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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUVAR HAZIR BULUNUŞLUK 

DÜZEYİNİN SEÇİLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İRDELENMESİ 

ANALYSIS OF THE READING HABITS OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY 

PHYSICAL EDUCATION AND SPORT ACADEMY STUDENTS 

 

Abdurrahman TÜRKER 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Ayşen KARA 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KARABACAK ATAY 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışma, öğrencilerin laboratuvarda kendi kendine öğrenme hazır bulunuşluk düzeyinin seçili 

değişkenlere göre irdelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öğrencilerin hazır bulunuşluk 

düzeyini ölçmek için Alkan (2012) tarafından geliştirilen “Laboratuvar Hazır Bulunuşluk Ölçeği” 

kullanılmıştır. Araştırma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim 

Dalında 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim gören 17-24 yaş aralığında, 23’ü (%22.1) erkek, 81’i 

(%77.9) kadın olmak üzere toplam 104 katılımcı ile yürütülmüştür. Veriler, Sosyal Bilimler için Geliştirilen 

İstatistik Programı ile değerlendirilmiştir. Shapiro-Wilk testi sonuçlarına göre, verilerin normal dağılıma 

uyup uymadıklarına karar verilmiştir. İki bağımsız grubun değerlendirilmesi için bağımsız gruplar t testi 

(independent samples t test), üç ve daha fazla bağımsız grupların değerlendirilmesi için ise tek yönlü varyans 

analizi (one-way ANOVA) testleri kullanılmıştır. Veriler %95 güven aralığında ve 0.05 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuvar hazır 

bulunuşluk düzeyleri cinsiyet, mezun oldukları lise türü, mezun oldukları lisede laboratuvar bulunup 

bulunmaması ve üniversitede öğrenim gördükleri sınıf düzeyine bağlı olarak değişmektedir. Farklılığın daha 

belirgin ortaya konabilmesi için daha geniş çalışma gruplarında çalışmanın yürütülmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kendi Kendine Öğrenme, Laboratuvarda Kendine Kendine Öğrenme 

Hazırbulunuşluğu, Fen Bilgisi Eğitimi 

 

Abstract 

This study was conducted to examine students' self-learning readiness level in the laboratory according to 

selected variables. The " Scale of Self-Directed Learning Readiness in Laboratory" developed by Alkan 

(2012) was used to measure the readiness level of the students in the study. The study was conducted by 

Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, Department of Science Education at the age of 17-24 

years, who were educated in 2017-2018 academic year, 23 (22.1%) male and 81 (77.9%) female, with a total 

of 104 participants. The data were evaluated by the Statistical Program for Social Sciences. According to the 

results of the Shapiro-Wilk test, it was decided that the data fit or not the normal distribution. Independent 

samples t test was used to evaluate two independent groups, and one way variance analysis (ANOVA) tests 

were used to evaluate three or more independent groups. The data were assessed at 95% confidence interval 

and 0.05 significance level. According to the results of the research, the level of science readiness of science 

teachers varies depending on gender, the type of high school they graduate, the presence of laboratory at the 

high school they graduate from, and the level of education they have attended at university. It is suggested 

that the study should be conducted in wider working groups so that the difference can be more clearly 

demonstrated. 

Keywords: Self-Directed Learning, Self-Directed Learning Readiness İn Laboratory, Science Education 
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUVAR BECERİLERİNE YÖNELİK 

TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES' ATTITUDES TOWARD 

LABORATORY SKILLS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES 

 

Ayşen KARA 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Abdurrahman TÜRKER 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KARABACAK ATAY 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışma, öğrencilerin laboratuvar becerilerine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere bağlı olarak nasıl 

değiştiğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada öğrencilerin laboratuvar becerilerini ölçmek için 

Alkan (2012) tarafından geliştirilen “Laboratuvar becerilerine yönelik tutum ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 1. sınıfında 

öğrenim gören 26 öğrenci (%25) ile 2. sınıfında öğrenim gören 78 öğrenci (%75) olmak üzere toplam 104 

katılımcı ile yürütülmüştür. Verilerin değerlendirilmesinde Sosyal Bilimler için Geliştirilen İstatistik 

Programından yararlanılmıştır. Verilerin normal dağılıma uyup uymadıklarına Shapiro-Wilk testi 

sonuçlarına göre karar verilmiştir. Sonuçların yorumlanmasında iki bağımsız grubun değerlendirilmesinde 

bağımsız gruplar t testi (independent samples t test), üç ve daha fazla bağımsız grupların değerlendirilmesinde 

tek yönlü varyans analizi (one-way ANOVA) testleri kullanılmıştır. Veriler %95 güven aralığında ve 0.05 

anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre mezun oldukları lisenin türü, mezun 

oldukları lisenin laboratuvar imkanları, üniversitedeki sınıf düzeyi ve cinsiyete göre Fen bilgisi öğretmen 

adaylarının laboratuvar becerilerine yönelik tutumlarının değiştiği gözlenmiştir. Daha geniş çalışma grupları 

ile araştırmanın yürütülmesi durumunda farklılığın daha belirgin ortaya konulabileceği kanısındayız. 

