından saklı sattığı üç mintan buğday ile aldığı
bağlama ilk enstrümanı, Kütahya gezekleri ise sanatını icra ettiği ilk mekânlar olmuştur. Askere gidene
kadar baba mesleği yapan Hisarlı Ahmet asker dönüşü kahvehane işletmeye başlar. Daha sonraki
dönemlerde bu kahvehane müzik aletlerinin satıldığı ve gençlere bağlama derslerinin verildiği bir mekân
halini alır. Kütahya’ya gelen sanatçılar ile müzik severlerin buluştuğu sanat ve kültür merkezine dönüşür.
Hisarlı Ahmet bir taraftan gençleri eğitirken diğer taraftan da Kütahya türkülerini aslına uygun şekilde
derlemiş ve onları TRT repertuvarına kazandırmak için gayret sarf etmiştir.1984 yılında vefat eden türkü
sevdalısı büyük ustanın derleyip seslendirdiği pek çok türkü bugün hala dillerdedir.
Sanatçının derlediği en bilindik türküler, “Gar mı Yağdı Kütahya’nın Dağına, Kütahya’nın Pınarları
Akışır, Yağmur Yağar, Bedestene Vardım Şarvar İsterim, Altın Tas İçinde Kınam Ezdiler, Mustafam
Kaşların Kare, Ah Hamamcı”dır. Bu türkülerde sevda, ayrılık, hasret gibi temel konuların yanı sıra
Kütahya folkloruna dair pek çok unsur yer almaktadır. Kütahya’nın geleneksel şalvar kıyafeti, kına
merasimi, Ilıca sefası, Hisar eğlenceleri, hatta iklim yapısı ve pınarlarının bolluğu gibi bilgiler türkülerin
içerisinde nakış nakış işlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hisarlı Ahmet,Türkü, Kütahya, Folklor.
Abstract
Hisarlı Ahmet was born in 1908 as the second child of Ayşe and shoemaker Mustafa in the upper fort
district of Kütahya. Hisarlı Ahmet, who attracted attention with his rotund and nice voice since his early
ages, met and gravitated towards ‘bağlama’ (a stringed musical instrument) at the end of a three-day prison
experience. With his first bağlama that he bought by selling three kilos of wheat by keeping it dark from
his father, Hisarlı Ahmet performed his art at the ‘gezek’s of Kütahya for the first time. (Gezek is a kind
of event peculiar to Kütahya, which people visit each other’s houses periodically to chat and have fun).
Hisarlı Ahmet, who worked as a shoemaker like his father till he attended to the army, started to run a
coffeehouse when he had came back after finishing his army duty. After a while, his coffeehouse turned
into a place where musical instruments were sold and youth were taught playing bağlama. His coffeehouse
became a social and cultural center where the musicians visiting Kütahya and music lovers met.
Hisarlı Ahmet, on the one hand, educated young people; on the other hand, compiled Kütahya folk songs
being loyal to their original forms and struggled to put them into TRT repertoire. Many of the songs, which
were compiled and sung by this great master who passed away in 1984, are still sung.
The most well-known folk songs compiled by Hisarlı Ahmet are “Gar mı Yağdı Kütahya’nın Dağına”,
“Kütahya’nın Pınarları Akışır”, “Elif Dedim Be Dedim”, “Hisardan İnmem Diyor”, “Yağmur Yağar”,
“Bedestene Vardım Şalvar İsterim”, “Altın Tas İçinde Kınam Ezdiler”, “Mustafa’m Kaşların Kare”, “Ah
Hamamcı”. These folk songs include not only such basic themes as love, separation, longing but also many
things about Kütahya folklore. These folk songs have been ornamented with a lot of information about
Kütahya such as its traditional clothes, henna ceremony, Ilıca (thermal spring area) recreation, Hisar
entertainment, even its climate and large number of fountains, etc
Keywords: Hisarlı Ahmet,Folk Song, Kütahya, Folklor.
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Özet
Değerler, bireyin sağlıklı bir kişilik gelişimi için gerekli, sosyal hayata katılımını sağlayan, toplum hayatını
düzene koyan ve kültür aktarımının gerçekleşmesinde önemli rol oynayan kavramlardır. Sözlü halk
edebiyatı ürünü olan masalların, çocuk eğitimindeki rolü çok önemlidir. Masallar ait oldukları toplumların
geleneklerini, göreneklerini, inançlarını; sosyal, kültürel, ekonomik yapılarını yansıtır. Çocuğun temel
değerleri öğrenmesinde masallar birinci derecede rol oynar. Bu çalışmada Ahmet Ümit’in sözlü gelenek
aracılığıyla öğrenip kendi birikimleriyle şekillendirerek yazıya aktardığı “Masal Masal İçinde” ve
“Olmayan Ülke” masal kitaplarında yer alan değerlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma
yöntemlerinden doküman incelemesi ile gerçekleştirilen araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz ile
raporlaştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda incelenen masal kitaplarında; saygı, sevgi, yardımseverlik,
cömertlik, çalışkanlık, kararlılık, vatanseverlik, sabırlı olma, adil olma ve merhametli olma gibi birçok
değere yer verildiği tespit edilmiştir. Ahmet Ümit’in masal kitaplarının değer aktarımında kullanılabilecek
nitelikte önemli eserler olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Ahmet Ümit, Masal, Değerler Eğitimi.
Abstract
Values are the concepts necessary for the healthy personality development of the individual, providing
social life participation, organizing community life and playing an important role in the realization of
cultural transfer. The role of oral folk literature products in children's education is very important. Tales
are the traditions, customs, beliefs of the societies they belong to; social, cultural, and economic structures.
Tales are instrumental in learning the child's basic values. In this study, it was aimed to examine the values
in the "Masal Masal İçinde" and "Olmayan Ülke" tales, which Ahmet Ümit learned through oral traditions
and shaped by his own knowledge. The data obtained from the qualitative research methods through the
document analaysis were reported with descriptive analysis. As a result of the research ıt has been
determined that ın the tale books examined many values like respect, love, benevolence, generosity,
diligence, determination, patriotism, patience, justice and compassion. It has been seen that Ahmet Ümit's
tales can be used in the transfer of values as important works.
Keywords: Ahmet Ümit, Tales, Values Education.
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Özet
Borsa getirisi güveni mi etkiler yoksa güven mi borsadan etkilenir? Çalışmada bu sorular cevaplamaya
çalışılacaktır. Türkiye’de sermaye piyasasındaki tüm borsaları bünyesi altına alan Borsa İstanbul'da işlem
gören işletmelerin hisse senetlerinin oluşturduğu Bist tüm getiri endeksinin belirlenmesine etki edeceği
düşünülen güven endekslerinin araştırılması amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Belirtilen amaçtan hareketle
Bist tüm getiri endeksi ile tüketici güven endeksi, reel sektör güven endeksi ve finansal kesim güven
endeksi değişkenleri arasında ilişki analiz edilmiştir. Çalışmada Mayıs 2012 - Ocak 2018 dönemi aylık
verileri kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişkinin araştırılabilmesi için öncelikle ADF birim kök testi
ile durağanlık sınaması yapılmıştır. Değişkenlerin farklı düzeylerde durağan olmaları koentegrasyon
(eşbütünleşme) sınaması yapılmadan nedensellik analizi yapılmasını gerektirir. Bu duruma en uygun
nedensellik analizi, Toda-Yamamoto nedensellik analizidir. Analiz sonucunda Bist tüm getiri endeksi ve
tüketici güven endeksinden reel kesim güven endeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit
edilmiştir. Diğer değişkenler arasında nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Türkiye’de tüketici güven
endeksinin belirlenmesinde Bist tüm getiri ve reel kesim güven endeksleri etkili olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: BİST Tüm Getiri Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi, Finansal Kesim Güven
Endeksi, Tüketici Güven Endeksi, Toda-Yamamoto Nedensellik
Abstract
Does stock return effect confidence or confidence is being affected by stock market? These are the
questions which will be answered in this study. The relationship between stock exchange market and
confidence indices in Turkey were used as unit of analysis. We used data covering the period of May
2012 and January 2018. Moving from the stated purpose, the relationship between the whole return index,
consumer confidence index, real sector confidence index and financial sector confidence index variables
were analyzed. In order to investigate the relationship between the variables, the stationarity test was
performed with the ADF unit root test. The stability of the variables at different levels requires a causality
analysis before the cointegration test is performed.The most appropriate causality analysis for this situation
is the Toda-Yamamoto causality analysis. As a result of the analysis, a one-way causality relation from
the Bist whole return index and the consumer confidence index to the real sector confidence index were
determined. No causality relationship was found between the other variables. Bist all returns and real
sector confidence index in determining the consumer confidence index in Turkey is found to be effective.
Keywords: BIST All Return Index, Real Sector Confidence Index, Financial Sector Confidence Index,
Consumer Confidence Index, Toda-Yamamoto Causality Analysis
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Öğrencilerın Yaratıcı Kişiliklerinin Müzik İle Biçimlenmesi Meseleleri
Formation of pupils as creative person by means of music
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Özet
XXI yüzyıl yaratıcılığın yüzyılı – kreativ asr olarak adlandırıla bilir. İnsanlarda yetenek ve yaratıcılığa
daha çok değer veren bu nicelikleri, eğitim sistemine de aktarmak önemlidir. Günümüzde bu veya başka
olanlarda sadece profesyonel etkinlikler, kıyaslama yapmak için yeterli olmamaktadır. Artık kreativ,
yaratıcılığa standart düşünmeyen, divergent yani farklı fikirlere, düşüncelere sahip ve yaratıcı becerilere
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu insanlar bir anda belirmezler. Çocukluktan itibaren düzgün bir yapıya ve
eğitime tabi tutulmaları gerekir. Yaratıcı kişiliğin biçimlenmesinde birinci şart teknoloji, ikinci şart ise
yetenektir. Eğer yetenek insana doğuştan geliyorsa, teknoloji iyi yapılanmış bir eğitim öğretim suresine
dayanır. Müzik, yaratıcı kişiliği geliştirmede en önemli alanlardan biridir. Müzik eğitiminde geleneksel ve
modern yaklaşımların doğru kullanımı, olumlu sonuçlar almak için önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, yenilikçi metotlar, yetenek.
Abstract
XXI century is called as a century of creativity. It is also important to take those qualities as basis in the
educational system in this century, which gives more value to talent and creativity in human beings. Today,
it is not enough to have a high level of competence in this or other field to realize any professional activity
successfully. Now, there is a need for creative, non-standard thinking persons, persons with divergent
thought and creative abilities. Such people do not appear suddenly. They need to be brought up through
proper instruction and education from their childhood. The first condition for formation of creative
personality is technology and the second is talent. If talent is congenital quality of human, the technology
depends on the well-established instructive and educational process. Music is one of the most powerful
means in training of creative personality. The combination of traditional and innovative (new, modern)
methods is important to achieve good results in teaching of music.
Keywords: teaching of music, innovative methods, talent.
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Özet
Bilişsel açıdan akranlarından anlamlı farklılık gösteren üstün yetenekli çocuklar sosyal-duygusal açıdan
da akranlarından farklılık gösterebilmekte ve bu farklılık olumlu ya da olumsuz olabilmektedir. Üstün
yetenekli çocuklar akranlarından farklı olduklarını bilmekte ve akranları tarafından kabul görmediklerinde
ciddi problemler yaşayabilmektedirler. Bu açıdan akran iletişimi ve sosyal kabul görme üstün yetenekli
çocuklar için büyük önem arz etmektedir. Akran kabulünde bireyin sahip olduğu saygı, sevgi, empati ve
hoşgörü gibi sosyal beceriler ise büyük önem taşımaktadır. Bu düşünceden hareketle çalışmada üstün
yetenekli öğrencilerin hoşgörü ve empatik eğilim düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu Çankırı il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ahmet Mecbur Efendi
Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak
araştırmacılar tarafından hazırlanan ‘Genel Bilgi Formu’, Kaya ve Siyez (2010) tarafından geliştirilen
“KA-Sİ Çocuklar için Empatik Eğilim Ölçeği” ve Çalışkan ve Sağlam (2011) tarafından geliştirilen
“Hoşgörü Eğilim Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov, t-Testi, One Way
Anova ve Pearson Korelasyon testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda üstün yetenekli
öğrencilerin hoşgörü eğilimlerin doğum sırası, anne öğrenim durumu ve aile tipine göre empatik
eğilimlerinin ise doğum sırasına göre anlamlı derecede farklılık gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca
öğrencilerin hoşgörü eğilimleri ile empatik eğilimleri arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Üstün Yetenek, Empati, Hoşgörü, Sosyo-demografik Değişkenler
Abstract
Gifted children who significantly differ from their peers cognitively may also be social-emotionally
different from their peers and the difference may be positive or negative. Gifted children are well aware
that they are different from their peers and may experience serious problems when they are accepted by
them. In this respect, peer communication and social acceptance are of great importance for gifted children.
Individual’s social skills like respect, love, empathy and tolerance have a great importance in peer
acceptance. From this point of view, the aim of the study is to determine the tolerance and empathic
tendency levels of gifted children. The sample group of the study consisted of students receiving education
in Ahmet Mecbur Efendi Science and Art Center affiliated with the Ministry of National Education in the
city center of Çankırı. In the study, ‘General Information Form’ prepared by the researchers, “Child and
Adolescent KA-Sİ Empathic Tendency Scale” developed by Kaya and Siyez (2010), and “Tolerance
Tendency Scale” developed by Çalışkan and Sağlam (2011) were used as data collection tools. The data
were analyzed using Kolmogorov-Smirnov, t-Test, One Way Anova and Pearson’s Correlation tests. As a
result of the study, it was determined that while tolerance tendency of gifted children showed a significant
difference according to birth order, mother’s educational background and family type, their empathic
tendency showed a significant difference according to birth order. Additionally, it was determined that
there was a high significant correlation between tolerance tendency and empathic tendency of the students.
Keywords: Superior Ability, Empathy, Tolerance, Socio-demographic Variables
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Özet
ABD ve Türkiye’nin 19. Yüzyıl başına kadar giden erken dönemdeki ilişkileri, Osmanlı Devleti’nin
azınlık sorunlarına ABD’nin müdahalesiyle şekillenmiştir. ABD, Milli Mücadele hareketini özellikle
King-Crane komisyonu, Chicago Daily News muhabiri Brown ve General Harbord aracılığıyla
gözlemledi. Harbord, Mustafa Kemal için “Türkiye’nin Kurucusu” diyen ilk üst düzey batılı devlet
temsilcisidir. Mustafa Kemal’in hareketi uluslararası kamuoyuna taşındı ancak Amerika’nın manda talebi
vardı ki uygun bir şekilde reddedildi. Lozan’da arabuluculuk yapan ABD temsilcisi Joseph Grew, Lozan
Antlaşması ABD Senatosu’nda kabul edilmemesine rağmen Türkiye’ye kısa bir süre sonra ilişkileri
güçlendirmek için büyükelçi olarak gönderildi. ABD’nin büyükelçilerinden Joseph C. Grew, Charles
Sherrill ve Robert Skinner ve ABD Dış İşleri Bakanlığı Ortadoğu direktörü William Murray gibi yetkililer,
raporlarına ve yazılarına göre, Türk Devrimi’nin başarılı olduğunu gözlemlediler. “Yeni Türkiye”nin
başarılı olması için bazı alanlarda hem finansal destek verilmesini hem de danışmanlık yapılmasını
desteklediler. Ancak, ABD, Türkiye’nin askeri alandaki ihtiyaçlarına kulağını kapatıp cevap vermedi. Bu
araştırmanın en önemli amacı; Türk devrimi ile ilgili Amerika’nın bakışını incelemek ve ikili ilişkilerdeki
sonuçlarını görmektir.
Anahtar Kelimeler: Amerikan’ının Bakışı, Atatürk, Modernleşme, Türk Devrimi
Abstract
th
The early US-Turkish relation dated back to 19 century. It was highly influenced by minority issues of
the Ottoman Empire. After the disintegration of the Ottoman Empire, for addressing the minority issues
as well as to establish mandate over Anatolia, US particularly King-Crane have sent a commission. The
famous Chicago Daily News reporter, Brown as well as General Harbord who met with the revolutionary
leader Mustafa Kemal and other Nationalist leaders. After their meetings Mustafa Kemal rejected the
proposed American Mandate, however the visit gave an international recognition for the movement in
general and at the same time the reports appeared in the newspaper have attracted the attentions of the
American Public towards the emergence of modern republic in in the debris of Ottoman Empire. Sources
indicated that probably Harbord was the first western figure to praise Ataturk as the “founder of Turkey.”
US ambassadors like Joseph Grew, who was part of the Lausanne Agreement, and others including Charles
Sherrill and Robert Skinner as well as US State Department, Middle East Affairs Director named William
Murray witnessed the Atatürk Revolution and have left many writings on the US-Turkish relation in the
early days of the Republic. Their writings explicitly witnessed that the “New Turkey’s” modernization
reforms were successful and strongly supported by the American government. To strength their relations,
US also extended her longhand’s in many aspects including finance and advisorship. In spite of their
support for the modernization of Turkey, US have gave deaf ear for some of Turkey’s demands in the field
of military. Thus, the objective of this article is to examine the American views towards the Turkish
revolution and to examine the US-Turkish relations in the time of Atatürk.
Keywords: American View, Atatürk, Modernization, Turkish Revolution.
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Amaç: Fizyoterapistlerin hastaya verilen sağlık hizmetlerinin tedarikinde rehabilitasyon ekibi
içerisinde yer alan hemşirelerle iletişim kurma oranlarının çift yönlü olarak araştırılması.
Yöntem: Çalışmaya Ankara ilindeki; özel eğitim merkezleri, özel hastaneler, eğitim ve araştırma
hastaneleri, üniversite hastaneleri ve devlet hastanelerinde çalışan toplam 93 fizyoterapist ve 47
hemşire katıldı. Fizyoterapistlerden ”Fizyoterapistlerin, diğer sağlık profesyonelleriyle iletişim
bariyerlerini belirleme anketi” doldurmaları istendi. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı
istatistiksel yöntemler (frekans ve yüzdelikler) IBM SPSS Statistics 23 programı kullanılarak
hesaplandı.
Sonuçlar: Çalışmaya katılan fizyoterapistlerin % 41,9’u (n=39) hemşirelerle iletişim kurduklarını
belirtirken, hemşirelerin ise %8,5’i (n=4) fizyoterapistlerle iletişim kurduklarını belirtmişlerdir.
Fizyoterapistlerin %18,3’ü hemşirelerle iletişim problemi yaşadığını belirtirmiştir. Ancak,
fizyoterapistlerle iletişim problemi yaşadığını belirten hemşire görülmemiştir.
Tartışma: Çalışma sonucunda fizyoterapistler ile hemşirelerin iletişim kurma oranlarının çok
düşük olduğu görülmüştür. İletişim oranlarının arttırılması için; ekip içi iletişim ve interdisipliner
ekip çalışma modeli eğitimi, etkin ve yeterli interdisipliner rehabilitasyon ekiplerinin kurulması,
ekip üyeleri arasındaki iletişim bariyerlerinin belirlenmesi ve bu bariyerler yönelik çözümler
üretilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: İnterdisipliner ekip çalışması, rehabilitasyon ekibi, fizyoterapist, hemşire.
Abstract
Aim: This study was a bidirectional investigation which invesitgated the rate of communication
among physiotherapist and nurses within the rehabilitation team.
Method: Nurses(n=47), physiotherapists (n=93), who work at research and education hospitals,
university hospitals, private hospitals, special training and rehabitation centers in Ankara
Province, were included in this study. ‘Identification of Communication Bariers Between
Physiotherapists and Other Health Care Professionals Questionnaire’, which is generated by
Hacettepe University Physical Therapy and Rehabilitation Department, was used to collect data.
In the evaluation of the data, descriptive statistical methods (frequencies and percentages) were
calculated using the IBM SPSS Statistics 23 program.
Results: 41.9% (n = 39) of the physiotherapists participating in the study stated that they
communicate with the nurses while 8,5% (n = 4) of the nurses stated that they communicate with
the physiotherapists. 18.3% of physiotherapists stated that they had a communication problem
with nurses. However, there is no nurse indicating that he / she has a communication problem with
physiotherapists.
Discussion: As a result of the study, the rates of communication of physiotherapists and nurses
were found to be very low. To increase communication rates; team communication and
interdisciplinary teamwork model training, establishment of effective and sufficient
interdisciplinary rehabilitation teams, determination of communication barriers between team
members and solutions for these barriers are required.
Keywords: Interdisciplinary teamwork, rehabilitation team, physiotherapist, nurse.
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Özet
Küresel kentleşme modeli toprak kullanımı ve tüketiminde birçok zorluklar olduğunu göstermektedir.
Bazı ülkelerde, kentsel alanlar kent nüfusundan çok daha hızlı bir şekilde büyümektedir. Ve bu verimli
olmayan arazi kullanım modelleri yaratmaktadır. Bu yatay ölçekte genişleyen şehirler giderek artmaktadır.
Bu yatay ölçekte genişleyen şehirler giderek artmakta olan kentsel nüfusa karşı mücadelede zorluklar
yaşamaktadır ve uzun vadede altyapı sorunları, kirlilik ve toplumsal ayrışma gibi geri dönüştürülemez
sonuçlara sebep olmaktadır. Bu konular, ülkelere daha sürdürülebilir ve yaratıcı çalışmalar yapmaları için
teşvik etmektedir. Kentsel tasarımla ilgili olarak, pek çok ülke hala kentsel çehreyi ve kamusal alanların
altyapılarının önemini göz ardı ederek; insan yaşamının kalitesi, sosyal gelişimini ve insan refahının diğer
önemli bileşenleri ile olan ilişkisini tam olarak kavrayamamaktadır. Öte yandan, bu anlayış mevcut olduğu
için finans ve kapasite eksikliği, temel hizmetlerin arzını artırmak gibi kentsel tasarımın önceliğini daha
acil kalkınma ihtiyaçları için azaltmaktadır. Bu makale, kentsel alanlar ve mimari bağlamında insanlarla
doğa arasındaki etkileşimi değerlendirmek adına Türk mimarisindeki çağdaş yeşil kentsel örnekleri
incelemektedir. Araştırmanın amacı, mimarlık ile ilişkili olarak kentleşme sürecinin etkilerini anlamak ve
belediyelerin kentsel çevremizdeki yeşil alanları nasıl artırmaya çalıştıklarını araştırmaktır.
Anahtar Kelimeler: mimarlık, kentsel yeşil alanlar, yeşillik alan, kentleşme, peyzaj
Abstract
The global pattern of urbanization shows that there are many challenges in the use and consumption of
land. In some countries, urban zones has grown much faster than the urban population, resulting in less
attention and creating more non-productive land use patterns. These horizontally expanding cities find it
increasingly have difficulties in deal with an ever increasing urban population, and are not sustainable over
the long-term such as congestion, infrastructure issues, pollution, and social disaggregation. These subjects
assist the countries to work more sustainable and creative. In relation to urban design, many countries still
disregard the importance of a country’s visage, public spaces, and public infrastructure, not fully
comprehend the relation with quality of human life, social development, and other key components of
human well being. On the other hand, when this understanding is existing, lack of finance and capacity
often decreasing the priority of urban design in favour of more urgent development needs such as
increasing the supply of basic services. This paper reviews some urban projects as contemporary cases of
greenery in the Turkish urban environment, in order to evaluate the interaction between people and nature
in the context of urban zones and architecture. The aim of the research is that understanding the effects of
urbanization process in relation of architecture and how municipalities try to increase green areas in our
urban environment.
Keywords: architecture, urban green zones, greenery, urbanization, landscape
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Özet
Asansör insanları veya eşyaları aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya taşımaya yarayan, katlar arasında duran
ve hareket eden, genellikle elektrik motorlu hidrolik ve mekanik bir taşıma aletidir. İlk asansör Arşimed
tarafından milattan önce 236’da yapılmıştır. İlk vidalı asansör, Ivan Kulibin tarafından 1793 yılında yapılmıştır.
Geliştirilen teknoloji ve çelik kiriş konstrüksiyonunun devreye girmesi bugün kullanılan yolcu ve yük
asansörlerini ortaya çıkmasını sağlamıştır. Daha sonra hidrolik sistem 1846 yılında Sir William Armstrong
tarafından icat edildi. Asansör icat edildikten sonra çok katlı binaların gelişimi hız kazanmıştır. Asansörler
konutlarda, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, kamu kurumlarında, otoparklarda ve fabrikalarda farklı
amaçlarla kullanılmaktadır.
Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüme bantları” CEN/TC Teknik Komitesince EN standartlarına göre
hazırlanır. Bu standardlar Avrupa Komisyonu ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği tarafından CEN’e verilen
talimatlar doğrultusunda hazırlanmaktadır. Bu standartlar, EN 81-1:1985 (Elektrikli asansörler için emniyet
kuralları), EN 81-1:1998/A1:2005 (Asansörlerde güvenlikle ilgili uygulamalarda programlanabilir elektronik
sistemleri), EN 81-1:1998/A2:2004 (Küçük makine daireli asansörleri), EN 81-1:1998+A3:2009 (Açık kapı ile
kabinin kontrolsüz hareketi), EN 81-2:1987 (Hidrolik asansörler için güvenlik kuralları), EN 81-2:1998
(Hidrolik asansörler için güvenlik kuralları), EN 81-2:1998/A1:2005 (Asansörler için güvenlikle ilgili
uygulamalarda programlanabilir elektronik sistemleri) gibi standartlar birinci bölümü oluşturmaktadır.
Günümüz teknolojilerindeki değişimler, güvenlik konularındaki güncellemeler, teknolojik gelişmeleri yansıtma
ihtiyacı, ilgili AB direktiflerinden dolayı, temel sağlık ve güvenlik gereklerinin dahil edilmesi, mevcut arızaların
giderilmesi, yorumlamadan kaynaklanan önerilerin dahil edilmesi gibi nedenlerden dolayı EN 81-1 ve EN 812 standardlarında değişiklik yapılma ihtiyacı duyulmuştur. Standartlar günümüze göre sürekli
güncellenmektedir. Yeni yapılan güncellemelere göre, EN 131-2:2010+A1:2012 (Ladders, Requirements,
testing, marking)’den EN 61810-1 (Electromechanical elementary relays General requirements) kadar bir çok
standartları içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Asansör, standartlar, değişim
Abstract
Elevator is usually electric motor a hydraulic and mechanical transport tool for people or goods, which is the
moves between floors and moves up and down from top to bottom. The first elevator was found by Archimedes
in BC 236. The first screw elevator was built by Ivan Kulibin in 1793. The introduction of advanced technology
and steel beam construction made it possible for passenger and cargo elevators to be used today. Later the
hydraulic system was invented by Sir William Armstrong in 1846. After the elevator was invented, the
development of multi-storey buildings gained speed. Elevators are used for different purposes in residential
buildings, shopping centers, hospitals, public institutions, parking lots and factories.
Elevators, escalators and treadmills are prepared according to EN standards in the CEN / TC Technical
Committee. These standards are prepared by the European Commission and the European Free Trade
Association in accordance with the instructions given to the CEN. These standards are such as EN 81-1: 1985
(Safety rules for electric elevators), EN 81-1: 1998 / A1: 2005 (Safety programmable electronic systems in
elevator applications), EN 81-1: 1998 / A2: 2004 (Small machine room elevators), EN 81-1: 1998 + A3: 2009
(uncontrolled movement of open door and cab), EN 81-2: 1987 (Safety regulations for hydraulic elevators), EN
81-2: 1998 (Safety regulations for hydraulic elevators), EN 81-2: 1998 / A1: 2005 (Safety-related electronic
programmable systems for elevators)form is the first part.
EN 81-1 and EN 81-2 standards have been required to cahenges due to in today's technologies, updates on safety
issues, the need to reflect technological developments, the inclusion of essential health and safety requirements,
the removal of existing failures, and the inclusion of comments resulting from interpretation due to relevant EU
directives. The standards are constantly updated according to the daily schedule. According to new
developments including standards from such as EN 131-2:2010+A1:2012 (Ladders, Requirements, testing,
marking) to EN 61810-1 (Electromechanical elementary relays and General requirements)
Keywords: Elevator, standards, change
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Küreselleşmenin Türkiye’nin Ekonomik Büyümesine Etkisi: Ardl Sınır Testi
Yaklaşımı
Globalization Effect of Turkey’s Economic Growth: Ardl Bound Testing Approach
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Özet
Küreselleşme 1980’lerin sonundan itibaren tüm dünya ülkelerinde hem politik ve sosyal düzlemde hem
de ekonomi alanında tartışmalı bir konudur. Literatürde küreselleşme olgusunun özellikle ekonomi
üzerindeki etkileri birçok ampirik çalışma ile gözlenmiştir. Bu çalışmada da Türkiye’de ekonomik büyüme
ile küreselleşme arasındaki ilişki incelenmiştir. 1970-2015 dönemine ait yıllık veri seti ekonomik büyüme
oranı ve küreselleşme (KOF) indeksinden oluşmaktadır. Ekonomik büyüme ve küreselleşme serileri farklı
derecelerden (I(0) ve I(1)) durağan oldukları için seriler arasındaki ilişki ARDL sınır testi yaklaşımı ile
sınanmıştır. Buna göre seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiş ve kısa dönemde değişkenler
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamasına rağmen uzun dönemde küreselleşmenin
ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Ekonomik Büyüme, KOF İndeksi, ARDL Sınır Testi.
Abstract
Globalization has been a contreversial issue all over the world since end of the 1980s, both on the political,
social and economics. In the literatüre the effects of phenomenon of globalization, especially on the
economy, have been observed in many empirical studies. In this paper, the ralationship between economic
growth and globalization in Turkey has been examined. The annual data set for the period of 1970-2015
consists of economic growth rate and globalization (KOF) index. As the economic growth and
globalization series are different order of integration (I(0) and I(1)), the ralationship between the series has
been tested with the ARDL test. According to this the relation of cointegration between the series has been
determined and in the short run there is no statistically significant relationship between the variables, but
it has been precipitated that globalization effects economic growth positively in the long run
Keywords: Globalization, Economic Growth, KOF Index, ARDL Bound Testing
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Türkiye’nin Döviz Kurundaki Değer Kaybının Açıklanması
Explaining Recent Exchange Rate Depreciation in Turkey
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Özet
Bir ülke ekonomisinin sağlıklı olup olmadığının göstergelerinden birisi döviz kurudur. Türkiye’nin son 15
yıldaki ekonomik başarısına rağmen Türk lirası son dönemde nispeten hızlı ve sürekli bir değer kaybı
yaşamıştır. Dış ticaret hacmi, bütçe dengesi, büyüme, borç ve faiz oranları gibi temel değişkenlerde bir
bozulma olmaması aksine iyileşme olmasına rağmen Türk lirasi nispeten farklı bir seyir izlemiştir.
Bu makalede iki amacımız bulunmaktadır: Birincisi, satın alma gücü paritesi teorisinin 2005:7 ve 2018:1
döneminde Türkiye’de geçerli olup olmadığının sınanmasıdır. Elde edilen veri seti ulaşılabilen en geniş
aylık veri setidir. İkincisi, son dönemde Türk Lirasında görülen değer kaybının açıklanmasıdır.
Eşbütünleşme tekniğine göre nominal döviz kuru ve fiyat indeksleri serilerinin durağan olmadığı ve seriler
arasında eşbütünleşme ilişkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Yapısal kırılma testleri döviz kurunda
2013:5’de kırılma göstermektedir. Dönem boyunca parametre sabitliği bulunmamaktadır. Satın alma gücü
paritesi teorisinin Türkiye için geçerliliği ret edilmiştir.
Ülkenin temel ekonomik değişkenlerini inceledikten sonra Türk Lira’sındaki değer kaybının kronik cari
işlemler açığı ve yapısal kırılmadan sonra yaşanan politik istikrarsızlıktan kaynaklandığı sonucuna
varmaktayız.
Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, satın alma gücü paritesi, cari açık, politik istikrarsızlık
Abstract
Exchange rate is one of the important indicators about a country’s economic health. Turkey has recently
witnessed a steady and relatively fast depreciation in its currency despite her economic success in the past
15 years. Though fundamentals such as trade flows, growth rate, debt ratio, inflation rate and budget
balance have not detoriated, rather improved over the years, exchange rate showed a relatively different
pattern.
Our objective in this paper is twofold: First, we test the validity of purchasing power parity theory (PPP)
for Turkey over the period 2005:M7 and 2018:M1, which is the largest monthly data set available. Second,
we aim to explain Turkey’s recent exchange rate depreciation. Based on the cointegration technique, we
found that nominal exchange rate and price series are nonstationary and they are not cointegrated.
Additionally, structural break tests indicate that exchange rate shows a structural break in 2013:M5. There
is no parameter stability over the period. We reject the validity of purchasing power parity for Turkey.
We examined the fundamentals of the country and concluded that the primary reasons behind the recent
depreciation in Turkish Lira are the persistent current account deficit and an increasing political turmoil
that happened just after the structural break.
Keywords: Exchange rate, purchasing power parity, current acount deficit, political turmoil
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Küreselleşme ve Konjonktür Hareketlerin Uyumu
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Özet
Ticari ve finansal entegrasyonun artmasıyla birlikte ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılık giderek
artmaktadır. Bu bağımlılık ise ülkeler arasında talep ve arz yönlü yayılımlar üretmektedir. Bu tür yayılma
etkileri yoluyla ülkeler arasındaki daha fazla ekonomik bağımlılık daha yüksek uyuma sahip konjonktür
hareketi ile sonuçlanabilir. Dolayısıyla uluslararası ticaret ve finansal entegrasyon olarak tanımlanan
küreselleşmenin ülkelerin konjonktür hareketi uyumu üzerine etkisi önemli hale gelmektedir. Bu
çalışmada ise 2005:4-2017:3 dönemine ait çeyreklik veriler kullanılarak Türkiye ile G-7 ülkeleri
arasındaki konjonktür hareketlerinin uyumu araştırılmaktadır. İlk olarak ülkeler arasındaki konjonktür
hareketlerinin uyumunu ölçmek için Yıldırım (2011) tarafından geliştirilen uyum endeksi hesaplanmıştır.
Daha sonra elde edilen uyum endeksi ile uluslararası ticaret ve finansal sermaye hareketleri arasındaki
Granger nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre uluslararası ticaret ile uyum endeksi
arasında bir nedensellik ilişkisi bulunamazken, finansal sermayeden uyum endeksine doğru tek yönlü bir
nedensellik ilişkisi gözlenmektedir. Diğer bir ifadeyle finansal küreselleşme ülkeler arasındaki konjonktür
hareketi uyumunun nedenidir. Dolayısıyla bu sonuç ülkelerin ekonomi politikası hedefleri ve
uygulamalarının finansal entegrasyon derecesi dikkate alınarak oluşturulması ve uygulanması gerektiği
ima etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Uluslararası Ticaret, Finansal Bütünleşme, Konjonktür Hareketleri.
Abstract
The interdependence between countries is ever increasing with the increase of commercial and financial
integration. The dependency generates demand and supply-side spreads among countries. More economic
dependence between countries through such spreading effects may result in higher business cycle
synchronization. Therefore, it is becoming essential that the effect of globalization, which is defined as
international trade and financial integration, on synchronization of business cycle among countries. In this
paper, it has been investigated business cycle synchronization between Turkey and G-7 countries using
quarterly data for 2005:4-2017:3. Firstly to the measure of synchronization, the index which is developed
by Yıldırım (2011) has been calculated. And then Granger causality relation between the index,
international trade, and financial capital flows has been analyzed. According to the findings, while there
is no causal relationship between the synchronization index and international trade, there is a one-way
causality relation from financial capital to business cycle synchronization index. In other words, the
financial globalization is the cause of synchronization of business cycle between countries. Thus the
findings imply that economic policy goals and its implementation of countries should be determined by
taking into account their financial integration level.
Keywords: Globalization, International Trade, Financial Integration, Business Cycle
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Rüzgâr Santrallerinden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine
Ateşböceği Optimizasyon Algoritması Yaklaşımı
Firefly Optimization Algorithm Approach Obtained from Wind Power Plants to
Environmental Economic Power Distribution Problems
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Özet
Güç sistemlerinin optimum bir şekilde işletilmesi ve planlanması enerji üretiminde önemli bir yer
tutmaktadır. Elektrik enerjisi üretiminde genellikle çevre kirliliğine sebep olan fosil tabanlı yakıtlar
kullanılmaktadır. Bu nedenle son yıllarda klasik güç dağıtım problemleri çevresel ekonomik güç dağıtım
problemleri haline gelmiştir. Bu çalışmada, en yeni optimizasyon algoritmalarından biri olan “Ateşböceği
Optimizasyon Algoritması” (AOA) çevresel ekonomik güç dağıtım problemlerinin modellenmesinde
kullanılmıştır. AOA uygulamasını sistem üzerinde göstermek için IEEE 6 jeneratörlü 32 baralı test sistemi
seçilmiştir. Çevresel ekonomik güç dağıtım problemlerinde sinüzoidal salınımlar şeklinde artan toplam
yakıt maliyet eğrisi elektriksel sınırlamalar dikkate alınarak minimize edilmiştir. Elde edilen optimum
sonuç değerleri, literatürde yer alan farklı metotlara ait en uygun değerlerle karşılaştırılmış ve elde edilen
sonuçlar tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rüzgâr Santralleri, Ateşböceği Optimizasyon Algoritması (AOA), Fosil Yakıtlar,
Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemleri, Ağırlıklı Toplam Metot Fonksiyonu
Abstract
The optimum operation and planning of the power systems has a very significant place in energy
generation. Fossil based on fuels which cause environmental pollution are usually used in the generation
of electrical energy. Thus, classical power distribution problems have become environmental economic
power distribution problems in recent years. In this study, which is one of the novel optimization
algorithms "Firefly Optimization Algorithm" (FOA) was used for the modelling of environmental
economic power distribution problems. For the application of FOA, a test system with IEEE 6 generators
32 buses which has been solved with different methods in literature has been selected. Fuel cost curve
increases as sinusoidal oscillations in environmental economic power distribution problems. Total fuel
cost has been minimized under electrical constraints. The obtained optimum solution values have been
compared with optimum solution values obtained by the application of different methods in literature and
the obtained results have been discussed.
Keywords: Wind Power Plants, Firefly Optimization Algorithm (FOA), Fossil Fuels, Environmental
Economic Power Distribution Problems, Weighted Sum Method Function
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Dağıtım Transformatörlerindeki Aşırı Gerilimleri Önlemek İçin Yük Altında
Kademe Değiştirici Parametre Etkisinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak
Belirlenmesi
Determination of Under Load Tap Changers (ULTCs) Parameter Effect to Prevent
Overvoltage in Distribution Transformers Using Artificial Neural Networks
Nihat PAMUK
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Özet
Endüstriyel ve konutsal fotovoltaik (PV) enerji üretim sistemlerinin yüksek artış derecesi, güç dağıtım
transformatörlerinde aşırı gerilim problemlerine neden olur. Literatürde, aşırı gerilim problemlerini
çözmek için bir dizi çalışmalar yapılmıştır. “Yük Altında Kademe Değiştirici” (YAKD), “Adım Gerilim
Düzenleyici” (AGD), “Statik Güç Dengeleyici” (SGD), “Paralel Kondansatör” (PK) ve “Paralel Reaktör”
(PR) gibi gerilim kontrol cihazlarının güç dağıtım sistemlerinde çalıştırılması ve koordinasyonu “Güç
Dağıtım Sistem Operatörü” (GDSO) yönünden temel yaklaşımlardır. Bu çalışma, aşırı gerilim değerleri
kullanılarak herhangi bir yük altında YAKD'lerin etkisini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Literatürde farklı
metotlarla çözülen 6 jeneratörlü, 30 baralı bir güç sistemi seçilmiştir. Algoritma sayesinde, gerilimin
gerçek ve tahmini değerleri arasındaki fark en aza indirgenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar,
önerilen metodun üç fazlı güç dağıtım transformatörlerinde aşırı gerilimleri önlemek için
kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Yük Altında Kademe Değiştiricisi (YAKD), Yapay Sinir Ağları (YSA), Aşırı
Gerilimler, Dağıtım Transformatörü
Abstract
The high degree increase of industrial and residential photovoltaic (PV) energy generation systems causes
the overvoltage problem in power distribution transformer. In literature, to solve the overvoltage problems,
a series of studies have been performed. The operation and coordination of voltage control devices in a
power distribution systems, such as “Under Load Tap Changers” (ULTCs), “Step Voltage Regulator”
(SVR), “Static Var Compensator” (SVC), “Shunt Capacitor” (SC) and “Shunt Reactor” (SR) are basic
approaches from the “Power Distribution System Operator's” (PDSO's) aspect. This study aims to detect
ULTCs effect using overvoltage values at any know load. A power system with 6 generators, 30 buses
which has been solved with different methods in literature has been selected. Through algorithm,
difference between actual and estimated values that is the voltage has been tried to minimize. The obtained
results show that the proposed method can be used in three-phase power distribution transformer for
overvoltage prevention.
Keywords: Under Load Tap Changers (ULTCs), Artificial Neural Networks (ANN), Overvoltages,
Distribution Transformer
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Sanatsal müdahale ile kentsel mekânın dönüşümü, Vinci örneği
The transformation of public space through artistic intervention, Vinci sample

Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

Nilüfer ERGİN DOĞRUER
Prof.
Marmara Üniversitesi

Özet
Günümüz açık alan heykelinin belirleyici özelliğini, karakterini yapıtın mekânla kurduğu anlam ilişkisi
oluşturmaktadır. Yapıtın anlam ve biçim örgüsünün mekânsal bağlam üzerinden kurgulanması, mekânla
yapıt arasında kopmaz bir bağ ortaya çıkartmakta, mekân yere dönüşmektedir. Yapıtını bu anlam
üzerinden biçimlendiren sanatçı, izleyici ile ilişkisini de belirlemekte aidiyet duygusunu
kuvvetlendirmektedir. Mekânın bağlam olarak kullanıldığı uygulamalarda, mekân dönüşerek sanatçının
belirlediği yeni işlevler üstlenmektedir. Mekana yayılan heykellerde izleyici katılımcıya dönüşmekte ve
yapıt yaşama dahil olarak yön vermektedir.
Bu araştırma kapsamında, kentsel mekânların iyileştirme, dönüştürme, yeniden işlevlendirme süreçlerinde
heykel uygulamalarının katkısı değerlendirmiştir. Mimmo Paladino’nun Vinci’de gerçekleştirdiği
‘’Leonardo için bir meydan’’ adlı müdahalesi örnek alınarak yapıtın kurgusunun işlevsiz bir mekânı bir
buluşma ve diyalog alanına dönüştürmesi çözümlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mimmo Paladino, Leonardo, heykel, mekân, diyalog
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir.
Abstract
The defining feature, characteristic of today's public space sculpture is established by the relationship
between space and meaning. The weaving of meaning and form into the artwork creates an inseparable
bond between the artwork and the space and the space transforms into a place. The artist who shapes his
artwork through this meaning, determines the relation with the viewer strenghtening the feelings of
belonging. In the sculpture implementations, where space is used as context, the space transforms and
attributes new functions determined by the artist. In these examples that spreads into the space, the viewer
becomes a participant and the artwork being involved in life takes turn.
In the context of this research, the contribution of sculpture in the improvement, transformation and
refunctioning process of spaces, has been evaluated. By considering Mimmo Paladino’s intervention
named “Una Piazza per Leonardo”, the transformation of a dysfunctional space into a meeting point, a
dialogue area through the set up of the artwork has been analyzed.
Keywords: Mimmo Paladino, Leonardo, sculpture, space, dialogue
Acknowledgment: Marmara University Scientific Research Projects Committee
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Kadın İmgesine Teknolojinin Distopik Etkileri
Dystrophic Impacts of Technology on the Image of Woman
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Özet
Kadın imgesi özelinde beden olgusu araştırılırken, beden ve kadın imgesinin bilim ve teknoloji ile
yollarının geçmişten itibaren kesiştiği gözlemlenmektedir. Bu kesişmeler ile birlikte kadın imgesinde
kurumsal, toplumsal ve dilsel yapılar tarafından eril ve enformatik tahakküm biçimleri oluşturulduğu
izlenmiştir. 21. yüzyılda insan ve makine arasındaki sınırlar, bilim teknolojideki ilerlemeler ile yıkılarak
belirsiz hale gelmektedir. Bu bağlamda çoklu medya teknolojileri ile biyoteknolojiler, bedenin yeniden
kurgulanmasında baş aktörlerdir. Bedenin çoklu medya teknolojileri, siber uzam temsili ve yeni konumu
heyecan yaratmıştır. Kadınların bilgisayar ağları ile siber uzamda iletişim şekillerinin sanat alanına
aktarılması siberfeminizm, siberpunk, bilimkurgu edebiyat ve sinema alanları kapsamında
değerlendirilecektir. Kadın imgesi, enformasyon çağında ileri teknoloji, bilim, bilişim ve geç kapitalizmin
yeni beden de konuşlandırdığı Tahakküm Enformatiği sorunsalı ile yüzleşmek durumunda kalmaktadır.
Yeni beden, geç postmodernizm ve geç kapitalizm ürünü yeni iktidar biçimi olan enformatik tahakkümün
konumlanma çabalarına tanık olunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kadın İmgesi, Distopya, Teknolojik Beden, Siberfeminizm, Enformatik Tahakküm
Abstract
During the research process on the phenomenon of body specific to the image of woman; it has been
observed that the image of body and woman have been intersecting with science and technology since the
past. It has been seen that masculine and informatics forms of dominance have been created by
institutional, social, lingual structure. In the 21st century, the borders between the humans and machinery
have become ambiguous as they are abolished by the developments in science and technology. In this
context, multiple media technologies and biotechnologies are the main actors in terms of construction of
the body. The multiple media technologies of the body, representation of cyberspace and the new location
have caused excitement. The transfer of the communication models of the women in the cyberspace
through computer networks will be examined in the scope of cyberfeminism, cyberpunk, science-fiction
literature and motion domains. In the age of information, the image of the woman has to confront with the
problem of Dominance Informatics in which the advanced technology, science, informatics and late
capitalism are located in the new body. The new body witnesses to the efforts of dominance informatics,
which is a new form of power as a product of late postmodernism and late capitalism, to be located.
Keywords: Women's Image, Dystopia, Technological Body, Siberfeminism, Informatics domination
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Özet
Yaşam şartlarının yarattığı baskı ve zorlanmalara karşı bireyin verdiği tepki olarak ifade edebileceğimiz
stres, antrenörlerin gerek müsabaka öncesi gerek müsabaka sırasında gerekse müsabaka sonrasında
yaşadıkları bir durumdur. Antrenörün işinde göstereceği başarıyı belirleyen önemli faktörlerden biri
antrenörün yaşadığı stresi yönetebilme becerisi ve iletişim becerisidir. Bu nedenle bu çalışmada
antrenörlerin stresle başa çıkma ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada ayrıca antrenörlerin iletişim ve stresle başa çıkma becerilerinin yaş, cinsiyet, antrenörlük
deneyimi, antrenörlük kademesi, antrenörlük yapılan lig ve antrenörlük eğitimini alınan kuruma göre
değişip değişmediği de incelenmiştir.
Araştırma antrenörlerin stresle başa çıkma becerileri ve iletişim becerileri arasındaki ilişkisel yapıyı ortaya
koyması bakımından ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmada antrenörlerin stresle başa çıkma
becerilerini belirlemek için Folkman ve Lazarus (1980) tarafından geliştirilen, Türkiye’ye uyarlaması
Şahin ve Durak (1995) tarafından yapılan Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği kullanılmıştır. 4’ lü likert
tipinde 30 maddeden oluşan ölçek 5 boyutlu faktör yapısına sahiptir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik
değeri r.78 dir. Antrenörlerin iletişim becerisini ölçmek için ise Ersanlı ve Balcı (1998) tarafında
geliştirilen İletişim Becerileri Envanteri kullanılmıştır. 5’li likert tipinde 45 maddeden oluşan ölçek üç
boyutlu faktör yapısına sahiptir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik değeri r.71’ dir. Araştırmada ayrıca
antrenörlerin kişisel bilgilerini toplamak için araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu
kullanılmıştır.
Araştırma verileri 124 antrenöre ulaşılarak toplanmıştır. Araştırma verileri SPSS 21.00 istatistik paket
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar ttesti, tek yönlü varyans analizi, basit korelasyon istatistiki teknikleri kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda antrenörlerin stresle başa çıkma ve iletişim becerilerinin orta düzeyde olduğu
bulunmuştur. Ayrıca antrenörlerin stresle başa çıkma becerilerinin sosyal destek ve boyun eğici yaklaşım
boyutlarında, iletişim becerisi ile pozitif yönde orta düzeyde ilişki olduğu gözlenmiştir.
Antrenörlerin stresle başa çıkma ve iletişim becerisi düzeylerinin antrenörlük yapılan lige göre değiştiği
bulunmuştur. Antrenörlük deneyimi ile zihinsel iletişim boyutu arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki
bulunduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Stres, İletişim, Spor
Abstract
Stress that we can express as the response of the individual to the pressure and difficulties created by the
living conditions is a situation that the trainers experience before, during and after the competition. One
of the important factors determining the success that the coach will show in his job is the ability to cope
with stress and the communication skill. For this reason, in this study, it was aimed to investigate the
relationship between the trainers’ ability to cope with stress and their communication skills. In the
research, it was also examined whether the trainers’ ability to cope with stress and their communication
skills differed according to age, gender, training experience, training level, training league, and the
institution from which training was taken.
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The research is a relational screening model in terms of revealing the relationship between the trainers’
ability to cope with stress and their communication skills. In order to determine the trainers’ ability to cope
with stress in the research, Ways of Coping with Stress Scale developed by Folkman and Lazarus (1980)
and adapted into Turkish language by Sahin and Durak (1995) was used. The 4-point Likert type scale
which consists of 30 items has a 5-dimensional factor structure. The Cronbach Alpha reliability coefficient
of the scale is r.78. In order to measure the communication skills of the trainers, Communication Skills
Inventory developed by Ersanlı and Balcı (1998) was used. The 5-point Likert type scale which consists
of 45 items has a three dimensional factor structure. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale
is r.71. In the research, a personal information form developed by the researchers was used in order to
gather the personal information of the trainers.
The research data was obtained by reaching 124 trainers. The data of the study was analyzed using SPSS
21.00 statistical package program. In the analysis of the data, descriptive statistics, independent groups ttest, one way ANOVA, and simple correlation statistical techniques were used.
As a result of the research, it was found that the trainers' ability to cope with stress and their communication
skills was at moderate level. It was also observed that the trainers' ability to cope with stress was
moderately and positively correlated with communication skills in social support and obedient approach
dimensions.
It was found that the trainers' ability to cope with stress and their communication skills levels differed
according to training league. It was observed that there was a moderate level positive relationship between
training experience and mental communication dimension.
Keywords: Stres, İletişim, Sports
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Özet
Risk zarara uğrama tehlikesini ya da bireyin vereceği karar sonucunda olumsuz yaşantıların ortaya çıkma
olasılığı olarak tanımlanabilir. Mutluluk bireyin öznel iyi oluş halini, olumlu duyguların olumsuz
duygulardan çok olmasını ifade eder (Deiner,1984;akt; Özdemir, Koruklu,2011). Risk, yaşamdaki tüm
faaliyetler için kaçınılmaz, engellenemez, ortadan kaldırılamaz ancak yönetilebilir bir niteliğe sahiptir.
Nitekim risk etkili bir biçimde yönetildiğinde olumsuz bir etken değil bir fırsat olarak karşımıza çıkar.
Çünkü bireyin karşılaştığı riskli durumlarda doğru kararlar verip başarılı olması onun hissettiği yaşam
doyumunu arttıracak onu mutlu edecek bir faktördür.
Bu araştırmada Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin risk alma düzeyleri ile mutluluk
düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ayrıca bireylerin risk alma ve
mutluluk düzeylerinin yaş, cinsiyet, spor deneyimi, aile etkisi, aile tutumu, aile desteği, çevre etkisi,
düzenli spor yapıp yapmama durumu, kendine ilişkin sosyal yaşantı algısı, beden algısı, sigara ve alkol
kullanma gibi değişkenlere göre değişip değişmediği de incelenmeye çalışılmıştır.
Araştırma BESYO öğrencilerin risk alma düzeyleri ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkisel yapıyı ortaya
koyması bakımından ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmada öğrencilerin risk alma düzeylerini
belirlemek için Weber, Blais ve Betz (2002) tarafından geliştirilmiş, Gürsel (2010) tarafından Türkiye’ye
uyarlaması yapılan Risk Alma ölçeği kullanılmıştır. Ahlaki alan ,sosyal alan, sağlık alanı, eğlence alanı,
finansal alan olmak üzere beş alt boyuttan oluşan 7’li likert tipindedir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik
değeri r.83 dir.
Araştırmada öğrencilerin mutluluk düzeyini belirlemek için Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilmiş,
Akıncı- Çötok, Doğan (2011) tarafından Türkiye’ye uyarlaması yapılmış Oxford Mutluluk Ölçeği kısa
formu kullanılmıştır. Ölçek tek boyutlu ve 5’li likert tipindedir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik değeri
r.91 dir.
Araştırmada ayrıca öğrencilerin kişisel bilgilerini toplamak için araştırmacılar tarafından geliştirilen
kişisel bilgi formu kullanılmıştır.
Araştırma verileri Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören
200 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Araştırma verileri SPSS 21.00 istatistik paket programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar t-testi, tek
yönlü varyans analizi, basit korelasyon istatistik teknikleri kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin risk alma düzeyleri ile mutluluk
düzeyleri arasında düşük düzeyde pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. Araştırmada ayrıca
öğrencilerin risk alma düzeylerinin finansal risk alma boyutunda spora bakış açısında değişiklik olması ve
alkol kullanma değişkenine göre, sağlık risk alma boyutunda ise alkol kullanma, aile desteği değişkenine
göre, sosyal risk alma, eğlence risk alma, ahlaki risk alma boyutunda ise aile desteği değişkenine göre
değiştiği görülmüştür.
Öğrencilerin mutluluk düzeylerinin ise düzenli spor yapma, beden algısı değişkenine göre değiştiği
gözlenmiştir.
Değişkenlerin yaş, cinsiyet, spor deneyimi, aile etkisi, aile tutumu, çevre etkisi, kendine ilişkin sosyal
yaşantı algısı, sigara kullanma durumuna göre değişip değişmediği de incelenmiş ancak değişkenler
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
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Araştırma sonucunda beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin orta düzeyde risk alma
kapasitesine sahip oldukları ve kendilerini yine orta düzeyde mutlu hissettikleri bulunmuştur. Alt boyutlar
açısından incelendiğinde ise öğrencilerin ahlaki risk alma alt boyutunda en düşük risk alma kapasitesine;
sosyal risk alma alt boyutunda ise en yüksek risk alma kapasitesine sahip oldukları söylenebilir. Risk alma
düzeyinin mutluluk düzeyi ile düşük düzeyde pozitif yönde ilişkisi olduğu gözlenmiştir. Yani risk alma
kapasitesinin, mutluluk düzeyinin zayıf bir yordayıcısı olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Risk, Mutluluk, Spor
Abstract
Risk can be defined as the danger of suffering harm or the likelihood of negative experiences as a result
of a decision made by the individual. Happiness refers to subjective well-being of the individual, and
having more positive emotions than negative ones (Deiner, 1984; as cited in Özdemir, Koruklu, 2011).
Risk is inevitable, unobstructed, not destroyable but manageable for all the activities in life. Indeed, when
risk is effectively managed, it is not a negative factor but an opportunity because the fact that the individual
makes the right decisions and becomes successful in risky situations will make him happy as it will
increase his/her life satisfaction.
In this research, it was aimed to investigate the relationship between risk taking levels and happiness levels
of the students in the School of Physical Education and Sports. In the research, it was also aimed to analyze
whether the individuals’ risk taking and happiness levels differed according to such variables as age,
gender, sport experience, family effect, family attitude, family support, environmental effect, regular sport,
self-social life perception, body perception, and cigarette and alcohol use.
The research is a relational screening model in terms of revealing the relationship between risk taking
levels and happiness levels of the students in the school of Physical Education and Sports. In order to
determine risk taking levels of the students in the research, Risk Taking Scale developed by Weber, Blais
and Betz (2002) and adapted into Turkish language by Gürsel (2010) was used. The scale is a 7-point
Likert type scale which consists of five sub-dimensions as moral area, social area, health area,
entertainment area, and financial area. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale is r.83.
In order to determine the students' happiness levels in the research, the short form of Oxford Happiness
Inventory developed by Hills and Argyle (2002) and adapted into Turkish language by Akıncı-Çötok,
Doğan (2011) was used. The scale is a 5-point Likert type with one dimension. The Cronbach Alpha
reliability coefficient of the scale is r.91.
In the research, a personal information form developed by the researchers was used in order to gather the
personal information of the students.
The data of the research was collected from 200 university students studying at Adnan Menderes
University School of Physical Education and Sports. The data of the study was analyzed using SPSS 21.00
statistical package program. In the analysis of the data, descriptive statistics, independent groups t-test,
one way ANOVA, and simple correlation statistical techniques were used.
As a result of the research, it was seen that there was a low level positive correlation between risk taking
levels and happiness levels of physical education and sports students. In the research, it was also found
that risk taking levels of the students differed according to sport perspective and alcohol use in financial
risk taking dimension; alcohol use and family support variable in health risk taking dimension; and family
support variable in social risk taking, entertainment risk taking and moral risk taking dimensions.
It was also observed that happiness levels of the students differed according to regular sport and body
perception variables.
It was also examined whether the variables differed according to age, gender, sports experience, family
effect, family attitude, environmental effect, self-social life perception, cigarette use, but no significant
difference was found between these variables.
As a result of the research, it was found that physical education and sports students had moderate risk
taking capacity and they felt moderately happy. When examined in terms of sub-dimensions, the students
had the lowest risk taking capacity in the moral risk taking sub-dimension; and they had the highest risk
taking capacity in the social risk taking sub-dimension. It was observed that there was a low level positive
relationship between risk taking level and happiness level. In other words, it could be said that risk taking
capacity was a poor predictor of happiness level.
Keywords: Risk, Happiness, Sports
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Özet
Bu çalışmada, Ni3Al intermetalik alaşım sıcak presleme yöntemiyle üretilmiş olup yüksek nispi yoğunluk
değerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Üretilen numunelerin sıcak korozyon deneyleri, % 25 K2SO4 ve %
75 Na2SO4 tuz karışımı içinde 800°C de 50 saat tutularak gerçekleştirilmiştir. Korozyona uğrayan
numunelerin yüzey morfolojileri SEM-EDS ve XRD ile incelenmiştir. 50 saat süresince sıcak korozyona
maruz bırakılan numunenin yüzeyinde sürekli bir tabakanın oluştuğu gözlenmiş ve bu tabakanın nikel
oksit olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca oluşan tabakada dökülme gözlenmemiş ve tutma süresine bağlı olarak
çizilen ağırlık değişim grafiğinde parabolik eğri elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nikel Alüminid, Tuz Korozyonu, Sinterleme, Toz Metalurjisi
Abstract
In this study, Ni3Al intermetallic alloy was produced by hot pressing technique .The microstructure is
dense with very low amount of porosity. The hot corrosion behavior of intermetallic alloys was carried
out in a salt mixture of 25 wt.% K2SO4 and 75 wt.% Na2SO4 at 800°C for 50 h. The morphology of corroded
surfaces were observed by SEM-EDS and XRD. Continuous scale was detected on the corroded sample
surface at the end of 50h and no spallation was observed. Corrosion phase was identified as nickel based
oxide. In addition, a parabolic curve was obtained at the weight change rate versus time.
Keywords: Nickel Aluminide, Salt Corrosion, Sintering, Powder Metallurgy
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Abstract
Copper nanoparticles (Cu NPs) are very important metal due to have high surface area , low production
cost, antibacterial potency, heat transfer, catalytic activity, optical, chemical, physical and magnetic
properties. This materials have been used for variety of biomedical applications such as pesticides
formulation, antibacterial agents. Copper oxide is also used in the batteries and solar cells. The aim of the
present study is to prepare of copper nanoparticles by green method using a black tea, green tea and
tarragon extract as a reducing agent. The effect of extracts from different teas on the reduction mechanism
has been investigated. The results showed that the size and shape of nanoparticles depended on the amount
of polyphenol content and controlled by changing the amount of tea extracts and copper ions. Synthesized
copper oxide nanoparticles were characterized by scanning electron microcopy (SEM), transmission
electron microscopy (TEM), X-ray diffraction (XRD), UV-vis spectroscopy (UV) and Fourier transform
infrared (FTIR) spectroscopy.
Keywords: Nanoparticles, Copper, Polyphenol, Tea, Extract
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Özet
Yerleşik yaşamın başlamasından sonra toplumların yönetimsel açıdan teşkilatlanmasında ve yönetici sınıfın
ortaya çıkmasında din mefhumu ve tanrısallık kavramı benzeri olmayan bir kudrete sahip olmuştur.
Mezopotamya’da görülen ilk kentlerle birlikte toplum içerisinde ayrıcalıklı bir yere sahip olan ve inancın
toplum üzerindeki gücünü her açıdan kullanan ruhban sınıfı mensubu yöneticilerin yerini kral unvanını
kullanan asker kökenli yöneticiler almıştır. Yönetim erkini elde eden bu yeni sınıfın her mensubu da tıpkı
ruhban sınıfı mensupları gibi tanrıların toplum üzerindeki sarsılmaz gücünü kullanarak iktidarlarını meşru
temellere dayandırmayı amaçlamışlardır. Bu bağlamda, krallar kendilerini daha anne karnındayken
tanrıların seçtiğini ve tanrıların kutsal vekili olarak atanmış olduklarını iddia etmişlerdir. Söz konusu bu
uygulamanın Asur kralları ile daha da ileri boyuta ulaşmış olduğu görülmektedir. Asur kralları, özellikle
askeri seferlerini anlatan kral yıllıklarında ve diğer metinlerde tanrılar tarafından seçilerek atanmış
olduklarını vurgulamayı geleneksel bir uygulama haline getirmişlerdir. Bu yöntemle toplum üzerindeki
meşruiyetlerini sağlamayı amaçlayan Asur krallarının bu amaç doğrultusunda söz konusu metinlerde
atalarının adlarını sayarak onların da tanrılar tarafından seçilerek atanmış krallar olduklarını vurguladıkları
görülmektedir. Asur krallarına ait metinlerde dikkat çeken bir diğer husus da veliahdın belirlenmesinde
tanrılara danışılmasıdır. Asur kralları veliahtlarını belirlerken tanrıların onayını almaya özen
göstermişlerdir. Söz konusu kralların kendilerini meşrulaştırmaya yönelik faaliyetlerinin en önemlilerinden
bir diğeri de çeşitli dini ritüel ve seremonilerdir. Krallar bu dini ritüeller aracılığıyla, tanrıların takdirini
kazandıklarını vurgulayarak kendilerine kutsal bir misyon kazandırmayı amaçlamışlardır. Bu çalışmada,
Asur krallarının yazdırmış oldukları metinlerdeki tanrılar tarafından seçilerek atanmış olduklarına dair
vurgulamalardan ve dini törenlerdeki uygulamalardan yola çıkarak, söz konusu kralların meşruiyetlerini
sağlama çabaları hakkında değerlendirmelerde bulunacağız.
Anahtar Kelimeler: Asurlular, Krallık, Veliahtlık, Meşruiyet.
Abstract
After the beginning of settled life in the administrative organization of the societies and in the emergence of
the ruling class, the notion of religion and the concept of divinity have a power that is unprecedented. With
the first cities seen in Mesopotamia the managers of military origin who use the king title have taken the
place of the priests, who have a privileged place in the society and use the power on the society in all
respects. Every member of this new class, who has obtained administrative power, intended to base their
rulings on legitimate grounds using the unique power of the gods on society like members of the clergy
class. In this context, the kings claimed that the gods chose themselves while they were in their mother's
womb and that they were appointed as a holy representatives by the gods. It is seen that this practice has
reached a further dimension with the Assyrian kings. The Assyrian kings have made it a traditional practice
in the annuals about military expeditions and other text to emphasize that they were chosen and appointed
by the gods. It is seen that the Assyrian kings, who aim to secure their legitimacy on the society by means
of this method, counted the names of their ancestors in the texts and emphasized that they were too the kings
chosen by the gods. Another thing that draws attention in the texts of Assyrian kings is that gods are
consulted in order to determine the crown prince. The Assyrian kings took care to obtain the approval of the
gods when determining their crown prince. One of the most important activities of the kings is to legitimize
themselves is the various religious rituals and ceremonies. Through these religious rituals, the kings aimed
to emphasize that they have gained the appreciation of the gods and kings have a sacred mission. In this
study, we will evaluate the efforts of the to establish legitimacy of the Assyrian kings by emphasizing that
they were chosen and appointed by the gods in the texts they had written and by taking them practices in
the religious ceremonies.
Keywords: Assyrians, Kingship, Heirdom to the Throne, Legitimacy.
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Yüksek Karbonlu Toz Metal Bir Çeliğin Kuru Aşınma Davranışına Farklı
Matriks Yapılarının Etikisi Üzerine Bir Çalışma
A Study on the Effect of Different Matrix Structure on Dry Sliding Wear Behavior
of a High Carbon Powder Metal Steel

Yazar AdıSoyadı

Onur ALTUNTAŞ

Ahmet GÜRAL

Kurum

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Özet
Bu çalışmada NC100.24 saf demir tozlarına ağırlıkça %1,5 oranında doğal grafit tozları ilave edilerek sade
yüksek karbonlu çelik toz metalurjisi numuneler elde edilmiştir. Hazırlanan karışım oda sıcaklığında ve
700 Mpa presleme basıncında tek eksenli preslendikten sonra 1150°C de atmosfer kontrollü fırında
sinterlenmiştir. Sinterleme öncesi ve sonrası numunelerin yoğunlukları hassas terazi ve elektronik kumpas
kullanılarak matematik hesaplamalarla ölçülmüş ve grafik olarak sunulmuştur. Başlangıç mikroyapısı
perlit + lamelli sementit olan numunelere çeşitli ısıl işlemler uygulanarak matriks yapıları değiştirilmiş ve
SEM ile karakterize edilmiştir. Farklı matriks yapılarının makrosertlik değerleri grafiksel olarak
verilmiştir. Kuru aşınma dayanımları pin-on-disk yöntemi ile 10N sabit yük altında 500-1000-1500m
kayma mesafesinde belirlenmiş ve aşınma mesafesine bağlı ağırlık kayıpları ölçülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Aşınma, Toz metalürjisi Çelik, Isıl İşlem
Abstract
In this work, 1.5% by weight of natural graphite powders were added to NC100.24 pure iron powders to
obtain plain carbon steel powder metallurgy samples. The prepared mixture was sintered in a controlled
atmosphere at 1150 ° C after uniaxial pressing at room temperature and 700 MPa pressing pressure. The
densities of samples before and after sintering were measured by mathematical calculations using sensitive
scales and electronic calipers and presented graphically. The samples with initial microstructure perlite +
lamellar cementite were subjected to various heat treatments and the matrix structures were changed and
characterized by SEM. Macrohardness values of different matrix structures are given graphically. The dry
sliding wear behaviour were determined by pin-on-disk method at a sliding distance of 500-1000-1500 m
under a constant load of 10N and the weight losses due to wear distance were measured.
Keywords: Wear, Powder Metallurgy Steel, Heat Treatment
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Popüler Kültür ve Sanat Zemininde Popülerlik Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation on Popularity in the context of Popular Culture and Pop Art
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Özet
Kültür sanat konuları, disiplinler arası arenanın temel ilgi odaklarındandır. Çünkü kültür ve sanat, yaşamını
daha anlamlı kılmaya çalışan insanın yarattığı, yaratmaya devam edeceği başlıca alanlardandır. Bu ikisi,
büyük kitlelerce paylaşılmaya başlandığında kültür sanata “popüler” sıfatı ilave olmaktadır.
Popüler kültür ve sanatın dağıtımı, kullanımı ve tüketimi noktalarında popülerler önemli roller
oynamaktadır. Popülerler, ticari, sosyokültürel ve siyasal açılardan kültür sanat ile toplum arasındaki
iletişimi sağlamakta, en azından hızlandırmaktadır. Böylece popülerler, kültürel ürünler, anlamlar,
değerler ve bunların değişimi konularındaki çeşitli açılımları okumaya yardımcı olmaktadır. Tüm bunların
gerçekleşmesi ise popülerlik kanalı üzerinden ortaya çıkmaktadır.
Bu bildiride, popüler kültür ve sanat zemininde, popülerliğin dayandığı toplumsal realiteler, işlevler,
gerilimler ve neticeler ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Popüler kültür, Sanat, Popülerlik.
Abstract
Cultural and art subjects are one of the main attraction centers for interdisciplinary field. Because culture
and art is one of the essential areas that are created and has continued to create by human who tries to
make his/her life more meaningful. When culture and art is started to share with the masses, popular as
adjective is incorporated into them.
Public characters play significant roles for distribution, use and consumption of popular culture and pop
art. They commercially, socio-culturally and politically associate culture and art with society or at least
they accelerate these relations. Therefore they help to understand various initiatives about cultural
products, meanings, values and change of them. All of them are actualized through popularity.
In this presentation, popularity’s social realities, functions, tensions and consequences is evaluated in the
context of popular culture and pop art.
Keywords: Culture, Popular Culture, Art, Popularity
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Markov Zinciri Modeli İle Çocuklarda Obezite Durumunun Değerlendirilmesi
Assessment of obesity status in children with Markov chain model
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Özet
Amaç: Karar verme sürecinde olayların kategorileri arasında geçiş olasılıklarını ortaya koymak,
uygulanan tedavi ya da yöntemin etkinliğini belirlemede yardımcı olmaktadır. Çalışma, önceki bir olayın
sonuçlarının sonraki olayın sonuçlarını etkileyebileceği durumundan hareketle, markov zinciri modeli
yardımıyla farklı ağırlık kategorilerinde (hafif şişman, şişman) 12-14 yaş çocukların zaman içerisinde
ağırlık kategorilerine geçiş olasılıklarını değerlendirmektedir. Materyal ve Yöntem: 38 çalışma ve 38
kontrol grubunun kullanıldığı çalışmada, çalışma grubuna eğitim verilerek, eğitimin başında, bitiminde ve
eğitim dönemi sonunda grupların beden kitle indesklerindeki değişimler incelenmektedir. R yazılımı ile
geçiş olasıkları elde edilip, modeller değerlendirilmektedir. Bulgular: Tüm grup üzerinde geçiş olasılıkları
incelendiğinde hafif şişman kategorisinde bir çocuğun grupta kalma olasılığı %98.7 iken, şişman grubuna
geçiş olasılığı %1.3 olarak bulunmaktadır. Aynı şekilde şişman grubundaki bir çocuğun aynı grupta kalma
olasılığı %84.9 iken, hafif şişman grubuna geçiş olasılığı %15.1 olarak bulunmaktadır. Çalışma grubu için
şişman bir çocuğun hafif şişman grubuna geçme olasılığı (%26.5), kontrol grubuna (%5.1) göre daha
yüksektir. Cinsiyet için erkekler (%26.5), kızlara (%5.1) göre şişman grubundan hafif şişman grubuna
geçişte daha yüksek olasılığa sahiptir. Sosyo ekonomik durum arttıkça şişman gruptan hafif şişman gruba
geçiş olasılıkları azalmaktadır. Sonuç: İki adımdan oluşan geçiş olasılıklarına ilişkin modellerin
uyumlarının iyi olduğu değerlendirilmektedir. Sağlık alanında, farklı demografik özelliklerle birlikte,
çocukların gelişimlerinin takibi düşünüldüğünde, bir sonraki adımda (haftada, ayda, yılda vb.)
bulunabileceği sınıflara ilişkin geçiş olasılıkları incelenerek, gerekli tedbirler alınabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Markov chain, geçiş olasılığı, çocukluk obezitesi
Abstract
Objective: In the decision-making process, revealing the probability of transitions between categories of
events helps to determine the effectiveness of the treatment or method being applied. The study is to assess
the probability of transition to weight categories over time for children aged 12-14 years in different weight
categories (mildly obese, obese) with the help of the Markov chain model, with the consequences of a
previous event affecting the outcome of the subsequent event. Materials and Methods: In the study used
38 study and 38 control groups, the study group was trained, and the changes in body mass indices of the
groups at the beginning, end of the training and at the end of the training period are examined. R software
is used to obtain transition possibilities and models are evaluated. Findings: When the probability of
transition on the whole group is examined, the probability of a child staying in the group in the mildly
obese category is 98.7%, while the probability of transition to the obese group is 1.3%. Likewise, the
probability of a child in the obese group to stay in the same group is 84.9%, while the probability of
transition to the obese group is 15.1%. For the study group, the probability of passing a fat child to a mildly
obese group (26.5%) is higher than for the control group (5.1%). For sex, males (26.5%) have a higher
probability of transition from obese to slightly obese compared to females (5.1%). As the socio-economic
situation increases, the probability of transition from the obese group to the slightly obese group decreases.
Conclusion: It is assessed that the models of two-step transition probabilities are good. In the field of
health, necessary measures can be taken by examining the transition probabilities of the classes that can
be found in the next step (week, month, year, etc.), along with different demographic characteristics.
Keywords: Markov chain, probability of transition, childhood obesity
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Genç İşsizliği ile Mücadelede Aktif İstihdam Politikalarının Belirleyiciliği
Determination of Active Employment Policies in Young Unemployment Struggle
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Özet
Küreselleşme sürecinin etkisi ile birlikte işgücü piyasalarında başlayan değişimin süreci, işsizlik olgusunu
birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sosyo-ekonomik sorun haline getirmiştir. Özellikle
işgücü piyasasına ilişkin veriler incelendiğinde, genç işsizliğinin oldukça yüksek olması dikkat çekicidir.
İşsizlik olgusu, gençler üzerinde sadece ekonomik bir yoksunluk anlamına gelmemekte, sosyal ve
psikolojik etkilerinin de olduğu düşünüldüğünde oldukça önemli sonuçlara neden olmaktadır. Bu nedenle
genç işsizliği gibi önemli yapısal sorunun çözümüne ilişkin politika üretmek ve bu politikaların
uygulanmasını sağlamak, ülkelerin son yıllarda üzerinde durduğu önemli konulardan biri olmuştur.
Ülkeden ülkeye farklılık olmakla birlikte işsizliğin azaltılmasında uygulanan istihdam politikaları; “pasif
istihdam politikaları” ve “aktif istihdam politikaları” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Son yıllarda
ülkelerin işsizlikle mücadelede aktif istihdam politikalarına yöneldiği görülmektedir. Özellikle genç
işsizliğinin yüksek olduğu Türkiye’de de istihdam politikalarının gençler üzerindeki etkisi önem arz
etmektedir. Bu çalışmada, öncelikle uygulanmakta olan aktif istihdam politikaları incelenmekte ve İŞKUR
verileri üzerinden aktif istihdam politikalarının genç işsizliğine yönelik etkinliği değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Genç İşsizliği, Aktif İstihdam Politikaları
Abstract
The process of change in the labor market, together with the impact of globalization, as is the case in many
countries, unemployment has become a major socio-economic problems in Turkey. It is noteworthy that
young unemployment is very high, especially when the data on the labor market are examined. The fact
that unemployment does not mean only economic deprivation on young people is also thought to have
social and psychological effects, leading to considerable consequences. For this reason, producing and
implementing policies for resolving major structural problems such as youth unemployment has become
one of the important issues that countries have been focusing on in recent years.
Employment policies applied to reduce unemployment, with differences from country to country, are
divided into "Passive employment policies" and "active employment policies". In recent years, it has been
seen that countries tend towards active employment policies in unemployment struggle. In Turkey, where
especially youth unemployment is high, impact of employment policies on youth is important. In this
study, the active employment policies that are being implemented are examined firstly and the
effectiveness of active employment policies on youth unemployment is evaluated through İŞKUR data.
Keywords: Unemployment, Young Unemployment, Active Employment Policies
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Özet
Küresel ekonomideki yapısal dönüşümler özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin işgücü
piyasalarını derinden etkilemektedir. 1970’lerde yaşanan kriz ve beraberinde gelen bir dizi ekonomik
sorunlar, Avrupa Birliği ülkelerinde istihdamın düşmesi ve işsizlik oranlarının artması ile sonuçlanmıştır.
1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren işsizlik sorununu çözebilmek için Avrupa, ortak bir uzlaşmaya
dayalı ve planlı bir “Avrupa İstihdam Stratejisi” uygulamaya koymuştur.
İşsizlik hemen hemen tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’nin de çözmesi gereken önemli sosyoekonomik sorunlarından biridir. Bu nedenle Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde Türkiye’nin “Avrupa
İstihdam Stratejisi”’ne uygun olarak hazırlamış olduğu “Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023)”, orta ve
uzun vadede işgücü piyasasının yapısal sorunlarını çözmek ve işsizlik sorununa kalıcı çözümler üretmek
amacını taşımaktadır. Strateji dört temel politika ekseni üzerine inşa edilmiştir. Bunlar; eğitim-istihdamın
güçlendirilmesi, işgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması, özel politika gerektiren grupların
istihdamının artırılması, istihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesidir. Bu çalışmada “Ulusal
İstihdam Stratejisi’nin temel amaç, hedef ve politikaları doğrultusunda işsizlik sorununa yaklaşımı
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa İstihdam Stratejisi, Ulusal İstihdam Stratejisi, İşsizlik, İstihdam.
Abstract
Structural transformations in the global economy have deeply affected labor markets of especially in
developed and developing countries. The crisis in the 1970s and a number of economic problems that
came along resulted in a decrease in employment and an increase in unemployment rates in the European
Union countries. From the second half of the 1990s, Europe has implemented a common consensus-based
and planned "European Employment Strategy" to solve the problem of unemployment.
As in almost all countries of the world, unemployment is one of the important socio-economic problems
that Turkey has to solve. Therefore, In the European Union candidacy process, “National Employment
Strategy (2014-2023)” that Turkey was prepared in accordance with the European Employment Strategy
is aimed at solving the structural problems of the labor market in middle and long term and producing
permanent solutions to the problem of unemployment. The strategy was built on four main policy axes.
These; strengthening education and employment, ensuring assurance and flexibility in the labor market,
increasing the employment of the groups in need of special policy, and strengthening the employmentsocial protection relationship. In this study, the approach of the “National Employment Strategy” to the
problem of unemployment is evaluated in line with the main aims, targets and policies.
Keywords: European Employment Strategy, National Employment Strategy, Unemployment,
Employment
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Ebelik öğrencilerinin cinsel tutumları ve hizmet verdikleri engellilerde cinselliğe
bakış açılarının değerlendirilmesi
Assessing the sexual attitudes of midwifery students and their point of views about
sexuality in disabled people
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Özet
Birey, aile ve toplumun cinsel sağlığını geliştirmede önemli role sahip olan ebelik öğrencilerinin cinsel
tutumları, gerek kendilerini gerekse eğitim ve danışmalık verdikleri engelli bireyleri etkileyebilir. Bu açıdan
araştırma, ebelik bölümü öğrencilerinin cinsel tutumları ve hizmet verdikleri engellilerde cinselliğe bakış
açılarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Araştırma, Türkiye’de bulunan bir devlet üniversitesinin ebelik bölümü öğrencilerinde tanımlayıcı olarak
yürütülmüştür. Evrenden örneklem seçimi yapılmamış, bölümde bahar yarıyılında öğrenim gören ve
araştırmaya katılmayı kabul eden 266 öğrenci (ulaşılabilirlik %84.9) araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma
verileri gözlem altında uygulama yöntemi ile “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hendrick Cinsel Tutum Ölçeği”
kullanılarak toplanmıştır.
Araştırmada; öğrencilerden %13.5’inin engellilere bakım-danışmanlık sağladığı, %26.3’ünün engellilerin
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) gereksinimini karşılamak için mesleki bilgilerinin-%28.6’sının mesleki
becerilerinin yeterli olduğunu düşündüğü ve %57.9’unun engellilerle CSÜS gereksinimlerini rahatlıkla
konuşabileceği belirlenmiştir. Engellilerin CSÜS ile ilgili gereksinimlerine yönelik öğrencilerin; %87.6’sı
CSÜS gereksinimleri olduğunu, %94.7’si cinsellik haklarının bulunduğunu, %94.7’si aile planlaması
yöntemleri hakkında bilgilendirilmeleri gerektiğini, %76.7’si gebe kalmalarını uygun bulduğunu, %80.1’i
normal doğum yapabileceklerini ve %92.5’i anne-baba olabileceklerini düşündüğünü ifade etmiştir.
Öğrencilerin cinsel tutum ölçeği alt boyut puan ortalamaları incelendiğinde; “onaylayıcılık”ta 4.40±0.68,
“doğum kontrolü”nde 3.85±1.03, “paylaşım”da 2.55±1.05 ve “araç olarak değerlendirme”de 3.60±0.98 olarak
belirlenmiştir.
Bu sonuçlar doğrultusunda, ebelik bölümü öğrencilerine eğitim süreçlerinde engelli bireylerin CSÜS
gereksinimleri ve yaklaşımlar konusunda duyarlılık, bilgi ve beceri kazandırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ebelik, öğrenci, engellilik, cinsellik, tutum.
Abstract
The sexual attitudes of midwifery students, who have an important role in improving the sexual health of the
individual, the family and the society, can affect themselves and people with disabilities to whom they provide
education and counseling. In this respect, the research was conducted to assess the sexual attitudes of the
midwifery students and their point of views about sexuality in disabled people.
The research was conducted descriptively with midwifery students of a state university in Turkey. Sample
choice was not made from the population and 266 students (84.9% accessibility) were included in the study
who were studying in spring semester and who agreed to participate in the study. The data were collected by
using the “Personal Information Form” and the “Hendrick Sexual Attitudes Scale”.
In the study, 13.5% of the students provided care and counseling to the disabled, 26.3% thought that their
occupational knowledge and 28.6% thought that their occupational skills were sufficient to meet the need for
Sexual and Reproductive Health (SRH) of the disabled, and 57.9% were able talk comfortably with the disabled
the need for SRH. About the SRH needs of the disabled people, 87.6% of the students said they had a need for
SRH, 94.7% said they had sexual rights, 94.7% said they had to be informed about family planning methods,
76.7% said they were suitable for pregnancy, 80.1% said they could perform normal birth and 92.5% of them
said they could be parents. When the sexual attitude subscale scores of the students were examined, it was
determined as 4.40±0.68 for “permissiveness”, 3.85±1.03 for “birth control”, 2.55±1.05 for “communion” and
3.60±0.98 for “instrumentality”.
In the light of these results, it is recommended that the midwifery students gain sensitivity, knowledge and skills
about the SRH needs and approaches of the disabled individuals during their education process.
Keywords: Midwifery, student, disability, sexuality, attitude.
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Özet
Geçmişten günümüze dek Alman edebiyatının çeşitli türdeki eserlerinde aşk temasının sıklıkla işlendiği
görülmektedir. Bununla birlikte, bu işleniş dönemden döneme ve de yazardan yazara farklılık
göstermektedir. Bu çalışma ile Alman edebiyatında aşk temasının farklı işlenişi üzerine örnekler
sunularak, metin analizi (Textanalyse) ve metin yorumu (Interpretation) yöntemleri eşliğinde örnekler
irdelenecektir. Alman edebiyatının en büyük ustası olarak bilinen Johann Wolfgang von Goethe’nin 1774
yılına ait “Die Leiden des jungen Werther” başlıklı romanı ile Avusturyalı Yahudi asıllı kadın yazar Ilse
Aichinger’in 1953 yılına ait “Knöpfe” başlıklı radyo oyunu aşk teması yönünden karşılaştırılmalı olarak
yorumlanacaktır. Romanda çok duygusal bir genç adam olan roman kahramanı Werther evli bir kadına
olan umutsuz aşkı nedeniyle intihar ederken, radyo oyununda kadın kahraman Ann ve erkek arkadaşı
içinde bulundukları savaş sonrası ekonomik kriz döneminin de etkisiyle hislerin körleşmiş olduğu bir aşk
ilişkisi yaşar. Bu iki örnek eserde ortaya çıkan aşk temasının farklı işlenişinin nedenleri sonuç bölümünde
ortaya koyulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aşk Teması, Edebi Dönemler, Metin Analizi, Metin Yorumu
Abstract
From the past to the present day, it appears that love as a theme has been handled in various works of
German literature. Along with this, however, these handlings differ from period to period, and also from
writer to writer. This study will present examples on different handlings of love themes in German
literature in order to examine them in conjunction of methods such as text analysis and interpretation. A
novel entitled “Die Leiden des jungen Werther” from 1774 by Johann Wolfgang von Goethe, known as
the greatest master of German literature, and a radio play entitled “Knöpfe” from 1953 by Ilse Aichinger,
an Austrian woman writer of Jewish descent, will be examined by comparison. The novel deals with love
of a young and very emotional man named Werther, who suicides due to desperate love to a married
woman, while the radio play refers to a love relationship between Ann and her boyfriend, in which the
emotions are blinded by the influence of the economic crisis of postwar period. The reasons for the
different handlings of love themes in these two sample works will be revealed in the conclusion part.
Keywords: Love Theme, Literary Periods, Text Analysis, Interpretation
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Bisfenol A Toksikasyonuna Maruz Kalan Erkek Yeni Zelanda Tavşanlarında
Punikalajinin Reprodaktif Parametreler Üzerine Düzeltici Etkisi
Ameliorating effects of Punicalagin on reproductive Bisphenol A toxicity in male
New Zealand Rabbits
Özlem Yıldız GÜLAY