Anahtar Kelimeler: Laboratuvar Becerilerine Yönelik Tutum, Fen Bilgisi Eğitimi, Tutum Ölçeği 

 

Abstract 

The purpose of this study was to determine how students' attitudes toward laboratory skills vary depending 

on various variables. In order to measure the laboratory skills of the students in the study, " “Attitude towards 

Laboratory Skills Scale" developed by Alkan (2012) was used. The study was carried out with a total of 104 

participants, 26 students (25%) of 1st class and 78 students (75%) of 2nd class in Mehmet Akif Ersoy 

University, Faculty of Education, Science Education Department. In the evaluation of the data, the Statistics 

Program developed for Social Sciences was utilized. It was decided according to the Shapiro-Wilk test results 

that the data did or not fit the normal distribution. In the interpretation of the results, Independent samples t 

test was used in evaluating two independent groups and one way variance analysis (ANOVA) tests were used 

in evaluating three and more independent groups. Data were assessed at 95% confidence interval and 0.05 

significance level. According to the results of the research, it was observed that the attitudes of the science 

teacher candidates towards the laboratory skills were changed according to the type of high school they 

graduated, the laboratory facilities of the high school they graduated, the class level in university and gender. 

We believe that the difference may be more evident if the study is conducted with larger study groups. 

Keywords: Attitude Towards Laboratory Skills, Science Education, Attitude Scale 
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BİLİM DİLİ TÜRKÇE 

THE SCIENTIFIC LANGUAGE, TURKISH 

 

Afsaneh SOLTANIRAD 

Gazi Üniversitesi 

 

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: Turkısh, Scıentıfıc Language 
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SOSYAL SERMAYENİN GELİŞTİRİLMESİNDE SPORUN ÖNEMİ 

THE IMPORTANCE OF SPORTS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL CAPITAL 

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ATALAY 

Ardahan Üniversitesi 

 

Özet 

Mevcut yerli ve yabancı alan yazının taranması ile hazırlanan bu araştırmanın amacı, sporun sosyal 

yaşam üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Ayrıca spor ve sosyal sermaye arasındaki ilişkinin altını 

çizerek, sosyal sermayenin geliştirilmesinde sporun etkilerini vurgulamaktır. Spor birçok ülkede popüler 

kültürün en önemli parçalarından birisini oluşturmaktadır. (Mewett, 1999). Çünkü toplumsal iletişimde 

önemli bir rol oynar. Yeni Zellanda Spor ve Rekreasyon Konseyi raporuna göre (2003), spor, toplumda, 

iletişim, dayanışma, yardımlaşma ve sosyal ağların gelişimine yardımcı olmaktadır. Sosyal sermaye ise 

tüm bu toplumsal etkileşim araçları arasında meydana getirilen iş birliği olarak tanımlanmaktadır. Zira 

Cox (1995) sosyal sermayeyi, toplumun farklı kesim ve tabakalarından bireyleri bir araya getiren bir 

tutkal olarak tanımlamaktadır. Örneğin, Harris (1998), farklı etnik ve dini grupların arkadaşlık ve sosyal 

bağlarının geliştirilmesinde sosyal sermayenin yardımcı olabileceğini ifade etmektedir. Bu noktada 

toplumda sosyal sermayenin oluşturulması ve güçlendirilmesinde spor önemli bir araçtır (Field, 2003). 

Sosyal içermenin yaygınlaştırılması, kişisel becerilerin geliştirilmesi ve bireylerin sosyal ağlarının 

genişletilmesinde sporun kullanılması, sosyal sermayenin zenginleştirilmesine yardımcı olmaktadır 

(Cabinet Office, 2002).Bu bağlamda spor ve sosyal sermaye arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Spor 

aracılığı ile sosyal sermaye geliştirilmeli ve toplumsal bütünlük hedeflenmelidir. Yardımlaşma, 

dayanışma ve iletişim kanalları sosyal sermaye aracılığı ile güçlendirilmelidir. Bu noktada spor etkin bir 

şekilde kullanılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Beden Eğitimi, Toplum, Sermaye, Sosyal Sermaye 

 

Abstract 

The aim of study that created by scanning of the available literature, to deal with impact of sport on 

social Capital. Also to underline the relation between sport and social capital. In conclusion, to 

emphasise importance of sport to the development of social capital.Sport is a centrel element and 

prominent dimension of populer culture within many countries (Mewett, 1999). Because sport plays a 

vital role within communal actions. According to The Council of Sport and Recreation New Zelland 

(2003), sport and physical activity fosters cooperation and helps strengthen social ties and networks 

within communities. Social capital is defined that, between all of them is effective coorperation. Cox 

(1995), desciribes social capital as “the social fabric or glue” that ties members of a given place to one 

another. Harris (1998), suggest that sport can be used to foster new friendship and social connectivity 

often across class, religous and ethnic boundaries An important vehicle for both the creation and 

expression of social capital is sport and events (Field 2003). For example, using sport to promote social 

inclusion can also help to built social capital through developing personal skills and enlarging 

individuals socail networks. ( Cabinet Office, 2002).In this context, there is a strong relationship bitwen 

sport and social capital. Social capital is developed through the instrument of sport and is targeted the 

social integration. Cooperation, unity and communiation channels is gainted strength. In this point sport 

is used effectively. 

Keywords: Sport, Physical Education, Society, Capital, Social Capital 
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AMASYA İLİ TURİZM ALGISI: ÖRGÜT VE BİREY DÜZEYİNDE İNCELENMESİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Emrah KOPARAN 

Amasya Üniversitesi 

Öğr. Gör. Onur ÇAPKULAÇ  

Amasya Üniversitesi 

Öğr. Gör. Tuğba Özge MUSAOĞLU  

Amasya Üniversitesi 

Öğr. Gör. Burak ÖZTOP 

Amasya Üniversitesi 

Öğr. Gör. Ahmet SAĞLAM 

Amasya Üniversitesi 

 

Özet 

Çalışmanın amacı Amasya halkının ve Amasya’da faaliyet gösteren turizm işletmelerinin Amasya iline 

yönelik turizm algılarını belirlemektir. Çalışmada yöntem olarak anketle veri toplama yöntemi 

kullanılmıştır. Bu amaçla iki ayrı soru formu geliştirilmiştir. Bu soru formlarından ilki, Amasya halkının 

ilin turizmine ilişkin algılarını ve görüşlerini elde etmek amacıyla oluşturulurken ikincisinde ise ilde 

faaliyet gösteren turizm işletmelerinin konu ile ilgili algı ve görüşlerini ortaya koymaları için 

oluşturulmuştur. Çalışmaya toplam 406 kişi katılmıştır. Bu kişilerden tesadüfi örneklemle seçilen 376’sı 

Amasya halkından oluşmaktadır. Geriye kalan 30 tanesi ise Amasya Ticaret Odasına kayıtlı tüm turizm 

işletme idarecilerinden oluşmaktadır. Yapılan anket sonuçları her iki örneklem grubu için ayrı ayrı analiz 

edilmiştir. Veri tasarımının oluşturulması ve verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Amasya, Turizm, Turizm Algısı 

 

Abstract 

The aim of the study is to determine tourism perceptions of Amasya puclic and tourism establishments 

in Amasya towards Amasya city. In this study data were collected with survey. For this purpose two 

different questionary form were developed. The first of these developed on the purpose of to obtain 

Amasya Public’s perceptions and views about Amasya City with regard to tourism. And the second one 

is developed for tourism establishments in Amasya as well as the first measurement purpose. Totally 

406 person were attended to the study. 376 of them are Amasya Public which were randomly selected 

and 30 (whole population) of them are the managers of tourism establishments which are registered to 

AmasyaChamber of Trade. SPSS 22 statistic program was used to analyse of the data. The Data were 

analysed with separately for each sample group. 

Keywords: Amasya, Tourism, Tourism Perception 
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KURUMSALLAŞMANIN KOBİ'LERİN PERFORMANSINA ETKİLERİ: AMASYA İLİ 

ÖRNEĞİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Emrah KOPARAN 

Amasya Üniversitesi 

Öğr. Gör. Onur ÇAPKULAÇ  

Amasya Üniversitesi 

Öğr. Gör. Tuğba Özge MUSAOĞLU  

Amasya Üniversitesi 

Öğr. Gör. Burak ÖZTOP 

Amasya Üniversitesi 

Öğr. Gör. Ahmet SAĞLAM 

Amasya Üniversitesi 

 

Özet 

KOBİ’lerin ülke ekonomisindeki etkileri dikkate alındığında, bu şirketlerin daha uzun soluklu 

olabilmeleri ve sorun çözümünde profesyonelce hareket ederek sorunların üstesinden gelmelerinin 

sağlanması ve stratejik bir bakış açısıyla hareket edebilmeleri gerekmektedir. Bu işletmelerin etkin 

yönetim anlayışına sahip olmaları ve gelecek kuşaklara büyüyerek devredilmeleri önem kazanmaktadır. 

Günümüz ekonomik şartları ve küreselleşmenin de etkileri ile KOBİ’lerin bu rekabet ortamında varlık 

gösterebilmesi ve devamlılığını sağlayabilmesinde geleneksel işletmecilik anlayışından çıkarak 

kurumsal yapılara bürünmelerinin gerekliliği hem ülke ekonomisi, hem de söz konusu şirketler 

açısından önem arz etmektedir. Konunun bu öneminden hareketle çalışmanın temel amacı, Amasya 

ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin kurumsallaşma düzeylerinin işletme performansları üzerindeki 

etkilerini ortaya koymaktır. Bir diğer amaç ise yapılacak çalışma ile KOBİ’lerin kurumsallaşma 

konusundaki farkındalıkları artırılmaya çalışılacaktır. Çalışmada nicel bir araştırma yöntemi 

kullanılacak KOBİ sahip ve yöneticileri ile gerçekleştirilecek anket çalışması ile veriler toplanarak SPSS 

23 programında hipotez testleri analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: KOBİ, Kurumsallaşma, Firma Performansı 

 

Abstract 

Taking into consideration of the effects of the SMEs’ to country economy, SMEs’ have to operate 

strategically to solve probleblems effectively and so, survive and live long. It is so mportant that these 

companies should have effective management mentality to hand over to posterity with a growing 

structure.Within today’s economic conditions and the effects of the globalisation, the need of 

Institutionalisation of SMEs’ is so crucial while leaving traditional management mentality to survive in 

this competitive environment and for country economy.From this point of view, the main aim of this 

Project is to execute the impact of Institutionalization level of SMEs in business in AMASYA to their 

firm performance. Another objective is to raise awereness of SMEs towards Institutionalization. 

Quantitative research methodology will be used in this project and survey study will be appied to SME 

owner or top managers. The datas will be analised with SPSS 23 Statistical Program. 

Keywords: SME, Institutionalization, Firm Performance 
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MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLİNCİNİN 

BELİRLENMESİ: MERZİFON MYO ÖRNEĞİ 

 

Öğr. Gör. Tuğba Özge MUSAOĞLU  

Amasya Üniversitesi  

Öğr. Gör. Burak ÖZTOP 

Amasya Üniversitesi 

Öğr. Gör. Ahmet SAĞLAM 

Amasya Üniversitesi  

Öğr. Gör. Onur ÇAPKULAÇ  

Amasya Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Emrah KOPARAN 

Amasya Üniversitesi 

 

Özet 

Türkiye’de son yıllarda hem nitelik hem de nicelik yönünden gelişim gösteren sanayi ve hizmet sektörünün 

kalifiye eleman ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum meslek yüksekokullarına olan ihtiyacı 

arttırmaktadır. Meslek yüksekokullarının amacı, teorik bilgilerin yanı sıra pratik bilgi ve beceriye de sahip, 

sanayinin ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara elemanların yetiştirilmesini sağlamaktır. İş kazaları 

ve meslek hastalıkları, hem dünyada hem de Türkiye’de çalışma hayatında ciddi sorunlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ülkemizde teknik elemanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterince bilgiye sahip 

olmamaları iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasına neden olmaktadır.Bu çalışmada, meslek 

yüksekokulu öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusuna yaklaşımları, aldıkları eğitim ile sahip 

oldukları İSG kültür ve bilinç düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Amasya Üniversitesi 