Mehmet Şükrü GÜLAY

Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Özet
TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmamızda (proje no: 116O027), bifenol A (BPA) uygulanan erkek
Yeni Zelanda tavşanlarının bazı spermalatojik parametrelerinde oluşabilecek negatif değişikliklerin
punikalajin (PUN) uygulamaları ile düzeltilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya başlamadan önce toplam 24
adet erkek tavşan, 14 gün boyunca suni vajen kullanımı için eğitildi. Daha sonra tavşanlar rastgele 4 gruba
ayrıldı. Kontrol grubundaki erkek tavşanlara mısır yağı ve musluk suyu verildi. BPA grupunda bulunan
tavşanlara sırasıyla mısır yağı içerisinde 100mg/kg BPA ve musluk suyu verildi. PUN grubundaki
tavşanlara mısır yağı ve musluk suyu içerisinde 10 mg/kg PUN uygulandı. Son grupta bulunan tavşanlara
ise hem mısır yağı içerisinde 100mg/kg BPA hem de musluk suyu içerisinde 10 mg/kg PUN verildi.
Uygulamalar 9 hafta boyunca günlük olarak oral gavaj yoluyla yapıldı. Uyulamalar süresince tavşanlar
haftada bir kez tartılarak tedavi dozları ayarlandı. Her bir tavşandan haftada bir kez ejakülatlar toplandı.
Uygulama bitiminde toplanan ejakülat örneklerinden spermatolojik muayeneler yapıldı. Gavaj
uygulamalarının son gününde tavşanlara ötenazi yapılarak reprodüktif sisteme ait organların yaş tartımı
yapıldı. İstatistiksel değerlendirmeler için PROC GLM prosedürü ve Dunnett post hoc analizleri kullanıldı.
Uygulamanın sonunda elde edilen verilere göre gruplar arasında ejakülat hacmi, ejakülat ağırlığı, ejakülat
ph’sı, seminal plazma protein seviyeleri ve üreme organ ağırlıkları arasında farklılığa rastlanmadı
(p>0.01).Bununla birlikte ejakülattaki sperm konsantrasyonu ve progresif motilitenin BPA uygulanan
tavşanlarda önemli ölçüde gerilediği gözlendi. En yüksek sperm konsantrasyonu ve progresif motilite
istatistiki açıdan PUN tedavisi uygulanan grupta bulundu. Ayrıca BPA’ya ilaveten yapılan PUN
uygulamalarının sperm konsantrasyonu ve progresif motilite üzerine BPA’nın yapmış olduğu negatif
etkileri düzelttiği ve kontrol düzeylerine yükselttiği gözlendi (p<0.01). Çalışmamızda, BPA’nın
tavşanlarda spermatolojik parametreler üzerine olası negatif etkilerinin, PUN uygulamaları ile
düzeltilebileceği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Erkek üreme sistemi, spermatogenezis, antioksidanlar
Abstract
The ameliorating effect of punicalagin (PUN) was evaluated against the changes in some spermatological
parameters of male New Zealand White rabbits treated with bisphenol A (BPA). A total of 24 male rabbits
were trained to use artificial vagina for 14 d. After training, rabbits were divided into 4 groups. Bucks in
control group received corn oil + tap water. Rabbits in BPA and PUN groups received 100 mg/kg BPA in
corn oil + tap water, and 10 mg/kg PUN in tap water + corn oil, respectively. Rabbits in the last group
received same amounts of BPA and PUN. All treatments were administered by daily oral gavages for 9
wk. Body weights of the rabbits were evaluated once a wk and the oral doses of the treatments were
adjusted accordingly. Semen was collected once a wk from each rabbit. The last day of the experiment,
rabbits were sacrificed and reproductive organ weights were taken. The PROC GLM procedure and
Dunnett post hoc analysis were used for statistical evaluations. At the end of the experiment, the ejaculate
volume, ejaculate weight, ejaculate pH, seminal plasma protein levels and reproductive organ weights
were similar among the groups (P>0.01). However, sperm concentration and percent progressive motility
was significantly declined in bucks treated with BPA. PUN treatment alone had the highest sperm
concentration and percent progressive motility. Moreover, PUN treatment significantly improved these
parameters, up to control levels, when coupled with BPA (P<0.01). The results indicated that PUN has
ameliorating effects in neutralizing the possible toxic effects of BPA in spermatologic parameters of bucks
(TUBITAK project no: 116O027).
Keywords: Male reproductive system, spermatogenesis, antioxidants
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Abstract
cis-Diamminedichloridoplatinum(II) or cisplatin, cis-[PtCl2(NH3)2], is the one of most widely used
anticancer drug. Its effectiveness against various cancer types is well established. Despite its remarkable
pharmacological activity, the drug presents considerably disadvantages such as non-selectivity and high
toxicity. Sulfur-containing molecules have a high affinity for platinum and could form stable bonds. On
other side, thiohydantoin derivatives have potential biological and medicinal activity such as antiviral,
antifungal and anticonvulsant activity. The metal complexes of thiohydantoins are biologically active
molecules. Coordination of these compounds with well-known anticancer metal-based drugs could be
important strategy in the development of new anticancer agents. Since N-allyl-2-thiohydantoin type ligand,
5-[2-(methylthio)ethyl]-3-(2-propen-1-yl)-2-thioxo-4-imidazolidinone, has several nucleophilic groups and
could act as effective polydentate ligand towards metal ions, the mechanism of its interactions with cis[PtCl2(NH3)2] was investigated by 1H NMR spectroscopy under second-order conditions with an initial
molar ratio of complex to thiohydantoin concentration of 1:1. The results have shown high affinity of
investigated N-allyl-2-thiohydantoin type ligand for cisplatin. According to hard-soft acid-base principle,
platinum(II) has a remarkable affinity for sulphur- and nitrogen-bonding nucleophiles.
Keywords: cisplatin, thiohydantoin, antitumor agents
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Uppsala’da Ketsel Planlamaya Katılım Mekanizmaları
Participation Mechanisms in Urban Planning in Uppsala
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Dr.
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Dr.
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Özet
Bu araştırmanın konusu Uppsala’da yerel kamu katılım mekanizmalarının değerlendirilmesidir.
Araştırma, kamu katılım mekanizmalarının tanımı, fonksiyonu ve etkinliğini problematize etmektedir. Bu
araştırma özellikle, yerel yönetimlerde kentsel planlamaya etkin kamu katılımına odaklanmaktadır.
Etkinlik kavramı, yerel halkın kentsel planlama süreçlerine ve kentsel planlamaya ilişkin nihai kararlara
etkisi anlamı taşımaktadır. Bu araştırmada ilk olarak, İsveç Yerel Yönetim yasası incelenecektir. Daha
sonra, Uppsala Belediyesi’nin planlama departmanı ve yerel siyasetçilerle görüşülecektir. Araştırma şu
soruların cevaplarını analiz edecektir: (1) Belediyelerde ne tür katılım mekanizmaları vardır? (2) Var olan
katılım mekanizmalarının kentsel planlamaya etkisi nedir? (3) Bu katılım mekanizmaları kamu katılımına
olanak tanımakta mıdır? Araştırma teoriden veriye uzanan tümdengelimci bir yaklaşımla (deductive)
konuya yaklaşmaktadır. Çalışma, görüşmecilerle yapılacak mülakatlar ve ilgili kurum ve kişilerle
yapılacak röportajlar bağlamında nitel (qualitative) bir araştırma özelliği taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Katılım, Yerel Yönetimler, Yerel Demokrasi.
Abstract
The subject of this research is the assessment of local public participation mechanisms in Uppsala. The
research problematizes the definition, function effectiveness of participation mechanisms regarding people
for the participation. Thus this research focuses on effectiveness of the participation mechanisms on urban
planning in local governments. The term of effectiveness mean local people’s participation in urban
planning and its effects on the final decisions. Initially, Swedish Local Governments Act will be
considered. Later on, interviews will be made with local politicians and planning department of Uppsala
Municipality. Important questions to analyze how this is carried out in municipalities are as following: (1)
What kind of participations mechanisms exist in local government? (2) What is its effectiveness on urban
planning? (3) Does it allow of public influence? The research approaches the subject with a deductive
approach, which reaches the data by starting from the theory. In addition, the research is partly inductive,
because of the fact that it aims to contribute to the theory by using the findings of the field study. It also
carries a qualitative research characteristic in the context of the interviews to be carried out with the
participants and the interviews carried out with relevant institutions and individuals.
Keywords: Urban Planning, Participation, Local Governments, Local Democracy
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Kadınların Karar Mekanizmalarında Yaşadığı Paradoksal Durum: Toplumsal
Cinsiyet Ontolojisi
Paradoxical Situation Experienced by Women in the Decision Making Mechanism:
The Ontology of Social Gender
Rabia Bahar ÜSTE
Doç.Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı

Özet
Toplumun iki ana unsuru olan kadın ve erkek birarada yaşamalarına rağmen çoğu zaman toplumda eşit
bir biçimde yer almamışlardır. Biyolojik olarak taşıdıkları farklılığın dışında “eşit” olmaları gereken kadın
ve erkek özellikle siyaset alanında yüzyıllardır bunu sağlayamamıştır. Kadın, siyasetten uzak tutulan ya
da tutulması gereken bir özne olarak görülmüştür. Karar mekanizmalarında yer alanlar erkekler olmasına
rağmen, alınan kararlar tüm toplumu kadınları da ilgilendirmektedir. Bu noktada, kadınlar toplumların
kendilerine çizdiği roller içinde siyasal alandan uzak tutulan bir anlayışla sürekli mücadele etmek zorunda
kalmışlardır.
Çalışmadaki temel amaç, toplumsal cinsiyet ve cinsiyetlerin toplumsallaştırılması konusunda, kadın–
erkek arasında yaşanan eşitsizliklerin, toplumların geleceği ve toplumların geleceği hakkında karar veren
mekanizmalarda nasıl bir olumsuzluk tehlikesi içerdiğinin imgelenmesidir. Çalışma üç bölümden
oluşacaktır. Birinci bölümde, modernizmin, cinsiyet ve cinsiyet kimliği üzerine etkileri ile toplumsal
cinsiyet, önyargılar, toplumların kadın ve erkeklere yüklediği roller üzerinde durulacaktır. Modernizm,
kadın ve siyaset arasındaki ilişki cinsiyetlerin toplumsallaştırılması açısından sorgulanacaktır. İkinci
bölümde, Postmodernizm, kadın, siyaset konuları bağlamında öteki kavramı ele alınarak, karar
mekanizmalarında öteki olmanın ayrımcılığı üzerinde durulacaktır. Üçüncü bölümde ise, kadınların,
toplumsal cinsiyet ve sosyal roller bağlamında karar alma mekanizmalarında yer almaları ve öteki olmadan
etkileri tartışılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, toplumsal cinsiyet, demokrasi, parlamento.
Abstract
The two main elements of society, men and women, despite living together most of the time it was in a
format that is equal in society. Biologically, they carry out the different “equal” to men and women who
have been unable to do so for centuries, especially in the field of politics. Women, politics as a subject that
need to be kep tor maintained. They men in decision making, although the decisions taken concerning the
womwn the whole community. At this point, the women drew him roles in political societies away from
the area have had to struggle with an understanding that is maintained.
Study the main focus when it comes to gender and gender socialisation, women the future of the
community and of the inequalities between men of the communities who make decisions about the future
mechanism in what kind of danger of negativity is specifying that contain. Work will consisit of three
parts. The first chapter, the effects of gender and gender identity of modernism with gender stereotypes,
women and men of the community will focus on the roles that are installed. Modernity, the relationship
between women and politics in terms of gender socialisation will be explored. In the second part,
postmodernism, woman, in the context of other political issues by considering the concept, the other being
decision making will focus on discrimination. The third chapter, in the context of women, gender and
social roles take part in decision making and debates about the effects of the other without.
Keywords: Women, gender, democracy, parliament.

191

Türkçe Başlık
İngilizce Başlık

Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

Metindilbilim Odaklı Araştırma ve Uygulamaların Akademik Çeviri Eğitimi
Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Texlinguistic Researches and Practices in Terms of Academic
Training in Translation
Rahman AKALIN
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Dr. Öğr. Üyesi
Trakya Üniversitesi

Öğrt.
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Özet
Çeviri edimi, çeviribilim araştırmaları çerçevesinde yer yer bir ‘metin oluşturma süreci’ olarak
tanımlanmış, bu paradigmatik yönelim de 70'li yıllarla birlikte çeviribilimde metin odaklı bakış açısının
doğmasına zemin hazırlamıştır. Bu yönü ile metin odaklı yaklaşım, kuramsal açıdan çeviribilimin
disiplinlerarası araştırma hacmindeki araştırma katmanlarından biri olmuştur. Çeviribilim araştırmalarının
kuramsal alanı ile etkileşim olanaklarını arayan bir uygulama sahası olarak akademik çeviri eğitimi ise
eğitim-öğretim planlamalarında metindilbilimin ürettiği verilere yer vermektedir. Bu verilerin çeviri
uygulamasına yönelik olası yansımaları ve kazanımları ise çeviri eğitimcileri açısından araştırılmaya değer
bir konu olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada akademik çeviri eğitiminin metin temelli araştırmaları
ve uygulamaları multidisipliner acıdan nasıl ele aldığı ve değerlendirdiği bulgulanmaya çalışılacaktır. Bu
araştırmada kurumsal düzeyde akademik çeviri eğitimi verilen bölümlerin sekiz yarıyıllık ders planları
incelenecektir. İnceleme sonunda elde edilen veriler çözümlenerek yorumlanacak, buradan hareketle
metin odaklı çalışmaların çok boyutlu olarak ele alınan akademik çeviri eğitimindeki yeri ve işlevine
ilişkin saptamalarda ve gerekçeli önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: metindilbilim, çeviri eğitimi, metin, çeviri, çeviribilim
Abstract
Translation is defined as a 'text creation process' in the framework of the pure researches on translation
fact. This paradigmatic orientation, along with the seventies, laid the groundwork for the birth of textfocused approach in translation studies. In this respect, the text-oriented approach has become one of the
layers of research in the interdisciplinary research volume of translation studies. Academic training in
translation as a practice field that seeks the possibilities of interaction with the theoretical field of
translational researches, gives the data produced by textlinguistic in educational-instructional planning.
Possible reflections and achievements of these data towards translation practice come into prominence as
a worth researching topic for translation educators. In this study, it will be tried to find out how the
academic training in translation handles and assesses text based researches and practices with a
multidisciplinary way. In this research, eight semester lesson plans of the departments where institutional
academic training in translation is given will be examined. The data obtained at the end of the examination
will be analyzed and interpreted. From there, some findings and justified suggestions will be given about
the place and function.of the text-focused studies in the multi-dimensioned academic training in
translation.
Keywords: textlinguistic, translation education, text, translation, translation studies
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Tripolis Antik Kentinin (Denizli/Türkiye) Ornitofaunası
Ornithofauna of Tripolis Ancient City (Denizli/Turkey)
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Özet
Çalışmanın amacı, kuş türlerinin mevsimsel dağılımını, bölgesel statüsünü (yerli, göçmen vb.) ve IUCN
kriterleri ile birlikte Tripolis Antik Kentinin kuş faunasını belirlemektir.
Bu çalışma Ocak 2017 - Aralık 2017 tarihleri arasında Denizli ili Tripolis Antik Kentinde yapılmıştır.
Ayda iki defa olmak üzere 24 defa arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Transekt, nokta ve rastgele sayım
yöntemleri ile gözlemler yapılmış ve gözlemlerde dürbün, teleskop ve çeşitli marka ve büyütmeli fotoğraf
makineleri kullanılmıştır. Gözlenen kuşların teşhisi için Heinzel vd.(1995) ve Svensson vd.(2009) referans
kitaplarından yararlanılmıştır.
Sonuç olarak, Tripolis Antik Kentinde 10 takımdan 26 familyaya ait toplam 80 kuş türü tespit edilmiştir.
Bunlandan 29 tanesi yerli, 26 tanesi yaz göçmeni, 13 tanesi kış göçmeni ve 12 tanesi de transit göçmendir.
IUCN kriterlerine göre araştırma alanında bütün türler LC (düşük endişe) kategorisindedir.
Anahtar Kelimeler: Ornitofauna, Tripolis Antik Kenti, Denizli, Türkiye
Abstract
The aim of the study is to determine the bird fauna of Tripolis Ancient City with the seasonal distribution,
regional status (Resident, migrant etc.) and IUCN criteria’s of bird species.
This study was carried out in the Tripolis Ancient City in Denizli province between January 2017December 2017. A total of 24 field trips were performed twice a month and observations have been done.
Transect, point and random counting methods, binoculars, telescopes and cameras with various brands and
enlargement properties were used for observations. Heinzel et al.(1995) and Svensson et al.(2009) bird
reference field books were used for the diagnosis of observed birds.
As a result of field surveys, 80 bird species of 26 families from 10 order were identified in Tripolis Ancient
City. Among them, 29 species are residents, 26 species are summer visitors, 13 species are winter visitors
and 12 species are passage migrants. According to the IUCN criteria’s, all species observed in research
area are in LC (least concern) category.
Keywords: Ornithofauna, Tripolis Ancient City, Denizli, Turkey.

193

Türkçe Başlık
İngilizce Başlık

Impulsiv Difüzyon operatörleri için Ters Problemler
Invers Problems for the Diffusion Operators with Impulse
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Özet

Bu çalışmada
l(y) ≔ −y ′′ + [q(x) + 2λp(x)]y = λ2 y, xϵ[0,a)⋃(a,π]
(1)
diferansiyel denkleminin
U(y) ≔ y ′ (0) = 0, V(y) ≔ y(π) = 0 (2)
sınır koşulları ve
y(a + 0) = αy(a − 0), y ′ (a + 0) = α−1 y′(a − 0) (3)
Süreksizlik koşullarını sağlayan çözümlerinin önemli özellikleri öğrenilmiş ve bu özelliklerden
yararlanarak bazı ters problemlerin çözümleri verilmiştir. Burada λ spektral parametre,
π

q(x)ϵL2 (0, π), p(x)ϵW21 (0, π) reel değerli fonksiyonlar,α > 0, α ≠ 1 , a ∈ ( 2 , π).
Sunulan çalışmada impulsive difüzyon operatörleri için konulan ters spektral problemlerin çözümü için
daha önce yapılan benzer çalışmalar da uygulanan yöntemlerden farklı olarak bu tip problemlerin çözümü,
yani difüzyon operatörlerinin spektral verilere göre belirlenmesi için yeni farklı bir yöntem önerilmiştir.
Dolayısıyla, bu çalışmada (1)-(3) problemine karşılık gelen Gelfand- Levitan- Marchenko tipinde integral
denklem elde edilmiş ve bu integral denklem yardımı ile verilen problem için spektral verilere göre
konulmuş ters spektral problemin çözümü için gerekli koşullar elde edilmiştir.
Bu çalışma, Cumhuriye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (CÜBAP) tarafından F-532 Proje
Numarası ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Difüzyon Operatörü, Süreksizlik Koşulları, Spektral Veriler, GLM denklemi
Abstract
We consider the differential equation
l(y) ≔ −y ′′ + [q(x) + 2λp(x)]y = λ2 y, xϵ[0,a)⋃(a,π]
(1)
with the boundary conditions
U(y) ≔ y ′ (0) = 0, V(y) ≔ y(π) = 0 (2)
and discontinuous conditions
y(a + 0) = αy(a − 0), y ′ (a + 0) = α−1 y′(a − 0) (3)
where λ is spectral parameter, y = y(x, λ) is an unknown function,q(x)ϵL2 (0, π), p(x)ϵW21 (0, π) are
π
real-valued functions and α > 0, α ≠ 1 , a ∈ ( 2 , π).
In this work, a distinct method, unlike other studies of the inverse spectral problems for the diffusion
operator, is presented for the reconstraction of the diffusion operator by the spectral datas. Namely, the
integral equtions of Gelfand-Levitan-Marchenko type are obtained for the problem (1)-(3) and is proved
sufficient condition for the inverse problem by these integral equations and the spectral datas of the
problem (1)-(3).
This work is supported by the scientific research Project fund of Cumhuriyet University under the
Project number F-532.
Keywords: Diffusion Operator, Discontinuous Conditions, Spectral data, GLM Equation
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Sosyal Medya Video Paylaşım Sitelerindeki Çocuk Kanallarında Yer Alan
Videoların İncelenmesi: YouTube Örneği
Analyzing The Videos On The Children Channels Of The Social Media Video
Sharing Sites: The Case Of YouTube
Safiyye MUTLU

Gülen BARAN

Araş. Gör.
Çankırı Karatekin Üniversitesi

Prof. Dr.
Ankara Üniversitesi

Özet
Sosyal medyanın hayatın her alanına ve her gruptan insana ulaştığı günümüzde çocuklar da sosyal
medyada çok fazla vakit geçirmekte, birçok etkiye açık hale gelmektedir. Sosyal medya üzerinde
karşılaşılabilecek riskler, söz konusu çocuklar olduğunda daha ciddi bir hal almaktadır. Özellikle video
içeriklerinin paylaşıldığı sosyal medya ortamları, videoların bilgiyi çok yönlü iletme özelliği
düşünüldüğünde olumsuz içerikler açısından daha büyük etkilere neden olabilmektedir. Günümüzde en
yaygın video paylaşım sitesi niteliğinde olan YouTube üzerinde isteyen her birey kendi kanalına sahip
olup video içerikler yayınlayabilmektedir. İzleyici ve üretici kitle içerisinde çocuklar da çok büyük bir
paya sahiplerdir. Bu nedenle ülkemizde de çocuklar tarafından video paylaşılan popüler YouTube
kanallarının sayısı her geçen gün artmaktadır. Hedef kitlesi yine çocuklardan oluşan bu kanalların izlenme
sayıları ise milyonlara ulaşmaktadır.
Bu araştırmada sosyal medya video paylaşım sitelerinden YouTube üzerinde çocuklar tarafından
yayınlanan videoların içerdikleri unsurlar açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında
YouTube’da çocuklara ait kanallar içinden en fazla izlenme sayısına sahip 10 kanal ve bu kanallarda en
fazla izlenen 5 video seçilmiş, toplamda 50 video incelenmiştir. Videolar incelenirken araştırmacılar
tarafından oluşturulan ‘Video İnceleme Formu’nda bulunan kriterler göz önüne alınmıştır.
Araştırma sonucunda videoların 39’unun reklam unsurları içerdiği gözlemlenirken, 34’ünün oyunoyuncak ile ilgili özendirici unsurlar, 26’sının cinsiyete özgü kalıpyargılar, 22’sinin giyim ve aksesuar
gibi özendirici unsurlar, 14’ünün uygunsuz davranış, 11’inin uygunsuz sözel ifade içerdiği belirlemiştir.
Elde edilen bulgular yorumlanarak tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, YouTube, Video, Çocuk Kanalları.
Abstract
Children spend plenty of time on social media and have become vulnerable to many effects today, when
social media is accessible to every field of life and to every group of people. Risks likely to be encountered
on social media become even more serious when the children are in question. Especially, the social media
environments, where video contents are shared, may lead to larger effects in terms of negative contents
when considering the feature of videos to convey multidirectional information. Qualified as the most
widespread video sharing website today, YouTube enables every willing individual to broadcast video
contents by having their own channel. Children have a major share in the viewer and producing group.
Therefore, the number of popular YouTube channels, where videos are shared by children in Turkey,
increases day by day. The number of people, who watch these channels consisting of children as the target
group again, reach to millions.
The purpose of this study is to analyze the videos broadcasted by children on YouTube, one of the social
media video sharing websites, in terms of the elements they contain. Within the scope of the study, 10
channels owned by children that have the maximum rating in YouTube were selected and the mostly
watched 5 videos in these channels were chosen and a total of 50 videos were examined. While examining
the videos, the criteria in the Video Analysis Form prepared by the researchers were taken into account.
As a result of the study, it was observed that 39 of the videos contained advertising elements, 34 contained
elements encouraging games-toys, 26 contained gender-specific stereotypes, 22 contained promoting
elements such as clothes and accessories, 14 contained inappropriate behaviors, and 11 contained
inappropriate oral expressions. The obtained results were interpreted and discussed.
Keywords: Social Media, YouTube, Video, Children’s Channels.
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Organizasyonlarda 6S Metodolojisinin İş Kazaları İle Etkileşimi
The Interaction with Occupational Accidents of 6S Methodology in Organizations
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Özet
İdeal çalışma ortamını oluşturma gayreti içinde olan 6S uygulaması, temelde iş yeri ortamının
düzenlenmesi felsefesini içermekle birlikte 5S metedolojisine eklenen safety (güvenlik) ifadesi ile
emniyetli bir iş yeri ortamını ve dolayısıyla iş kazalarının sıfıra indirilme hedefini içermektedir. 6S
uygulaması; kaliteli, güvenli, güvenilir ürün ve/veya hizmetlerin üretildiği bir yer olan temiz, ekipman
temininde neyin nerede olduğu bilinen, çalışanın içinde bulunduğu ortamdan mutlu olduğu, işyeri
organizasyonunun tertip ve düzenine ilaveten verimliliği artırmanın yanı sıra güvenliği de arttırmayı
amaçlar. Özellikle üretim işletmelerinin makine çevrelerinde 6S uygulamasındaki safety (iş güvenliği)
adımı, iş kazalarının önlenmesi adına oluşturulacak organizasyon bilinci açısından son derece önemlidir.
6S uygulamasında seiri (ayıklama), seiton (düzenleme), seiso (temizleme), safety (iş güvenliği) , seiketsu
(standartratlaştırma), shitsuke (sürdürüp disipline etme) kısımları arasında safety bir adım olarak gösterilse
de her zaman gözetilmelidir. Gereksiz işlemleri, kalite kayıplarını ve hatayı önleme amacında olan 6S
birçok yönetim sisteminin temel yapıları arasında yer alır. 6S tüm üretim/hizmet sahalarında, özel-kamu
ayrımı yapmaksızın tüm yaşam alanlarında uygulanabilir. Dolayısıyla her yerde, her zaman ve herkes
tarafından uygulanması önerilir. Örneğin yollardaki şerit çizgisi dahi bir 6s uygulamasıdır. Bu çalışmada,
6S ve işletmenin güvenlik performansı arasındaki bazı ilginç ilişkiler ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: 6S, iş güvenliği, iş kazası, 5S
Abstract
The 6S application, which is aimed at creating an ideal working environment, basically includes the
philosophy of regulation of the workplace environment, but also includes a safety workplace environment
added to the 5S methodology and thus a goal of reducing workplace accidents. 6S application aims to
increase safety as well as increase productivity that a place quality, safe, reliable products and / or services
are produced in the supply of clean equipment. Also the employees is happy in the environment in addition
to the arrangement and arrangement of the workplace organization. Especially in the machine
environments of the manufacturing enterprises, the safety step of 6S application is very important in terms
of organizational consciousness to be formed in order to prevent occupational accidents. It should always
be observed as a safety step, between seizure, sort (seiri),set in order (seiton), shine (seiso), safety,
standardization (seiketsu), sustain (shitsuke) parts in 6S application. 6S, which is aimed at preventing
unnecessary operations, quality losses and errors, is one of the basic structures of many management
systems. 6S, can be applied to all production areas / service areas in all living areas without special-public
distinction. Therefore it is recommended to be implemented everywhere, every time and everybody. For
example, even the strip line in the road is a 6s application. In this study, some interesting relationships are
presented between safety performance of the enterprise and 6S.
Keywords: 6S, occupational safety, occupational accident, 5S