Merzifon Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 250 öğrenciye 20 sorudan oluşan anket çalışması 

uygulanmıştır. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi ile meslek yüksekokullarında öğrenim gören 

öğrencilerin, mesleki anlamda yeterliliklerinin yanı sıra İSG konusunda da gerekli donanıma ve bilinç 

düzeyine sahip olmaları için ders içeriklerinin güncellenmesi ya da müfredatlarının yeniden düzenlenmesi 

gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İSG, MYO, İş Güvenliği Bilinci 

 

Abstract 

In recent years, the need for qualified employee in the industry and service sector has been increasing 

permanently which has developed both in terms of quality and quantity in Turkey. Therefore the need for 

vocational schools also has been increasing. The aim of vocational colleges is to train skilled intermediate 

staff who have practical knowledge and skills as well as theoretical knowledge as a need of the industry and 

service sector. It is obvious that occupational accidents and diseases, are serious problems in working life 

both in the World and in Turkey. The lack of enough knowledge about occupational health and safety causes 

to increase occupational accidents and diseasesIn this study, it is aimed to determine the approaches of 

vocational school students about occupational health and safety (OHS) and their OSH culture and 

consciousness level with regard to the education they received. Fort his pourpose, a survey contains 20 

question is applied to 250 vocational school students in Amasya University Merzifon Vocational school. As 

a result of the study, it is shown that course contents have to be updated or the curriculums have to be 

reformed for the vocational school students to have the level of equipments and consciousness required for 

occupational semantics besides their proficiency. 

Keywords: OHS, Vocational School, Occupational Safety Consciousness 
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SPORA KATILIMIN VE SEÇİLİ BAZI ÖZELLİKLERİN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE 

AKRAN SAPMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

Berrin YILDIRIM 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Öğr. Gör. Ahmet Yavuz KARAFİL  

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ULAŞ 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

Doç. Dr. Emrah ATAY 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışmanın amacı spora katılımın ve bazı özelliklerin akran sapması üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Araştırmaya 

14-20 yaşları arasında 383 erkek (% 52,1), 352 kadın (% 47,9) toplam 735 öğrenci gönüllü katılmıştır. Veri toplama 

aracı olarak Kaner, (2002) tarafından geliştirilen akran sapması ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 

sosyal bilimler için geliştirilen istatistiksel programdan yararlanılmıştır. İki bağımsız değişken arasında yapılacak olan 

karşılaştırmalar için independent samples t testi, ikiden fazla bağımsız değişken arası yapılacak karşılaştırmalar için tek 

yönlü varyans analizi anova kullanılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda; erkeklerin kadınlara oranla genel akran 

sapması, hafif sapma ve ağır sapma alt boyutları puanları arasında anlamlı farklılıklara rastlanmıştır (p<0,05). Düzenli 

fiziksel aktivite yapma durumlarına göre düzenli fiziksel aktivite yapan öğrencilerin ortalama ve hafif sapma alt 

boyutunun puan ortalaması daha düşük bulunmuş, ağır sapma alt boyutunun puan ortalaması ise düzenli fiziksel aktivite 

yapanlarda daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca değişkenler arasında anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır (p>0,05). 

Lisanslı spor yapan öğrencilerin genel puan ortalamaları ve ağır sapma alt boyutu puan ortalamaları lisanslı olarak spor 

yapmayanlara göre yüksek bulunmuş ve değişkenler arasında anlamlı farklılıklar görülmemiştir (p>0,05). Öğrencilerin 

öğrenim gördüğü lise türlerine göre anlamlı farklılıklara rastlanmıştır (p<0,05). Sonuç olarak; düzenli fiziksel aktivite 

ve lisanslı olarak spor yapma durumlarının akranların oluşturmuş olduğu olumsuz davranışların üstesinden gelebilmeye 

yardımcı olduğu söylenebilir. Fakat tam anlamıyla sporun bu olumsuz yapıyı ortadan kaldırdığı söylenemez. Bu 

durumun ortadan kalkabilmesi için bedensel ve ruhsal gelişime etki eden fiziksel aktivitenin yanında fiziksel aktivitenin 

öğrenme sürecinde alınan eğitim, eğitimi veren kişiye karşı geliştirilen model alma davranışları, bedensel yapının kabul 

edilebilirliği gibi etmenler akran sapmasının ortaya çıkarmış olduğu negatif etkiyi ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Akran Sapması, Öğrenci 

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the effect of the participation of the spore and some features on the peer deviation. 

A total of 735 students (383 males (52,1%) and 352 females (47,9%)) participated in the study between 14 and 20 years 

of age. Peer deviation scale developed by Kaner, (2002) was used as data collection tool. The statistical program 

developed for the social sciences was utilized in the evaluation of the data. Independent samples t test was used for the 

comparison between two independent variables, and one way ANOVA was used for the comparison between two 

independent variables. As a result of the evaluation; Significant differences were found between male peers and general 

peer deviation, mild deviation and severe deviation subscale scores (p ﹤0,05). According to regular physical activity 

status, average and slight deviation subscale scores of the students with regular physical activity were found to be lower 

and the average score of the heavy deviation subscale was higher than those of regular physical activity. In addition, no 

significant differences were found between the variables (p> 0,05). The average scores of the general and mean deviation 

subscale scores of the licensed students were higher than those who did not exercise as licensed and there were no 

significant differences between the variables (p> 0,05). Significant differences were found compared to the high school 

types students had studied (p ﹤0,05). As a result; Regular physical activity and licensed sporting situations helped to 

get over the negative behaviors that peers had formed. But it can not be said that sports have completely removed this 

negative. In order to be able to get out of this situation, besides the physical activity that has physical and mental 

development, besides the training in the learning of physical activity, the modeling behaviors developed against the 

educator, the acceptability of the bodily structure can help remove the negative effect that the peer bias has been revealed. 