196

Türkçe Başlık
İngilizce Başlık

Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

Eğitimde Kullanılan Medikal İllüstrasyonlarınGörsel İletişim Tasarım
Açısından İncelenmesi
Examination of Medical Illustrations used in the Education from the Perspective of
Visual Communication Design
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Özet
Gardner’ın Zeka Kuramında yer alan görsel (uzamsal) zeka eğitimde görselleştimenin önemli olduğunu
vurgulamaktadır. Reklam, sağlık, ticaret vb. birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da illüstrasyon
oldukça gerekli bir görselleştirme aracıdır. İllüstrasyon aracılığı ile bilgilendirme yapmak
kolaylaşmaktadır. Grafik tasarım içerisinde yer alan bilgilendirme tasarımında illüstrasyon önemli bir yere
sahiptir. Bu bağlamda eğitim kitaplarında, eğitici animasyonlarda, mobil eğitim içeriklerinde sıklıkla
bilgilendirici rolüyle illüstrasyonlar karşımıza çıkmaktadır. Eğitimde Fen bilimleri gibi yoğun içeriklerin
olduğu alanlarda illüstrasyonlarla görselleştimek öğrencilerin algılarını kolaylaştırmaktadır. Böylelikle
sözel bilgi soyut halden somut hale geçmektedir. Fen bilimleri gibi sayısal alanların tasarımla aktarılması
disiplinlerarası çalışmalara da olanak sağlamaktadır. Araştırma kapsamında eğitim kitaplarında yer alan
medikal illüstrasyonların Türkiye’deki kullanımı ile uluslararası mecralarda örneklerinin incelenmesi ve
görsel iletişim açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada literatür araştırması yardımıyla
nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İllüstrasyon, Eğitim, Medikal İllüstrasyon, Görsel İletişim Tasarım
Abstract
The image included in Gardner’s Intellectual Theory is pointing out that visualization is important in terms
of intellectual (spatial) education. An illustration is a considerably important tool of visualization in the
domain of education as it is for various domains such as an advertisement, health, and trade and so on.
Informing by the means of illustration is a simplification. Illustration has an important place in terms of
the design of informing that is included in the graphic design. In this context, illustrations appear frequently
in terms of books of education, educative animations and in mobile education contents with their
informative roles. In the fields of education which include intensive content, such as Sciences,
visualization simplifies the perception of students. In this way, verbal knowledge becomes solid instead
of being abstract. Transferring quantitative fields such as sciences through design also enables to conduct
interdisciplinary studies. In the scope of the study, it has been aimed to examine the examples and the use
of medical illustrations included in the education books in Turkey and in the international field and to
evaluate them from the communication perspective. In the research, qualitative research methods have
been used with the support of literature review.
Keywords: Illustration, Education, Medical Illustration, Visual Communication Design
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Deneylerde Kullanılan Kumların Özellikleri
Properties of Sands Used in Experiments
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Özet
Zemin mekaniği deneylerinde kullanılan kum numuneleri belirli standartlarda olabildiği gibi rast gele
seçilmişte olabilir. Genel olarak kumların özgül ağırlığı 2.60-2.70 arasında değişmektedir. Bu değer
mineral içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin sedimanter yan kaça sahip alandan alınan kum
numunesi 2,75 değer verirken, magmatik kökenli bir alandan alınan numune 3.44 değerine sahip
olabilmektedir. Kumun oluşum yeri de ayrı bir faktördür. Deniz kenarından alınan kum numunelerinin
tane yapıları daha köşeliyken nehir kenarından alınan kumlar daha yuvarlaktır
Oluşum bölgesi ve oluştuğu kayaçtan bağımsız olarak her kumun kendi tane dağılımı vardır.
Tüm bu faktörler her bir kuma ayrı bir kimlik kazandırmaktadır. Kumun özellikleri deney sonuçlarını
etkilemektedir. Köşeli taneler arasında sürtünme fazlayken yuvarlaklar arasında daha azdır. İyi
derecelenmiş zeminler uniform zeminlere göre daha yüksek kayma direncine sahiptir. birim hacim ağırlık
azaldıkça boşluk oranı artmaktadır. Bu nedenle kayma direnci azalmaktadır
Konsolidasyon, üç eksenli ve kesme kutusu deneyleri yapılmadan önce kumun ayrıntılı şekilde fiziksel
özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kum, özgül ağırlık, zemin mekaniği, kesme kutusu
Abstract
The sand samples used in the soil mechanics tests may be randomly selected as they may be in certain
standards. In general, the specific weight of sand varies between 2.60-2.70. this value varies according to
the mineral content. For example, when the sand sample taken from the area with the sedimentation side
is valued at 2.75, the sample taken from a magmatic area can have a value of 3.44. The location of the
sand is a separate factor. the sand taken from the side of the river is rounded while the grains of the sampled
sand are more angular. each kumun has its own grain distribution, independent of the formation zone and
the rock formed. sand properties affect test results. Friction between angular corners is less between the
rounds. well graded soils have higher slip resistance than uniform soils. As the unit volume weight
decreases, the void ratio increases. so the shear resistance is reduced
All these factors give each sands individual a distinct identity. the physical properties of the sand must be
determined in detail, before consolidation, triaxial and shear box tests
Keywords: Sand, specific gravity, soil mechanics, shear box
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Sosyal Sermaye İle İşletme Performansı Arasındaki İlişkide Rekabet Stratejilerinin
Aracılık Rolü
The Mediating Role of Competitive Strategies in the Relationship Between Social Capital
and Firm Performance
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Özet
Sosyal sermaye, genellikle sosyal ilişkilerde gömülü olan bir varlık olarak tanımlanmaktadır (Leana ve Van
Buren, 1999). Sosyal sermaye, işletme dışında kurulan sosyal ağlarda ve ilişkilerde gömülü olup, bir işletmenin
rekabet avantajı ve performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Örgütlerde sosyal sermayenin içsel ve dışsal
olmak üzere iki türü vardır (Adler ve Kwon, 2002). İçsel sosyal sermaye, örgüt içerisinde çalışanlar arasındaki
uyum ve işbirliğini (Adler ve Kwon, 2002); dışsal sosyal sermaye, bir aktörün sosyal ilişkilerinden doğan ve
aktöre avantaj sağlayan kaynaklar bütününü ifade etmektedir (Burt, 1992).
Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde dışsal sosyal sermayenin işletme performansı üzerine etkisini
incelemektir. Ayrıca dışsal sosyal sermaye ve işletme performansı arasındaki ilişkiye uygulanan rekabet
stratejilerinin aracılık edip etmediğini incelemektir. Veriler, Antalya ve İstanbul illerinde faaliyet gösteren beş
yıldızlı otel işletmelerinin üst düzey yöneticilerinden anket tekniğiyle elde edilmiştir. Elde edilen 300 geçerli
anket analize tabi tutulmuştur. Araştırmada öncelikle ölçeklerin yapı geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi
(AFA) ve güvenirlik analizi (Cronbach’s alpha) yapılmıştır. Daha sonra dışsal sosyal sermaye, rekabet stratejisi
ve işletme performansı arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Araştırmanın yönteminde çoklu regresyon analizi
kullanılmıştır. Bulgulara göre, dışsal sosyal sermayenin işletme performansı üzerinde anlamlı ve pozitif bir
etkisi vardır. Dışsal sosyal sermayenin rekabet stratejisi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. Ayrıca,
dışsal sosyal sermaye ile işletme performansı arasındaki ilişkiye rekabet stratejileri (maliyet liderliği ve
farklılaştırma) kısmen aracılık etmektedir. Aracılık etkisinin anlamlılığına Sobel testi ile bakılmıştır. Sobel testi
sonuçları Z=7.03, p<0.001 şeklindedir. Çalışmanın önemi, son yıllarda geniş bir çalışma alanı bulmuş olan
sosyal sermaye kavramının konaklama sektörü bağlamında incelenmiş olmasıdır. Bu çalışma, yerli yazında
konaklama sektöründe dışsal sosyal sermaye, işletme performansı ve rekabet stratejisi kavramları arasındaki
ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alması nedeniyle önemli görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal sermaye, işletme performansı, rekabet stratejisi
Abstract
Social capital is an asset embedded in non-business social networks and relationships (Leana and Van Buren,
1999). Social capital has a positive influence on an organization’s competitive advantage and business
performance (Adler and Kwon, 2002). Social capital has two dimensions which are internal and external.
Internal social capital means harmony and cooperation among employees within the organization (Adler and
Kwon, 2002); external social capital refers to all of the resources that arise from an actor’s social relations that
act as an advantage (Burt, 1992).
The purpose of this study is to examine the relationship between external social capital and business
performance in hotels. For this purpose, the sample and method of research were determined. The data came
from surveys completed by the managers of five star hotels in Antalya and İstanbul. The 300 valid
questionnaires obtained from survey were analyzed. First, AFA (explanatory factor analysis) for construct
validity of the scales and reliability analysis (Cronbach’s alpha) were performed in the study. Then, the
relationships between external social capital, competitive strategy and business performance were analyzed.
Multiple regression analysis was used in the research method. According to the results, external social capital
positively affects firm performance. External social capital positively affects competitive strategies.
Furthermore, we find that competitive strategies are partially mediated between external social capital and firm
performance. Sobel test results are Z=7.03, p<0.001. The importance of this study is that the concept of social
capital, which has found a wide field of work in recent years, has been examined in the context of the hospitality
industry. This study is considered important because it comprehensively examines the relationship between the
concepts of external social capital, firm performance and competitive strategy in the hospitality industry in
literature.
Keywords: Social capital, firm performance, competitive strategies
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Sağlık Turizmi Kapsamında Rekabet Avantajı Yaratacak Yeni Bir Strateji:
“Hippoterapi Uygulamaları”
A New Strategy to Create Competitive Advantage in the Health Tourism:
Hippotherapy
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Özet
Dünya genelinde 21. yüzyılın başlarından itibaren turizmin geleceğini belirleyen köklü değişimler
yaşanmaktadır. Bu değişimlerden biri de, sağlıklı yaşam ve insan sağlığına önem veren ülkelerde gelişen
“sağlık turizmi” olgusudur. “Tedavi amacı ile yapılan seyahatler” olarak da tanımlanan sağlık turizmi,
kişilerin zihinsel ve fiziksel olarak iyi olma hallerini devam ettirmeleri ya da kendilerini yenilemeleri ile
medikal tedaviyi de içeren bir turizm türü olarak kabul edilmektedir. Sağlık turizmi saç ekiminden, diş
tedavisine, estetik ameliyatlardan tüp bebeğe kadar sağlıkla ilgili seyahatleri içeren çok geniş bir yelpazeyi
kapsamaktadır.
Son yıllarda sağlık alanında önemi ve etkileri giderek artan konulardan biri de “Hippoterapi”
uygulamalarıdır. At ile terapi yöntemi olarak Hippoterapi uygulamaları, serebralpalsiden, otistiklere, beyin
travmalarına, felçlilere, psikolojik problemleri olan tüm yaş gruplarına (2-60 yaş) ana tedaviyi destekleyici
olarak uygulanan bir yan terapi uygulamasıdır. Başka bir ifadeyle Hippoterapi, motor ve duyu girdileri
sağlamak için atın karakteristik hareketlerinin kullanıldığı özel bir terapi biçimidir. Yapılan araştırmalar,
söz konusu hastalıklarda Hippoterapi uygulamalarının kaba motor fonksiyonları ve denge reaksiyonları
üzerinde olumlu etkileri olduğunu kanıtlamaktadır. Dünyada atların sağlığa olan faydalarının kayıtları
M.Ö. 5. Yüzyıla kadar dayanırken, Türkiye’de henüz 2000’li yıllarda tanınmaya başlamış ve bu nedenle
sağlık turizmi kapsamında özel konumu nedeni ile değerlendirilebilecek önemli bir potansiyel
taşımaktadır. Bilindiği gibi dünyada ve ülkemizde özellikle son yıllarda pek çok hasta; tedavi + konaklama
+ ulaşım (transfer) içeren sağlık paketlerini tercih etmektedirler. Nitekim Hippoterapi uygulamalarında da
hastaların ana tedavilerine bağlı olarak Hippoterapi belli bir dönemi kapsamakta; ayrıca fizik tedavi ve
psikolojik tedavi süreçlerinin de eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi gerekebilmektedir. Söz konusu
tedavinin yapısı göz önüne alındığında hastaların ve hasta yakınlarının konaklama ve benzeri turistik
ihtiyaçlarının ortaya çıktığını söylemek mümkündür.
Bu çalışmanın temel amacı; Hippoterapi uygulamalarının sağlık turizmi kapsamında rekabet avantajı
yaratacak yeni bir strateji olarak tanıtılmasıdır. Çalışmanın analiz birimini Kocaeli Üniversitesi
bünyesinde yer alan Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen Hippoterapi uygulamaları
oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında, turizm pazarlaması karma elemanları kullanılarak söz konusu
uygulamaların tanıtım ve pazarlama olanakları kavramsallaştırılmış ve uygulamaya yönelik önerilere yer
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hippoterapi, Sağlık Turizmi, Medikal Turizm, Kocaeli
Abstract
There are fundamental changes in the world that determine the future of tourism from the beginning of
the 21st century. One of these changes is the “health tourism” thatdevelops in countries that attach
importance to healthy life and human health. Health tourism, also defined as “travels made with
therapeuticaim”, is considered to be a type of tourism that includes continuing the mental and physical
well-being
of
people,
or
medical
treatments
with
self-renewal.
Health tourism includes a widerange of health-related trips from hair transplantation, dental treatment,
plastic surgery to tube-to-baby surgery.
“Hippotherapy” practices are one of the increasingly important issues in the field of health in recent years.
Hippotherapy as a therapy with horse is a side therapy application which is applied as a main treatment
support to all age groups (2-60 years) with cerebralpalsident, autistic, brain trauma, paralysis,
psychological problems. In other words, hippotherapy is a special form of therapy in which horse's
characteristic
movements
are
used
to
provide
motor
and
sensory
inputs.
The investigation shave proved that Hippotherapy applications in such diseases have positive effects on
rough motor functions and equilibrium reactions. Records of the benefits of horses on health in the world
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relies century until BC 5. In Turkey, it has not yet begun to be recognized in the 2000s and for this reason
it is an important potential to be valued for the specific position within the scope of health tourism. As is
known, many patients prefer health packages including treatment + accommodation + transportation
(transfer) services in the world and our country especially in recent years. As a matter of fact, in
Hippotherapy applications, depending on the main treatments of the patients, Hippotherapy covers a
certain period; physiotherapy and psychological treatment processes may also need to be performed
simultaneously. Considering the structure of the treatment, it is possible to say that the accommodation
and similar tourist needs emerged of the patients and their relatives.
The main aim of this study is to introduce Hippotherapy practices as a new strategy to create competitive
advantage within health tourism. The analytical unit of the study is the Hippotherapy practices carried out
in the Kartepe Atçılık Vocational School, which is located in Kocaeli University. Within the scope of the
study, using tourism marketing mixed elements promotion and marketing opportunities of Hippotherapy
applications were conceptualized and recommendations for implementation were given.
Keywords: Hippotherapy, Health Tourism, Medical Tourism, Kocaeli
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Deri Endüstrisi İçin Farklı Bir Egzotik Deri: Midenin Karekterizasyonu ve
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Özet
Egzotik deriler, görünümleri, eşsiz doğal desenleri ve özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Egzotik
derilerin kullanımı deri pazarındaki talebi artırmıştır. Ayrıca, egzotik deriler, deri pazarlarında normal
deriden daha pahalı satılmaktadır. Deri sektörü dünya hayvan popülasyonuna bağımlıdır ve sınırlı
kaynaklarla çalışmaktadır. Hammaddedeki kıtlık nedeniyle, deri sanayisinde sürdürülebilirlik için diğer
kaynaklara yönelme daha önemli hale gelmektedir. Bu nedenle, dana midesinin değerlendirmesi bir
alternatif olabilir. Mide, çok nadir görülen farklı bir cilt desenine sahiptir. Deriyi hem çarpıcı hem de sıra
dışı yapan üç boyutlu altıgen bir petek yapısı vardır.
Bu çalışmada, dana midesinin özelliklerinin belirlenmesi, deri endüstrisi için değerlendirilmesi ve
midenin tüketim mallarına dönüştürülmesi için amaçlanmıştır. Çalışmada dana midesi tabaklanarak
deriye dönüştürülmüştür. Bu kapsamda midenin yapısal, fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir.
Çalışma sonuçları, midenin yüksek katma değerli deri ürünleri üretimi için uygun olacağını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekzotik deri, mide, yüksek katma değerli deri ürünleri, lüks
Abstract
Exotic leathers, are favored due to their appearance, unique natural pattern and properties. The use of
exotic leathers are increased the demand in the leather market. Also, exotic leathers are sold more
expensive than normaly leathers in the leather markets. Leather sector is dependent on world animal
population and works with limited sources. Due to the scarcity in raw material, turning to other resources
becomes more important for sustainability in leather industry. Therefore, evaluation of cattle stomach
can be a alternative. The cattle stomach has different skin pattern, which is very rare. It has a threedimensional hexagonal honeycomb structure which makes the leather both striking and unusual.
In this study, evaluation of the cattle stomach for leather industry determination of the properties of
stomach and converting the stomach to consumer goods were aimed. In study cattle stomach were
tanned and converted to leathers. Within this scope, structural, physical, and chemical properties of
stomach, were determined. The study results have showed that the stomach to be suitable for the
production of high value added leather goods.
Keywords; Exotic leather, stomach, high value added leather goods, luxury
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Transglutaminaz Enzimi ile Ters Akışlı Deri Üretimi
Reversed Flow Leather Production by Transglutaminase Enzyme
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Özet
Deri sanayi, büyük miktarlarda sıvı ve katı atıkların oluşması nedeniyle kirletici sanayi dallarından biri
olarak bilinmektedir. Sürdürülebilir deri üretimi için, daha az kirlilik yaratan, çevre ve insan sağlığını
olumsuz etkilemeyen, alternatif deri üretimi sistemlerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bundan
dolayı deri endüstrisi, çevresel kısıtlamaların üstesinden gelmek için kolay uygulanabilir temiz deri
işleme yöntemleri aramaktadır.
Bu çalışmada, geleneksel işlem sırası değiştirilerek, çevre kirliliğinin azaltılması ve teknik olarak
uygulanabilir bir alternatif sağlaması amaçlanmıştır. Çalışmada geleneksel 'yap-boz' mantığına bir
alternatif sunulmuştur. Temiz üretim süreçlerinde, geleneksel teknolojilerin yerine enzimlerin kullanımı
veya enzim destekli yöntemler, çevre kirliliğini azaltmak açısından yeni alternatif teknolojiler arasında
umut vaad etmektedir. Çalışmada, geleneksel esaslı tabaklama operasyonlarındaki zorlukların ve
kirliliğin üstesinden gelmek için, ters akışlı deri üretiminde Transglutaninaz enzimin kullanımı ve deri
üzerine etkileri araştırılmıştır. Transglutaminaz enzimi, gıda sistemlerinde, proteinlerinin fonksiyonel
özelliklerini değiştirmek için yaygın olarak kullanılan bir enzimdir. TGase enziminin en önemli özelliği
çapraz bağ oluşumunu arttırmasıdır. Bu çalışmada, deri üretimi sırasında, ters akışlı deri üretim
işleminde, TGase enziminden yararlanma olanakları araştırılmış ve TGase kullanımının, deri özellikleri
ve proses atıksularının kirlilik yükü üzerine etkisi ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çevre, transglutaminaz enzimi, deri, ters akışlı üretim
Abstract
The leather industry is known as one of the polluting industry branches due to the formation of large
quantities of liquid and solid wastes. For sustainable leather production, it is of great importance to
develop alternative leather production systems that produce less pollution and do not adversely affect the
environment and human health. Therefore, the leather industry is looking for clean skin treatment
methods that are easy to apply to come from the top of environmental constraints. In this work, it is aimed
to reduce environmental pollution and provide a technically feasible alternative by changing the
conventional process sequence. In the research was provided an alternative to the conventional ‘do–
undo’ logic. In clean manufacturing processes, the use of enzymes or enzyme aided methods instead of
the traditional Technologies look promising among the new alternative technologies targeting the
minimization of environmental polution.
In the study, the use of transglutaninase enzyme (TGase) in reversed leather production and its effects
on the skin were investigated in order to overcome the difficulties and pollution in traditional based
tanning operations.In clean manufacturing processes, the use of enzymes or enzyme aided methods
instead of the traditional Technologies look promising among the new alternative technologies targeting
the minimization of environmental polution. Transglutaminase enzyme is a enzyme which is commonly
used in food manufacturing to change the functional properties of the proteins. The most crucial
characteristic feature of TGase enzyme is that the increase in the generation of cross-links. In this study,
the possible use of TGase enzyme in revered flow the conventional leather processing was investigated,
and the effects of TGase enzyme on the properties of the leather and the pollution load of the process
wastewaters was presented.
Keywords: Environment, transglutaminase enzyme, leather, reversed flow production
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Türkiye’de Özgün Baskıresmin Gelişimi Ve Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu
Bauhaus Model for the Education of Art and Design and Reflection in Turkey:Applied
Fine Art School
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Özet
Türk Baskıresim sanatının başlangıcı 19.yy’ın ilk yarısına kadar uzanır. Türk betim sanatının en önemli
alanını oluşturan taşbaskı resimler baskıresim sanatımızın öncüsü sayılabilirler. 1796’da Almanya’da
Alois Senefelder tarafından bulunan taşbaskı/litografi tekniğini Türkiye’de ilk uygulayan atölye, serasker
Hüsrev paşa himayesinde Henri Cayol tarafından 1831’de kurulur. Atölye başlangıçta, askeri eğitim
amaçlı harita ve kitapların basımı için kullanılır. 1863-66 yıllarında ise halk kültüründen beslenen, halk
hikayeleri ve masallarının anlatıldığı resimler basılarak resmin geniş halk kitlelerine ulaşması
sağlanmıştır.
Baskıresim eğitiminin öncüsü sayılabilecek ilk isim ise Hoca Ali Rıza’dır
Resim sanatının gelişip yaygınlaşmasında etkili olan Gravür/ Baskıresim teknikleri, matbaanın ve resim
sanatının geç gelişmesine paralel olarak, Türkiye’de Avrupa’dan çok sonra yaygınlaşmıştır.
Sanayi-i Nefise mektebinde 1892’de açılan hakkaklık bölümünün başına önce, STANİSLAV Arthur
Napier sonra 1897’de Nesim efendi geçirilmiş; Sanayi-i Nefise Mektebi’nin Güzel Sanatlar Akademisine
dönüştürülmesi sonrasında ise (1928) Leopold Levi ve Sabri Berkel’in başında olduğu ilk Gravür Atölyesi
açılmıştır.
1932-33 yıllarında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nün ardından 1957 yılında İstanbul’da öğrenime açılan
Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu ve Grafik Bölümü’de gelişmiş bir Baskıresim atölyesi kuran Mustafa
Aslıer Türkiye’de Özgün Baskıresim sanatının gelişip yaygınlaşmasında önemli rol oynamışlardır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Özgün Baskıresmin tarihçesi, baskıresim teknikleri, Tabiki Güzel
Sanatlar Okulu, Mustafa Aslıer
Katkı: Marmara Üniversitesi BAPKO Tarafondan desteklenmiştir. (BAPKO) /EGT-D-090517-0334
Abstract
Founded in 20th century by the German architect Walter Gropius, Bauhaus is an important school in the
fields of architecture, design, art as well as industrial design and urban planning.. The organization founded
in 1919 in Weimar, Germany aimed to unite Arts and Crafts movement (jugend stil) started by John Ruskin
and William Morris with the industry; its genesis was the building design by Henry de Van de Velt. It
operated in Dessau during 1925-1932 than in Berlin from 1932 to 1933 until it was closed down in 1933
by Hitler. Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu (Applied Fine Art School) started education in 1957 according to
the Bauhaus principles in Turkey. Unlike “Sanayi-i Nefise Mektebi”, the first art school founded in 1883,
the school aspired to educate and oriente artists for the industrial productions. It was opened as five
departments in furniture, interior, graphic, textile and fashion designs, as well as decorative painting and
ceramic. The turkish faculty was supported by German teachers. Germany provided additional support by
contributing educational materials and equipment. Prof. Adolf Schneck, who analyzed art institutions in
Turkey, played an important role in implementing the idea of opening the school with teachers such as
İsmail Hakkı Tonguç, Hayrullah Örs, Hakkı İzzet, SaitYada, Ferit Apa ve Hakkı Uludağ at Gazi Egitim
Enstitusu with
Keywords: Bauhaus, Walter Gropius, Art, Modernism, Fine Art School, Art and Design
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3 Boyutlu Biyobaskı Yöntemi İle Üretilmiş Polikaprolakton/ Beta Triskalsiyum
Fosfat/ Kolajen İçeren Doku İskeletleri
3D Printed Polycaprolactone/ Beta Tricalcium Phosphate / Collagen as Tissue
Scaffolds
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Özet
Doku mühendisliği uygulamalarında kullanılması amacı ile Polikaprolakton (PCL), beta-trikalsiyum
fosfat (β-TCP) ve tip-1 insan kollajeni kullanılarak 3 boyutlu (3D) biyo baskı yöntemi ile gözenekli ve
porlu bir yapıdan oluşan yeni bir kompozit doku iskeleti materyali üretilmiştir. Katman üzerine katman
gelecek şekilde gerçekleştirilen biyo baskı işlemi ile optimize edilmiş parametreleri belirlemek adına farklı
β-TCP konsantrasyonları kullanılmıştır. Seramik ve polimer fazları arasındaki bu uyum, canlı
organizmaların doğal dokularının ekstraselüler matrisi ile benzerliğini arttırmak için tip 1 insan kollajeni
ile desteklenmiştir. Doku iskeletleri başarıyla oluşturulmuş ve morfolojik ve kimyasal özellikleri test
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Polikaprolakton, beta-trikalsiyum fosfat, kolajen, 3D biyobaskı, doku iskeletleri
Abstract
A new composite scaffold material consisted by a porous and rough structure was produced with 3D
bioprinting using polycaprolactone(PCL), beta-tricalcium phosphate(β-TCP) and type-1 human collagen
for tissue engineering applications. Different concentrations of β-TCP were used to determine optimised
parameters for the successful layer by layer bioprinting procedure. After bioprinting, 3D architecture was
resulted with well-defined porous structure. This composition between ceramic and polymer phases was
enhanced with type-1 human collagen for improving similarity with extracellular matrix of the native
tissues of living organisms. Scaffolds were successfully created and tested for their morphological and
chemical features.
Keywords: Polycaprolactone, beta tricalcium phosphate, collagen, additive manufacturing, tissue
scaffolds
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Yakın Yaklaşım Uzaylarında r-Yakın Topolojiler
r-Near Topologies on Near Aproximation Spaces
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Özet
Literatürde yakınlık kavramından daha öncelerde bahsedilmesine rağmen yakın küme kavramı ilk olarak
J. Peters tarafından 2007 de "Near sets. Special theory about nearness of objects" isimli makalede
verilmiştir. Peters bu makalesinde nesnelerin ortak özelliklerini veren fonksiyonlar yardımıyla oluşturduğu
ayırt edilmezlik bağıntısı ile yakın yaklaşım uzayını kurmuştur. Peters’in bu makalesini takiben birçok
araştırmacı, yakın yaklaşım uzayını temel alarak bu yeni küme teorisini, matematiğin çeşitli alanlarına
uygulamıştır.
Öte yandan matematikteki yakınlık kavramı ise ilk olarak komşuluk kavramı ile karşımıza çıkmaktadır.
Komşuluk “kabaca bir noktaya belirli bir ölçüde yakın olan elemanların kümesi” olarak tanımlanabilir.
Hatta klasik matematiğin dışına çıkılacak olunursa herhangi bir metrik uzayda noktalar arasındaki uzaklık
kavramı yardımıyla da yakınlıktan bahsedilebilir. Topolojik uzaylarda ise açık küme kavramı noktaların
yakınlığını söylemenin doğal bir yoludur. Bu yakınlık kavramı metrik uzaylardan bağımsız olarak bir
uzaklığa bağlı kalmaksızın aynı kümenin elemanı olma durumudur. Kısacası yakınlık kavramının
topolojik uzayların kuruluşunun bir temel yaklaşımı olduğu söylenebilir.
Bu çalışmada ilk olarak bir yakın yaklaşım uzayında bulunan bir X kümesi üzerindeki topolojinin ayırt
edilemezlik bağıntısı ile yeni küme ailelerine dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Bu işlem sonucunda,
mevcut topolojinin açık kümeleri ilişkili elemanların kümesi olarak nitelendirilirse, yakın yaklaşım uzayı
yardımıyla daha zayıf ilişkili elemanlara sahip başka küme aileleri elde edilecektir. Son olarak, bu yeni
ailelerin sağladığı topolojik özellikler ve topolojik kavramlar incelenecektir.
Bu çalışma, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (CÜBAP) tarafından F-572 proje
numarası ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yakın kümeler, r-yakın Topolojiler, Küme teori
Abstract
Although the concept of nearness is mentioned earlier in the literature, the concept of near set was first
given by J. Peters in 2007 under the title "Near sets of special theory about nearness of objects". In this
article, Peters constructed the near approximation space with the indiscernibility relation that he created
with the help of functions which give the common features of the objects. Following this article, many
researchers have applied this new set theory to various areas of mathematics.
On the other hand, the concept of nearness in mathematics emerges with the concept of neighborhood.
Neighborhood can be defined as "the set of elements that are roughly close to a certain point at a certain
distance". In fact, in the case of any metric space outside the classical mathematics, nearness can be
referred by the help of the concept of distance between points. In topological spaces, the open set concept
is a natural way of saying the nearness of points. The concept of nearness is being a member of same set
independently of metric spaces. In short, it can be said that the concept of nearness is a basic approach to
the establishment of topological spaces.
In this study, it is aimed to first transform the topology on an X set in a near approximation space into new
set families via the indiscernibility relation. As a result of this operation, if the open sets of the current
topology are described as a set of related elements, it will be possible to obtain other set families with
weaker related elements with the help of near approximation space. Finally, the topological features and
topological concepts provided by these new families will be examined.
This work is supported by the Scientific Research Project Fund of Cumhuriyet University under the project
number F-572.
Keywords: Near Sets, r-near Topologies, Set Theory
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Abstract
The purpose of this study is that by examining the chapters associated with the history of management
thought within the management textbooks published in Turkey, identification of whether the knowledge
contained in these chapters is handled as directly transferred from the international literature or by adapting
the development of management thought in the national context. The theoretical background of the study
is based on theoretical perspectives on the diffusion of management ideas and practices of the new
institutional theory (e.g. Sahlin and Wedlin, 2008).
The method of the research is content analysis. Content analysis is a research technique for making
replicable and valid inferences from texts to the context of their use (Krippendorff, 2010: 234). Have been
taken 10 Turkish management textbooks featured in Turkey into the scope of the analysis. (The names of
the textbooks are shown below). The chapters of these textbooks related to the development of
management thought will be examined in detail in the present study. It will be determined how and in what
order people and theories are addressed. Also, it will be discussed what extent the management textbooks
consider the context of Turkey. By the comparison between the chapters within management textbooks in
West and the ones in Turkey which is a periphery country in terms of the production of management
knowledge, it will be demonstrated that whether the knowledge contained in Turkish textbooks’ chapters
is handled as directly transferred from the international literature or by adapting the development of
management thought in the national context of Turkey.
In addition to responding to this question, this study will evaluate the content of the textbooks in Turkey
in terms of investigations on the management textbooks as well (e.g. Cummings et.al., 2017; Weatherbee,
2015). The study will be finalized by the development of some critical assessments of the chapters of
Turkish management textbooks dealing with evolution of the management thought.
Turkish Management Textbooks Analyzed in the Present Study
Bolat, T., Seymen, O.A., Bolat, O.İ. and Erdem, B. 2008. Management and Organization. Detay Press.
Budak, G. and G. Budak. 2016. Business Management. Nobel Press. (8th Edition)
Can, H., Azizoğlu, Ö.A. and Aydın, E.M. 2011. Organization and Management. Siyasal Press. (8th Edition)
Efil, İ. 2013. Management and Organization in Firms. Dora Press. (12th Edition)
Eren, E. 2016. Management and Organization (Modern and Global Approaches). Beta Press. (12th Edition)
Ertürk, M. 2009. Management and Organization in Firms. Beta Press. (4th Edition)
Genç, N. 2017. Management and Organization: Modern Systems and Approaches. Seckin Press. (5th
Edition)
Koçel, T. 2015. Business Management. Beta Press. (16th Edition)
Şimşek, Ş. and A. Çelik. 2017. Management and Organization. Egitim Press. (19th Edition)
Tengilimoğlu, D., Atilla, A. and Bektaş, M. 2016. Business Management. Seçkin Press (6th Edition)
References (temporary)
Cummings, S., Bridgman, T., Hassard, J. and Rowlinson, M. 2017. A New History of Management, UK:
Cambridge University Press.
Krippendorff, K. 2010. Content Analysis, in Encyclopedia of Research Design, (Ed.) Neil J. Salkind,
Thousand Oaks: SAGE Publications, 234-239.
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Keywords: The development of management thought, Turkish management textbooks, Diffusion, New
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Sağlık Hizmetlerinde Kadın Yöneticilerin Yeri: İl Sağlık Müdürlükleri Üzerinde
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The Position of Female Managers in Healthcare Services: A Review on Provincial
Directorates of Health
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Özet
Sağlık sektörü kadınların aktif bir şekilde görev yaptıkları sektörlerin başında gelmektedir. Ancak kadın
yoğun bir sektör olarak bilinen sağlık hizmetlerinde kadınlar erkek çalışanlar ile aynı özellikleri
taşımalarına rağmen yöneticilik pozisyonlarına gelme konusunda birtakım engeller ile
karşılaşabilmektedirler. Türkiye’de kamusal alanda kadın ve erkek doktor sayısı arasında büyük bir fark
bulunmamasına karşın kadın doktorların tepe yöneticiliğine yükselme sürecinde erkek meslektaşları kadar
şanslı olmadıkları gözlemlenebilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de sağlık hizmetlerinde önemli yetkilere
sahip İl Sağlık Müdürlüklerinin yönetim yapılarının cinsiyet açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda, Türkiye’deki 81 ilde bulunan İl Sağlık Müdürlüklerinin web adresleri incelenmiştir.
Bu incelemede İl Sağlık Müdürlüğü makamının yanı sıra Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Kamu
Hastaneler Hizmetleri Başkanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ile Personel ve Destek Hizmetleri
Başkanlığı da cinsiyet açısından değerlendirilmiştir. İl düzeyinde yapılan inceleme sonrasında bölgeler
arası karşılaştırmalar yapılarak sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; yalnızca üç ilin Sağlık
Müdürünün kadın olduğu, dolayısıyla kadın İl Sağlığı Müdürü oranının %4 seviyesinde kaldığı ve kadın
başkan oranının %9 olduğu belirlenmiştir. Bölgeler bazında gerçekleştirilen değerlendirme kapsamında;
beş bölgede hiç kadın İl Sağlık Müdürü bulunmadığı, Ege Bölgesi’nin hem İl Sağlık Müdürlükleri hem de
başkanlıklar açısından en yüksek kadın yönetici oranına sahip olduğu görülmüştür. Söz konusu oranların
arttırılmasının daha katılımcı bir yönetim ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından önem taşıdığı
belirtilebilir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Kadın, Yönetici, İl Sağlık Müdürlüğü.
Abstract
Healthcare sector is one of the leading sectors in which women work vigorously. Although women have
the same characteristics as the male employees, they might face various obstacles for advancing
managerial status in healthcare services which is accepted as a female intensive sector. Even though there
is no big difference between the number of female and male doctors in the public area in Turkey, it can be
observed that female doctors are not as lucky as their male colleagues in the process of rising in top
management. In this study, it is aimed to analyse the managerial structures of Provincial Directorates of
Health (PDH), which have important authority in healthcare services in Turkey, in terms of gender. For
this purpose, websites of 81 PDHs have been analysed. In this review, Head of Public Health Services,
Public Hospital Services, Emergency Services, Personnel and Support Services have been evaluated in
terms of gender together with PDHs seat. After the review on provincial level; interregional comparisons
have been made and then the results have been gained. According to review results; it has been determined
that only three provinces have female Director of Health, so the rate of female Provincial Directors of
Health is 4% and the rate of female heads is 9%. In the context of regional based evaluation; it has been
confirmed that five regions don’t have any female Provincial Directors of Health, the Aegean Region have
the highest rate of female managers both in terms of PDHs and head seats. It can be mentioned that
increasing those rates have importance in terms of providing a more participative management and gender
equality.
Keywords: Healthcare Services, Female, Manager, Provincial Directorate of Health (PDH).
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Özet
Çalışma yaşamında insan kaynağının giderek artan önemi, küreselleşme ve artan rekabet ile birleştiğinde
uluslararası boyutta farklılaşan bir yönetim anlayışını gerekli hale getirmiştir. Bu yönetim anlayışı ile yönetilen
uluslararası şirketler de, farklı amaçlar ile faaliyet gösterdikleri farklı ülkeler arasında çalışanlarını
görevlendirmekte ve böylelikle yetenekli yöneticilere deneyim kazandırmak ve terfi imkânı sağlamaktadırlar.
Bu noktada İngilizcede “expatriate” kelimesinden türeyen ve dilimizde de yaygın olarak kullanılan expat tanımı
devreye girmektedir. Expat; kendi ülkesi dışında rotasyona tabi tutulan çok uluslu firmaların yabancı ülkelere
kendi organizasyondan personel atamasıyla gelen çalışanlarıdır.
Expat olarak yurtdışında görevlendirilmenin avantajları olduğu kadar dezavantajları da mevcuttur. Özellikle
aile bireylerinin karşılaştığı sorunlar bazen expat olarak gelen çalışanın motivasyonunu da etkilemektedir. Dil,
kültür farklılığı, alışkanlıklar, çevreye yabancılık gibi sorunlar sadece çalışanları değil, birlikte geldikleri
ailelerini de önemli ölçüde etkilemektedir.
Bu çalışmanın amacı, dış ülkelerden Paris’e expat olarak çalışmaya gönderilen ve belli bir uzmanlığa sahip
çalışanların ailelerinin Fransa’da iş ve özel yaşamda karşılaştığı psiko-sosyal sorunlarını, beklentilerini ve bu
sorunların yaşam tatminleri üzerindeki etkisini incelemektir. Bu araştırma, dünyanın çeşitli ülkelerinden Paris’e
çalışmaya gönderilen expat ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü uluslararası bir eğitim kurumundaki expat
veliler üzerinde yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından benzer araştırmalarda kullanılan sorulardan
yararlanılarak hazırlanan anket formunda; demografik sorular, açık ve kapalı uçlu sorular ve yaşam tatminlerini
ölçmek için Diener, Emmons, Laresen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilmiş olan Yaşam tatmini ölçeği yer
almıştır. Okulda kayıtlı 50 expat ailesi velilerine anket formu dağıtılmış ve 45’i geri dönmüştür. Ancak 43
anket değerlendirilebilir bulunmuştur. Elde edilen bilgiler, karşılaştırmalı istatistiksel analiz yöntemleriyle
değerlendirilerek yorumlanmış ve expat sistemine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Expat, Yaşam Tatmini, Expat aileleri, psiko-sosyal sorunlar
Abstract
A management conception changing in international field is needed when increasing importance of human
resource in work life integrated with globalization and competition. International companies, governed by this
management concept, also assign their employees to the different countries where they operate for different
purposes, thus providing experience and gaining the experience of talented managers. At this point, the term
"expat", which is derived from the word "expatriate" in English and widely used in our language comes into.
Expat is the employees of multinational companies that are rotated outside their own country, with the
assignment of personnel from their own organization to foreign countries.
Expat has advantages as well as disadvantages. Especially the problems that family members face sometimes
affect the motivation of the employee who comes as expat. Language, cultural differences, habits, like being a
stranger to environmental issues not only employees, their families also affected significantly.
The purpose of this study is to examine the psycho-social problems, expectations in business and private life of
the families of employees of a certain expertise, who are sent abroad to work in Paris as an expat and the effects
of their problems on the life satisfaction in France. In this study was used questionnaires to reach the statistical
data on the problems, expectations, opinions and their lives in France of expat families. In order to obtain this
data, a questionnaire was applied to the parents of expat students who are studying in an international school in
Paris.
Questionaries’ form was prepared by the researchers by using the questions used in similar researches before.
This form included demographic questions, open and closed-ended questions, and the Life Satisfaction Scale
developed by Diener, Emmons, Laresen and Griffin (1985) to measure life satisfaction. A questionnaire was
distributed to 50 expat families registered at the school and 45 returned. But just 43 questionaries was
acceptable. The obtained information was interpreted by using comparative statistical analysis methods and
some suggestions were made about the expat system
Keywords: Expat, Life Satisfaction, Expat Families, Psycho-social Problems
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Doğrulayıcı Faktör Analizi İle Şehir Algı Ölçeğinin Yapı Geçerliliğinin
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Özet
Günümüzde şehirler de tıpkı mal ve hizmetler gibi pazarlama yöntem ve tekniklerinden yararlanarak
markalaşmaya ve böylece dünya ve ülke ekonomisinden daha fazla pay almaya çalışmaktadır. Marka şehir
çabaları öncelikle şehrin imajını belirlemek ve hedef kitle tarafından şehrin nasıl algılandığını tespit
etmekle başlar. Bu kapsamda pek çok şehirde “şehir algısını” ölçmek adına çeşitli çalışmalar yapılmış ve
buna yönelik ölçekler geliştirilmiştir. Bu araştırmada da literatürde şehrin somut, soyut ve genel algısını
ölçmek için geliştirilip kullanılan ölçekler Manisa Köprübaşı İlçesi’nde uygulanmıştır. Üç alt boyut ve
toplam 32 maddeden oluşan algı ölçeğinin (13 maddelik somut algı, 12 maddelik genel algı ve 7 maddelik
soyut algı) ikinci düzey faktöriyel yapısı Amos programı kullanılarak test edilmiştir. 5’li likert ölçeğinde
212 denekten toplanan verilerin normal dağılım göstermesi nedeniyle DFA neticesinde maksimum
likelihood hesaplama yöntemi kullanılarak kovaryans matrisi oluşturulmuştur. Sonuç olarak Köprübaşı
İlçesi için yapılan bu uygulamada uyum değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Şehir imajı, Şehir algısı, Doğrulayıcı faktör analizi
Abstract
Today, cities have also been trying to be branded, benefiting from marketing methods and techniques such
as goods and services and, therefore, to take a greater share of the world’s and country’s economy. Efforts
for branding a city primarily begin with specifying the image of a city and determining how the city is
perceived by the target group. To this end, various studies have been carried out in order to evaluate “urban
perception” in many cities and relevant scales have been developed. In this research, the scales developed
and used in the literature in order to evaluate abstract, concrete and general perception of a city were
implemented for Köprübaşı District of Manisa Province. Second level factorial structure of the perception
scale consisting of three subdimensions and 32 items (13 items about concrete perception, 12 items about
general perception and 7 items about abstract perception) was tested via Amos program. Since the data
collected from 212 subjects indicated a normal distribution in 5-type Likert Scale, covariance matrix was
composed using maximum likelihood estimation method as a result of DFA. In conclusion, adaptive values
in this application for Köprübaşı District have proved to be reasonable.
Keywords: Urban image, Urban perception, Confirmatory factor analysis
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Web 2.0 Destekli STEM Maker Uygulamaları: E-Portfolyo Örneği
Web 2.0 Assisted STEM Maker Applications: E-Portfolio Example
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Özet
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, günlük hayatın dijitalleşmesi ve bilginin bu araçlarla
herkese açık hale gelmesi, bireylerin mobil öğrenme cihazlarını aktif olarak kullanmalarının artması
sebebiyle eğitimde bir dönüşümün yaşandığı söylenebilir. Günümüzde mobil cihaz kullanımının küçük
yaşlarda bile olması, öğrencilerin aktif olarak bu cihazları gündelik hayatlarında kullanabilmeleri, eğitim
ortamlarını bu araçlardan bağımsız tasarlamak öğrenen ihtiyaçlarını göz ardı etmek olacaktır. STEM
etkinliklerinin çoğunlukla somut materyaller üzerinden yürütülmesi, bunların ürün dosyası olarak
saklanması arttıkça öğretmen ve öğrenciler için pratik çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırma
kapsamında uygulanan; Web 2.0 araçlarından olan e-portfolyolar, telegami, padlet, kahoot, scratch,
thinkercad(3D Modelleme) ve arduino uygulamalarından yararlanmak hem öğretmen hem de öğrencilerin
işini kolaylaştırabileceği gibi değerlendirmede de kolaylıklar sağlayacağı söylenebilir. STEM son
zamanlarda özellikle eğitimde sıkça duyduğumuz kavramlardan biridir. Fen(Science),
Teknoloji(Technology), Mühendislik(Engineering) ve Matematik(Mathematics) alanların İngilizce baş
harflerinin bir araya getirilmesi ile elde edilmiştir. STEM bu harflerin birleşmesiyle oluşmuş olsa da
disiplinleri bir araya getiren, etkili öğrenmeye destekleyen, doğada var olan bilgiyi sınıf ortamında
kullanılmasını sağlayan, öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesini destekleyen, üst düzey düşünmeyi kapsayan
başlı başına bir ifadedir(Yıldırım ve Altun, 2015). Web 2.0, internet ortamında kullanıcıların içerik ile
etkileşime girebildiği, içerik üretebildiği ya da değiştirebildiği zengin kullanıcı deneyimini esas alan
ortamlardır(O’Reilly, 2005). Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler somut materyallerin çoğunun
internet ortamına uygulanmasına aracılık etmiştir. Eğitimde kullanılan portfolyolarda internet ortamında
oluşturulmaya başlanmış ve bu gelişmeler elektronik portfolyo uygulamalarını ortaya
çıkarmışlardır(Gülbahar ve Köse, 2006). Bu araştırmanın amacı; Web 2.0 Destekli STEM Maker
Uygulamalarının öğrencilerin dijital teknolojiye yönelik tutumlarına etkisini incelemektir. Nicel olarak
yürütülen araştırmanın örneklemini İstanbul ilinde öğrenim görmekte olan 9-10 yaş aralığında, kolay
ulaşılabilir durum örneklemesiyle erişilen 50 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri
toplama aracı olarak; Cabı(2016) tarafından geliştirilen “Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği”
kullanılmıştır. T testi analizi SPSS programıyla yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre web
2.0 destekli STEM Maker uygulamaları öğrencilerin dijital teknolojiye yönelik tutumlarını olumlu
etkilemiştir.
Anahtar Kelimeler: STEM, Web 2.0, e-portfolyo
Abstract
It can be said that the developments in information and communication technologies, the digitalization of
daily life, and the fact that information becomes open to everyone with these tools has increased the use
of mobile learning devices actively by individuals. Nowadays, the use of mobile devices at even younger
ages will ignore the learning needs of students to actively use these devices in their everyday lives and to
design educational environments independently of these devices. Practical solutions are needed for
teachers and students as STEM activities are mostly carried out on concrete materials and their storage as
product files increases. Within the scope of the research; It can be said that taking advantage of eportfolios, telegam, padlet, kahoot, scratch, thinkercad (3D modeling) and arduino applications from web
2.0 tools will facilitate both teachers and students in evaluating the work. STEM has recently been one of
the concepts we hear often in education. Science, Technology, Engineering, and Mathematics, all in
English. Although STEM is formed by combining these letters, it is a self-contained expression that
combines disciplines, supports effective learning, enables students to use the existing knowledge in the
classroom environment, supports students' learning to learn, and includes high-level thinking (Yıldırım
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and Altun, 2015). Web 2.0 is an environment based on a rich user experience where users can interact with
content, generate or modify content on the Internet (O'Reilly, 2005). Developments in information and
communication technologies have facilitated the implementation of most concrete materials on the
Internet. Portfolios used in education started to be created on the internet environment and these
developments revealed electronic portfolio applications (Gülbahar and Köse, 2006). The purpose of this
research; The effect of Web 2.0 Assisted STEM Maker Applications on students' attitudes towards digital
technology. The sample of the quantitative research is constituted by 50 elementary school fourth grade
students who are reached in the age of 9-10 who are studying in the province of Istanbul with the sample
of easily accessible situation. As a data collection tool; "Digital Technology Toward Attitude Scale"
developed by Cabı (2016) was used. T test analysis was done by SPSS program. According to the results
obtained from the research, web 2.0 supported STEM Maker applications positively affected students'
attitudes towards digital technology.
Keywords: STEM Education, Web 2.0, E-Portfolio
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Implementing The Design of Steam Model Supported by National Literature
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Özet
Öğretim tasarımı; öğrenme-öğretme kuram ve ilkelerine bağlı kalarak, ihtiyaçlar doğrultusunda
hazırlanan, bilginin nasıl öğretileceğinin planlandığı bir süreçtir. Çalışmanın amacı, 4. Sınıf fen bilimleri
dersi tüm ünitelerinin bütüncül yaklaşımla öğretimine yönelik yeni bir milli öğelerle destekli STEAM
modeli tasarlanarak uygulanması, etkili, kalıcı, gerçek yaşamla ilişkili öğretiminin sağlanmasıdır.
Öncelikle, alanyazında yer alan modeller gözden geçirilmiş ve bu modellerin ortak ve farklı özellikleri
dikkate alınarak ilkokul düzeyine uygun, yeni, özgün bir model geliştirilmiştir. Öğretim tasarımlarında
bazı ortak özellikler göze çarpmaktadır; strateji – içerik ve öğrenci özelliklerine uygun öğretim stratejisinin
belirlenmesi, ortam – stratejileri uygulamak için uygun eğitim ortamının seçilmesi, geliştirme – stratejilere
dayalı olarak öğretim ve öğrenme materyallerinin geliştirilmesi, tasarımı, deneme – tasarlanan öğretimin
hedef kitle üzerinde uygulanarak sınanması, kurma/izleme – öğretim programının kurumsallaştırılması,
gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi. Devlet ve özel okullarında işlenen fen bilimleri dersi içerikleri ve
aşamaları incelenerek gerekli eklemeler ve düzeltmeler yapılarak model son şeklini almıştır. Sonraki
aşamada, modelin etkiliği sınıf öğretmenlerine uygun bir fen bilimleri dersi işlenerek sınıf öğretmenlerinin
fikirleri alınmıştır. Çalışmanın örneklemi İstanbul ilinde görev yapmakta olan 20 sınıf öğretmeni ve 94
ilkokul 4.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Yapılan çalışmada geliştirilen modelin fen bilimleri dersinde
öğretmenlerin STEAM eğitim yaklaşımını uygulamasında etkili olduğu, öğrencilerin de oyunlaştırma,
web araçları, otantik değerlendirme, milli ve evrensel sanat dalları, mühendislik tasarım süreci,
etnomatematik, drama gibi öğeleri barındıran modeli keyifle uyguladıkları ve bu model sayesinde etkili
ve kalıcı bir fen bilimleri dersi işledikleri tespit edilmiştir. Bilgisayar oyunlarının, dramanın,
simülasyonların öğretim tasarımı faaliyetleri içinde bulunmasına rağmen çocuğun dünyasında var olan
unsurların (geleneksel Türk oyunları, sanat dalları gibi) öğrenme ortamlarına "nasıl" entegre edilebileceği
ile ilgili kapsamlı bir STEAM modeline pek rastlanmamıştır. Bu çalışmada oyun benzeri öğrenme
ortamlarının yaratılmasında kullanılabilecek bir öğretim tasarımı/geliştirme modeli ortaya koymak üzere
biçimlendirici (formative) bir araştırma yapılmıştır. Üç ay süren veri toplama sürecinde veriler;
görüşmeler, gözlemler ve katılımcıların sağladığı belgeler aracılığıyla toplanmıştır. İhtiyaç analizinin
sonucunda; öğretmen ve öğrencilerden elde edilen bulgular ışığında, fen bilimleri dersi üniteleri milli
öğelerle destekli STEAM modeline uygun olarak, bütüncül bir yaklaşımla zenginleştirilmiş etkinliklerle
yeni bir öğretim metni, öğrenci ve öğretmen kılavuzu bilgisayar ortamında hazırlanmıştır. Pilot uygulama
aşaması , geçerlilik ve güvenirliği sağlamak için, asıl uygulama okulları dışında başka bir şehirdeki sınıfta
yapılmıştır. Deney grubuna milli öğelerle destekli STEAM modeline göre geliştirilmiş kılavuzlar; kontrol
grubuna ise geleneksel yaklaşım uygulanmıştır. Süreç tamamlandıktan sonra aynı ölçme araçları, hem
deney hem de kontrol gruplarına uygulanmıştır. Elde edilen veriler sonucu milli öğeler destekli STEAM
modelinin hedeflere ulaşmada, öğrenilenlerin kalıcılığında gerek öğrenci ve gerekse öğretmenler
bakımından daha önce uygulanmakta olan programa göre daha başarılı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: STEAM, milli öğeler, öğretim tasarımı, bütünleşik
Abstract
Instructional design; is a process in which information is taught and how it is planned in accordance with
the learning-teaching theories and principles. The aim of the study is to design and implement a new
STEAM model supported by a national element for the 4th class science course to teach all units with
holistic approach, providing effective, permanent, real life related teaching. First of all, the models in the
field have been reviewed and a new, unique model has been developed in accordance with the elementary
school level considering the common and different characteristics of these models. Some common features
in instructional design are striking; selection of the appropriate training environment to apply the
environment - strategies, development - development of teaching and learning materials based on
strategies, design, testing by applying the designed teaching on target group, establishment / training
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program institutionalization, monitoring and improvement. The content and stages of the science courses
taught in government and private schools were examined and necessary attachments and corrections were
made and the model was finalized. In the next stage, the model was taught by a class of science teachers,
and the ideas of the class teachers were taken. The sample of the study consists of 20 class teachers and
94 primary school students in Istanbul. It was found out that the developed model in the study was effective
in applying the STEAM teaching approach in the science class and that the students were enjoying the
model with elements such as plaything, web tools, authentic evaluation, national and universal art
branches, engineering design process, ethnomatematics and drama, it has been found that they are studying
a permanent science course. Despite the fact that computer games, dramas, and simulations are included
in instructional design activities, there is not a comprehensive STEAM model of how "how" elements can
be integrated into learning environments (such as traditional Turkish games, art branches) in the child's
world. In this study, a formative research was carried out to develop an instructional design / development
model that can be used to create game-like learning environments. Three months of data are collected
during the data collection process; interviews, observations and documents provided by the participants.
As a result of the needs analysis; a new teaching textbook, student and teacher guide was prepared in a
computer environment with activities enriched with a holistic approach in accordance with the STEAM
model supported by national elements in the discovery light obtained from teachers and students. The pilot
implementation phase is conducted in a class in a different city than the actual implementation schools to
ensure validity and reliability. Guided by the STEAM model supported by the National Team for the
experimental group; whereas for the control group the traditional approach was applied. After the process
was completed, the same measurement tools were applied to both experimental and control groups. The
results show that the STEAM model supported by the ending national items is more successful in achieving
the goals, in the permanence of the learners, and in the students and teachers, than the previous program.
Keywords: STEAM, national items, instructional design, integrated
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Özet
Ölçme; belli içeriğe sahip kazanımların öğrenciler tarafından gerçekleştirilebilme düzeyine ilişkin veri
elde etme çabasıdır. Değerlendirme, ölçme yoluyla elde edilen verilerin, öğretim ölçütleriyle
eşleştirildiğinde kazanımların gerçekleşme düzeyini yorumlama veya karar verme sürecidir. Günümüz
dünyasında düz anlatım gibi öğrenin pasif olduğu öğrenme yöntemleri yerine öğrenenin yaparak yaşayarak
öğrendiği öğrenme yöntemleri ön plandadır. Otantik değerlendirme, öğrenenleri günlük yaşamlarında
karşılaşabilecekleri durumlarla karşı karşıya bırakarak yapılan değerlendirmelerdir. Otantik
değerlendirmede öğrenenlerin birçok zeka alanını kullanarak değerlendirilmeye alınması temel
amaçlardandır. Yaşamsal deneyimlere dayalı öğrenmelerin değerlendirmesinin bu deneyimleri ölçecek
yapıda olması gerekmektedir. Bu da otantik değerlendirme yaklaşımıyla gerçekleştirilebilir. Curren’e
(1995;427) göre, öğrenenler, öğrenme ürünlerini oluştururken kullanmış oldukları düşünme, bilgi ve
yaratıcı süreçleri ortaya çıkarır. Öğrenenler üst düzey düşünme işini gerçekleştirirken, onlar düşünme
süreçlerini değerlendirebilir ve birbirlerine yansıtırlar. Otantik değerlendirme, öğrenen ürünleri,
portfolyoları ve performans değerlendirmeleriyle sağlanan öğrenci başarılarının kanıtlarına dayanır.
Nickell’e (1999;353) göre, portfolyo, açık uçlu sorular, bireysel ve grup performans görevleri gibi
öğrenmeyi ortaya çıkaran gösterim biçimleri değerlendirme biçimlerinden olmalıdır. Literatür
tarandığında grup tartışması, gözlem, sınıflandırma soruları sorma, konferanslar, portfolyolar, performans
değerlendirme, kontrol listeleri, derecelendirme ölçeği, öz değerlendirme formu, grup değerlendirme
formu gibi otantik değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı görülmüştür. Araştırmalar; otantik
değerlendirmeler kullanmanın öğrenenlerin tutumlarında, akademik başarısında ve değerlendirmeye
yönelik görüşlerinde olumlu etkileri olduğunu ifade etmektir. Bu çalışmanın amacı; ilkokul temel
derslerde disiplinlerüstü becerilerin geliştirilmesinde farklılaştırılmış otantik değerlendirme araçlarının
kullanılmasına yönelik uygulamalara ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. “Petroglif, fabl, besin
sanatı, somut şiir, karaoke, mandala, tuluat, origami” gibi çoklu zekaya hitap eden unsurlarla destekli
otantik değerlendirmeler kullanarak, öğrenenlerin disiplinlerüstü becerilerini( analiz, sentez, diyalektik
düşünme, üstbiliş…) geliştirme esasına dayanması ve bu konuda öğretmenlerin düşüncelerini almak; bu
çalışmayı benzerlerinden ayırmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması
kullanılmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim- öğretim yılında yürütülmüş olup, amaçlı örnekleme
yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilmiş 10 erkek, 10 kızdan oluşan 20 öğretmen araştırmanın
örneklemini oluşturmuştur. Araştırma kapsamında ilkokul temel derslerde öğrenilenlerin otantik
değerlendirilmesi petroglif, fabl, besin sanatı, somut şiir, karaoke, mandala, tuluat, origami” gibi araçlarla
desteklenmiştir. Araştırmada genel amaç doğrultusunda, uygulamanın öğrenme öğretme sürecine etkisi,
öğretmenlerin otantik değerlendirme sürecine yönelik algıları ve uygulamaların kazanımların
kazanılmasına etkisi incelenmiştir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış açık uçlu sorulardan oluşan
görüşme formundan elde edilmiştir. Öğretmenlerin sesli olarak görüş bildirdikleri bu formla ilgili uzman
görüşleri alınmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz
yöntemi ile çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Verilerin analiz sürecinde kodlar oluşturulmuş ve bu kodlara
dayalı temalar elde edilmiştir. Nitel analiz yoluyla elde edilen verilerin frekans ve yüzdeleri bulunmuştur.
Öğretmenler, “petroglif, fabl, besin sanatı, somut şiir, karaoke, mandala, tuluat, origami” gibi çoklu zekaya
hitap eden unsurlarla destekli uygulanan otantik değerlendirmelerin öğrenenlerin disiplinlerüstü
becerilerini( analiz, sentez, diyalektik düşünme, üstbiliş…) geliştirdiğini, derslerinde kullanmanın faydalı
olacağını ifade etmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlerin ilkokul temel derslerde (
Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler) farklılaştırılmış otantik değerlendirme araçlarını
kullanarak disiplinlerüstü becerileri geliştirmeye yönelik düşüncelerinin olumlu olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: farklılaştırma, otantik değerlendirme, disiplinlerüstü beceri, durum çalışması
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Abstract
Testing is an effort realized for determination of some definite achievements that learners have; however,
evaluation is interpretation phase of the level of achievements determined by testing. In today’s world,
learning methods are being transformed to learning by practicing from passive learning. Authentic
evaluation here let learners to be able build a bridge between events they can come across in their daily
lives and what they learned. Main purpose is to evaluate learners while they are using their brains. Testing
of the learnings acquired from experiences can be realized with authentic approaches. According to Curren
(1995: 457), learners find out thinking, information and creation processes in order to build their learning
products. As doing this, processes are being evaluated and reflected. Authentic evaluation is built on a
foundation of the success of students provided from product, portfolio and performance evaluations.
According to Nickell (1999: 353), learning styles such as portfolio, open-ended questions, and
individual/group performance duties must be one of the evaluation methods. When the literature is
scanned, it has been seen that authentic evaluation methods such as group discussion, observation, asking
classification questions, conferences, portfolios, performance evaluation, control lists, rating scale, self
and group-evaluation form were used. Researches show that authentic evaluations provide positive effects
on academic successes and opinions of learners. The purpose of this study is the examination of the
opinions of teachers pursuant to a case study regarding evaluation instruments of differential authentic for
the purpose of developing supra-disciplinary skills. This study differs from the others due to authentic
approaches (multiple intelligence) used such as petroglyph fable, food art, perceptible poems, karaoke,
mandala, tuluat, origami etc, because of the fact that teachers’ ideas are also questioned. Supra-disciplinary
skills of learners (analysis, syntheses, dialectics thinking etc.). Moreover, qualitative research designs were
used in this study. This study was applied in 2016/2017 education year and 10 male, 10 female students
and 20 teachers constituted the main observation subjects. In addition, this study was supported by
methods such as petroglyph fable, food art, perceptible poems, karaoke, mandala, tuluat, origami etc. The
general purpose of this study is to determination of the effect of application on learning. What the role of
teachers on authentic evaluations is was questioned. Research dates were acquired from open-ended
questioned. Verbal feedbacks of teachers were supported by experts, so that related adjustments were
added when required. Data reached from descriptive analysis methods were tested and interpreted.
Analysis processes of data were transferred to codes and topics in relation to these codes were provided.
Keywords: Differential, authentic evaluation, supra-disciplinary skills, case study
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Anadolu Kilimleri ve Brent Wadden’in Dokuma Tabloları Bir Diyalog Kurabilir
mi?
Can Anatolian Rugs and Brent Wadden's Weaving Tables Establish a Dialogue?
Sevim ARSLAN
Doç.
Marmara Üniversitesi