Keywords: Sport, Peer Deviance, Student 
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SPORA KATILIMIN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ SPORTMENLİK DAVRANIŞLARI 

ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

Öğr. Gör. Ahmet Yavuz KARAFİL  

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Doç. Dr. Emrah ATAY 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ULAŞ 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Candan MELEK 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı spora katılımın beden eğitimi dersi sportmenlik davranışları üzerine etkisinin 

araştırılmasıdır. ÇalışmayaBurdur il merkezinde yer alan 4 farklı ortaokuldan 10-15 yaşları arasında, 

372 (%52,8) erkek, 332 (%47,2) kadın toplam 704 öğrenci katılmıştır. Çalışmada öğrencilerin beden 

eğitimi dersi sportmenlik davranışlarını belirleyebilmek için Koç (2013) tarafından geliştirilen “Beden 

Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği” (BEDSDÖ) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 

sosyal bilimler için geliştirilen istatistik programlarından yararlanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak 

kabul edilmiştir. Yapılan değerlendirmede erkeklerin kadınlara nazaran toplam beden eğitimi dersi 

sportmenlik puanı, Uygun Davranışlar Sergileme Alt Boyutu puanı ve Uygunsuz Davranışlardan 

Kaçınma Alt Boyutu puanları önemli derecede yüksektir   (P<0,05). Lisanslı olarak spor yapan 

öğrencilerin lisanslı olarak spor yapmayan öğrencilere göre toplam beden eğitimi dersi sportmenlik 

puanları önemli derecede yüksektir (P<0,05). Rekreatif olarak takım sporları ile ilgilenenlerin toplam 

sportmenlik puanları ve Uygunsuz Davranışlardan Kaçınma Alt Boyutu puanları sporla 

ilgilenmeyenlere oranla önemli derecede yüksek bulunmuştur (P<0,05). Sonuç olarak beden eğitimi 

dersi sportmenlik davranışlarını spora katılımın pozitif yönde etkilediği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Dersi, Sportmenlik, Spor 

 

Abstract 

Aim of this study is to research the effect of sport participation on physical education lesson 

sportsmanship behaviors. A total of 704 students as 372 (52,8%) males and 332 (47,2%) females 

between ages of 10-15 from 4 different secondary schools in Burdur Province center participated into 

the study. In the study, “Physical Education Lesson Sportsmanship Behavior Scale” (PELSBS) 

developed by Koç (2013) was used for determination of physical education lesson sportsmanship 

behaviors of the students. Statistical programs developed for social sciences were utilized for assessment 

of the data. Significance level was accepted as 0,05. In the assessment performed, total physical 

education lesson sportsmanship points, Exhibiting Proper Behaviors Sub-dimension point and Avoiding 

Improper Behaviors Sub-dimension points of males were significantly higher in compared to females 

(P﹤0,05). Total physical education lesson sportsmanship points of the students performing registered 

sport were significantly higher than the students not performing registered sport (P﹤0,05). Total 

sportsmanship points and Avoiding Improper Behavior Sub-dimension points of the students who are 

recreatively interested in team sports were found to be significantly higher than those who were not 

interested (P﹤0,05). As a result, it may be suggested that physical education lesson sportsmanship 

behavior is positively affected by sport participation. 

Keywords: Physical Education Lesson, Sportsmanship, Sport 
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SPORA VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMIN ÖZ GÜVEN ÜZERİNE ETKİSİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ULAŞ 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Öğr. Gör. Ahmet Yavuz KARAFİL  

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Doç. Dr. Emrah ATAY 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

Nihat DAL 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı spora ve fiziksel aktiviteye katılımın öz güven üzerine etkisinin incelenmesidir. Method: Çalışma 

mevcut durumu ortaya koyması ve belirtmesi bakımından betimsel bir araştırma modeline sahiptir. Araştırmanın çalışma 

grubunu Mehmet Akif Ersoy üniversitesinde farklı bölümlerde öğrenim gören toplam 705 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Akın (2007) tarafından geliştirilen özgüven ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 33 

sorudan oluşan 5 li likert tipi bir ölçektir. Verilerin analizinde SPPS paket programı kullanılmıştır. İstatistiksel işlemler 

olarak; independent samples t testi, tek yönlü varyans analizi anova, çoklu karşılaştırma (Post-Hoc) testlerinden Sheffe 

testi kullanılmış, parametrik olmayan karşılaştırmalar için ise mann whitney u testi uygulanmıştır. Bulgular: Yapılan 

istatistiki işlemler sonucu, cinsiyet değişkenine göre erkekler lehine hem ölçek genel puanları hem de iç özgüven alt 

faktörü puanlarında anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. Katılımcıların lisanslı spor yapma ve düzenli fiziksel aktivite 

yapma durumlarına göre özgüven düzeylerinin değerlendirilmesine yönelik yapılan istatistiki işlemler sonucu lisanslı 

spor yapan ve düzenli fiziksel aktiviteye katılan bireylerin puanları spor yapmayanlara ve fiziksel aktiviteye 

katılmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Katılımcıların fiziksel aktivite seviyelerine göre özgüven düzeylerinin 

değerlendirilmesine yönelik yapılan istatistiki işlemler sonucu aktif düzeydeki bireylerin özgüven puanları minimal aktif 

ve aktif olmayan bireylere göre daha yüksek bulunmuştur. Son olarak; katılımcıların beden kitle indekslerine göre 

özgüven düzeylerinin değerlendirilmesine yönelik yapılan istatistiki işlemler sonucu zayıf, normal kilolu ve fazla kilolu 

bireylerin özgüven puanları arasında herhangi bir anlamlı farka rastlanmamıştır. Sonuç olarak aktif olarak spor yapma 

ve fiziksel aktiviteye katılma durumu bireylerin özgüvenleri üzerine olumlu etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Özgüven, Fiziksel Aktivite 

 

Abstract 

The aim of this study is to examine the effect of participation in physical activity and sports on self-confidence. The 

study has a descriptive research model in terms of presenting and presenting the current situation. The study group of 

the study consists of 705 students who are studying in different departments at Mehmet Akif Ersoy University. Self-

confidence scale developed by Akın (2007) was used as data collection tool in the research. The scale is a 5 li likert type 

measure consisting of 33 questions. In the analysis of the data, SPPS package program was used. As statistical operations; 

independent samples t test, one way ANOVA ANOVA, Sheffe test for multiple comparison (Post-Hoc) tests, and mann 

whitney u test for nonparametric tests. Findings: Significant differences were found in the scores of the scale general 

scores and the internal self-confidence sub-factor scores in favor of men according to gender variables as a result of the 

statistical process. Statistical analysis of participants' self-esteem according to their licensed sport and regular physical 

activity status scores were found to be higher than those who did not participate in physical activity and those who 

participated in licensed sport and regular physical activity. The self-esteem scores of the individuals at the post-

procedural level were found to be higher than those of the minimal active and inactive individuals. Finally; no statistically 

significant difference was found between self-esteem scores of weak, normal weight and overweight individuals in the 

statistical process of evaluating the self-confidence levels according to the participants' body mass indexes. As a result, 

active participation in sports and physical activity has been achieved as a positive effect on the self-confidence of 

individuals. 

Keywords: Sports, Self Confidence, Physical Activity 
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LİSE ÖĞRENCİLERİNDE SPORA KATILIMIN AKRAN İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

Doç. Dr. Emrah ATAY 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

Öğr. Gör. Ahmet Yavuz KARAFİL  

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ULAŞ 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı spora katılımın akran ilişkileri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Method: Çalışma mevcut 

durumu ortaya koyması bakımından betimsel bir araştırma modeline sahiptir. Araştırmanın çalışma grubunu 

burdur ilinde yer alan altı farklı lise türünde öğrenim gören toplam 735 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak Kaner (2002) tarafından geliştirilen akran ilişkileri ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 18 sorudan 

oluşan 5 li likert tipi bir ölçektir. Verilerin analizinde uygun istatistik paket programı kullanılmıştır. İstatistiksel 

işlemler olarak; independent samples t testi, tek yönlü varyans analizi anova, çoklu karşılaştırma (Post-Hoc) 

testlerinden Sheffe testi kullanılmıştır. Bulgular: Yapılan istatistiki işlemler sonucu, cinsiyet değişkenine göre 

erkeklerin akran ilişkileri genel puanları ve alt faktörleri puanları kadın katılımcılara göre yüksek bulunmuş fakat 

bağlılık alt boyutunda katın katılımcıların daha yüksek puana sahip oldukları görülmüştür. Değişkenler arasında 

anlamlı farklılık sadece kendini açma alt faktöründe görülmüştür (p<0,05). Düzenli Spor yapma durumlarına göre 

yapılan değerlendirmede; spor yapanların daha yüksek aktan ilişkilerine sahip oldukları görülmüştür. Genel puan, 

bağlılık ve güven-özdeşim değişkenlerinde anlamlı farklılıklara rastlanmıştır (p<0,05). Lisanslı spor yapma 

açısından yapılan değerlendirme sonucunda ise lisanslı spor yapanların daha yüksek akran ilişkilerine sahip olduğu 

görülürken sadece bağlılık alt boyutunda anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p<0,05). Farklı lise türleri açısından 

yapılan değerlendirmede ortalama puan, bağlılık kendini açma, sadakat alt boyutlarında anlamlı farklılıklara 

rastlanmıştır(p<0,05) son olarak beden kitle indeksi puanlarına göre yapılan değerlendirmede ise kilolu bireylerin 

daha yüksek akran ilişkisine sahip olduğu görülmüştür. Sonuç olarak spora katılımın akran ilişkileri üzerinde 

olumlu sonuçlar oluşturduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Akran İlişkileri, Öğrenci 

 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the effect of participation in the sports on peer associations. The study has 

a descriptive research model in order to present the current situation. The study group of the study consisted of a 

total of 735 students studying at six different high school types in the province of burdur. Peer associations scale 

developed by Kaner (2002) was used as data collection tool in the research. The scale is a measure of 5 li likert 

type consisting of 18 questions. An appropriate statistical package program was used in the analysis of the data. 

As statistical operations; independent samples t test, one way variance analysis ANOVA, multiple comparison 

(Post-Hoc) tests Sheffe test. Findings: According to the result of the statistical process, male peers' general scores 

and sub-factors scores were found to be higher than female participants, but it was seen that the participants had 

higher scores in the loyalty sub-dimension. Significant difference between the variables was found only in self-

disclosure sub-factor (p ﹤0.05). According assessment made to regular sports situations; it is seen that sportsmen 

have higher transfer relations. Significant differences were found in the overall score, commitment and confidence-

identity variables (p ﹤0.05). As a result of evaluation made in terms of making licensed sports, it was found that 

licensed sportsmen had higher peer relations, but only significant difference in loyalty sub-dimension was found 

(p ﹤0,05). It was found that significant differences were found in the mean score, loyalty self-disclosure and 

loyalty subscales of different high school types (p ﹤0,05). Finally, it was found that overweight individuals had 

higher peer relations when evaluated according to body mass index scores. As a result, it has been determined that 

participation in the sports has positive effects on peer relations. 