Özet
Dokumacılık geleneğinin en eski örneklerinden olan kilimler Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel
birikimini ve kültürel mirasını yansıtmaktadır. Anadolu Kilimleri her yörenin kendine özgü karakteristiği
ile çok zengin çeşitliliğe sahiptir. Bu dokumalar tamamen kullanım nesnesi olarak üretilmiştir. Geleneksel
yaşamın birer parçası olan kilim, yer yaygısı, çadır kapısı, perde, örtü, heybe, erzak ve eşya taşıma torbası,
kıymetli eşyaların konulduğu çuval, duvar askısı gibi pek çok kullanım alanında göçebe kültürden gelen
işlevselliklerini yerleşik yaşama geçtikten sonra da devam ettirmiştir.
Halı-Kilim sanatı alanında araştırmalar; tarihsel süreç içindeki değişimi ve gelişimi her zaman üretim
bölgeleri, dönemleri, teknik ve malzeme analizleri, desen ve kompozisyon özellikleri, motif, imge ve
semboller gibi temel konuları üzerinden yapılmıştır.
Ancak kilimleri motif ve sembollerden çıkarıp form, biçim ve renk olarak
değerlendirdiğimizde sanatla buluşturmak pek ala mümkündür. Anadolu Kilimlerine soyut sanatın
perspektifinden bakarsak çağdaş plastik bir dilin izlerini bulabiliriz. Özellikle Batı Anadolu ve İç Anadolu
bölgesinde primitif olarak değerlendirdiğimiz bazı kilimlerde gördüğümüz geometrik biçimsellik ve
geometrik sadelik bu dokumaların sanata dahil olabileceğini göstermektedir.
Çağdaş tekstil sanatının, sanat ve zanaatın arasındaki hiyerarşiyi kaldırarak, tekstilin anlam aralığını
önemli ölçüde genişleterek sanata dönüşüm süreci 19. Yüzyılda Art and Craft ve Art Nouveau hareketleri
ile başlamıştır.
Bildirinin amacı, Anadolu kilimlerinin sanatsal yaratma alanına yansımasını tartışmaktır. Bu bağlamda
Kanadalı sanatçı Brent Wadden’in dokuma tabloları ile Anadolu kilimleri karşılaştırılacaktır. Kilimlerdeki
geometrik sadelik ve Wadden’in eserleri form, renk ve geometrik dil üzerinden okunarak, zanaat ve
soyutlama ilişkisi, estetik yapı ve teknik ile fiziksel birleşme değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: sanat, dokuma, halı, geleneksel, sanat ve zanaat
Katkı: Bu çalışma Marmara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir,
Proje No:SOS-D-200318-0136
Abstract
One of the oldest examples of weaving tradition, rugs reflect Anatolia's cultural accumulation of thousands
of years and its cultural inheritance. Anatolian rugs come in a very wide variety, fed by specific
characteristics of every region. These weavings were produced completely for utility purposes. A part of
traditional lifestyle, rugs were used as ground cloths, tent doors, veils, saddlebags, food and gear carrying
sacks, sacks for valuable properties, wall hangers, etc. continuing their nomadic functions after transition
to settled life.
Researches on the art of carpets and rugs and their historical changes and developments were always
conducted while taking as base production regions, periods, technics and materials analyses, pattern and
composition features, themes, images and symbols.
However, when we put rugs out of their traditional context, which is themes and symbols, and evaluate
them in terms of form, shape and color, it is quite possible to associate them with art. When we look at
Anatolian Rugs from an abstract art perspective, we can find traces of a modern plastic language. The
geometric formalism and geometric simplicity we see in some of the Western Anatolian and Central
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Anatolian rugs, which we deem "primitive", indicates that these weavings can be accepted as artistic
works.
The process where modern textile art started turning into an art field by removing the hierarchy between
art and craft and widening the meaning of textile started with the "Art and Craft" and "Art Nouveau"
movements in the 19th century.
The purpose of this paper is to discuss the reflection of Anatolian rugs onto the artistic creation area. In
this context, the weaving tables of Brent Wadden, Canadian artist, and Anatolian rugs will be compared.
The geometrical simplicity in the rugs and Wadden's works will be interpreted in terms of form, color and
geometric language and aesthetic structure, physical association and the relationship between craft and
abstraction will be evaluated.
Keywords: Art, weaving, carpets, traditional, art and craft
Anknowledgement: This work was supported by Marmara University, Scientific Research Projects
Committee, Project no: SOS-D-200318-0136
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İnternet Argosu ve Sosyal Medya Kullanma Alışkanlıklarının Gençlerin Sözlü
Dilleri Üzerindeki Etkileri
Effects on Spoken Languages of Adolescents Internet Argot and Social Media Use
Habits
Sibel ÇELİKEL
Dr.
Milli Eğitim Bakanlığı

Özet
Çalışmanın amacı günümüzde internet ve sosyal medya kullanımının özellikle gençlerin dilsel tutumları
üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Sosyal medya, gençlerin konuşma diline “stalklamak”, “trollemek”,
gibi yeni sözcükler, “like etmek”, “buga girmek” gibi birleşik fiiller katmaktadır. Bu çalışmada internet
yoluyla gençlerin konuşma diline giren birtakım kalıp ifadelerin oluşum aşamaları belirlenmiştir.
Gençlerin soysal medya üzerindeki dil kullanımları incelenmiş ve gözlem yoluyla sonuçlar çıkarılmıştır.
İnternet ortamındaki yazışmalar ve bunların ortaya çıkarmış olduğu yeni dilsel öğeler hakkında birçok
yeni çalışma yapılmaktadır ancak bu çalışma gençlerin bu yazışmalardaki yeni dil göstergelerini günlük
hayattaki konuşmalarına yansıtmasına odaklanmaktadır. Sosyal medya yoluyla dilimizde oluşmuş bu gizli
dil, gençler arasında hızla yayılmakta ve adına “internet argosu” diyebileceğimiz bir çeşit argo
oluşturmaktadır. Gençler, bu internet argosunu yetişkinler anlayamadıkları için günlük konuşmalarında da
kullanmayı tercih etmektedir. Çalışmada bu özel dilin özellikleri ortaya dökülmüş ve gençlerin sosyal
medyadan etkilenmelerinin olumlu mu olumsuz mu olduğu konusunda bir sonuca varılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: dil tutumu, argo, internet
Abstract
The aim of the study is to determine the effects of internet and social media usage especially on young
people's language attitudes. Social media adds new words such as "stalklamak", "trollemek" and
compound verbs such as “like etmek”, “buga girmek” to the spoken language of young people. In this
study, the stages of formation of some expressions of the molds entering into the spoken language of the
young people by the internet have been determined. The use of language by young people on social media
was examined and results were obtained through observation. A lot of new work is being done about
internet correspondence and new linguistic items that they have emerged however this study focuses on
young people's reflection in spoken language of the new the linguistic representamen in this
correspondence. This secret language, created in our language by social media, is rapidly spreading among
young people and creating a kind of slang we can call "internet argosu". Adolescents prefer to use this
argot in their daily conversations so adults do not understand it.In the study, this vocational slang’s features
were revealed and a conclusion was reached that young people are affected positively and negatively by
social media.
Keywords: language attitude, argot, internet
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Osmanlı Mahkemesi: Trabzon Örneğinde (1557-1558)
Ottoman court: In the case of Trabzon (1557-1558)
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Özet
Osmanlı’nın en önemli kaza merkezlerinden biri olan Trabzon’da kurulan mahkeme eldeki kaynaklara
göre 1557 yılına kadar geriye götürülebilmektedir. Bu çalışma, Trabzon mahkemesi özelinde XVI.
yüzyıldaki bir Osmanlı mahkemesini konu almaktadır. Kadı ve kadının bağımsızlığı, mahkemenin
aleniliği, görevlileri, yeri, çalışma düzeni ile mahkeme salonu kuralları değerlendirilerek Osmanlı
mahkemesinin işleyişine açıklık getirilmeye çalışılacaktır. Yine davalar işlenerek kadının karar almasında
etkili olan şahitlik, kefillik ve ikrar ile vekillik hakkında bilgiler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mahkeme, Kadı, Şahitlik, Kefil, İkrar.
Abstract
The court was established in Trabzon, one of the most important district centers of the Ottoman Empire,
can be taken back to 1557 according to the existing sources. This study is subject to an Ottoman court in
16th century in the case of Trabzon. Qadi and his independence, the publicity of the court, the officers, the
place, the working order and the courtroom rules will be evaluated and the functioning of the Ottoman
court will be tried to be clarified. Then the cases will be processed to give information about the witness,
guarantor, confession and attorney, which are effective in the decision of the Qadi.
Keywords: Court, Qadi, Witness, Guarantor, Confession.
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Görsel Tasarım İlkeleri Açısından 16. Yüzyıl Kol Formlarının İncelenmesi
In Terms of Visual Design Elements 16th Sleeve Forms Analyse
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Özet
Moda, öncelikle insan vücuduna dair yeni fikirlerin yaratılmasını konu alan sanat biçimleri olarak ortaya
çıkmış ve devamlı olarak zamana uygun yeni giyim stilleri üretmiştir. Giysi tasarımında birincil değerdeki
temel tasarım ilkeleri, tasarımcının yaratıcılığı ile birleşerek görsel ve fonksiyonel bir değer olan ürüne
dönüşmektedir.
Giysi tasarım ilkelerinin her bir elementi arasında dengeli bir bağ vardır. Bununla birlikte, tasarım
oluştururken her bir giysideki tasarım detayı hem birbirleri ile hem de giysi tasarım ilke ve elementleri ile
dengeli bir biçim oluştururlar.
Giysi tasarımı siluet, çizgi, renk, yön, biçim, ölçü, aralık, doku, değer (ton değeri), hareket, ışık/gölge,
desen ve figür elementlerinden oluşur. Giysi tasarımını oluşturan tüm elementler birbirleri ile dengeli
olmalıdır. Bir giysinin tasarımında en belirleyici öğelerinden olan kol modellerinin, görsel tasarım ilkeleri
ile olan etkileşimi ve tasarım elementleri içindeki yeri ile bütünleşmesi oldukça önemlidir.
Araştırmanın genel amacı; görsel tasarım ilkeleri açısından kol formlarını görsel tasarım ilkeleri açısından,
kadın giysileri üzerinde incelemektir. Araştırma betimsel yöntem kullanılarak hazırlanmıştır. Giysi
formunu belirleyici faktörlerden kol formları 16. yüzyıl giyim anlayışı doğrultusunda analiz edilerek,
sistematik bir düzende sentezi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Görsel, tasarım, tasarım ilkeleri, kol formları
Abstract
Fashion has emerged as a form of art that primarily deals with the creation of new ideas about the human
body and has consistently produced new clothing styles that are timely. The basic design principles in the
primary value of the costume design with the creativity of the designer, transforms it into a product which
is a visual and functional value.
There is a balanced bond between each element of costume design principles. Nevertheless, when creating
a design, the design details on each costume are balanced pattern with both each other and clothing design
principles and elements.
Costume design consists of elements of silhouette, line, colour, direction, shape, size, spacing, texture,
value (tone value), movement, light / shadow, pattern and figure. All the elements that make up the
costume design should be balanced with each other. It is very important that the sleeve models, which are
one of the most decisive elements in the design of a costume, integrate with the visual design principles
and its place in the design elements.
The general purpose of the study; sleeve forms of the visual elements of costume design are examined in
terms of visual design principles on women's clothing. The research was prepared using the survey method.
From the determining factors of the garment form, the sleeve forms were analyzed in the direction of the
16th century clothing concept and synthesized systematically.
Keywords: Visual, design, design principles, sleeve forms
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Abstract
In order to respond to competitive advantages, managers need to know more about the strategic
approach for Industry 4.0. The increasing integration of the internet of everything into the industrial
value chain has built the organization for the next industrial revolution called Industry 4.0. It is a
strategic approach to intergrade advanced control systems with internet technology enabling
communication between products, people and complex systems.
Strategic Approach includes strategic planning and strategic thinking. The basic point of strategic
planning models is the strategy. Strategic approaches are driven by the necessity of reacting to the
rapidly increasing innovation pressure exerted on companies in particular in technology-driven
sectors.
3D Printing technology is very important part of Industry 4.0. To produce car, gun, toy, bioink,
clothes… etc. is possible with this technology.
The aim of this study is to generate and use new technology and examine the production concepts
and complete in light of the strategic approach. In this study, industry 4.0 has been analyzed from
a strategic point of view by examining the current literature and 3D printing ceramic studies.
Keywords: Industry 4.0, Strategic approach, Technology, 3D Printing
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Abstract
Hydroxyapatite is a calcium phosphate based ceramic which is the main component the organic matrix of
tooth and bone. It is preferred as a biomaterial to human body because of its excellent biological properties
such as bioactivity and facilitate the bone formation after it is implanted. But, its usage in human body is
limited only nonload bearing applications, due to its low mechanical properties. The purpose of the
present study is the improvement of its low mechanical properties with addition of forsterite, because
forsterite has higher mechanical properties than bovine derived hydroxyapatite (BHA) as stated in
literature. The composites of BHA-forsterite which include forsterite at wt% of 1, 3 and 5 were done.
They were uniaxially pelleted at 350 MPa and then sintered at temperatures ranging from 900oC to
1300oC. For microstructural, mechanical and bioactivity properties of the samples, a series of tests were
performed. Results showed that the highest density, hardness and compressive strength values were
obtained to the samples sintered at 1300oC. The highest density, hardness and compressive strength values
were obtained to BHA-%1forsterite as 2.87 g/cm3, 4.63 GPa and 129 MPa, respectively. Cell culture
examination reveals that olivine addition has a little negative affect on the bioactivity property of BHA,
but it does not cause to die of cells completely.
Keywords: Bovine derived hydroxyapatite, forsterite, sintering, cell culture
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Guerrilla Marketing with examples from Turkey
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Özet
Gerilla pazarlama, reklama ve tanıtıma yüksek bütçe ayıramayacak olan küçük işletmelerin, güçlü rakipleri
karşısında piyasada tutunma çabası olarak kendini göstermiştir. Uygulamanın ana felsefesi, düşük
bütçeyle, alışılagelmişin dışında yöntemler ve ortamlar kullanarak, verdiği mesajlarla hedef kitleyi
şaşırtmak, dikkatini çekebilmektir. Üretimin artması, tüketicilerin çok fazla reklam mesajına maruz
kalmasına neden olmuş, klasik medya ortamlarında yapılan alışılagelmiş reklam faaliyetleri tüketicilerin
dikkatini çekmemeye başlamıştır. Bu durum, zaman içinde büyük firmaların da ‘gerilla’ uygulamalara
yönelmelerine neden olmuştur. Önceleri klasik reklam mecralarına ulaşamayan küçük ölçekli işletmelerin
kendini gösterme çabası olarak kullanılan yöntem, tüketicinin klasik yöntemlere duyarsızlaşmasıyla
birlikte, zaman içinde büyük ölçekli işletmelerin de yöneldiği popüler bir uygulama haline gelmiştir.
Günümüzde, tüm dünyada, sınırı yaratıcılık olan, global ölçekli firmaların da içinde bulunduğu sayısız
gerilla uygulama gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalarla firmalar, bilhassa internet,
sosyal medya ve açıkhava reklam ortamlarında hedef kitlelerinin karşısına çıkmaktadırlar. Son yıllarda
Türkiye’de de ses getiren uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki gerilla
uygulamalara ait başarılı örnekler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gerilla Pazarlama, Gerilla Reklam, Türkiye.
Abstract
Guerrilla marketing has shown itself as an attempt to hold on to the market for small businesses that can
not afford to advertise and advertise high budgets in the face of strong competitors. main philosophy of
the application is to be able to attract the attention of the target audience with the messages it gives by
using methods and environments that are unusual at low budget. The increase in production has caused
consumers to be exposed to a lot of advertising messages, and conventional advertising activities in
classical media environments have begun not to attract the attention of consumers. This has led to the
introduction of 'guerilla' practices by large firms over time. The method used as a self-disclosure effort by
small-scale enterprises, whose priorities can not reach the classical advertising circles, has become a
popular application in which large-scale enterprises are headed in the course of time, as the consumer
becomes insensitive to classical methods.
Today in all around the world, numerous guerrilla practices have been realized and are realized, including
global-scale firms whose limit is craitivity. With these applications, companies face the target groups,
especially in the internet, social media and outdoor advertising environments. In recent years,it is faced
with resounding applications in Turkey. In this study, examples of successful application of guerrillas in
Turkey were examined.
Keywords: Guerilla Marketing, Guerilla Advertisement, Turkey.
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Özet
Öznel iyi oluş, sosyal bilimciler tarafından geniş çapta araştırılmıştır. Bununla birlikte, ulusal bir veri seti
kullanılarak, olumlu sosyal harcamaların diğer bir ifadeyle kişinin başka birine yardım etmesinin, öznel
iyi oluş üzerindeki etkisini araştırmak için Türkiye’de herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma,
2013 Türkiye Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nı kullanarak, kişinin kendisine yapacağı harcamadan
vazgeçerek başkasına yaptığı yardımların kişinin öznel iyi oluşunu nasıl etkilediğini ampirik bir şekilde
incelemektedir. Çalışmada, olumlu sosyal harcamalar ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkiyi araştırmak için
dirençli standart hatalara sahip sıralı lojit model kullanılmıştır. Yaş, cinsiyet, medeni durum (evli), bölge
(doğu) ve eğitim düzeyi sosyo-demografik değişkenler olarak analize dahil edilmiştir. Tahmin sonuçlarına
göre, daha yüksek göreli gelire sahip kişiler daha yüksek seviyelerde öznel iyi oluşa sahiptirler. Bir başka
kişiye yardım etmek için yapılan gönüllü harcamayı gösteren olumlu sosyal harcamaya ilişkin modeldeki
katsayı istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif olarak bulunmuştur. Bu demektir ki, olumlu sosyal
harcamalar gerçekleştiren bireyler daha yüksek seviyede öznel iyi oluşa sahip olmaktadırlar. Çalışmanın
diğer sonuçları öznel iyi oluş literatürüyle uyumludur. Model sonuçlarına göre, evli insanlar diğer medeni
durum düzeylerine göre daha yüksek seviyelerde öznel iyi oluşa sahiptirler. Bu durum, Coombs’un
koruma/destek hipotezini destekler niteliktedir. Kendilerini daha sağlıklı ifade eden bireyler, daha yüksek
seviyelerde öznel iyi oluşa sahiptirler. Bununla birlikte, hane reisi olmanın öznel iyi oluş üzerinde olumsuz
bir etkisi vardır. Sorumlulukların artması nedeniyle hanehalkı reisleri daha düşük seviyelerde öznel iyi
oluş seviyesi bildirmektedir. Bu bulgular, sosyo-demografik faktörler, göreli gelir ve sağlık durumununda
modelde dikkate alınması sonucu, Türkiye'de olumlu sosyal harcamaların öznel iyi oluşu arttırabileceğini
göstermektedir. Ayrıca, diğer insanlara yardım etmenin insanın daha iyi hissetmesine sebebiyet veren
insan psikolojisinin evrensel bir özelliği olabileceğini doğrular niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Olumlu sosyal harcama, sıralı lojit model, öznel iyi oluş
Abstract
Subjective well-being has been investigated widely by social scientists. However, there isn’t any research
undertaken to evaluate the effect of prosocial spending on the subjective well-being in Turkey by using
nationally representative dataset. This study contributes empirically in this inquiry by looking how helping
other people affect subjective well-being by using 2013 Turkey Income and Living Conditions Survey.
The analyses shed light on the relation between prosocial spending and subjective well-being by using
ordered logit model with robust standard errors. Age, sex, marital status, region (east vs other regions) and
level of education were included to the analysis as socio-demographic variables. According to the
estimation results, individuals with a higher relative income are more likely to be in the higher categories
of subjective well-being. Prosocial spending coefficient, which indicates any act with the objective of
benefitting another person, leads to higher level of subjective well-being. Other results of the study are
consistent with subjective well-being literature. Married people feel happier as a supportive way to
Coombs’ protection/support hypothesis which assumes that unmarried individuals more often suffer due
to lack of continuous companionship with a spouse who provides emotional and financial support. People
who feel healthier have higher degrees on subjective well-being. However, being household head has a
negative impact on subjective well-being. Due to increase of responsibilities, household heads report lower
degree of life satisfaction. These findings suggest that, after controlling for socio-demographic factors,
relative income and health status, prosocial spending may improve subjective well-being in Turkey. Also,
it confirms that helping other people might be a universal feature of human psychology.
Keywords: Prosocial spending, ordered logit model, subjective well-being
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Özet
Algı yönetimi olan imaj kavramı literatürde XX. yüzyılda kendine yer bulmasına rağmen, aslında ortaya
çıkışı yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Bayraklar, savaşlarda orduları ayırmak için kullanılan amblemler,
etnik kıyafetler hep imajın yansımasıdır. İmajın birçok farklı türü bulunmaktadır. İmaj çeşitleri arasında
kurum imajı, ürün imajı, marka imajı, ülke imajı, şehir imajı ve kişisel imaj vb. yer almaktadır. Kişisel
imaj dış görümünden, karakter yapısına, davranış biçiminden, ses tonu, kelime seçimi, aksesuar kullanımı,
kıyafet biçimine kadar pek çok unsurdan oluşmaktadır.
Halk hikâyeleri ise halkın dünyaya ve olaylara bakış açısını yansıtan önemli ürünlerdir. Bu ürünlerde,
diğer anlatı formlarına göre şahısların ve olayların anlatımında realist çizgiler ön plana çıkmaktadır.
Destanın bıraktığı boşluğu doldurmaya yönelik ortaya çıkan bu yaratımlar, meydana getirildiği dönemin
ideal insanını da yansıtmaya çalışmaktadır. İdeal insan pozitif ve etkileyici imaja sahip olan kişidir. Bu
çalışma, Kirmanşah Hikâyesi’nin Behçet Mahir anlatması üzerine gerçekleştirilmiştir. Kirmanşah
hikâyesinin ideal kişisi olan “Kirmanşah”, Ersoy’un kişisel imaj oluşturma kriterlerine yönelik
değerlendirilmektedir. Nitel araştırma yöntemlerinden “doküman incelemesi” ile yapılan araştırmada elde
edilen veriler “betimsel analiz” ile raporlaştırılmıştır. Çalışma bir halk hikâyesinde, halkın içinden bir
kahramanın imajının nasıl olduğunu, artı ve eksi yönleri ile ortaya koyması açısından önemlidir.
Kirmanşah’ın imaj özellikleri imaj yönetimi açısından da değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: İmaj, Kirmanşah, Halk Hikâyesi
Abstract
The concept of image, which is perception management, although it took place in the literature around the
XX. century, actually its appearance dates back hundreds of years. Flags, emblems used to separate armies
during wars, ethnic outfits always represent the image. There are many different types of images. Image
types include corporate image, product image, brand image, country image, city image and personal image.
Personal image consists of many elements, from outer appearance to character structure, behavior style,
tone of your voice, selection of words, accessory usage and dress style.
Folk tales are important products that indicate the view of the people to the world and the events. In these
products, according to other narrative forms, the realist lines in the narration of persons and events come
into prominence. These creations that have emerged to fill the emptiness left by the epic are trying to
reflect the ideal human being of the period in which it was created. Ideal human being is a person who has
positive and impressive image. In this study we investigate the Kirmanşah’s narrative by Behçet Mahir.
The ideal person of Kirmanshah story is evaluated as “Kirmanşah”, Ersoy’s personal image creation
criteria. The study was researched through the document review from the qualitative research methods
will be reported via descriptive analysis. The study has an important aspect in a public story in terms of
how the image of a hero is expressed by the public with plus and minus aspects. The image characteristics
of Kirmanshah will also be appraised in terms of image management.
Keywords: Image, Kirmanshah, Folk Tales
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Abstract
Recent dynamics (fluctuations and volatility) of global commodity prices have attracted an interest in
examining what are the drivers and consequences of price booms and drops. The literature has focused on
energy market linkages, financialization & speculation of the commodities, macro variables context and
demand-supply equilibrium of the markets. This chapter is related to the literature on energy (oil) and
agricultural commodity markets linkages and reviews the papers which have new perspectives and have
documented fresh information to better understand the interrelations between energy and agricultural
commodity markets.
In order to better understand what drives agricultural prices, several factors are discussed. Based on the
micro economic theory, it is clear that a price of a commodity is driven by demand- and supply-side
conditions. Increasing interconnection between oil and energy markets has led to a huge and still growing
empirical literature. Researches have focused on various kinds of research questions (co-integration,
causality, volatility spillover e.t.c.). Even though it is unfortunately not possible to review all the papers,
it is fortunately possible to draw a picture which mirrors the differences in research questions and
modelling strategies.
This paper first presents a comprehensive review of the literature on oil and agricultural prices. Then it
aims at investigating the direction of causality between oil and agricultural commodity prices within the
context of a new causality approach proposed by Nazlioglu et al. (2016 and 2018) which augments the
Toda-Yamamoto method with a Fourier approximation. This new approach is capable of capturing gradual
or smooth shifts and does not require a prior knowledge regarding the number, dates, and form of structural
breaks. The so-called Fourier Toda-Yamamoto causality test is applied to the major agricultural
commodities. Traditional causality procedures that seek abrupt shifts are inadequate in capturing gradually
developing structural changes.
Keywords: oil prices, agricultural commodity prices, causality, smooth shifts.
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Özet
Borlama, endüstriyel üretimde süper aşınmaya dayanıklı bir yüzey oluşturmak için, yaygın olarak
kullanılan, güvenilir bir yüzey sertleştirme işlemidir. Borlama günümüzde ergimiş tuz banyosunda,
plazma elektroliz borlama ve kutu borlama gibi çeşitli yöntemlerle üretilmektedir. Borlama tabakasının
özellikleri kullanılan altlık malzemenin bileşiminden, borlama yönteminden, borlama ortamının
bileşiminden, sıcaklığından ve işlem süresinden etkilenmektedir. Çelik üzerine borür kaplamalar
konusunda birçok çalışma yapılmıştır. Ancak, tuz banyosunda gerçekleştirilen borlama yöntemiyle,
Molibden üzerine borür kaplamalar hakkında çok sınırlı çalışma bulunmaktadır.
Bu çalışmada, saf molibden altlık üzerinde oluşan molibden bürür kaplama tabakasının yapısal
karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Borlama işlemi, 1-5 saat boyunca 1000 ° C' da boraks, borik asit ve
ferro-silisyumdan oluşan bir ortamda, tuz banyosuna daldırma tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Kaplama
tabakası optik ve taramalı elektron mikroskobu, X-ışını difraksiyon (XRD) analizi ve Vickers mikro sertlik
testleri ile karakterize edilmiştir. Molibden borür kaplama tabakası homojen, kompakt ve altlık
malzemeyle bir bütün olarak üretilmiştir. Altlık üzerinde oluşturulan molibden borür tabakasının derinliği,
işlem süresine bağlı olarak 10.80 ± 0.79 µm ila 20.70 ± 0.74 µm arasında değişmektedir. Kaplama
tabakasının ortalama mikro-sertlik değeri yaklaşık 2280 ± 56 HV0.05 olarak ölçülmüştür. Kaplama tabakası
MoB ve Mo2B5 borür fazlarından oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Molibden borür, Borlama, Tuz banyosunda borlama
Abstract
Boronizing/boriding is a reliable surface hardening process, which is widely used in industrial production
to form a superhard wear-resistant surface. Boronizing has been explored in the past by various ways, such
as molten salt boronizing, plasma-electrolysis boronizig, and pack boronizing. The formation of boride
coatings is influenced by the metal substrate, the boronizing method, the composition of the boronizing
medium, temperature, and time of the treatment. Many studies have been realized about boride coatings
on steels. However, there are very few studies available about boride coatings on Molybdenum and its
alloys prepared by the slurry salt bath boronizing method. In this study, structural characterization of
molybdenum boride coating layer formed on the pure molybdenum substrate was realized. Boronizing
treatment was performed by means of a slurry salt bath immersion technique in an environment consisting
of borax, boric acid and ferro-silicon at 1000 °C for 1–5 h. The coating layer was characterized by optical
and scanning electron microscopy, X-ray diffraction (XRD) analysis and Vickers micro-hardness tests.
Molybdenum boride coating layer is smooth, compact and well bonded to molybdenum substrate. The
depth of the molybdenum boride layer formed on the substrate was changed between 10.80±0.79µm to
20.70±0.74 µm, depending on treatment time. The average micro-hardness value of the coating layer was
about 2280±56 HV0.05. The layer consisted of MoB, Mo2B5 borides phases.
Keywords: Molybdenum boride, boronizing, slurry method.
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Turizm Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektöründe Cinsiyet
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Özet
Turizm sektörü emek yoğun bir sektördür ve çalışma saatlerinin uzun olması, iş-hayat dengesinin
kurulamaması, ücretlerin düşük olması gibi bazı sorunları bünyesinde bulundurmaktadır. Bununla birlikte,
yapılmış birçok çalışmanın desteklediği üzere kadınların organizasyondaki yetki ve sorumluluklarının
sınırlandırılması, mesleklerin etiketlenmesi ve cinsiyete göre ayrılması, işe alımda cinsiyete göre
değerlendirme ve ücret konusundaki farklılıklar sektörde kadınlara yönelik dezavantajlar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Başlangıç pozisyonunda çalışan kadınlar bu ayrımı yeterince hissetmese bile, yükselmek
istedikleri zaman engellerle karşılaşmaktadırlar. Bunların sebepleri arasında hem aile sorumluluklarının
fazla olması ve aileleri tarafından desteklenmemeleri, hem de iş hayatında kadınlara yeteri kadar
güvenilmediği ve kalıcı olmayan işgücü olarak görülmeleri nedeniyle üst kademelere getirilmelerinin
sınırlanması gibi etmenler sayılabilir.
Bu araştırmanın amacı, turizm lisans eğitimi alan ve sektörde çalışmayı düşünen üniversite öğrencilerinin
mesleki cinsiyet ayrımcılığı konusundaki algılarını tespit etmektir. Bu çerçevede, turizm bölümlerinde
okuyan öğrencilere, 21 ifadeden oluşan ve 5’li Likert ölçeğinde hazırlanan anket uygulanmıştır. 330
öğrenciden elde edilen veriler faktör analizi, t testi ve varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular,
öğrencilerin mesleki cinsiyet algılarının 4 boyut (Yönetim Kademesi; İşe Alma- Çıkarma, Ücret ve Terfi;
Dış Görünüş; Evli ve Çocuk Sahibi Olma) altında toplandığını; okudukları bölüm, çalışılan işletme türü
ve iş deneyimi bakımından algılar arasında farklılık olmadığını ancak cinsiyete göre istatistiksel olarak
anlamlı farklılıklar bulunduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: cinsiyet ayrımcılığı, turizm sektörü, turizm eğitimi, öğrenci
Abstract
The tourism sector is a labor-intensive sector and has some problems such as long working hours, lack of
work-life balance, and low wages. Besides, as many studies have supported, the limitation of women's
authority and responsibilities in the organization, the labeling and classification of professions, the
discrimination in recruitment based on gender and the differences in wage rates are disadvantages for
women in the sector. Even though women in the starting positions do not feel this distinction enough, they
are faced with obstacles when they want to rise. These include factors such as excessive family
responsibilities and not being supported by their families; as well as limiting the ability of women in the
business world to be brought to the upper levels because they are not trusted enough and are seen as
nonpermanent workers.
The aim of this research is to determine the perceptions of the students on the issue of gender
discrimination, who have undergraduate tourism education and who are considering to work in the sector.
In this frame, a questionnaire was prepared in the form of 21 items and 5 Likert scales and it was applied
to the students studying in various departments of tourism. The data obtained from 330 students were
evaluated by factor analysis, t-test and analysis of variance. Findings show that the professional gender
perceptions of students are collected under 4 dimensions (Management Level; Recruitment- Dismissal,
Wage and Promotion; Physical Appearance; Being Married and Having Children); there is no difference
between perceptions in terms of the department they are studying, type of business they worked in and
work experience, but there are statistically significant differences according to gender.
Keywords: gender discrimination, tourism sector, tourism education, student
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Özet
Bu çalışmada, ergitme yöntemi ile sepiyolitin yanı sıra K2CO3, SiO2, Al2O3, B2O3 ve MgF2 gibi katkı
maddelerinden işlenebilir cam-seramik malzemeler geliştirilmiştir. Hazırlanan karışım alümina bilyeli
değirmende 2 saat karıştırma ve öğütme işlemine tabi tutulmuştur. Daha sonra karışım alümina pota
içerisinde 1500 °C’de elektrikli fırında 1 saat bekletilerek ergitilmiştir. Ergitilmiş cam grafit kalıba
dökülmüş ve cam-seramik dönüşümü için kristallendirilmiştir. Cam ve cam-seramik malzemeler X-ışınları
difraksiyonu analizi (XRD), diferansiyel termal analiz (DTA) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile
karakterize edilmiştir. Ayrıca, cam ve cam-seramik malzemelerde sertlik, kırılma tokluğu ve işlenebilirlik
testleri de gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar sepiyolite yapılacak bazı katkılarla işlenebilir cam-seramiklerin
elde edilebileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Sepiyolit, Cam-seramik, İşlenebilirlik
Abstract
In this study, machinable glass-ceramic materials were produced from Sepiolite and K2CO3, SiO2, Al2O3,
B2O3 and MgF2 as additives by melting process. The starting materials were mixed together and milled in
a mill with alumina ball for 2 h. The mixed powders were melted by aluminum crucible at 1500 °C for 1
h. The melted glass was cast into graphite mold, and then it was exposed to crystallization heat treatment
for glass-ceramic transformation. The glass-ceramic samples were characterized with X-ray diffraction
analysis, differential thermal analysis (DTA) and scanning electron microscopy. Moreover, hardness,
fracture toughness and machinability properties of glass and glass-ceramic materials were determined.
Keywords: Sepiolite, Glass-ceramic, Machinability
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Özet
Bu çalışmada; yüksek fırın cürufu, bor üretim atığı ve atık pencere camından yeni cam-seramik
malzemeler geliştirilmiştir. Farklı oranlarda atıklar kullanılarak 3 farklı bileşim hazırlanmıştır. Karışımlar
alümina bilyeli değirmende 2 saat karıştırma ve öğütme işlemine tabi tutulmuştur. Bütün bileşimler
alümina pota içerisinde 1500 °C’de elektrikli fırında 1 saat bekletilerek ergitilmiştir. Ergitilen cam grafit
kalıba dökülmüş ve cam-seramik dönüşümü için kristalizasyon ısıl işlemi uygulanmıştır. Cam ve camseramik malzemelerdeki fazların belirlenmesi için X-ışınları difraksiyonu analizi (XRD) yapılmıştır.
Ayrıca, cam ve cam-seramik malzemelerin sertlik ve kırılma toklukları da ölçülmüştür. Bununla birlikte
cam-seramik malzemelerin taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile mikroyapıları da incelenmiştir.
Ergitme ve döküm işlemleri sonrası bütün camların amorf yapıda oldukları görülmüştür. Isıl işlemle
kristallendirilip cam-seramiğe dönüştürülen tüm camlarda XRD analizleri sonrası akermanit, gehlenit, ojit
ve diopsit’den meydana gelen kristalin yapı ile bir miktar kalıntı cam fazı tespit edilmiştir. Elde edilen
sonuçlar yüksek fırın cürufu, bor üretim atığı ve atık pencere camı gibi endüstriyel atıklardan cam ve camseramik malzemelerin üretilebileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Atık, Ergime, Cam-seramik
Abstract
In this study, new glass-ceramics were improved from blast furnace slag, boron waste and waste window
glass. The three different bath mixtures were prepared by different waste ratio. The mixtures materials
were mixed together and milled in a mill with alumina ball for 2 h. All compositions were melted by
aluminum crucible at 1500 °C for 1 h by using electrical furnace. The melted glass was cast into graphite
mold, and then it was exposed to crystallization heat treatment for glass-ceramic transformation. Phase
identifications of glass and glass-ceramic materials were investigated by X-ray diffraction (XRD) analysis.
Moreover, hardness and fracture toughness measurement of glass and glass-ceramic materials were
applied. Furthermore, produced glass-ceramic materials were characterized via scanning electron
microscopy. All glasses after melting and casting process were found amorphous state by XRD analysis.
Highly dense and crystalline materials, predominantly composed of akermanite, gehlenite, augite and
diopside and residual glassy phase, were detected by X-ray diffraction analysis after heat treatment in all
glass samples. The results indicate that glass and glass-ceramics can be obtained from industrial wastes
such as blast furnace slag, boron waste and window glass.
Keywords: Waste, Melting, Glass-Ceramic
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Abstract
It is well established that sequence-specific control of gene expression is an important issue for
understanding gene functions and gene regulatory systems. There are several methods for sequence
specific control of genes. Recently, RNA-based method, namely CRISPR-Cas9, was introduced for
targeted repression or activation of transcription in many organisms including human cells. In this system,
the Cas9 protein bind to specific DNA elements by the help of complementary guide RNA (sgRNA) and
causes inhibition of transcription initiation and elongation by blocking RNA polymerase binding. Here,
we aimed to achieve repression of CYP2E1 involved in activation of many carcinogens by CRISPR-Cas9
system in HepG2 (liver hepatocellular carcinoma) cell line. For his purpose specific sgRNAs targeting the
CYP2E1 promoter region was designed. HepG2 cells were transfected with sgRNA and Cas9 plasmid
by Dnafectin Plus according to manufacturer's instructions. Total RNA was isolated using Trizol
reagent. cDNA was synthesized and quantitative reverse-transcription PCR was performed on a
Bioneer thermal cycler using SYBR green mix and CYP2E1 gene-specific primers. Quantitative
analysis was performed employing the ΔΔCT method by using B-actin as an endogenous housekeeping
control. Results showed that sgRNAs targeting two region in promoter of CYP2E1 caused 92 and 80%
repression of CYP2E1 mRNA level, respectively. This study revealed that CRISPR-Cas9 system can
be used for targeting the cytochrome P450 dependent enzymes and also It can be used for preventing
of activation of many carcinogens including benzene by repressing CYP2E1.
Keywords: CRISPR-Cas9, sgRNAs, CYP2E1, Supression, Promoter
Acknowledgement: This work was supported by a grant from PAUBAP (2017FEBE045).
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Yerel Yönetimlerin Tarımsal Politikalarının Ekonomik Kalkınmaya Etkisi ve
Uygulamaya Yönelik Bir Model Önerisi
A Model Proposition for Application and Effects of Agricultural Policies towards
Economic Development in Local Municipalities
Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
Prof Dr
Yaşar Üniversitesi