Keywords: Sports, Peer Associations, Student 

 



Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 
25-26 Kasım 2017, Antalya 

 

http://multicongress.org/ 

12 

 

SICAKLIK VE IŞINIM MİKTARININ FOTOVOLTAİK PANEL ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
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Kırklareli Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Evren İŞEN 

Kırklareli Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Tuncay UZUN 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

 

Özet 

Fosil yakıt rezervinin azalması ve çevre kirliliği nedenlerinden dolayı alternatif bir enerji kaynağı olarak 

kullanılan fotovoltaik (PV) sistemlerin kurulu gücü dünyada sürekli olarak artmaktadır. Dünyada toplam 

PV kurulu gücü 2016 yılı itibariyle 227 GW olurken Avrupa 98,8 GW güç ile ilk sırada yer almaktadır. 

Çevre dostu olan PV sistemlerin zayıf noktası panel veriminin düşük olmasıdır. Monokristal, polikristal 

ve ince film panellerin verimleri sırasıyla %15-%20, %13-%16 ve %7-%13 değerlerindedir. Bu nedenle 

PV sistemlerin kurulumu sırasında bulunulan bölgeye uygun kurulum yapılmalıdır. Bölgenin konum, 

sıcaklık ve ışınım bilgisi sistemin boyutlandırılması ve panel yerleşim açısı bakımından önemlidir. 

Boyutlandırma yapılırken gerekli günlük enerji miktarına göre panel sayısı, dönüştürücü gücü ve 

kullanılıyorsa akü kapasitesi hesaplanmaktadır. Konum bilgisine göre güneş ışınlarından en fazla 

şekilde faydalanabilmek için panel yerleşim açısı belirlenmektedir. Böylece paneller gün içerisinde daha 

fazla ışınım alarak yüksek enerji üretebilmektedirler. Panelin enerji üretimi ışınım miktarı ile doğru 

orantılı olarak değişmektedir. Işınım artışı ile birlikte panelin çıkış gücü artmakta iken bu durum sıcaklık 

için tam tersidir. Sıcaklık artışı ile birlikte panel çıkış gücü düşmektedir. Bu çalışmada, sıcaklık ve güneş 

ışınım miktarının panel üzerindeki etkisi incelenmiştir. Farklı ışınım ve sıcaklık değerleri için PV panel 

çıkış karakteristikleri elde edilmiştir. Teşekkür: Bu çalışma Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası, KLUBAP-123. 

Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik (PV), Sıcaklık, Işınım, Verim 

 

Abstract 

The installed power of photovoltaic (PV) systems that are used as renewable energy source in the world 

has been increasing constantly because of decreasing in fossil fuel reserve and increasing in 

environmental pollution. While the total installed PV power in the world is 227 GW by 2016, Europe 

leads with 98,8 GW. Weak point of eco-friendly PV systems is low PV panel efficiency. The panel 

efficiencies of monocrystalline, polycrystalline and thin films are 15-20%, 13-16% and 7-13%, 

respectively. Therefore, installation should be done in accordance with the region where PV system 

would be installed. The location information, environment temperature and radiation data have an 

important role on system sizing and panel installation tilt. Amount of PV panels, power of converters 

and energy storage capacity are calculated depending on the daily energy demand while system is sizing. 

The panel installation tilt is determined depending on system location to capture maximum radiation, so 

PV panels can generate more energy. Generated power by PV panel varies directly proportional to 

radiation whereas it decreases with temperature. In this study, the effect of temperature and solar 

radiation on the panel was investigated. PV panel output characteristics are obtained for different 

radiation and temperature values. Acknowledgement: This work was supported by Scientific Research 

Projects Coordination Unit of Kirklareli University. Project number KLUBAP-123. 

Keywords: Photovoltaic (PV), Temperature, Insolation, Efficiency 

 

 



Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 
25-26 Kasım 2017, Antalya 

 

http://multicongress.org/ 

13 

KISMİ GÖLGELENME DURUMUNUN PV KARAKTERİĞİNE ETKİSİ 

 

Arş. Gör. Akif ŞENGÜL 

Kırklareli Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Evren İŞEN 

Kırklareli Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Tuncay UZUN 

Kırklareli Üniversitesi 

 

Özet 

Alternatif enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi işlemi 

güneş pilleri olarak bilinen fotovoltaik hücrelerin birbirine seri ve/veya paralel kombinasyonları 

şeklinde bağlanması ile oluşan fotovoltaik paneller tarafından gerçekleştirilmektedir. Güneşin gün 

içerisindeki konumunun değişmesiyle PV panel etrafındaki cisimlerin neden olduğu gölgelerinin paneli 

oluşturan hücrelere dinamik bir şekilde kısmi olarak düşmesi sonucu ya da bulutların PV panele ulaşan 

güneş ışığını kesmesi sonucu paneli oluşturan PV hücreleri farklı ışınım değerlerine maruz kalır. Bu 

durumda daha az ışınım alan ya da hiç ışınım almayan PV hücreleri daha yüksek ışınım alan diğer PV 

hücreleri tarafından üretilen akıma maruz kalır. Bunun sonucu olarak gölgeli hücre ısınır ve bozulur. 