Özet
Kaynakların iyi yönetimi ve bölgede yaşayan halkın yaşam kalitelerinin arttırılmasını da göz önüne alan
"yerelde kalkınma" anlayışı kentlerin yaşanabilirliği ve kalkınması için mihenk taşıdır. Aralık 2012'de
çıkarılan 6360 sayılı kanun ile büyükşehir belediyesi sayılabilmek için gerekli olan nüfus sayısı
değiştirilmiş, yerel yönetimlerin kamu kişilikleri kaldırılmış veya düzenlenmiş ve aynı zamanda yeni
izleme ve koordinasyon başkanlıklarının kurulmasının önü açılmıştır. 30 büyükşehir belediyesinde,
kentsel alanlar ile kırsal alanlar arasındaki iletişimi güçlendirecek “Büyükkent Yönetimi” olarak
tanımlanan yeni bir oluşum ortaya çıkmıştır. Yerel yönetimlerin bazıları küresel gelişmeleri de dikkate
alarak kurumu geliştirebilmesi, yerelin uygulamalarını küresel ölçekte de tanıtabilmesi, sunabilmesi ve
yenilikler getirebilmesi için verilerin doğru bilgilere dönüştürülmesi için Tarımsal Gelişme ve Yerleşme
Stratejisi kapsamında Yerelden Kırsal Kalkınma, Yenilikçi Ortak Kullanımlar, Yerellikte Yaratıcılık,
Çevre ve Atık Yönetiminde Doğa Asıllı Çözümler gibi politikalarla çalışmalarına yön vermişlerdir.
Uygulamalarda küçük toprak sahiplerinin korunması ve yönlendirilmesi, tarımda verimliliğin artırılması
ve pazarlama darboğazlarının giderilmesi için kooperatifler ve birlikler teşvik edilmiş, ekolojik
sürdürülebilirlik konusunda yürütülen projeler aracılığıyla sürdürülebilirliğin diğer alt boyutu ekonomik
sürdürülebilirlik konusu ivmelendirilmiştir. Çalışma; ekonomik ve teknolojik gelişmeleri temel alan,
Türkiye’ de ekonomik değişim, sosyal değişim ve çevresel değişimi bütünleştirmeye yönelik bu çabaları
destekleyen politikalardan biri olan tarımsal politikaları İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçirdiği süreç
kapsamında ele almakta, kırsal ile kentsel arasındaki iletişimi ve işbirliğini güçlendirmeye dayalı süreçte
iyileştirme önerileri sunacak ve yaşanılan ve yaşanabilecek zorlukların giderilmesine yardımcı olacak bir
model önerisi sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: 6360 Sayılı Kanun, Büyükkent Yönetimi, Tarım Politikaları, Yerelde Kalkınma
Abstract
Proper use and management of resources and development from local perspective that emphasis on welfare
of local citizens are the core components for development and habitability of urban-life. According to the
Law 6360, established on December 2012, the population requirement for ranked as a metropolitan
municipality was altered, the legal personality of local managements is either changed or removed and
new councils for monitoring and coordination were implemented. A new structure that can be called
"Metro-City Municipality" was formed in 30 metropolitan municipality, which aims at strengthening the
relation between urban and rural areas. Some policies -such as Local Development from Rural,
Innovational Co-Communal Areas, Innovation in Locality and Natural Solutions for Waste and
Environment Management within the scope of Rural Development and Allocation Strategy- were
implemented by local governance with regarding the global developments in order to improve the
institutions, marketing of local application in global level, and for offering new solutions and approaches
to transform data into useful information. The cooperatives and associations were encouraged and trained
for the protection and orientation of small-sized land own owners, the increase of agricultural efficiency,
and removal of marketing obstacles. The sub-element of ecological sustainability; economic sustainability
was enhanced by the implemented projects and policies. This study aims to focus on agricultural policies
–that is one of the policy type, which based on economic and technological improvements, and has a
purpose of integrating the economic, social and environmental changes- within the process observed in
Izmir Metropolitan Municipality (IBB). Furthermore, while focusing on IBB, this study will shape a model
suggestion in order to strengthen the communication and cooperation between rural and urban, to make
suggestions for improvement and to overcome the possible and realized obstacles.
Keywords: Law 6360, Metro-City Municipality, Agricultural Policies, Development From Local
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Miti ile Materyası Arasındaki Bakışım Aynasında Ana Tanrıça Toprak İdolleri
The Mother Goddess Cult Figures in the Mirror of Symmetry Between its Myth and
Materia
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Kurum

Şeyma BOBAROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi
Marmara Üniversitesi

Özet
Bu bildiride amacım, insanlığın bir dönem yaşadığı matriarkal dönemin ifadesi olarak, tarihsel çağlardan
günümüze gelen ve toprak heykeller formunda dışlaşan Ana Tanrıça idollerinin çoğunlukla pişmiş toprak
malzeme ile betimlenişinin kaçınılmaz macerasını göstermektir.
Kavramı; tanrıça/dişil ilke ile materyası; pişmiş toprak arasındaki bu kaçınılmaz ilişki sanatın ilk
şekillenmesine olanak vermesi açısından da ayrı bir öneme sahiptir.
Bu ana tanrıça formları, şekillendiklerinde dönemlerinin bir kült nesnesi iseler de bugünden baktığımızda
sanatsal ifadelerini, mitlerin yeryüzü ile macerasına aracılık ederek, sezginin ve yaratıcılığın kaynaklarını
oluşturmada bulmuşlardır. Onlar dışlaşmaları ile dişil yaşam gücünü ve yaratıcılığın izlerini günümüze
taşırken kendilerini şekillendiren toprakta da simgeselliklerini saklamışlardır.
Anahtar Kelimeler: Matriarkal, Dişil ilke, Ana tanrıça, Kült, Mit.
Katkı: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir
Abstract
My purpose in this statement is to indicate the inevitable adventure in which the Mother Goddess cult
figures that have come from ancient ages to this very day and have manifested themselves in the form of
earthen sculptures are mostly represented by terra cotta material, as the expression of the matriarchal era
mankind had once experienced.
Concept; this inevitable relation between Goddess/female principle and her materia, namely terra cotta, is
also very important because of its role in enabling the very first configuration of Art.
Even though these Mother Goddess forms are cult objects when they are shaped figuratively, I think they
truly mediate the earthly adventures of myths. Therefore, if we look from today’s perspective, they find
their very own artistical expressions in constituting the sources of intuition and creativity. While they bring
into the present the female life force that they witness through their manifestations, their symbolism is still
hidden in the earth which forms them.
Keywords: matriarchal, female principle, Mother Goddess, cult, myth.
Acknowledgment: Marmara University Scientific Research Projects Committee
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Türkiye’nin Hatay İli Orman Ağaçlarında Sorun Olan Yarı Parazit Türlerinin
Yoğunluğu Ve Konaklarının Belirlenmesi
Determination the density and on the hosts of problematic semi parasitic plants in
Turkey's Hatay forest trees
Tamer ÜSTÜNER
Dr. Öğr. Üyesi
Plant Protection Department, Agriculture Faculty, University of Kahramanmaras
Sutcu Imam, Turkey

Özet
Hatay ilinde toplam 202.920 hektar orman alanı bulunmaktadır. Bu alanın 77.493 hektarlık kısmı verimli
orman alanı, 127.274 hektarı ise bozuk orman alanıdır. Ağaç türleri yönünden Hatay çok zengin bir bitki
florasına sahiptir. 200 civarında odunsu türler mevcuttur. İlde ormancılık açısından ekonomik değer
taşıyan ağaç türleri kızılçam, meşe, karaçam, sedir ve kayın olarak sıralanabilir. Bu çalışma Hatay'ın alt
bölgelerinde orman ağaçlarında sorunlara neden olan yarı parazit bitki türlerinin konak ve yoğunluklarını
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yapılan bu araştırma sonucuna göre, Arceuthobium oxycedri
yoğunluğunun Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus konukçusunda yüksek olduğu (14.530
adet/konukçu), Juniperus excelsa'da (13.230) ve Juniperus drupacea'da ise (12.176) olduğu
hesaplanmıştır. Ayrıca Loranthus europaeus, Quercus cerris'te 2.920 adet/konukçu ve Q. infectoria'da
2.158 yoğun olduğu belirlenmiştir. Başka bir yarı parazit bitki türü olan, Viscum album subsp. abietis,
Abies cilicica subsp cilicica üzerinde yoğun 6.256 adet/konukçu olarak belirlenirken, Cedrus libani
üzerinde 0.568 adet/ağaç orta yoğunlukta bulunduğu hesaplanmıştır. V. album subsp. austriacum, Pinus
nigra subsp. pallasiana üzerinde yüksek yoğunluklu 12.570 adet/konukçu olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Arceuthobium, Loranthus, Viscum, konukçu, çam ağaçları ve yoğunluk
There are a total of 202,920 hectares of forest area in Hatay province. 77,493 hectares of this area are
fertile forest area and 127,274 hectares are bad forest area. In terms of tree species, Hatay has a very rich
plant flora. About 200 woody species were present. Trees with economic value in terms of forestry can be
listed as red-brown, oak, larch, cedar and beech. This study was carried out to determine the hosts and
density of semi parasitic plant species which cause problems on the forest trees in the subregions of Hatay.
According to these surveys, the ratio of existence of Arceuthobium oxycedri on the host were determined
as high dense and it was (14.530 number/host) for Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, 13.230 for
Juniperus excelsa and 12.176 for Juniperus drupacea. Also Loranthus europaeus was found dense 2.920
on Quercus cerris and 2.158 on Q. infectoria. Another semi-parasite plant, Viscum album subsp. abietis
was determined as dense 6.256 number/host on Abies cilicica subsp cilicica, while it was mid dense 0.568
on Cedrus libani. Besdies, V. album subsp. austriacum was found as high dense 12.570 on Pinus nigra
subsp. pallasiana.
Keywords: Arceuthobium, Loranthus, Viscum, host, pine trees and density
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çim Alanlarındaki Yabancı Ot
Türleri, Yoğunluk Ve Sıklığın Araştırılması
The research weed species, density and frequency in grass areas of Kahramanmaras
metropolitan municipality
Tamer ÜSTÜNER
Dr. Öğr. Üyesi
University of Kahramanmaras Sütcü İmam, Faculty of Agriculture, Department of
Plant Protection, Kahramanmaras, Turkey

Özet
Bu survey sonuçlarına göre, Kahramanmaraş bölgesinde 76 adet yabancı ot türü tesbit edilmiştir. Bunların,
14’ü Monokotiledon ve 62’si dikotiledondur. Bölgede metre kare başına ortalama 57.86 adet yabancı ot
türü tespit edilmiştir.
Yabancı ot yoğunluğu en yüksek (99,78 number/m2) Onikişubat ilçesinde bulunurken, bunu sırası ile
Dulkadiroglu (90,47), Elbistan (56,31), Pazarcık (52,39), Afşin (52,22), Göksun (51,37), Türkoglu
(50,56), Ekinözü (46,89), Nurhak (46,16) ve Çağlayancerit (45,58) izlemiştir.
Kahramanmaraş çim alanlarında çok yoğun (yabancı ot ortalaması>10) bulunan dar yapraklı yabancı ot
türü Lolium temulentum L. 10.28 adetr/m2 iken Agropyron repens (L.)P.Beauv. 2.35 ve Cynodon dactylon
(L.)Pers. 1.32 yoğun olarak bulunmuştur. Geniş yapraklı yabancı ot türlerinden ise Trifolium repens L.
10.66 adet/m2 ve Taraxacum officinale (L.) Weber F.H.Wigg. 10.14 çok yoğun bulunurken Medicago
sativa L. (3.12), Plantago lanceolata L. (2.45), Medicago minima (L.) Bart. (1.78), Taraxacum
scaturiginosum G.Hagl. (1.70), Trifolium pratense L. (1.64) ve Taraxacum aleppicum Dahlst. (1.28) yoğun
bulunmuştur.
Bölgedeki yabancı otların görülme sıklığı ise; T. repens, T. officinale, L. temulentum, M. sativa ve P.
lanceolata %50’den fazla oranda görülürken A. repens, C. dactylon, Setaria viridis, Galium aparine ve
diğer türler %50’den daha az oranda görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çim alanları, yabancı ot türleri, yoğunluk, rastlama sıklığı.
Abstract
According to the results of this survey, species of weed were found 76 number in Kahramanmaras region,
These were 14 of Monocotyledons, and were 62 of Dicotyledons. An avarage of 57.86 number of weeds
per metersquare were detected in the region. The highest density (99,78 number/m2) of weed species was
found in Onikişubat district Followed by the sequence, in Dulkadiroglu (90,47), in Elbistan (56,31), in
Pazarcık (52,39), in Afsin (52,22), in Göksun (51,37), in Türkoglu (50,56), in Ekinözü (46,89), in Nurhak
(46,16), in Caglayancerit (45,58) and Andırın (44.76) districts respectively. The narrow-leaf weed species
which are very dense Lolium temulentum L. which was found to be high density 10.28 number/m2 (weed
average>10) while Agropyron repens (L.)P.Beauv. and Cynodon dactylon (L.)Pers. were found dense;
2.35 and 1.32 in Kahramanmaraş grass areas. Broadleaf weeds; Trifolium repens L. and Taraxacum
officinale (L.) Weber F.H.Wigg. was found high density 10.66 and 10.14 number/m2 while Medicago
sativa L. (3.12), Plantago lanceolata L. (2.45), Medicago minima (L.)Bart. (1.78), Taraxacum
scaturiginosum G.Hagl. (1.70), Trifolium pratense L. (1.64) and Taraxacum aleppicum Dahlst. (1.28) was
found dense respectively.
Frequency of occurrence for weeds in the region; T. repens, T. officinale, L. temulentum, P. lanceolata
and M. sativa are seen more than 50%, while A. repens, C. dactylon, Setaria viridis, Galium aparine and
other weeds are seen less than 50% in region.
Keywords: Grass areas, weed species, density, frequency of occurrence.
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Study on the reactions between dichlorido[2,2′:6′,2′′-terpyridine]zinc(II)
and relevant nucleophiles in aqueous solution
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Abstract
Design of DNA and protein targeting metal-based anticancer agents with potential in vitro toxicity have
gained importance in recent years. Some transition metal ions are essential cellular components selected
by nature to function in several biochemical processes, they act mainly as a Lewis acid, have unique
characteristics that include variable coordination modes, kinetics properties towards biological relevant
nucleophiles, etc. Zinc(II) complexes have peculiar properties of changeing coordination sphere from four, five-, up to six-coordinate, without a marked preference for six coordination. Substitution reactions of
square-pyramidal [ZnCl2(terpy)] complex (terpy= 2,2’:6’,2’’- terpyridine) with relevant nucleophiles such
as imidazole, glutathione, 1,2,3-triazole and pyrazine were investigated at pH 7.0 as a function of
nucleophile concentration. The reactions were followed under pseudo-ﬁrst-order conditions by UV-vis
spectrophotometry. The substitution reactions included two steps of consecutive displacement of chlorido
ligands. Different reaction pathways for the first reaction step accounted. The order of reactivity of the
investigated nucleophiles for the first reaction is: imidazole> glutathione > pyrazine > 1,2,3- triazole.
Keywords: zinc(II), kinetics, nitrogen relevant nucleophiles
Reference:
1. E. Selimović, T. Soldatović
Impact of the chloride concentration on ligand substitution reactions of zinc(II) complexes
with relevant nitrogen nucleophiles, Prog. React. Kinet. Mec. 2017, accepted for publication
2. E. Selimović, S. Jeremić, B. Ličina, T. Soldatović
Kinetics, DFT study and antibacterial activity of zinc(II) and copper(II) terpyridine
complexes, J. Mex. Chem. Soc. 2017, accepted for publication
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Gelişmiş Fotokatalitik Aktiviteli TiO2 ZnO Grafen Kompozitinin Sentezi
Synthesis of TiO2 ZnO Graphene Composite with Enhanced Photocatalytic Activity
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Tuba KILINÇ
Dr. Öğr. Üyesi
Erzincan Üniversitesi

Özet
Titanyum dioksit (TiO2), çinko oksit (ZnO) ve grafenin, ileriye dönük katalizör materyaller olarak
gösterilmesinin yanı sıra düşük maliyetli, toksik olmaması, hazır bulunabilirliği ve kararlılıklarına bağlı
olarak boya atıklarının fotokatalitik bozunması için yaygın olarak kullanılması önemli özellikleri
arasındadır. Fotokatalizör olarak aktif (TiO2) -graphene- (ZnO) kompozitlerinin, üçlü nanokompozitlerin
oluşturulması için kullanılması, boya bozundurması için gelişmiş fotokatalist materyallerin tasarlanması
için gelecek vaat eden bir yöntemdir. Bu çalışmada, görünür ışıkla çalışan TiO2-grafen-ZnO (TGZ)
kompozit katalizörü, basit bir ultrasonik destekli kimyasal banyo çökeltmesi ile başarılı bir şekilde
sentezlenmiştir. TGZ hetero katalizörlerinin yapısı ve morfolojisi, X-ışını difraksiyonu (XRD), taramalı
elektron mikroskobu (SEM), fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) ve UV-Vis analizi dahil olmak üzere
çeşitli teknikler kullanılarak dikkatle karakterize edilmiştir. Hazırlanan TGZ'nin fotokatalitik etkinliği,
görünür ışık altında rodamin-B boyasının (RhB) fotodegradasyonu yoluyla incelenmiştir. Elde ettiğimiz
sonuçlarıda, grafenin fotokatalitik bozundurmaya aktif olarak katıldığı ve fotokatalitik aktiviteyi arttırdığı
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: TiO2,-Grafen-ZnO, Fotokatalitik Aktivite, Rodamin-B
Abstract
Titanium dioxide (TiO2), zinc oxide (ZnO), and graphene have been indicated to be prospective catalyst
materials and they were widely utilized for photocatalytic degradation of dye pollutants due to their low
cost, non-toxicity, ready availability, and stability. The incorporation of photocatalyst active (TiO2)graphene-(ZnO) composites to form ternary nanocomposites is a prospective method to conception
advanced photocatalyst materials for dye degradation. In this study, visible light driven TiO2-grapheneZnO (TGZ) composite catalyst was successfully synthesized via a simple ultrasonic assisted chemical bath
deposition. The structure and morphology of the TGZ hetero catalysts were carefully characterized using
a variety of techniques including X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), fourier
transform infrared (FTIR) and UV–Vis analysis. The photocatalytic efficiency of the prepared TGZ was
examined through photodegradation of rhodamine-B dye (RhB) under a visible light irradiation. Our
results showed that graphene actively participated in the photocatalysis and eventually increased the
photocatalytic activity.
Keywords: TiO2,-Graphene-ZnO, Photocatalytic Activity, Rhodamine-B
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Problems, Expectations and Suggestions of Creative Industrial Actors about
Sustainable Urban Development: The Case of UNESCO İstanbul Design City
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RA.
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Abstract
Is it really possible to use creativity on the basis of sustainable urban development? International
collaborations is to take an active role in using as a strategic factor in their creativity. UNESCO Creative
Cities Network is one of the important collaborations. In this study, It will be focused on crafters in İstanbul
which has been deemed “Design City” status within the context of the Creative Cities Network by
UNESCO in 2017. Crafters will be discussed in the planned resarch model because they have been
considered as one of actors on the process. Crafters manufacturing micro-scale in metal, wood, glass and
textiles in Istanbul will be examined in terms of their current situations, contributes of sustainable urban
development and integration into a design-oriented system. In this context, their sectoral current problems,
expectations and suggestions will be analyzed through a qualitative research. Semi-structured interview
method will be used in the scope of the research and interviews will be conducted face-to-face with crafters
in various parts of Istanbul. With the planned research, There will be expected to provide significant
feedbacks to the action plans of local governments with regard to enhancement in the role of creative
industries in sustainable urban and development master-designer relations and cooperations. Also, It is
considered that this research will be maked contribution to literature and practitioner in determining of
inventory in the field of crafting of a city that has been granted “Design City” status by UNESCO and
addressing in the form of a situation analysis of this craft area in the context of sustainable urban
development.
Keywords: Creative Economy, Creative Cities, Sustainable Urban Development, Design City
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XX. Yüzyılın İlk Yarısında Bir Sahil Kasabası Olan Ordu’da
Gündelik Yaşam
Daily Life in Ordu in the First Half of the 20th Century
Tuğrul ÖZCAN
Dr. Öğr. Üyesi
Ordu Üniversitesi

Özet
Şehir, kasaba ve köy gibi coğrafik mekânlarda ortaya konulan gündelik yaşam; bu mekânlardaki sosyal,
ekonomik ve kültürel durumları yansıtması bakımından oldukça önemlidir. Tarih biliminin tanımında
sebep-sonuç ve yer-zaman kavramlarıyla birlikte sosyal boyuta da özellikle yer verilir. Bu durum,
gündelik yaşamın önemini ve gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla da gündelik yaşama
dair bilgiler ve bulgular, tarih ve kültür araştırmacıları için vazgeçilmez unsurlar olarak bir değer kazanır.
Gündelik yaşam araştırmacılara, bir coğrafi mekândaki üretim-tüketim durumu, insanların siyasi
eğilimleri, kültürel özellikleri, eğitim durumları ve insanların karşı karşıya kaldıkları hayat şartları,
pazardaki ticari hareketlilik, esnafın içinde bulunduğu şartlar, iş kolları, aile mefhumu, demografik
dağılım ve etnik çeşitlilik gibi çeşitli hususlar hakkında önemli ipuçları sağlar. Nitekim bu araştırmada da
bahsedilen hususlar dâhilinde Cumhuriyet’in ilk yıllarında Anadolu’nun Karadeniz kıyısında bir kıyı
kasabası olan Ordu ile ilgili bu tür ipuçlarına ulaşılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ordu şehri, Ordu çarşısı, Ordu esnafı, Ordu kadını
Abstract
The everyday life that is revealed in geographical places like cities, towns and villages is very important
in terms of reflecting social, economic and cultural situations in these places. There are social aspects
together with cause-effect and place-time concepts in the definition of history science. This stiation clearly
demonstrates the importance and necessity of everyday life. Therefore, information and findings about
everyday life are seen as indispensable phenomena for history and culture researchers. Everyday life
provides important clues to researchers about demographic distribution and ethnic diversity in a
geographical location, political trends of people, cultural characteristics, educational conditions and life
conditions faced by people, market trading mobility, conditions of trades, business line, family concept,
demographic distribution and ethnic diversity. As a matter of fact, in this research, it was tried to reach
such clues about Ordu, a coastal town in the Black Sea coast of Anatolia in the first years of the Republic.
Keywords: Ordu city, Ordu's market, Ordu's shopkeeper, Ordu's woman.
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Osmanlı Eğitim Reformları Kapsamında Fatsa Kasabası (1876-1923)
Fatsa Town within the Framework of Ottoman Education Reforms (1876-1923)
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Özet
Tarihe merak, insanoğlunun kendisini ve çevresini tanımak istemesiyle başlamıştır. Bu merak, bilim ve
teknolojinin gelişmesi, araştırma imkânlarının artması gibi unsurlara bağlı olarak giderek popüler bir alana
dönüşmüştür. Bunun sonucunda birçok araştırmacı çalışmalarını yerel konjönktörde yoğunlaştırmış ve
sebeple şehir monografyalarına önem vermiştir. Bu makale de bu tür bir yaklaşımın sonucunda ortaya
çıkmıştır. İdari durumu, coğrafi konumu ve demografik hareketliliği gibi yönleriyle özellikle XIX.
yüzyılda dikkatleri üzerine çeken Fatsa, Tanzimat’ın bir taşra kasabasında uygulanmasını takip etme
açısından araştırmacılar için uygun fırsatlar sunar. Zaman zaman yaşanan idari değişiklikler, bir kıyı
kasabası ve iskelesi olan Fatsa’yı özellikle yüzyılın ikinci yarısında canlı kılmıştır. İşte bu canlılığın
eğitim-öğretim alanına ne kadar yansıdığı, idari ve demografik değişikliklerin kasabayı nasıl etkilediği,
eğitim bürokrasisinin buradaki işleyişi gibi bazı hususlar bu makalenin esas konularını oluşturmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fatsa, Osmanlı Eğitim Kurumları, Gayrimüslimler.
Abstract
Curiosity about the science of history has begun with the inability to recognize mankind itself and its
surroundings. This curiosity has become an increasingly popular field depending on such factors as the
development of science and technology, and the increase of research opportunities. As a result, many
researchers concentrated on their work in the local conjuncture and therefore gave importance to city
monographs. This article is also the result of such an approach. Administrative status, geographical
location and demographic mobility, such as aspects, especially XIX. Fatsa, who draws attention to the
centuries, offers appropriate opportunities for researchers to follow the application of the Tanzimat in a
rural town. Occasional administrative changes have made Fatsa, a coastal town and pier, especially alive
in the second half of the century. Here are some of the main issues of this article, such as how much this
activity reflects on the field of education, how the administrative and demographic changes affect the
town, and how the education bureaucracy works here.
Keywords: Fatsa, Educational Institutions of the Ottoman, Non-muslims.
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Kripto Paralarda İşlem Hacmi ve Fiyat Değişimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi
Üzerine Ampirik Bir İnceleme
An Empirical Study on the Causality Relationship between Trading Volume and Price
Variation of Crypto Currencies
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Özet
Ekonominin bel kemiği olarak bilinen finansal piyasalar değişen ve gelişen dünya karşısında aynı hızla
gelişimini ve değişimini gerçekleştirmektedir. Küreselleşme, teknoloji ve bilgiye ulaşımın hızlı olduğu
günümüzde finansal piyasaları analiz etmek sadece bilim adamlarının değil aynı zamanda işletme
sahipleri, yöneticileri ve yatırımcıları yakında ilgilendirmektedir. İşlem hacmi ve fiyat değişimi arasındaki
ilişki finansal performansın ölçülmesinde ve tahmin edilmesinde önemli rol oynayan ve birbirinden
etkilenen iki önemli finansal gösterge olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle çalışmada son zamanlarda
öne çıkan kripto paraların işlem hacmi ve fiyat değişimi arasındaki ilişki incelenmiştir.
Çalışmanın amacı, reel ekonomide halihazırda aktif bir para birimi olarak kullanılmamasına rağmen
finansal piyasalarda işlem gören kripto paraların işlem hacmi ile kapanış fiyatları arasındaki ilişkiyi
belirlemektir. Kripto para birimi ilk kez 2009 yılında Bitcoin ismiyle finansal piyasalarda yerini almıştır.
Kripto para transferi özellikle finans ve ekonomi bilimi açısından oldukça yeni ve hızla gelişen bir
piyasadır.
Çalışmada, kripto para piyasasında işlem gören ve piyasa değeri bakımından ilk 5’te yer alan ve
07.08.2015-12.02.2018 tarihler arasında günlük verileri süreklilik arz eden Bitcoin (BTC), Ethereum
(ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) para birimleri yer almaktadır. Bu para birimlerinde fiyat
değişiklikleri ve işlem hacmi arasında ilişki olup olmadığı, ilişki varsa bu ilişkinin yönü EViews programı
yardımıyla korelasyon analizi, VAR Modeline dayalı Varyans Ayrıştırma Analizi ve Granger (Granger
Causality) Nedensellik Analizi ile test edilmiştir. Yapılan analizde Bitcoin para biriminde fiyat değişimi
ve işlem hacmi arasında çift yönlü bir nedensellik tespit edilirken, Ethereum, Ripple ve Litecoin para
birimlerinde ise fiyat değişiminden işlem hacmine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kripto Para, İşlem Hacmi, Kapanış Fiyatı, VAR, Granger Nedensellik
Abstract
Financial markets which are regarded as the backbone of economy change and develop continuously
keeping pace with the changing and developing world. Today, globalization, technology and access to
information stepped up and analyzing financial markets does not only concern scientists but business
owners, managers and investors as well. Trading volume and price variation are regarded as two
interacting critical financial indicators and the relationship between them plays an important role in
measuring and estimating the financial performance. Considering these, the study analyzes the relationship
between trading volume and price variation of crypto currencies which have come to the fore recently.
The purpose of the study is to determine the relationship between trading volume and closing prices of
crypto currencies traded in financial markets though they are not used as active monetary units in real
economy for now. The first crypto currency was Bitcoin which was introduced in financial markets in
2009. Crypto currency transfer is a new but rapidly developing market especially in terms of finance and
economics.
The study involves four of the top five traded crypto currencies in terms of market prices namely Bitcoin
(BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) and Litecoin (LTC) of which daily data are continuous between
8.7.2015 and 02.12.2018. Correlation analysis, Variance Decomposition Analysis based on the VAR
Model, and Granger Causality Analysis have been used with the aid of EViews software to test the
presence and direction (if any) of relationships between price variations and trading volume of mentioned
crypto currencies. The analyses indicated a two-way causality between trading volume and price variation
of Bitcoin and a one-way causality from price variations to trading volumes of Ethereum, Ripple and
Litecoin.
Keywords: Crypro Currency, Trading Volume, Closing Price, VAR, Granger Causality
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Termo-reaktif kaplama tekniği ile düşük karbonlu çeliğin TiCN kaplanması
TiCN coatings of low carbon steel by thermo-reactive deposition technique
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Özet
Termo-reaktif biriktirme tekniği, genellikle %0.3 ün üzerinde karbon içeren çeliklerin yüzeyinde geçiş
metallerinden Ti, V, Nb, Cr, W, vb. elementlerin karbürlerini üretmek için uygulanmaktadır. Eğer
kaplanacak malzeme yeterince arayer elementi içermiyorsa, malzemenin yüzeyinde arayer elementlerinin
konsantrasyonunu artırmak için karbürleme, nitrürleme veya borlama işlemine tabi tutulmaktadır. TRD
prosesinde malzemenin yüzeyi öncelikle arayer elementleri bakımından zenginleştirilmekte ve sonrasında
geçiş metallerinin yüzeye difüzyonuyla kaplama işlemi gerçekleştirilmektedir. Ancak sunulan bu
çalışmada, geleneksel TRD yönteminden farklı olarak %0.3 C seviyesinin oldukça altında arayer elementi
içeren çelik malzemenin titanyum elementinin reaktifliğinin çok yüksek olmasından yararlanarak, tek
kademede TRD yöntemiyle kaplanması çalışılmıştır. Ancak, geleneksel TRD yönteminin aksine azot
aktivatör olarak kullanılan amonyum klorürden sağlanmakta ve böylece ön nitrasyon işlemi uygulanmadan
kaplama gerçekleştirilmektedir. Böylece tek kademede TRD tekniği kullanılarak karbo-nitrür esaslı
kaplama gerçekleştirilmiş olacaktır.
Bu çalışmada AISI 1006 çeliğinin yüzeyinde amonyum klorür, alümina ve ferro-titanyum içeren bir toz
karışımında 1000°C sıcaklıkta 2-4 saat süreyle TiCN kaplama oluşturulmuştur. Kaplama tabakası Optik,
SEM-EDS ve XRD faz analizleriyle incelenmiştir. Sonuçta, kaplama tabakası homojen, kompakt ve
gözeneksiz olarak elde edilmiştir. Kaplama tabakası TiC ve TiN fazlarından oluşmaktadır. Kaplama
tabakasının sertliği 2917±283 HK0.005 olarak ölçülmüştür.
Anahtar Kelimeler: TiCN kaplama, TRD prosesi, sertlik
Abstract
The thermo-reactive deposition technique is currently used for the steels containing carbon above 0.3% C
in order to produce carbides of reactive transition metals like Ti, V, Nb, Cr, W, etc. If the material to be
coated does not contain sufficient interstitial elements like carbon, nitrogen or boron on the surface
subjecting to carburation, nitriding or boronizing treatment. The surface of the steel is primarily enriched
with the interstitial elements, and then subjected to metalizing treatment by TRD process. In this case, the
process is called duplex coating process. The purpose of this work is to perform TiCN coating on the
surface with the TRD process of the steel containing much lower levels of carbon than that of the 0.3%
carbon level, taking advantage of the very high reactivity of titanium among the transition metals.
However, unlike conventional TRD processes, it is also intended to provide the nitrogen from the coating
bath obtained by disruption of the ammonium chloride used as the activator, without pre-nitration
treatment, in order to be able to take place of the nitrogen in the coat layer. Thus, a single-stage, carbonitride based coating will also be achieved using the TRD method.
In this work, AISI 1006 steel was TiCN coated in a powder mixture consisting of ferro-titanium,
ammonium chloride and alumina at 1000 °C for 2-4 h by TRD process. The coating layer was examined
using by optical microscope, SEM and XRD analyzes. The resulting coating layer is homogeneous,
compact and pore-free. The coating layer was included TiC and TiN phases. The hardness of the coating
layer was measured as 2917±283 HK0.005.
Keywords: TiCN coating, TRD process, hardness
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Farklı Orta-Gelir Sınıflandırmaları ve Ampirik Yöntemler Çerçevesinde Orta
Gelir Tuzağı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
Middle Income Trap within the Framework of Different Middle Income
Classification and Empirical Methods: An Assessment on Turkey
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Özet
Orta gelir tuzağı, hızlı bir büyüme sonrası orta gelir seviyesine ulaşan ülkelerin, büyüme yavaşlaması
sonucu üst gelir seviyesine geçmekte başarısız olduğu durumu ifade etmektedir. Son dönemde iktisat
literatüründe oldukça popüler olan orta gelir tuzağı kavramı aynı zamanda tartışmalı bir kavramdır.
Konuyla ilgili çalışmalar incelendiğinde farklı orta gelir aralıklarının ve farklı ampirik yöntemlerin
kullanıldığı gözlemlenmektedir. Bu durum analiz edilen ülkelerin ve analiz sonuçlarının ciddi ölçüde
farklılaşmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada, literatürde kullanılan farklı orta gelir aralıkları ve ampirik
yöntemler çerçevesinde Türkiye’nin tuzakta olup olmadığı incelenmektedir. Analiz sonuçları, Türkiye’nin
tuzakta olduğu konusunda net bir cevap vermemektedir.
Anahtar Kelimeler: Orta-Gelir Tuzağı, Orta-Gelir Aralığı, Büyüme Yavaşlaması.
Abstract
The middle-income trap concept refers to countries which reach middle-income level, then fail to pass
high-income level due to growth slowdown. The middle income trap, which is very popular in economics
literature recently, is a controversial concept at the same time. When studies about the middle-income trap
are examined, it is observed that different middle-income ranges and different empirical methods are used.
This leads to significant differentation of analyzed countries and analysis results. In this paper, it has been
examined whether Turkey is in trap by using diffrent middle-income thresholds and empirical methods
used in the literture. According to the findings, it is not clear that if Turkey is in trap or not.
Keywords: Middle-Income Trap, Middle Income Threshold, Growth Slowdown
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Abstract
The main purpose of this study is to investigate CSR activities of national, foreign and private banks listed
in Borsa Istanbul (BIST) 30 Index in Turkey and reveal the differences between these banks in terms of
the fulfilment of their social responsibilities. Within this scope; the concept of CSR, CSR definitions, the
main reasons of CSR activities and four dimensions of CSR constitute the conceptual framework of the
study. On the other hand; shareholder theory, stakeholder theory and institutional theory establish the
theoretical framework of this study.
In parallel with the study purpose, CSR practises of three different banks listed in Borsa İstanbul (BIST)
30 Index as of the second quarter of year 2016 were analyzed. The relevant data were acquired from
archival sources such as corporate governance compliance reports, annual sustainability reports and
official company websites. The qualitative research was considered to be useful method to clarify the
differences in social responsibility practises. For this reason, content analysis as a qualitative research
method was used in order to investigate CSR activities of banks.
Research findings reveal that there are not significant differences between Isbank (private bank) and
VakıfBank (national bank) with regard to the fulfilment of their social responsibilities. On the other side,
Garanti Bank (foreign bank) implements more CSR practises in comparison with other banks. This
dissimilarity is also observed among CSR headings. All in all, a great majority of CSR activities are carried
out about environmental conservation and stakeholders.
Keywords: Corporate social responsibility, banks, Borsa Istanbul, Turkey
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Turizm İşletmelerinde Helal Mutfak Kavramının Gelişimi
Development of the Halal Kitchen Concept in Tourism Operations
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Özet
İnsanın en temel gereksinimlerinden biri olan beslenme; gelir seviyesindeki artış, kadının çalışma hayatına
girmesi, çok sayıda otel ve restoran gibi yiyecek içecek işletmesinin açılmasıyla dışarıda yemek yeme
kavramını ortaya çıkarmıştır. Önceki yıllarda lüks olarak kabul edilen fakat sosyal medyanın da etkisiyle
özendirilen çeşitli kutlama, düğün ve davet yemeklerinin günümüzde yiyecek içecek işletmelerinde
düzenlenmesini sağlamıştır. Her insan, en doğal hakkı olan yaşama hakkının yanında istediği yiyecek ve
içeceği tüketme hakkına da sahiptir. Tükettiğinin hangi şartlarda üretildiğini de bilmek ister. Helal olarak
kabul edilen tüm gıdalar İslam dinine göre tüketilmesinde sakınca olmadığını ifade etse de kullanılan
pişirme yöntemi, uygulanan servis yöntemi, satın alma ve saklama süresi, yabancı maddelerle teması gibi
faktörler helal gıda kavramını etkilemektedir.
İletişim araçlarının yaygınlaşması, eğitim düzeyinin artması, kadının sosyal hayatta girmesi gibi faktörler
müşterilerin bilinçlenmesini sağlamış, bilinçli müşteriler konakladıkları işletmelerin hizmetlerinde kalite,
konfor, modernizm, güvenlik, güvenilirlik, sağlık gibi faktörlerin yanında, işletmelerin sunduğu yiyecek
ve içeceklerde kullanılan malzemenin güvenilir, temiz ve helal olması yönünde isteklerini arttırmıştır. Bu
nedenle son dönemlerde turizm işletmelerinde helal kavramı misafirler tarafından aranan bir kriter olarak
karşımıza çıktığı ve bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak helal konseptli işletme sayısının arttığı
gözlemlenmektedir.
Bu çalışma, turizm işletmelerinde helal mutfak kavramının gelişimini ve bu günkü durumunu ortaya
koymak amacıyla hazırlanmış bir derleme çalışmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, gastronomi, mutfak, helal gastronomi, helal mutfak
Abstract
Nutrition, one of the most basic necessity of human created eating out concept after increasing level of
income, women's entering in business life and opening of lots of food and beverage management such as
hotels and restaurants. Various celebration, wedding and invitation dinners accepted as luxury before but
later encouraged by the effect of social media are organized today in food and beverage managements.
Every person has their own preference to eat and to drink alongside of the right to life. They want to know
what kind of conditions the foods they consume are produced. Although all nourishment accepted as halal
states that it is permitted according to Islam; factors such as cooking method, applied service method,
buying and storage time and contacting to foreign matters affect halal food concept.
Factors such as proliferation of communication instruments, increasing education level and women's
socialization provided becoming conscious of costumers ; and these conscious customers increased their
expectation about services of managements they stay such as quality, comfort, modernism, safety,
reliability, health factors and becoming clear, halal and reliable materials managements used in their food
and beverage. Because of this, in recent years, it is observed that in hotel managements halal concept is
seen as a desired criteria by costumers and managements which have halal concept are increased intended
for providing this necessity.
This is a compilation study on the purpose of revealing development of halal cuisine and its present
condition.
Keywords: Tourism, gastronomy, cuisine, halal gastronomy, halal cuisine
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Özet
11 Eylül’den sonra Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, teröre karşı küresel savaş için Afganistan’daki
operasyonları sırasında ele geçirdiği El-Kaide ve Taliban üyeleri için, sıklıkla hukuksuz savaşan tabirini
kullanmıştır.
Hukuksuz savaşan ya da imtiyazsız savaşan “düşmanlıklara doğrudan katılan sivil” ve “savaşan statüsünün
temel unsurlarını taşımayan savaşan”ları tanımlamıştır. Hukuksuz savaşan, Silahlı Çatışmalar Hukukuna
göre sivil ya da savaşan korumasına sahip değildir. Gerçekte, Silahlı Çatışmalar Hukukunda hukuksuz
savaşan gibi ara bir statü yoktur. Bu Hukuk, sivil ve savaşan statüsü olarak yalnızca iki kategori içerir.
Düşman eline düşen hiç kimse hukukun dışında değildir.
Bu yazı, hukuksuz savaşan olarak adlandırılan statü için Silahlı Çatışma Hukukundaki düzenlemeleri
inceler.
Anahtar Kelimeler: hukuksuz savaşan, Silahlı Çatışmalar Hukuku, savaşan, sivil
Abstract
After September 11 United States of America administration has used frequently unlawful combatant term
for captured persons who the member of Al- Qaeda and Taliban during its operation in Afghanistan for
global war on terrorism.
The unlawful combatant/belligerent or illegal/unprivileged combatant has defined a category consist of
“civilian directly taking part of hostilities” and “combatant but have no key elements for combatant status”.
The unlawful combatant has not protection of civil and combatant under the Law of Armed Conflict.
Really, there is no intermediate status like unlawful combatant in the Law of Armed Conflict. This Law
includes only two categories status as civilian and combatant. Nobody in enemy hands is outside the law.
This paper examines that regulations in the Law of Armed Conflict to the status so called unlawful
combatant
Keywords: unlawful combatant, Law of Armed Conflicts, combatant, civilian
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Abstract
Bingol is ranked 5th after Rize, Trabzon, Çanakkale and Karabük in terms of number of landslide events
in Turkey. Landslides have frequently occurred due to large number of active fault lines. Large surface
area of volcanic tuffs, high slope values and suitable climatic conditions. Settlements established
inconvenient areas also have been affected by landslides from time to time. According to the Disaster and
Emergency Management Presidency reports, 125 landslides events, affecting settlements in Bingol, took
place and 20 of them were moved. In this study, the distribution of settlements affected by landslides and
topographic factors affecting this distribution in Bingol have been evaluated, and point density analysis of
settlements in landslide areas has been done. In this study, Digital Elevation Model (DEM) and location
information of settlements in landslide areas form basic data. By using DEM, which was created from
topographic maps, slope, elevation, aspect, layers of slope curvature have been determined, and then these
layers have been reclassified. By using location information of settlements in landslide areas, database has
been created in Geographic Information Systems (GIS). All the layers have been overlaid in raster format
with the same cell size and sub-groups of settlements in landslide areas have been determined.
Accordingly, settlements in landslide field at elevations between 1500-1750 m, with 10-15o slope and on
concave slopes facing south cover more area. This is because of the fact that settlements were mostly
established on valley slopes. According to point density analysis, it is seen that settlements in landslide
areas are extended along NW-SE and NE-SW directions. The fact that settlements affected by landslides
are extended along NW-SE and NE-SW directions shows that tectonic lines extended in the same direction
have an effect on this distribution.
Keywords: Bingol, Settlement, Landslide, Geographic Information Systems, Topographic Facto
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Özet
Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin çalışmaya tutkunluk düzeyleri ve çalışmaya tutkunluk düzeyleri
üzerinde etkili olan sosyo-demografik özellikler ile bölümü isteyerek seçme, seçtiği bölümden
memnuniyet, üniversiteye giriş puanı ve not ortalaması gibi bazı değişkenler incelendi. Bir devlet
üniversitesinin meslek yüksekokulunda öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 687 öğrenci
ile bu araştırma gerçekleştirildi. Araştırmada veriler anket yöntemiyle toplandı. Çalışmaya tutkunluk
düzeyini belirlemek amacıyla Utrecht Çalışmaya Tutkunluk Ölçeği -Öğrenci Formu kullanıldı (Schaufeli,
Martinez, Marques-Pinto, Salanova, ve Bakker, 2002). Cevaplar 6 noktalı Likert tipi ölçek ile toplandı
(0=Hiçbir zaman, 5=Her zaman). Araştırmanın bulgularına göre; öğrencilerin çalışmaya tutkunluk
düzeyleri 2,41±1,1 ortalama ile orta düzeyde tespit edildi. Cinsiyete ve sınıfa (birinci ve ikinci sınıf) göre
çalışmaya tutkunluk düzeyinin anlamlı olarak farklılaştığı saptandı (p<0,05). Bölümü isteyerek seçenlerin
ve seçtiği bölümden memnun olanların çalışmaya tutkunluk düzeyleri anamlı olarak yüksek bulundu
(p<0,05). Öğrencilerin yaşı, üniversiteye giriş puanı ve not ortalamaları ile çalışmaya tutkunlukları
arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0,05). Sonuç olarak, bölümü isteyerek seçmek ve seçtiği
bölümden memnun olmak çalışmaya tutkunluk açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Çalışmaya Tutkunluk, Utrecht Çalışmaya Tutkunluk Ölçeği -Öğrenci Formu,
Üniversite Öğrencileri.
Abstract
This study examined the level of work engagement of university students and whether some variables such
as socio-demographic characteristics, satisfaction with department, selecting the department voluntarily,
the department entrance score and the grade average affect on the level of work engagement. This research
was conducted with 687 students who were studying at the vocational college of a state university and
who agreed to participate in the research. The data were collected by survey method. Utrecht Work
Engagement Scale-Student Form was used to determine the level of work engagement (Schaufeli,
Martinez, Marques-Pinto, Salanova, and Bakker, 2002). The answers were collected with a 6 point Likert
type scale (0 = never, 5 = always). According to the findings of the research; students' level of work
engagement was found moderately with an average of 2,41 ± 1,1. It was found that the level of work
engagement was significantly different according to the sex and class (first and second class) (p <0,05).
Those who voluntarily selected the department and those who were satisfied with the department they
chose were found to have high levels of work engagement (p <0,05). There was no significant relationship
between the age of the students, the entrance score to the university and their grade average with work
engagement (p> 0,05). As a result, selecting the department voluntarily and satisfaction with department
are important for work engagement.
Keywords: Work Engagement, Utrecht Work Engagement Scale-Student Form, University Students.
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Tozaltı Ark Kaynak Yöntemiyle Birleştirilen Basınçlı Kap Çeliklerinin
Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
The Microstructural and Mechanical Properties of The Pressure Vessel Steels to
Combined with Submerged Arc Method
Yakup KAYA

Aslı CANLI

Dr. Öğr. Üyesi
Karabük Üniversitesi

Yüksek Mühendis
Karabük Üniversitesi

Özet
Bu çalışmada, basınçlı kapların imalatında sıklıkla kullanılan P355NL2 ve P460 çelikleri, tozaltı ark
kaynak yöntemi ile kendi aralarında ve birbirleri ile birleştirilmişlerdir. Kaynaklı birleştirmelerin kaynak
bölgesi çentik darbe, çekme, eğme testleri, mikroyapı ve mikrosertlik testleri yapılarak incelenmiştir.
Yapılan çentik darbe test sonuçları incelendiğinde, en yüksek tokluk değerlerinin oda sıcaklığında (20 °C),
en düşük tokluk değerlerinin ise -20 °C’de ölçüldüğü görülmüştür. Genel olarak sıcaklık azaldıkça
malzemelerin darbe direncinin de azaldığı görülmüştür. Yapılan çekme testleri sonucunda, tüm
numunelerde kopma ana malzemeden gerçekleşmiş ve bütün kaynaklı bağlantı dayanımları, ana
malzemelerden daha yüksek bulunmuştur. Eğme testleri sonucunda, göz ile yapılan muayenede herhangi
bir çatlak, yırtık vb. hata görülmemiştir. Sertlik ölçümleri sonucunda aynı tür malzemelerin
birleştirilmesinde en yüksek sertlik değerlerinin kaynak metalinde olduğu tespit edilmiştir. Farklı
malzemelerin sertlik testleri sonucunda ise kaynak metali sertliğinin ITAB’ın birinden düşük, diğerinden
yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ana malzeme sertliklerinin hem benzer hem farklı birleştirmelerin
kaynağında en düşük sertlik değerini verdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Basınçlı kap çeliği, tozaltı kaynağı, mikroyapı, mekanik özellikleri
Abstract
In this study, the steels P355NL2 and P460 which are frequently used in the manufacture of pressure
vessels, are joined with themselves and each other by submerged arc welding. The weld zone of the welded
joints was examined by performing notch impact, tensile, bending tests, microstructure and microhardness
tests. When the notch impact test results are examined, it is seen that the highest toughness values are
measured at room temperature (20 °C), the lowest toughness values are measured at -20 °C. In general, as
the temperature decreases, the impact toughness of the materials decreases. As a result of the tensile tests
carried out, the rupture occurred in all the samples from the base material and all welded joint strengths
were found higher than the main materials. As a result of the bending tests, there was no visible any cracks,
tears, etc. no mistakes were found. As a result of the hardness measurements, it was determined that the
highest hardness values were found in the weld metal when the same type of materials were combined. As
a result of the hardness tests of different materials, it was determined that the hardness of weld metal is
lower than one of ITAB and higher than the other. It was also found that the hardness of the base material
gives the lowest hardness value at the weld of both similar and different joints.
Keywords: Pressure vessel steel, submerged arc welding, microstructure, mechanical properties
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Abstract
Introduction: The aim of this research is comparing the married and divorced people in terms of
depression, subjective well-being and hopefulness for the future. Method: To be able to analyze the stated
aims, 400 participants are made to fill Demographic Information Form, Beck Depression Scale, Subjective
Well-Being Scale and Beck Hopelessness Scale. T-test, Pearson Correlation Analysis, Multi Regression
Analysis and Chi Square Test were conducted in order to study on the mentioned differences and the
relations. Results: It has revealed a highly significant avoidant relation between the depression level and
subjective well-being of the divorced men and women. An avoidant relation of a medium-level
significance was studied out between the depression level and subjective well-being of the married men
and women. 66 percent of the subjective well-being level in Multi Regression Analysis is explained by the
factors such as sex, age, state of education, marriage span, marriage type, marriage age, working condition,
feelings for the future, loss of motivation, expectations for the future, level of depression. It has been
studied out that the variable (β = -0,390) of the motivation loss has much more effect on the well-being of
the individuals than that of the other variables. Conclusion: It has been studied out that depression level
of the divorced men and women are much more than that of the married men and women. Subjective WellBeing and Hopefulness For the Future levels of the married men and women are found to be much more
higher than divorced men and women. Hopelessness level of the divorced women relating to their feelings
for the future, loss of motivation and the expectations for the future were found to be higher than divorced
men.
Keywords: Depression, Divorce, Hope for Future, Marriage, Subjective-Well Being
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Akvaryum Filtrasyonunda Aljinat Mikroküreler
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Özet
Akvaryumlar kapalı sistemler olduğu için suyun kalitesi ve bunun sürdürülebilirliği önemlidir.
Akvaryumda su kalitesini etkileyen parametrelerin başında pH, amonyum, nitrit, nitrat gelmektedir. Bu,
su kalite kriterleri akvaryumdaki balıkların sağlığı için önemlidir. Çalışmada, aljinat biyopolimerinden
elde edilen mikrokürelerin akvaryum sistemlerinde filtre malzemesi olarak kullanılabilirliğinin
araştırılması amaçlanmıştır. Aljinat, akvaryum içerisinde filtreleme sistemi olarak kullanılan sentetik
malzemelerin yerini alabilecek maliyeti düşük, çevre dostu ve toksik etki göstermeyen bir biyopolimerdir.
Bu çalışmada, akvaryumlar filtresiz, ticari filtreli ve aljinat filtreli olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Her bir
akvaryuma 5 adet japon balığı konulmuştur. Akvaryumlardan birer hafta arayla (toplam süre 4 hafta)
alınan su örneklerinde pH, amonyum, nitrit, nitrat, bakır, demir ve bağlı klor analizleri yapılmıştır.
Çalışma sonucunda, filtreleme sisteminde bulunan aljinat mikroküreler, su içerisinde zararlı olarak
değerlendirilen amonyum, ağır metaller ve bağlı kloru sudan uzaklaştırmıştır. Bu sayede akvaryum
balıklarının daha sağlıklı yaşamaları için daha uygun bir ortam sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Aljinat, akvaryum, filtrasyon, amonyum, ağır metal
Abstract
Since aquariums are closed systems, water quality and its sustainability are important. pH, ammonium,
nitrite, nitrate are the main parameters affecting water quality in the aquarium. These water quality criteria
are important for the health of fish in the aquarium. The aim of the study was to investigate the use of
microspheres obtained from alginate biopolymer as filter materials in aquarium filtration system Alginate
has low cost, environmentally friendly and non-toxic biopolymer, which can take the place of synthetic
materials used as a filtration system.
In this study, the aquariums were divided into 3 groups namely; with no filter, commercial filter and
alginate filter. Five goldfish were placed on each aquarium. Analyzes of pH, ammonium, nitrite, nitrate,
copper, iron and bound chlorine were tested in the water samples taken from aquariums weekly (total 4
weeks).
As a result of the study, the alginate microspheres in the filtration system adsorbed ammonium, heavy
metals and bound chlorine, which are poisonous when reaching particular proportions. In this respect, it
has provided a more suitable environment for the healthier life of aquarium fish.
Keywords: Alginate, aquarium, filtration, ammonium, heavy metal.
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Feminist Sanatçılardan Shirin Neshat-Nil Yalter -Barbara Kruger’in
Çalışmalarında İfade Aracı Olarak Tipografi Kullanımı
“Shirin Neshat-Nil Yalter from Feminist Artists -The Usage of Typography as an
Expression Tool in the Works of Barbara Kruger”
Yeşim ERMİŞ
Dokora Öğrencisi & Öğr. Gör.
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Özet
Yazının tarihi serüveni mağara duvarlarının resmedilmesi ile başlamış ardından piktogramlar, harfler ve
alfabeler şeklinde ilerleyerek iletişimin bir yolu haline gelmiştir. Yazı ilerleyen zamanlarda mesajın görsel
bir dili olup tipografi adını almıştır. Harfler ve yazı dili tipografik sanatın en önemli elemanları
olmuştur.1920’ler de Dada ile başlayan süreçte tipografi ve kaligrafi sanat akımlarında kullanılmaya
başlanmıştır.1960’lar da Feminist sanatçılar için yazı eril tahakkümün dayatmalarına başkaldırıda
söylemlerinin görünür kılınmasını sağlayan formun bir parçası olmaya başlamıştır. Feminist sanatçılar
eserlerinde yeni teknikler deneyerek söylemlerini görünür hale getirirken yazı bu noktada ifadenin
anlamının güçlenmesini sağlamıştır. Fotografik, tipografik çalışmalar, video art, body art ve performans
sanatları da bu söylemlerin görsel anlamlarının pekiştirilmesine katkıda bulunmuştur. İranlı bir sanatçı
olan Shirin Neşat'ın "Allah'ın Kadınları" başlıklı fotoğraf bir serisinde ülkesindeki kadınların yaşadığı
baskı, otorite ve umutsuzluk konusunu işlerken kadın portrelerinde kullandığı peçe ve silah sembollerine
yazıyı da dahil ederek vermek istediği mesajın anlamını güçlendirmeye çalışmıştır. Amerikalı sanatçı
Barbara Kruger sosyal yapıyla ilişkili temsiliyet sorununu ve erkek egemenliği ile ilgili görüşlerini
belirtmek için çalışmalarında teknolojik baskı yöntemlerini, tipografik düzenlemeleri, mekan kaplamasını
kullanarak seyircinin de dahil olduğu çarpıcı ve öznel bir yorum yakalamıştır. Türk sanatçı olan Nil Yalter
bireysel anlatımlarında işçiler, kadınlar ve göçmenler başta olmak üzere dışlanmış bireylerin yaşam
mücadelelerine vurgu yapmıştır. Bu çalışmada literatür taramasından faydalanarak nitel araştırma
yöntemleri kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Feminist Sanatta Tipografi, Shirin Neshat, Nil Yalter, Barbara Kruger
Abstract
The historical adventure of the writing began with the pictures on the walls of the caves, and then it became
a way of communication by progressing in the form of pictograms, letters and alphabets. Later, the writing
was called typography by becoming a visual language of the message. The letters and written language
have become the most important elements of typographic art. In the 1920s, typography and calligraphy
were started to be used in art movements during the process started with Dada. In the 1960s, for feminist
artists the writing began to become a part of the form that made their discourse visible in rebellion against
the masculine domination. While feminist artists have made their discourse visible by experimenting with
new techniques in their works, the writing has strengthened the meaning of the expression at this point.
Photographic, typographic studies, video art, body art and performing arts have also provided contribution
for enhancing the visual meanings of these discourses. Shirin Neshat, an Iranian artist, tried to strengthen
the meaning of the message she wanted to give by including the writing in veil and weapons symbols she
used in women's portraits while discussing a subject on oppression, authority and despair experienced by
women in her country in the photograph exhibition titled "Women of Allah". The American artist, Barbara
Kruger, has obtained a striking and subjective interpretation in which the audiences are included by using
technological methods of printing, typographical arrangements and space coatings in her studies to express
representation problem and her opinions about male domination. Nil Yalter, a Turkish artist, has
emphasized the struggles for life of the excluded individuals, especially workers, women and immigrants,
in her individual expressions. Qualitative research methods will be used in this study by using the literature
review.
Keywords: Typography in Feminist Art, Shirin Neshat, Nil Yalter, Barbara Kruger
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Elektrik Direnç Sinterleme ile Üretilmiş TiAl-Ti2AlC Kompozit Malzemenin
Karakterizasyonu
Characterization of TiAl-Ti2AlC Composite Produced By Electric Resistance
Sintering
Yiğit GARİP
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Arş. Gör
Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr
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Özet
TiAl-Ti2AlC kompoziti Ti, Al ve TiC başlangıç tozları kullanılarak elektrik direnç sinterleme yöntemiyle
başarıyla üretilmiştir. Numunelerin mikroyapı ve faz oluşumları taramalı elektron mikroskobu (SEMEDS) ve X-ray difraksiyonu (XRD) ile karakterize edilmiştir. Mikroyapı incelemeleri, çok fazlı
numunelerin TiAl, Ti3Al, Ti2AlC ve az miktarda TiC fazı ile elde edildiğini göstermiştir. Ayrıca, analizler
Ti2AlC partiküllerinin tane sınırlarında yerleşme eğiliminde olduğunu göstermiştir. Üretilen numunenin
mikro sertliği, Vickers sertlik testi kullanılarak belirlenmiştir. Arşimet prensibine göre, numunenin nispi
yoğunluğu % 97,6 dir. İncelemeler, düşük gözenekli yüksek yoğunluklu TiAl-Ti2AlC kompozit
numunenin elde edildiğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Titanyum Aluminid, İntermetalik, Sinterleme, Toz metalurjisi
Abstract
TiAl-Ti2AlC composite was successfully produced by electric resistance sintering using Ti, Al and TiC as
starting powders. The microstructure and phase constitutions of the samples were characterized by
scanning electron microscopy (SEM-EDS) and X-ray diffraction (XRD). Microstructure examinations
showed that multi-phases sample with TiAl, Ti3Al, Ti2AlC and small amounts of TiC phases were
achieved. In addition, the analyses indicated that the Ti2AlC particles tend to disperse on the grain
boundaries. Micro-hardness of the produced sample was determined by using Vickers hardness. Based on
the Archimedes principle, the relative density of the sample was %97.6. The examinations showed that a
high density TiAl-Ti2AlC composite sample with low porosity was achieved.
Keywords: Titanium Aluminide, Intermetallic, Sintering, Powder Metallurgy

255

Türkçe Başlık
İngilizce Başlık

Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Coğrafya
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Arş. Gör.
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Ersoy
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Özet
Eğitim-öğretimde kullanılan temel materyal hiç şüphesiz ki ders kitaplarıdır. Ders kitaplarının içeriği,
programdaki konuların kitaplarda yer alma durumu, öğrenciye ve bilimsel ilkelere uygunluğu, anlaşıla
bilirliği, bireysel öğrenmeye uygunluğu, öğretici olma özelliği bu temel materyalin en önemli
özellikleridir. 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi içerisinde coğrafya ile ilgili konular ve üniteler yer almaktadır.
Bu konular; sosyo-kültürel yapıdan yaşadığımız çevreye ülkemizin kaynaklarından ekonomiye, ,
ülkemizin yer aldığı coğrafyanın öneminden gelişim düzeyine kadar birçok başlığı kapsamaktadır. 6.sınıf
sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan coğrafya konuları Sosyal Bilgiler dersinin önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Döküman incelemesi ve betimsel analiz yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, 20172018 eğitim-öğretim yılında ülkemizde okutulan Sosyal Bilgiler 6. sınıf ders kitaplarında yer alan coğrafya
konularının anlatımında kullanılan görseller (haritalar, şekiller, tablolar, fotoğraflar), coğrafya eğitimöğretim ilkeleri açısından incelenmiştir. 6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında coğrafya konularının geçtiği
ünitelerde yer alan görsellerin, ünitede ve ünite içinde yer alan coğrafya konularının hedefleri ve
kazanımları açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Coğrafya, Ders Kitabı, Eğitim-Öğretim
Abstract
The basic material used in education is undoubtedly textbooks. The content of the textbooks, availability
of the topics in the books, appropriateness to the student and scientific principles, clarity, appropriateness
to the individual learning, the feature of being instructive are the most important characteristics of this
basic material. There are topics and units related to Geography in 6th grade Social Studies lesson. These
topics include many headings from socio-cultural structure to environment we live in, from the sources of
our country to economy, from the importance of the geography of our country to the level of development.
Geography subjects in the 6th grade social studies textbooks constitute an important part of Social Studies
lesson. In this study in which document review and descriptive analysis method are used, the visuals
(maps, figures, tables, photographs) used to teach the geography subjects in the 6th grade Social Studies
textbook that are taught in our country during the 2017-2018 academic year have been examined in terms
of geography education and teaching principles. The visuals in units where the geography subjects are
mentioned in the 6th grade Social Studies textbook have been evaluated in terms of the objectives and
achievements of Geography subjects in the units.
Keywords: Social Studies, Geography, Textbook, Education
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Özet
Mekânsal düşünme, günlük hayatta, işyerinde ve birçok bilim dalında problem çözmenin temelini
oluşturur. Mekânsal düşünme; mekân kavramları (mekânı algılama, mekânda kendi konumunu belirleme,
mekân hakkında bilgi edinerek mekânı zihninde oluşturma, mekânın tanınması vb.), sunum araçları ve
akıl yürütme süreçleri olarak temellendirilmektedir. Mekân kavramı esasen en eski tarihlerden itibaren
Coğrafya disiplini içerisinde yerini almış ve mekânı algılamanın bu disiplin çerçevesinde kazandırılması
öğretim programlarınca hedeflenmiştir. Coğrafya disiplininde yer alan konum bilgisi, harita okuma ve akıl
yürütme süreçleriyle mekânsal düşünme becerisinin aktif olarak kullanıldığını görebiliriz. Yaşadığımız
coğrafyanın ortaokul öğrenci seviyesine aktarılması öğretim programı içerisinde Sosyal Bilgiler dersi ile
sağlanmaktadır. Bu kapsamda mekânsal düşünme becerisinin kazandırılmasında etkili derslerden biri de
Sosyal Bilgiler dersidir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretim programlarında mekânsal düşünme
becesisini öğrencilere kazandırmaları gerektiğinin farkında olmaları da önemli bir olgudur.
Bu çalışmanın amacı, temelde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mekânsal düşünme becerilerini tespit
etmektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması üzerine temellendirilmiştir. 2017 –
2018 eğitim öğretim yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler
Eğitimi Anabilim Dalının 4. sınıfında öğrenim gören Coğrafya disiplini ve Coğrafya disiplinin alt
disiplinlerinde (Fiziki Coğrafya, Beşeri Coğrafya, Ülkeler Coğrafyası, Siyasi Coğrafya) en yüksek
başarıya sahip 10 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Not ortalaması 3.00’ın üzerinde
olan öğrenciler araştırmacı tarafından tespit edildiğinden amaçlı örneklem yöntemi tercih edilmiştir.
Öğrencilerin mekânsal düşünme becerilerini belirlemeye yönelik ortaokul Sosyal Bilgiler ders kitapları
incelenmiştir. Sosyal Bilgiler Öğretim programındaki kazanımlara yönelik ve uzman görüşleri
doğrultusunda sorular hazırlanarak odak grup görüşmesi yapılmış ve ses kaydı alınmıştır. Toplanan veriler
içerik analizi kullanılarak analiz edilip, bu doğrultuda kategori ve kodlar oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mekânsal Düşünme, Coğrafya, Sosyal Bilgiler, Öğretmen Adayları, Eğitim-Öğretim
Abstract
Spatial thinking forms the basis of problem solving in everyday life, in the workplace and in science at the
time. Spatial thinking are based on space concepts, (perception of the space, determination its position in
the space, creating space in the mind by obtaining information about the space, recognition of the space,
etc.) presentation tools and reasoning processes. The concept of space was originally based on the
geography discipline from the earliest dates and was aimed at teaching programs in which the perception
of space was acquired within this discipline. We can see that the spatial thinking skill is actively used with
the knowledge of location, map reading and reasoning processes in the discipline of geography. The
transfer of the geography we live to the secondary school level is provided by the Social Studies course in
the curriculum. In this context, one of the effective courses in acquiring spatial thinking skills is Social
Studies. It is also an important fact that social science teacher candidates must be aware of the need to give
their students the skills of spatial thinking in instructional programs.
The purpose of this study is mainly to determine the spatial thinking skills of the social science teacher
candidates. The study was based on case study from qualitative research methods. 10 students with the
highest achievement in the subdisciplines of Geography discipline (Physical Geography, Human
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Geography, Country Geography, Political Geography) and Geography discipline who are studying in the
fourth grade of Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education Turkish and Social Sciences
Education Department in 2017-2018 academic year constitute the working group of the research. Since
the students whose GPA is above 3.00 were determined by the researcher, the purposeful sampling method
was preferred. Secondary School Social Studies textbooks have been examined to determine the spatial
thinking skills of students. Questions were prepared in the direction of the learning outcome in the social
studies curriculum and expert opinions and the focus group interview was made and voice recording was
taken. The collected data were analyzed using content analysis and categories and codes were created in
this direction.
Keywords: Spatial Thinking, Geography, Social Studies, Teacher Candidates, Education.
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Sokratik Elenchos’ta “Aletheia” Kavramı: İnsanın Kendini Modern Dünyada
Yeniden Keşfetmesinde Bir Rehber Olabilir Mi?
The Concept of Aletheia in Socratian Elenchos: Could it be a Guide for Human Beings
in Rediscovering Self in Modern World?
Yıldız KARAGÖZ YEKE
Prof. Dr.
Cumhuriyet Üniversitesi

Özet
İnsan, niçin neye göre, nasıl yaşayacağını araştıran bir varlıktır. Bu da insanın sadece yaşamayı, hayatta
olmayı istemediği, yaşamın anlamını, amacını ve değerini bilmek ve anlamak istediği manasına da
gelmektedir. Bu türden bir araştırma, insanın bu dünyadaki varoluşunu anlamlandırma çabasını
kapsamaktadır. Çünkü insanın içinde yaşadığı dünya yalnızca fiziksel dünya değil, aynı zamanda değerler
ve anlamlar dünyasıdır. Bu noktada felsefe bize, insanı insan yapan değerin ne olduğunun bilincine,
“kendilik bilincine” yani “kendini bil”mesine giden yolu açmaktadır. Felsefeyle, kendi bilincine ulaşan
insan, aynı zamanda “öteki”nin bilincine de ulaşır. Halbuki, bireyselleşmeyi temele alan modern yaşamda,
insanın kendinden uzaklaşması ve yaşam üzerine yeterince düşünmemesi başka bir deyişle, insanın
kendini bir bilgi nesnesi olarak görmekten uzaklaşması ile insanlık, “birlikte yaşamanın koşullarının”
temelini oluşturan diyalog sürecinden ve temel ahlaki prensiplerden uzaklaşmak gibi ölümcül bir sonuç
ile karşı karşıya kaldı. Kendini ve dünyayı değiştirmek isteyen insan, Sokrates'in 2000 yılı aşkın bir zaman
önce "sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez" sözleriyle ifade ettiği üzere, hayatı ve dünyayı
sorgulayan insandır. Çünkü, Sokrates'e göre, insanı insan yapan değer onun ruhunda gizlidir, örtülüdür.
Bütün insanların ruhlarında bulunan "mutlak iyi" yani hakikate ilişkin bilgiyi arayış yolunda can veren
Sokrates için "mutlak iyi", a priori (zorunlu)dir. İnsanın, "mutlak iyi", "hakikati" tek başına elde etmesi
mümkün değildir. "Mutlak iyi" diyalog sonucunda elde edilir, bunun için de çaba ve emek gereklidir.
Sokratesin yöntemi olan elanchos, bu anlamda sadece bir amaç değil, "bu dünyada" kalabilmenin, sınırları
belirleyebilmenin, yaptığının hesabını verebilmenin kısaca bu dünyalı olabilmenin yolunu açar. "Mutlak
iyi"ye ulaşmak, hakikate ulaşmak için çaba harcamak "örtük olanı" açıklığa çıkarmaktır. Bu da "aletheia"
adını alır ve insanı insan yapan değeri, onun ruhundan türetmeyi ifade eder. Bu bakış açısından "insanlığın
kaybettiği nedir?" sorusunun pek çok insan hakları ihlallerinin yaşandığı bu teknolojik çağda, insan
tarafından yeniden bütüncül bir bakış açısıyla problem edilmesi kaçınılmaz görünüyor. Çünkü modern
yaşam, kendisine sunulan bilgi ile yetinen, bu dünyada insanca yaşamanın imkan ve koşullarını
sorgulamayan, üzerine düşen ödev ve sorumlulukların bilincinden uzak bireyler yarattı. İnsan sorununun,
21. yüzyıl gerçeklerinden hareketle yeniden ele almak konusunda Sokrates'in elenchos yöntemi, insanın
kendisini yeniden keşfetmesi noktasında bir rehber olabilir mi? sorusu bu çalışmada bizim hareket
noktamız olacak.
Anahtar Kelimeler: Elenchos, aletheia, modern yaşam, insanlık, mutlak iyi.
Abstract
Man is a creature who explores why and how to live. It means that, man not only wants to live and stay
alive, but also wants to know and understand meaning, purpose and value of life. Such an exploration
consists of the effort people pay in order to make sense of their existence in the world. Because, the world
we live in is not only a physical structure but a structure of values and meanings. At this point, philosophy
leads us to the way that lets us to know the consciousness which makes us human beings, “consciousness
of self” that is to say “knowing the self”. The one who reaches his/her own consciousness by means of
philosophy, also reaches “the consciousness of the others”. However, in the modern life which is based on
individualism, man’s self-departure and not thinking enough about life, in other words becoming distant
from regarding himself as an object of knowledge, humankind faced a fatal mistake by abandoning
dialogue and basic ethical principals which consists the “basics of living together. As Socrates defined
longer than 2000 years ago in his famous saying “an unquestioned life does not worth living”, the man,
who wants to change self and the world, is the one who questions life and world. Because, according to
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Socrates the value that makes one human is veiled behind his soul. For Socrates who passed away trying
to find the knowledge of reality, absolute good is a priority which is in all souls. It is not possible for
human beings to acquire the “absolute good”, or “reality”. “Absolute good” is acquired by means of
dialogue and requires effort. Socrates’s method “Elenchos” is not a purpose in this context; it opens the
gate of being able to live in “this world”, determining limits, accounting for deeds, all in all being a man
from Earth. Making effort to acquire “absolute good” and reality is unveiling the “covered”. This process
is given the name “aletheia” and means creating the value that makes one man. From this point of view,
with a totalitarian perspective, it seems inevitable to regard the question “what has humankind lost?” as a
problem in this technology era of violation of human rights. Because, the modern life created people who
are satisfied with the information provided to them, who do not question possibilities of living in better
conditions and who are away from responsibilities. The question of “Could Socrates’s Elenchos be a guide
for human beings in rediscovering self under the realities of 21st century” will be our starting point in this
study.
Keywords: Elenchos, aletheia, modern life, human, absolute good.
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Farklı Planlama Tekniklerinin Sol Meme Radyoterapi Hastaları İçin
Karşılaştırılması
Comparison of Different Planning Techniques for Left Breast Radiotherapy Patients
Yonca YAHŞİ ÇELEN
Dr. Öğr. Üyesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Özet
Giriş: Radyasyon onkolojisi kliniğinde tedavi edilen 10 adet sol meme kanseri tanısı konulan hastaların,
tedavi planlarında farklı teknikler kullanılarak tümör volümü ve kritik organ dozlarının karşılaştırılması
amaçlanmıştır.
Materyal Metot: Tedavi edilen hastaların planları Varian Trilogy Lineer Hızlandırıcı cihazıyla Eclipse
(ver.13.6) tedavi planlama sisteminde Alan içi Alan ( FIF: Field-in-Field), Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi
(IMRT) ve Volümetrik Ayarlı Ark Terapisi (VMAT) teknikleri kullanılarak, 6 MV foton enerjisiyle
toplamda 25 fraksiyon 50 Gy doz alacak şekilde reçetelendirilerek 3 farkı tedavi planlama tekniği
karşılaştırılmıştır. FIF tekniğinde 7 hasta için 2 tanjanisiyel karşılıklı alan ve 2 alt alan kullanıldı. 3 hastada
ise 2 tanjanisiyel ana alan ve 3 alt alan kullanıldı. IMRT tekniğinde farklı açılarda 6 alan kullanıldı. VMAT
tekniğinde ise yarım ark tekniği kullanıldı. IMRT ve VMAT planlarında PTV 50, level 1, level 2, level 3
ve supra için tek bir PTV oluşturularak planlar DVH üzerinden QUANTEC kriterleri referans alınarak
karşılaştırıldı. Tümor volümü için Konformite İndeksi (CI), Dort, Dmax değerleri ve kritik organlar (Sol
akciğer, Sağ akciğer, Karşı meme, Kalp) için; V5 (%), V20 (%), Dort, Dmax değerleri analiz edilmiştir.
Bulgular: PTV için CI değeri en yüksek IMRT ve VMAT planlarında görülürken; Dort, Dmax değerleri
VMAT planlarında en düşük, FIF planlarında en yüksek görülmüştür. Kalp için; V5 (%) ve V20 (%)
volümleri incelendiğinde yüksek doz bölgelerinde VMAT ve FIF değerlerinin daha yüksekken, düşük doz
bölgelerinde IMRT ve VMAT planlarının yüksek olduğu görülmüştür. Sağ akciğer için V5 (%)
bakıldığında en düşük değerlerin FIF planlarında, en yüksek değerlerin ise IMRT planlarında olduğu
görülmüştür. Karşı meme Dmax dozuna bakıldığında en yüksek değerlerin IMRT ve VMAT planlarında,
en düşük değerin ise FIF planında olduğu görülmüştür. Sol akciğer V5 (%) ve V20 (%) incelendiğinde
düşük doz alan bölgelerde IMRT ve VMAT planlarının daha yüksek olduğu, FIF planlarının ise daha
düşük olduğu görülmüştür. Yüksek doz bölgelerinde ise VMAT ve IMRT planlarında daha az olduğu
saptanmıştır.
Sonuç: Kalp, akciğer V5 (%) dozlarının ve karşı meme Dmax dozunun en düşük olduğu tekniğin FIF olduğu
görülmüştür. Tümör volümünün istenilen dozu alması CI değerleri ve kritik organ dozlarının düşük olması
dikkate alındığında ise IMRT ve VMAT tekniklerinin FIF tekniğinin yerine kullanılabilir olduğu
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Alan İçi Alan (FIF: Field - in - Field), Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi
(IMRT), Volumetrik Ayarlı Ark Terapisi (VMAT).
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Abstract
Summary: It was aimed to compare the tumor volume and critical organ doses of the patients treated with
radiation oncology in 10 left breast cancer patients using different techniques in their treatment plans.
Material Method: The plans of the treated patients were evaluated using the Varian Trilogy Linear
Accelerator device in the Eclipse (ver.13.6) treatment planning system using the Field-in-Field (FI),
Intensity Modulated Radiotherapy (IMRT) and Volumetric Adjusted Ark Therapy (VMAT) photon
energy, and a total of 25 fractions, 50 gray doses were prescribed and compared to 3 different treatment
planning techniques. In the FIF technique, 2 recipients and 2 subfields were used for 7 patients. In 3
patients, 2 parenchymal main areas and 3 subfields were used. In the IMRT technique, 6 fields were used
at different angles. In the VMAT technique, half-arc technique was used. In IMRT and VMAT plans, a
single PTV for PTV 50, level 1, level 2, level 3, and supra was created and the plans were compared with
each other referring to QUANTEC criteria via DVH. For the Conformity Index (CI), Dort, Dmax values
and Critical Organs (Left lung, Right lung, Counter breast, Heart) for tumor volume; V5%, V20%, Dort,
Dmax values were analyzed.
Results: CI value for PTV is highest in IMRT and VMAT plans; Dort, Dmax values are lowest in VMAT
plans and highest in FIF plans. For the heart; When V5% and V20% volumes were examined, VMAT and
FIF values were higher in high dose regions and IMRT and VMAT plans were found higher in low dose
regions. When the V5% volume for the right lung was examined, the lowest values were found in FIF
plans and the highest values were in IMRT plans. When the opposite breast Dmax dose is taken into
consideration, it is seen that the highest values are in the IMRT and VMAT plans and the lowest values
are in the FIF plan. When left lung V5% and V20% were examined, IMRT and VMAT plans were found
to be higher in low dose areas and FIF plans were found to be lower. In high dose regions it was found to
be less in VMAT and IMRT plans.
Conclusion: It was seen that FIF was the technique with the lowest dose of heart, lung V5 (%) and the
opposite breast Dmax dose. Considering that the desired dose of tumor volume is low CI values and low
critical organ doses, it is thought that IMRT and VMAT techniques can be used instead of the FIF
technique.
Keywords: Breast Cancer, Field - in - Field (FIF), Intensity Modulated Radiotherapy (IMRT),
Volumetric Adjusted Ark Therapy (VMAT)
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Abstract
In this study, it has been evaluated water mites collected from Ordu Province in 2017. Totally, 210
specimens were collected and, 26 species in 12 genera belonging to 11 family have been found. All
determined species are new record for Ordu Province. The distribution of species to the family is as
follows: Hydrodromidae, 2; Sperchontidae, 4; Limnesiidae, 1; Unionicolidae, 1; Pionidae, 1; Lebertiidae,
3; Torrenticolidae, 2; Hygrobatidae, 5; Aturidae, 1; Mideopsidae, 1; Arrenuridae, 5. The characteristics of
the water mite fauna in the treated area are briefly outlined. Further, the distribution of all identified species
were given in Turkey and the World.
Keywords: Water Mite, Fauna, Turkey, Ordu Province.
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Abstract
Nilotonia (Manotonia) persica Pesic & Saboori, 2006 was described from Iran based on two females. The
female of this species can be distingusihed from other species by the dorsum with two small postocularia
platelet and a posteromedial plate, claws on anterior three pairs of legs with one rudimentary peg-like
clawlet on inner side, P-4 with minute ventral tubercles, postgenital sclerite not enlarged and chelicera
relatively slender. Later, in 2009, Pesic and Vafaei were described the male of N. persica, which it can be
easly distinguished from N. (Manotonia) tegulata in having one rudimentary peg-like clawlet on the inner
side of the claws on the anterior three pairs of legs. Two males and two females were collected from Solhan
district/Bingöl Province in 2017. The specimens collected from Bingol Province are completly agree with
N. (Manotonia) persica. This is the second record of water mites of the subgenus Manotonia from Turkey.
The morphological characters, measurements and drawings of various organs of this species were given.
Keywords: Water Mite, Nilotonia, Turkey, Bingöl Province.
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Özet
Bireylerin ait olduğu toplumda sosyo-kültürel özelliklerinin oldukça etkili olduğu toplumsal cinsiyet
kavramı, kadın ve erkeğin toplum içerisindeki üstlenmiş olduğu rolleri, statüyü, sorumluluklarını,
konumunu ve toplum içerisinde nasıl bir yerde olduğunu ya da nasıl algılandığını ifade etmektedir. Bu
anlayış çerçevesinde kişilere yüklenilmiş olan yada kişilerden beklenilen rollerin neler olması gerektiği
konusu kişilerin geleceklerini yapılandırmalarına ve beklentilerinde etkili olmaktadır. Beklenti Türk Dil
Kurumu’nca “gerçekleşmesi beklenen şey” ya da “Bireyin belli şart ve durumların alacağı biçimler veya
kendisinden beklenenler konusundaki öngörüsü” olarak tanımlanmaktadır. Ülkemiz de dâhil olmak üzere
gelişmeye yönelik çaba içerisinde olan ülkelerde bireylerin gelecek beklentilerinde farklılıklara neden olan
birçok etkenin rol oynadığı görülmektedir. Ekonomik ve sosyal olarak ideal bir yaşam isteyen bireyler,
meslek seçiminde yüksek gelir ve saygınlık düşüncesinin ön plana çıkarmakta, geçmişte hayal ettikleri
ideallerinden vazgeçerek istemedikleri bir mesleği tercih etmek zorunda kalarak bir anlamda hem kendileri
hem de çalışacakları kurumlar açısından risk almaktadırlar. Yoğun rekabet ortamı içerisinde faaliyet
gösteren işletmelerin verimliliğini doğrudan etkileyecek olan bu davranış ekonomik, teknolojik, sosyokültürel ve toplumsal cinsiyet rolleri gibi nedenlerden dolayı gelecekteki beklentisini gerçekleştirememiş,
uygun mesleki tercihi yapamamış, verimsiz ve mutsuz bir çalışan kitlesinin de oluşmasına neden
olmaktadır.
Bu düşünceden hareketle bu araştırmada; üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri ve
sorumluluklarına ilişkin tutumlarının belirleyerek bunların gelecek beklentileri ile ola ilişkisini ortaya
koymak amaçlanmaktadır. Araştırma Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim
gören öğrencileri kapsayacaktır. Araştırmada veriler anket yöntemi kullanılarak elde edilecek SPSS 18 ile
analiz edilerek bulgular yorumlanacaktır
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kariyer, Beklenti, Öğrenci, Kültür
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Muş Yöresindeki Yoğurtlardan İzole edilen Lactobacillus plantarum’ların
Moleküler tanımlanması ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi
Determination of Molecular Identification and Biological Activities of Lactobacillus
plantarum Isolated from Yogurt in Muş Region
Yusuf ALAN
Dr. Öğr. Üyesi
Muş Alparslan Üniversitesi

Özet
Bu çalışmada, Muş’un farklı bölgelerinden rastgele toplanan 117 doğal yoğurt örneklerinden izole edilen
Lactobacillus plantarum izolatları biyokimyasal ve moleküler yöntemlerle tanımlanmıştır. Moleküler
tanımlama recA gen dizisi kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu metodu ile yapılmıştır. İzolatlarda
antibiyotik dirençliliği ortaya koymak üzere Eritromisin(10 µg), Kanamisin(30 µg), Penicillin(10 µg),
Kloramfenikol(30 µg), Gentamisin(10 µg) ve Trimetoprim(25 µg) antibiyotikleri kullanılmıştır. L.
plantarum izolatlarının eritromisin (% 50), kanamisin (% 100), penicilin (% 87.5), kloramfenikol (%
75), gentamisin (% 87.5) ve trimethoprim’e (% 87.5) karşı direnç gösterdikleri tespit edilmiştir. İzolatlarda
antibakteriyel etkilerini belirlemek için Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC
11229, Pseudomonas aeroginosa ATCC 9027, Bacillus subtilis ATCC 6633, Bacillus megaterium DSM
32, Enterobacter aerogenes ATCC 13048 ve Klebsiella pneumonia ATCC 13883 bakterileri kullanılmıştır.
İzolatlar en fazla antibakteriyel etkiyi Enterobacter aerogenes gösterirken en az etkiyide Bacillus subtilis
karşı gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmamızda elde edilen verilere göre; antibiyotiklere karşı duyarlı ve
patojen mikroorganizmalar üzerindeki etkilerine bakıldığında L. plantarum 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
20, 21, 22, 23, 29, 32, 34, 38 nolu izolatların gıda endüstrisinde kullanılabilir olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lactobacillus plantarum, Moleküler Tanımlama, Antibiyotik Dirençlilik,
Antibakteriyel Etki
Abstract
In this study, isolates of Lactobacillus plantarum isolated from 117 natural yogurt samples randomly
collected from different regions of Mus were identified by biochemical and molecular methods. Molecular
identification was performed by the polymerase chain reaction method using the recA gene sequence.
Erythromycin (10 μg), Kanamycin (30 μg), Penicillin (10 μg), Chloramphenicol (30 μg), Gentamycin (10
μg) and Trimetoprim (25 μg) antibiotics were used to demonstrate antibiotic resistance in the isolates. L.
plantarum isolates were found to be resistant to erythromycin (50%), kanamycin (100%), penicillin
(87.5%), chloramphenicol (75%), gentamycin (87.5%) and trimethoprim (87.5%). Staphylococcus aureus
ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 11229, Pseudomonas aeroginosa ATCC 9027, Bacillus subtilis
ATCC 6633, Bacillus megaterium DSM 32, Enterobacter aerogenes ATCC 13048 and Klebsiella
pneumonia ATCC 13883 bacteria were used to determine antibacterial effects in the isolates. The isolates
showed the least antibacterial activity against Enterobacter aerogenes and showed the least effect against
Bacillus subtilis. According to the results obtained in our study; antibiotic-sensitive and pathogenic
microorganisms, the effects of isolates of L. plantarum 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 29, 32,
34, 38 on food industry Is thought to be usable.
Keywords: Lactobacillus plantarum, Molecular Description, Antibiotic Resistance, Antibacterial Effect.
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Özet
Suudi Arabistan dünyadaki genel algı itibariyle 'katı bir Ortadoğu krallığı olarak' bilinse de; İslam dininin
kutsal addedilen toprakları dolayısıyla yeryüzünün en önemli turizm destinasyonlarından birisidir. Veliaht
Prens Muhammed bin Salman'ın karar mekanizmasındaki etkisini arttırmasının ardından ülke 2030'a
yönelik kapsamlı bir kalkınma planı ortaya koymuştur. Bu plan ile tamamen fosil yakıtların ihracatına
dayalı olan Krallık ekonomi modelinin yerini daha üretken bir yapıya bırakması hedefi benimsenmiştir.
Finans, sanayi, bankacılık ve yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra, turizm alanında da alternatiflerin
çoğaltılıp, gelirlerin çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yine aynı hedef doğrultusunda inanç turizmi
dışında ülkeye gelen turist sayısının arttırılması için ortaya atılan projeler de hızla uygulamaya
koyulmaktadır.
Bu çalışmada Suudi Arabistan Krallığı'nın 2030 Vizyonu kapsamında turizme yönelik girişimleri
incelenmiş olup, turizm gelirlerinin ve destinasyonlarının arttırılmasına yönelik atılan adımlar,
benimsenen politikalar ve hukuki düzenlemeler değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Suudi Arabistan, Vizyon 2030, Ortadoğu, Politika
Abstract
Altough Saudi Arabia is known as a totalitarian Middle East kingdom as general sense in the world, it is
one of the most important tourism destinations on earth becouse the land is holly Islamic place. After the
Crown Prince Mohammad bin Salman increased his power in decision mechanism, the country has made
up a detailed development plan for 2030. With this plan it is accepted to have a more productive system
instead of kingdom's current economic model based upon export of fossil fuel. Besides finance, industry,
banking and renewable energy investments, it is aimed to vary the incomes raising the alternatives in also
tourism. Under the same target the suggested projects have been practised quickly in order to increase the
number of tourists coming to the country besides religion tourism.
In this study the attempts of Saudi Arabia towards tourism as part of 2030 vision of Kingdom of Saudi
Arabia was analyzed and the arrangements in order to increase the destinations and tourism income the
acccepted policies and legal regulations were evaluated.
Keywords: Tourism, Saudi Arabia, Vision 2030, Middle East, Policy
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Özet
Zaman kavramı çocuklar için oldukça soyut bir kavramdır ve erken yaşlarda (0-6 yaş) gelişmesi
beklenmez. Çocuklarda hem dil yeterliliğiyle hem de deneyimlerle ilgili olarak gelişen zaman algısı,
belleğin genişlemesiyle ilgili olarak da görülebilir. Çünkü bellek aslında geçmişin yeniden dizayn
edilmesidir. Çocuklarda geçmiş ve gelecek algısında basit, analitik ya da alışılagelmiş bir sıralama
olmadığı için erken çocukluk döneminde öğrenilmeye başlanan zaman algısı –bireysel farklılıklarla da
ilgili olarak- orta çocukluk dönemine kadar sürer. Bu nedenledir ki formal eğitim sistemi içindeki dersler
zamanı algılama becerisini geliştirmeye yönelik bazı kazanımlar içermektedir. Özellikle Hayat Bilgisi
Öğretim Programında (2017), dersin özel amaçları arasında “Zaman ve Mekânı Algılama Becerisi
Edinme” yer almaktadır. Müzeler söz konusu bu beceriyi ve tarihsel düşünme becerilerini kazandırmada
nitelikli bir araç olarak görülebilir.
Nitekim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda, programın uygulanmasında öğretmenlerin dikkat
etmesi gereken hususlar başlığı altında “Dersin işlenişinde okul içi ve okul dışı uygulamalar yapmaya özen
gösterilmelidir. Özellikle ilgili kazanımlarda sözlü tarih, yerel tarih, müze gezileri, doğa eğitimi, resmî
kurum ve kuruluşlarla özel kurum ve kuruluşları tanıma gibi okul dışı uygulamalar önemsenmeli ve bu
doğrultuda önceden planlanan öğrenci merkezli etkinlikler gerçekleştirilmelidir.” İfadesi yer almaktadır.
Bu bağlamda okul dışı öğrenme anlayışı çerçevesinde geçmiş ve gelecek algısının “değişim ve süreklilik
ile ilişkilendirilerek geliştirilebileceği yerlerden biri de müzelerdir. Tüm bunlardan yola çıkarak
araştırmanın amacı, öğrencilere etkin bir müze ziyareti deneyimi yaşatmak ve bu deneyimden hareketle
okulda kendi müzelerini tasarlamalarını sağlamalarına yardımcı olarak değişim ve süreklilik algılarının
gelişimine katkı sağlamaktır.
Araştırma nitel bir araştırma olup eylem araştırması desenine sahiptir. Araştırmanın çalışma grubunu
ilkokul 3. sınıfa devam eden 30 öğrenci ve aynı okulda “Okul Deneyimi” uygulamalarını yapan 12
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın ilk safhasında öğretmen adayları araştırmacılar tarafından
“Müze Pedagojisi”ne yönelik 4 haftalık bir eğitim sürecinden geçmişler ve birlikte İstanbul Göztepe
Oyuncak Müzesine gitmişlerdir. Bu ziyaretin öncesinde, ziyaret sırasında ve sonrasında araştırmacılar
tarafından kendilerine uygulamalar yaptırılmıştır. Araştırmanın ikinci kısmında ilkokul 3. sınıf öğrencileri
arasından gönüllülük esasına dayalı olarak 30 öğrenci belirlenmiştir. 30 öğrenci 5’er kişilik gruplara
ayrılmış ve oluşan 6 grubun her birine 2 öğretmen adayı gelecek şekilde bölünmüşlerdir. Araştırmanın bu
kısmında hazırlanan çalışma yaprakları ve uygulama kâğıtları bu defa uygulama öğrencilerinin kendileri
tarafından hazırlanmış örnekler arasından, araştırmacılar ve sınıf öğretmenleri ile birlikte seçilmiş ve
hazırlanmıştır. Müze gezisi, sürecin başından okula geri dönüş aşamasına kadar uygulama öğrencileri
kontrolünde gerçekleşmiş, geziye eşlik eden 5 sınıf öğretmeni de yalnızca gözlemci kimlikleri ile sürece
dahil olmuşlar ve süreç boyunca gezi ile ilgili notlar tutmuşlardır. Gezinin ardından çocuklardan,
kendilerine ait olup duygusal bağları olan oyuncaklarını okula getirmeleri ve bu oyuncaklarla ilgili
duygularını ifade eden küçük tanıtım kartları hazırlamaları istenmiştir. Bunun dışında okulun atölyesinde
öğretmen adayları rehberliğinde kendi oyuncaklarını tasarlayarak kendilerine ait bir oyuncak müzesinin
açılışını gerçekleştirmişlerdir. Oyuncak müzesi bir hafta boyunca okulun diğer öğrencileri, öğretmenleri
ve veliler tarafından ziyarete açık bırakılmıştır.
Araştırma verilerin toplanmasında ortaya çıkan ürünlerin zaman algısı becerisi yönünden
değerlendirilmesinde araştırmacılar tarafından hazırlanan derecelendirme ölçeği ve çocukların müze gezisi
sonrasındaki görüşlerini belirlemede yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Veri analizi
devam etmektedir.
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Özet
XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti gücünün doruğunda idi. Lakin hemen hemen aynı yüzyılda Batı’da
denizcilikte yaşanan gelişmeler sonucunda İspanya ve Portekiz gibi ülkeler denizaşırı seferlerle
sömürgecilik çağını başlatmışlardı. Amerika kıtası keşfedilmiş, Ümit Burnu dolaşılmıştı. Bu gelişmeler
sonucu daha evvel Müslümanlar tarafından bir iç deniz kabul edilen Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve Umman
Denizi’nde yeni bir güç ve tehlike ortaya çıkmıştı. Bu gücün adı Portekiz idi. Bölgeye kıyısı bulunan
Memlukler, Safeviler ve Baburler ve sayısız Hint Prenslikleri bu gücü defedemeyince Osmanlı Devleti
devreye girmek zorunda kalmıştır. Özellikle Mısır’ın Fethi ve kutsal yerlerin koruyuculuğunun Osmanlı
Devleti eline geçmesiyle birlikte devletin öncelikleri arasında buraları ve deniz hac yollarını korumak da
girmişti. Bu sırada Batı Hindistan kıyısındaki prensliklerden gelen yardım çağrılarına kayıtsız kalamayan
Halife Süleyman (Kanuni), İslamın koruyucusu olarak olaylara el koydu. Hadım Süleyman Paşa Hint
seferine memur edildi. Ancak onun Yemen ve Aden’de yaptığı orantısız güç gösterisi ve Aden’in eski
idarecileri Emir Şeyh Amir bin Davud ve vezirini öldürtmesi idam ettirmesi çevrede dehşete yol açtı. Bu
olay daha evvel yardım talep eden Hindistan devletlerinde endişe ve korkuya yol açtı. Aynı şey kendi
başlarına gelir korkusu ile kendilerine yardım götüren Osmanlı komutanlarına güvenlerini kaybettiler.
Osmanlılar bölgeye vardıklarında kendilerini çağıranlar Osmanlı-Portekiz mücadelesine seyirci kalmanın
ötesinde bir şey yapmadılar. Nihayetinde Aden ve Yemen’de yapılan hatalar ve Hindistan devletlerini
idare eden kişilerin basiretsizlikleri sonucu küçücük bir devlet olan Portekiz kendi karasından binlerce
kilometre uzaklıkta tutunabildi. Portekizliler kısa sürede bölgede hakim güç haline geldi. Osmanlı Devleti
ilerleyen yıllarda da her türlü masrafa katlanarak Hint Okyanusu ve Hint Yarımadası’ndan Portekizlileri
atmayı denediyse de başarılı olamadı.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Hindistan, Portekiz, Yemen, Hadım Süleyman Paşa.
Abstract
In the 16th century, the Ottoman Empire was at the summit of its power. However, at almost same century,
owing to the developments in seafaring and navigation, states like Spain and Portugal have started the age
of colonialism via overseas expedition. The American continent has been discovered and the Cape of
Good Hope has also been circulated. As a result of these developments, a new power and danger has
emerged in the Indian Ocean, the Red Sea and the Oman Sea, where the Muslims have accepted these
locations as inner sea. The name of this power was Portugal. As the Mamluks, the Safavids and the Mughal
Empire could not get rid of this power, the Ottoman Empire had to step in this issue. Especially after the
conquest of Egypt and taking over the holy places by the Ottoman Empire, it was also the priorities of the
state to protect those places and coastal pilgrimage routes. Meanwhile, the Caliph Süleyman (the
Magnificent), who could not remain indifferent to the calls for help from the princes of the coast of western
India, seized the events as the protector of Islam. Eunuch Süleyman Pasha has been commissioned as the
head of the Indian campaign. However, the disproportionate show of strength he did in Yemen and Aden,
and the execution of Aden’s former rulers, Emir Sheikh Amir bin Davud and his vizier, caused horror
around him. This event led to worries and fear in the Indian states demanding help. With the fear of the
same destiny having happened to those people, they lost their confidence to the Ottomans. Thus, when the
Ottomans were in the region, those who called them did not make anything but being a mere spectator to
the Ottoman-Portuguese struggle. Eventually, as a result of faults in Aden and Yemen and the
consequences of the indifference of those who governed the states of India, Portugal, a very tinny state
comparing to the Ottoman Empire, could hold itself thousands miles away from its mainland. The
Portuguese soon became the dominant force in the region. In the following years, even if the Ottoman
Empire tried to throw the Portuguese from the Indian Ocean and the Indian Peninsula by bearing all cost
of expenses and all kind of pains, it did not succeed.
Keywords: Ottoman Empire, India, Portugal, Yemen, Eunuch Süleyman Pasha.
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Özet
Öznitelik seçimi özellikle hastalık teşhisi gibi sınıflandırma problemlerinde oldukça önemlidir. Aritmi,
kalbin ritim bozukluğunun genel adıdır ve literatürde birçok aritmi çeşidi bulunmaktadır. Aritminin erken
teşhisi ve tedavisi sorunun hasta için ölümcül boyutlara ulaşmasını engeller.
EKG sinyali gibi durağan olmayan sinyallerde hem frekans hem de zaman verisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu yüzden EKG sinyalinden hem şekilsel öznitelikler ( QRS genlik, QRS alanı, QRS genişlik ve RR
aralık) hem de Ayrık Dalgacık Dönüşümü (Coiflet 2, Daubechies 2 and Daubechies 4, Daubechies 5,
Daubechies 6, Daubechies 10, Symlets6 dalgacık aileleri)4.seviye ayrıntı katsayıları elde edilmiştir.
Ayrıca her iki özniteliklerin kombinasyonuda elde edilmiştir. Bu sayede toplamda 15 farklı öznitelik grubu
kullanılarak aritmi tespiti gerçekleştirilmiştir. Sınıflandırma işleminde Yapay Sinir Ağları içindeki Feed
Forward Neural Network tercih edilmiştir. Hem zaman hem de frekans özniteliklerinin birlikte
kullanımının sınıflandırma başarısını belirgin oranda arttırdığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öznitelik seçimi, EKG, Aritmi, YSA, FFN
Abstract
Attribute selection is especially important in classification problems like disease diagnosis. Arrhythmia is
the general name of the heart rhythm disorder and there are many arrhythmia types in literature. Early
diagnosis and treatment of arrhythmia prevents the problem from reaching the deadly dimensions for the
patient.
In nonstationary signals like ECG signal, are needed both frequency and time data. Therefore both
morphological features (QRS amplitude, QRS area, QRS width and RR interval) and Discret Wavelet
Transform (Coiflet 2, Daubechies 2 and Daubechies 4, Daubechies 5, Daubechies 6, Daubechies 10,
Symlets6 wavelet families) four levels detail coefficients obtained from ECG signals. Additionally, it was
also obtained in combination of both attributes. Therefore, arrhythmia detection was carried out using total
15 different attribute groups. Feed Forward Neural Network in Artificial Neural Networks was preferred
in the classification process. It was clear that the combined use of both time and frequency attributes
significantly increase classification success.
Keywords: Feature selection, ECG, Arrhtmia, ANN, FFN
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Özet
Doğa üzerine görüşleri Schelling’in felsefesinin özgün yanı olarak kabul edilebilir. Schelling, doğa
üzerine düşüncelerini oluştururken özellikle düalist görüş karşısında bir tutum sergilemiştir. Düalist
görüşte ruh ve beden arasından bir ayrımdan bahsedilir. Zihnin özü düşünmek bedenin özü ise yer
kaplamaktır. Zihin- beden ayrımı zamanla insan- doğa ayrımına dönüşmüştür. Böylece doğa zihinden
bağımsız ve ona yabancı hale gelmiştir. Schelling’in eleştirisi ise tam da bu noktada ortaya çıkar.
Schelling’e göre zihin ile beden, insan ile doğa arasındaki ayrım yapaydır. Asıl olan bunlar arasındaki
organik birliktir. Bu şekilde Schelling, bir problem alanı olarak gördüğü düalizmi monist bir görüşle
aşmaya çalışmıştır. Organik birlik, dinamik doğa tasarısının ortaya çıkmasına sebep olur.
Mekanikliğin karşısında dinamiklik özgürlük alanını ortaya çıkarır.
Buradaki amaç, Schelling’in doğa felsefesini ayrıntılarıyla açıklamak ve determinist ve statik bir
evren anlayışı karşısında dinamik ve özgür bir dünya tasarımının ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Schelling, doğa, organik, dinamik
Abstract
His views on nature can be regarded as the original aspect of Schelling's philosophy. Schelling, while
forming his thoughts on nature, has especially opposed to the dualist view. According to the dualist
view there is a distinction between soul and body. The essence of mind is to think and the essence of
the body to extend. The mind-body distinction has gradually turned into a dictinction between man
and nature. For this reason, nature has become independent of the mind and foreign to it. The criticism
of Schelling arises at this point. According to Schelling, the distinction between mind and body, man
and nature is artificial. There are the organic association between these. Bu şekilde Schelling, bir
problem alanı olarak gördüğü düalizmi monist bir görüşle aşmaya çalışmıştır. Scheling tries to
transcend dualism which he sees as a problematic idea by a monist one. Organic unity causes the
emergence of dynamic nature as a design. The dynamics against mechanics reveal the field of
freedom.
The aim here is to elaborate Schelling's philosophy of nature and reveal a dynamic and free world as
a design in contrast to an understanding of deterministic and static universe.
Keywords: Schelling, nature, organic, dynamic
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Özet
Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerle ilişkilerinin savaştan daha ziyade barışa doğru evrildiği, yani görece
barış dönemlerinde, Avrupa’ya çeşitli elçilik heyetleri göndermiştir. Osmanlı Devleti, özellikle 18.
Yüzyılın ilk yarısından itibaren gönderdiği sefirlerin/elçilerin kaleme aldığı “sefaretname” adı verilen
elçilik raporları aracılığı ile Avrupa’yı daha yakından tanıma imkânı bulmuştur. Osmanlı Devleti,
elçilerinin seyahatleri ve tecrübeleri neticesinde, Avrupa’da siyasi alanda olup bitenlerden haberdar
olmasının yanı sıra, batılıların diplomasi uygulama yöntemlerini de öğrenme fırsatı yakalamışlardır.
Ayrıca elçilerin notlarından hareketle, dönemin Avrupa’sının sosyal yaşam şekli, Osmanlı Devleti ile
kültürel farklılıkları ve sanayi alanındaki buluşları hakkında da bilgi sahibi olunmuştur.
Bu bildiride Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya gönderdiği çeşitli elçilik heyetlerinden 18. ve 19. Yüzyıllarda
Fransa’ya gönderilmiş olan gerek ad hoc diplomasi uygulayan gerekse daimi elçiler tarafından yazılmış
olan sefaretnamelerin Osmanlı Diplomasi Tarihi açısından önemi üzerinde durularak, uluslararası
ilişkilerde dönemin diplomasi yöntemleri tarihsel bir perspektif ile değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Fransa, Sefir, Sefaretname, Osmanlı, Diplomasi.
Abstract
The relations of the Ottoman Empire with the European states, evolved more towards peace than war, i
mean during peace periods, Various embassy delegations were sent to Europe. The Ottoman Empire,
especially since the first half of the 18th century, has been able to get to know Europe more closely through
reports of embassies called "sefaretname", which written by the ambassadors. The Ottoman Empire had
the opportunity to learn the methods of Western diplomacy, as well as being aware of ‘what is going on’
at the political arena in Europe as a result of the ambassadors travels and experiences. In addition, with
the notes of the ambassadors, we have also learned about Europe's social life, cultural differences with the
Ottoman State and industrial discoveries.
In this paper, among the various embassy delegations sent by the Ottomans to Europe, especially the
ambassadors whom were sent to France in the 18th and 19th centuries and also the reports of the permanent
ambassadors who applied ad hoc diplomacy. It will also emphasized the importance of the reports written
by the ambassadors in term of Ottoman diplomatic history will be tried to be evaluated with a historical
perspective.
Keywords: France, Ambassador, Embassy Report, Ottoman, Diplomacy.
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Özet
Dijitalleşmenin bir uzantısı olarak, sosyal medya günlük yaşam pratikleriyle iç içe geçmiş ve bireyin
alışkanlıklarını değiştirmiştir. Teknolojideki hızlı gelişmeler, internetin neredeyse tüm elektronik
cihazların kullanım pratiklerini değiştirmesine neden olmuştur. Geleneksel olarak, televizyon hane halkı
için temel eğlence platformu olagelmiştir. Televizyonun ve içeriğinin internet vasıtasıyla yöndeşmesi,
geleneksel yayıncılığa bazı değişiklikler getirdi. Fakat televizyon hala geleneksel yayın pratiklerini devam
ettirmektedir. Yani, sadece yayın ve erişim türünü IPTV'ler, PPW TV'ler veya PayTV'ler gibi daha izleyici
odaklı internet platformlarına dönüştürmüştür. Genel olarak, TV'nin izlendiği cihaz (İnternet erişimi olan
akıllı TV'ler veya internete bağlı bilgisayarlar ve mobil cihazlar) veya sinyal formatı değişmiştir. Ancak,
bazı internet platformları, televizyonun üretim ve yayın unsurlarıyla yöndeşmiş ve onları internet
platformlarına özgü yeni üretim biçimleri olarak uyarlamıştır. Instagram bu dönüşümün
gözlemlenebileceği sosyal ağlardan biridir. Bundan hareketle, sosyal medya yayıncılığının kişinin izleme
alışkanlıklarını / tutumlarını nasıl değiştirip değiştirmediği incelenecektir. Bu amaçla, hem kuşak hem de
eğitim açısından dijital okuryazarlık seviyesinin üzerinde olması beklenen üniversite öğrencilerine odak
grup araştırması uygulanacaktır. Odak grup araştırması için İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
öğrencileri seçilmiştir. Instagram dizilerinde kullanıcıların izlenme alışkanlıklarını ölçen bir araştırma
olmadığı için, çalışma önemlidir. Çalışma, Instagram’da kısa bölümler halinde, korku türündeki dizilerin
ilk örneği olarak yayınlanan 'Eşik' adlı dizinin, bireylerin izleyicilik pratikleri bağlamında tartışılacaktır.
Çalışma sonucunda, Instagram dizisinin izleyicilerinin tutumları ve alışkanlıkları analiz edilecektir. Bu
nedenle, gelecekteki çalışmaların yürütülmesi için bir başlangıç noktası olarak görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Instagram, dizi, izleyici, internet, sosyal ağlar
Abstract
As an extension of digitalization, social media has intertwined with everyday life practices and changed
the habits of the individual. Rapid developments in technology causing the internet to change the usage
practice of almost all electronic devices. Traditionally, television has been the medium and main
entertainment platform for households. The convergence of television and its content through the internet
has brought some changes to traditional broadcasting. Nevertheless, television is still largely preserving
traditional broadcasting practices. Therefore, it changes only its broadcasting and access type to more
audience-oriented internet platforms like IPTVs, PPW TVs or PayTVs. In general, the device on which
the TV is watched (smart TVs with Internet access or computers and mobile devices connected to the
Internet) or the signal format is changed. However, some internet platforms converged with the production
and broadcast elements of television and adapted them as new production forms specific to internet
platforms. Instagram is one of these social networks that adaptation can be observed. Moving from this, it
will be examined whether and how social media broadcasting changes the individual's watching
practices/attitudes. For this purpose, a focus group survey will be applied to university students who are
supposed to be above the level of digital literacy, both in terms of generation and education. Students of
the Communication Faculty of Istanbul University were selected as the sample for the focus group survey.
It is important to study, since there is no research that measures the watching habits of users on a new
creation, Instagram series.
In the study, as an example of horror drama series 'Eşik', which is broadcasted as short episodes as the first
example of ‘horror drama serial’ through Instagram, will be discussed in terms of watching practices of
individuals. As a result of the study, the attitudes and habits of audience of Instagram series will be
analyzed. Therefore, it would become a basis for future studies will be conduct.
Keywords: Instagram, drama serial, audience, internet, social network

273

Türkçe Başlık
İngilizce Başlık

Dünden Bugüne Fransa’da Türkoloji Alanı (Türkolojik Çalışmalar)
The Turkological Field in France from Past to Present (Turkısh Studıes)

Yazar AdıSoyadı
Unvan
Kurum

Selim YILMAZ
Prof. Dr.
Marmara Üniversitesi

Özet
Tüm dünyanın en gözde kentlerinden biri Fransa’nın Başkenti Paris’te düzenlenecek olan Uluslararası
Mültidisipliner Çalışmalar Sempozyumunda sunmayı öngördüğümüz bu çalışmada geçmişten başlayarak
günümüze değin Fransa’da “Türkoloji” (fr. Turcologie) alanının genel bir portresini çizmeyi hedefliyoruz.
Fransa’da Türkoloji’nin durumunu kapsamlı bir şekilde irdelerken, şimdiye kadar yapılan Türkolojik
çalışmaları ve meşhur Fransız Türkologlarını gözlemlemeye çalışacağız. Bu alanın Fransa’da Fransız
yükseköğretim kurum ve kuruluşlarındaki konumunu somutlaştırmak amacıyla, şu temel soruları
aydınlatmaya özen göstereceğiz: Türkoloji’nin Fransa, Fransız Kültürü ve Bilimi ile bir ilişkisi/bağı var
mıdır? Varsa, bu ilişkiyi nasıl tanımlayabiliriz? Türkoloji terimi veya kavramının kökeni, etimolojik
açıdan Fransızcadan mı türemiştir? Fransızların Türkoloji’ye bakış açıları nasıldır? Olumlu mudur,
olumsuz mudur? Bu çalışmayı gerçekleştirirken, Fransa ve Belçika’da bulunan bazı yükseköğretim
kurumlarındaki Türkoloji Kürsülerinde uzun yıllara dayanan akademik ve bilimsel tecrübelerimizin yanı
sıra, Jean Deny (1921/1955), Louis Bazin (1987) ve Rémy Dor (1997-1998) gibi alanda iz bırakan üst
düzey Türkologların değerli eserlerinden de elbette yararlanmayı tasarlıyoruz. Başlıca amacımız, her
zaman olduğu gibi, tarihteki Fransız-Türk ilişkilerine çerçevesinde Fransızlara Türkoloji’nin önemli, hatta
vazgeçilmez bir dil, edebiyat ve kültür hazinesi olduğunu, ünlü Fransız Türkologları ve Fransızca kaleme
alınan başlıca Türkolojik araştırmaları nezdinde somut olarak göstermek ve hatırlatmada bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Fransız-Türk İlişkileri, Türk Dilbilimi, Türk Grameri, Türkoloji.
Abstract
We aim to present a general portrait of the field of “Turcology” (fr. Turcologie) in France on a daily basis,
starting from the past, in this work, which is one of the most popular cities of the world, to be presented at
the International Symposium on Multidisciplinary Studies which will be organized in Paris. While
studying the situation of Turcology in France in a comprehensive way, we will try to observe the
Turkological studies and the famous French Turkologists which have been done up to now. In order to
embody the position of this area in France in French higher education institutions and institutions, we will
take care to clarify the following basic questions: Is there a relation / relation between Turkology and
France, French Culture and Science? If so, how can we define this relationship? Is the origins of turcology
semantics or concept derived from the French, etymologically? How are the perspectives of the French
towards Turcology? Positive direction, negative direction? In carrying out this work, we have been able
to develop a long-standing scholarly and scientific experience in the Turcology Council of some higher
education institutions in France and Belgium. Of course, we also plan to take advantage of the valuable
works of high-level Turkologists as well as in the fields such as Jean Deny (1921/1955), Louis Bazin
(1987) and Rémy Dor (1997-1998). Our main aim is to show and remind the French Turkologists that the
Turkology is an important, indispensable language, literary and cultural treasure to the French in the
framework of the French-Turkish relations in history as well as the famous Turkologists and French
Turkologists.
Keywords: French-Turkish Relations, Turkish Linguistics, Turkish Grammar, Turkology.
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Bu çalışmanın konusu, başlıca edebi ve dilsel olaylar üzerinden “öznellik olgusu”nun etraflıca
incelenmesidir. Öznellik (subjectivity) barındıran ifadelerde kullanılan dilsel göstergeler belirlenerek
toplumdilbilimsel bir bakış açısıyla yorumlanmaya çalışılacaktır. Araştırmada kullanılacak
bütünce/derleme, dünyaca ünlü klasik yazar Emile Zola’nın “Claude’un itirafları” başlıklı romanıdır.
İncelememizde bu eserin tümünü değerlendirme kapsamına alacağız. Metnin inceleyici bir gözle derin
okumasını yaptıktan sonra, örnekçe oluşumu için 50 kadar sözce seçimi yapmayı planlıyoruz. Eseri,
seçtiğimiz sözceler üzerinden, çerçevede edebi üslup olarak incelemeye çalışacağız. İncelememiz her ne
kadar sosyolojik bakış açısına göre değerlendirilmiş olsa da, metindeki sözcelerin anlatım ve ifade
derinliği göz önüne alındığında felsefî bir yaklaşım içine de girmek durumunda kalacağız. Dolayısıyla bu
çalışma, bir roman üzerinden çokdisiplinli bir yaklaşımla dil-edebiyat-sosyoloji penceresinden incelenen
bir durum çalışması olarak değerlendirilebilir. Kuramsal çerçeveye gelince, dilbilimci Saussure’den
başlayarak çağdaş batı dilbilimi kuramlarından yararlanacağız. Bu kuramların odak noktası, dilin
içyapısıyla ilgilenen metinsel bağlam ve dil dışı çevreyi dikkate alan dilbilimin temel parametresi olan
“sözceleme”dir. Bu kuram sade tümceleri değil, sözce ve söylemi de inceleyen yeni bir yaklaşımdır. Bu
yaklaşımında, belli bir zaman/uzam ve koşulda gerçekleşen bireyin söyleminin incelenmesi önem
kazanmıştır. Söylem çözümlemesinin temelini, bütünce ve bağlam temelli dilsel yapısalcılık
oluşturacaktır. Biz dilin yüzey yapısından yola çıkarak derin yapısını incelerken, (yazarın okura/topluma
vermek istediği) iletileri çözümlemek amacıyla, sosyolojik ve felsefi çıkarımlarda bulunacağız. Bunun
yanı sıra, metindeki kapalı söylemler de derin yapı bağlamında değerlendirilmiş olacaktır. Bu kapsamda,
araştırmanın temel amacı, öznellik durumu göstergelerini çokdisiplinli pragmatik bir yaklaşımla
açıklamaktır. Böylece, romanda geçen iletilerin incelenmesi sürecinde yazarın toplumsal açıdan kaleme
aldığı farklı yapıdaki sözcelerde yer alan somut dilsel göstergeler üzerinde kafa yoracağız.
Anahtar Kelimeler: Edebî Roman, Öznellik, Pragmatik, Toplumdilbilim.
Abstract
The subject of this study is the thorough examination of the “subjectivity" through major literary and
linguistic events. The linguistic representations used in expressions containing subjectivity will be
determined and interpreted with a sociolinguistic point of view. The corpus as a compilation to be used in
the study is the novel of Emile Zola, the famous classic writer of the world, entitled "Claude's
Confessions". We will take all of this work into consideration when we examine it. Once we have read the
text deeply with a visual eye, we plan to make up to 50 words of choice for the formation of the sample.
We will try to examine the manuscript as a literary style in the frame over the utterances we choose.
Although we cannot examine only sociological point of view, we will have to take a philosophical
approach when considering the depth of expression and expression in the text. Therefore, this study can
be regarded as a case study which is studied from a language-literature-sociology window through a
multidisciplinary approach through a novel. As for the theoretical framework, we will benefit from
contemporary Western linguistic theories starting from the linguist Saussure. The focal point of these
theories is the "reference", which is the basic parameter of linguistics which takes into account the textual
and non-linguistic environment of language construction. This theory is a new approach that examines not
just simple sentences, but some utterances and discourses. In this approach, the examination of the
discourse of the individual at a certain time / space and condition becomes important. The basis of the
analysis of discourse will be linguistic structuralism based on context and corpus. We will analyze the
messages (the author wants to give to the reader / collectors) while studying the deep structure of the
lingual surface structure in sociological and philosophical conclusions. Apart from this, the closed
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discourses in the text will be evaluated in the context of the deep structure. In this context, the main purpose
of this research is to explain the state of subjectivity with a multidisciplinary pragmatic approach. Thus,
we will elaborate on the concrete linguistic signs in the different structures that the author receives from
the society in the process of examining the messages in the roman.
Keywords: Literary Novel, Subjectivity, Pragmatics, Sociolinguistics.
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Özet
Türkiye’de düşünme eğitiminin programlara girmesi diğer dünya ülkelerine nazaran çok gecikmiştir. İlköğretim
eğitim programlarında yapılan değişikliklerle 2006–2007 eğitim-öğretim yılından itibaren düşünme eğitimi 6.,
7. ve 8. sınıflara yönelik “seçmeli düşünme eğitimi” adında bir ders olarak programdaki yerini almıştır (Keskin,
2009). Ancak, okul öncesi eğitim basamağına yönelik henüz böyle bir çalışma bulunmamaktadır. Çocukların
düşünme eğitimi ile çok küçük yaşlarda tanışması büyük önem taşıdığından erken yaşlarda düşünme eğitiminin
verilmesi ülke eğitim politikası haline getirilmelidir. Düşünme eğitimi uygulamalarını yürütmek eğitim ve
uzmanlık gerektirdiğinden, bu tür eğitimleri uygulayacak öğretmenlerin düşünme eğitimi ile ilgili eğitimlerinin
ve deneyimlerinin olması gereklidir. Bu bağlamda, öğretmenlerin öncelikle düşünme eğitimine yönelik
görüşlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda yapılan bu araştırmanın amacı, anaokullarında çalışan okul öncesi öğretmenlerinin düşünme
eğitimine yönelik düşüncelerini ve ihtiyaçlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 2017-2018 eğitim
öğretim yılı bahar yarıyılında Adana ve Kırşehir illeri merkezinde il MEM’e bağlı bağımsız anaokullarında
görev yapan öğretmenler arasından rastlantısal olarak belirlenen toplam 30 öğretmen ile birebir yarıyapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler ses kaydına alınmış ve sonrasında transkript edilerek metin
haline dönüştürülmüştür. Yazılı metinler içerik analizi ile derinlemesine analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin tamamının düşünme eğitiminin önemli olduğunu ve erken
yaşlardan itibaren verilmesi gerektiğini düşündükleri belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca okul öncesi
öğretmenlerinin düşünme eğitiminin kapsam ve içeriği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları
belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre okul öncesi öğretmenlerinin neredeyse tamamı düşünme
eğitiminde hem teorik hem de pratiğe yönelik hizmet içi eğitime gereksinim duymaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, düşünme eğitimi, öğretmen ihtiyaçlarının belirlenmesi
Abstract
In Turkey, involvement of thinking education in education program is much delayed than other countries in the
world. With the amendments made in the primary education curricula, since 2006-2007 academic year, thinking
education has taken place in the program as "optional lesson/ thinking training" for the 6th, 7th and 8th grade
(Keskin, 2009). However, there is no such study yet on preschool education. Since it is very important for
children to meet with thinking training at a very young age, giving training of thinking at an early age should
be turned into a national education policy. As the implementation of thinking training requires training and
expertise, it is necessary for teachers to implement such training to have knowledge and experience related to
thinking training. Since the views and needs of teachers on thinking training primarily must be determined, the
purpose of this study is to examine preschool teachers views upon thinking training and their needs on it. In line
with this aim, in 2017-2018 academic year spring semester semi-structured interviews were held with 30
teachers to be randomly determined among the teachers working in kindergartens in the centers of Adana and
Kırşehir. All interviews were recorded and then transcribed into text. All texts were analyzed through content
analysis and determined the views and needs of teachers on thinking training.
As a result of the research, it was determined that all preschool teachers thought that the thinking training was
important and should be given from early ages. The survey also found that preschool teachers did not have
enough knowledge about the scope and content of thinking training. According to the findings obtained in the
research, almost all preschool teachers need in-service training both in theory and practice in thinking training.
Keywords: Preschool education, thinking training, determination of teachers’ needs
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Karadağ Balkanlar’ın küçük bir ülkesidir. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı hâkimiyetine girmiş
ve 1878 Berlin Antlaşması ile bağımsızlığını kazanmıştır. Berlin Antlaşması ile elde ettiği topraklarla
sınırlarını %87 oranında arttırarak 9.475 km2ye çıkarmıştır. Balkan Savaşları neticesinde elde ettiği yeni
topraklarla sınırlarını 5.590 km2 daha arttırmıştır. Bu süreçte Karadağ’ın nüfusunda niteliksel ve niceliksel
anlamda ciddi değişimler olmuştur. Karadağ sınırlarına yeni kattığı topraklarda yaşayanların çoğunluğu
Müslüman olduğundan ülkenin nüfusunda Müslüman oranı arttığı gibi, Berlin Antlaşması öncesi 100 binin
altında olan nüfusu Balkan Savaşları sonrasında 250 bine çıkmıştır.
Bu çalışmada Karadağ’ın 19. Yüzyıldaki nüfusunun sayısal durumu ve nüfusunun özellikleri ele
alınacaktır. Nüfusun değişmesine neden olan olaylar incelenecek, nüfus hareketliliğinin Karadağ’a
ekonomik, kültürel ve askeri açıdan katkısı üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Karada, nüfus, demogragik yapı

278