Homojen ışınım alan PV panelde tek maksimum güç noktası oluşuyorken, kısmı gölgelenme durumuna 

maruz kalan PV panelde ise birden fazla maksimum güç noktası oluşmaktadır. Bu noktalardan sadece 

bir tanesi genel maksimum güç noktası olup diğerleri yerel maksimum güç noktalarıdır. Bu çalışmada; 

kısmi gölgelenme sonucu oluşabilecek sıcak noktaların baypas diyodu ile çözülebileceği, PV paneli 

oluşturan ve farklı seviyelerde ışınım alan her bir PV hücresinin farklı P-V karakteristiği gösterdiği ve 

PV panelin bütününde bu farklı karakteristiklerin etkisiyle farklı maksimum güç noktaları oluştuğu 

gösterilmiştir. Teşekkür: Bu çalışma Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası, KLUBAP-123. 

Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik (PV), Kısmi Gölgelenme, Yerel Maksimum, Global Maksimum 

 

Abstract 

The conversion of solar energy, which is one of the alternative energy sources, into electrical energy is 

carried out by photovoltaic panels formed by connecting solar cells known as photovoltaic cells to each 

other in series and ∕ or parallel combinations. By changing the position of the sun in the day, the shadows 

on the PV panel are caused by the objects around the PV plant are subjected dynamically solar cells 

forming the PV panel and solar light reaching the PV panel is blocked by moving clouds causes partially 

shading solar cells by different insolation levels. In this case, the PV cells receiving less or no radiation 

are subjected to the current produced by the other PV cells receiving higher radiation. Therefore the 

shaded cells heats up and deteriorate. While a single maximum power point is formed in a PV panel that 

receives homogenous insolation, multiple maximum power points are formed in a PV panel exposed to 

partially shading. Only one of these points is the global maximum power point and the others are the 

local maximum power points. In this study; it has been shown that the hot spots that may occur in 

partially shading conditions can be solved by bypass diode, that each PV cell forming the PV panel and 

receiving different levels of irradiation exhibits different P-V characteristics, and that the PV panel has 

different maximum points throughout the PV panel. Acknowledgement: This work was supported by 

Scientific Research Projects Coordination Unit of  Kirklareli University. Project number KLUBAP-123. 

Keywords: Photovoltaic (PV), Partially shading, Local maximum, Global maximum 
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MOTORİNE ETİLEN DİAMİN TETRAASETİK ASİT KATKISININ DİZEL MOTORUN 

PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ 

 

Öğr. Gör. Ali Can YILMAZ 

Çukurova Üniversitesi 

Öğr. Gör. Özlem ERDEM 

Çukurova Üniversitesi 

 

Özet 

Bu deneysel çalışmanın amacı, ayçiçeği metil esterine (B100) ağırlıkça %0,015 oranında 

etilendiamintetraasetik asit (EDTA/H4EDTA, C10H16N2O8) katkısının etkilerinin incelenmesidir. 

Dizel yakıt, B100 ve EDTA katkılı B100 (B100+EDTA); yakıt özellikleri, motor performansı ve 

emisyon karakteristikleri bakımından kıyaslanmıştır. Yüksek hidrojen ve oksijen içeriği, yakıt 

enjeksiyon sistemi elemanlarıyla kimyasal tepkimeye girme yönünden pasif olması nedeniyle EDTA, 

biyodizel için katkı maddesi olarak seçilmiştir. Yapılan incelemelerde, B100+EDTA karışımının 

B100’e kıyasla motorun tork-gücünü arttırdığı ve özgül yakıt tüketimini (ÖYT) azalttığı 

gözlemlenmiştir. Diğer yandan, B100+EDTA’nın B100’e oranla yanma performansını arttırmasına 

bağlı olarak, daha düşük karbon monoksit (CO) ve daha yüksek azot oksit (NOx) emisyonlarına sebep 

olduğu tespit edilmiştir. B100+EDTA karışımının B100’e kıyasla; tork ve gücü sırasıyla ortalama %5,3 

ve %7,1 oranlarında arttırdığı, ÖYT ve CO’yu sırasıyla ortalama %16.4 ve %1.2 oranlarında azalttığı, 

ancak NOx emisyonlarını ortalama %2,1 oranında arttırdığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biyodizel, EDTA, Dizel Motor, Emisyon, Performans 
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HİBRİT SİO2-TİO2 VE ZNO-ZRO2 NANO KATKILARININ TRİBOLOJİK İYİLEŞTİRME 

ETKİLERİNİN KIYASLANMASI 

 

Öğr. Gör. Ali Can YILMAZ 

Çukurova Üniversitesi 

Öğr. Gör. Özlem ERDEM 

Çukurova Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmada hibrit SiO2-TiO2 ve ZnO-ZrO2 nano katkılarının motor yağı içerisine eklenerek tribolojik 

iyileştirme etkileri, numune yüzeyinde sürtünme ve aşınma karakteristikleri yönünden incelenmiştir. 

Analizler doğrusal hareket test şartlarında ortalama sürtünme katsayıları baz alınarak farklı nano katkı 

derişimleri ile gerçekleştirilmiştir. Farklı motor yağı sıcaklıkları ve yağlama rejimleri altındaki sürtünme 

ve aşınma karakteristikleri incelenmiştir. Yağ içerisinde ağırlıkça %0,1’den fazla nano katkının 

sürtünme katsayısını arttırdığı görülmüştür. Nano katkıların homojen dağılımını garantilemek ve 

oksitlenmelerini önlemek adına çözücü olarak glikol kullanılmış, daha sonra yağa karıştırılmıştır. Nano 

katkıların SEM, numune yüzeylerinin de OM analizleri yapılmıştır. Sürtünme durumunu direk etkileyen 

yağlama rejimleri (sınır, karma, hidrodinamik) altında, saf motor yağına göre ortalama sürtünme 

katsayısı düşüşü SiO2-TiO2 için sırasıyla %25, %18 ve %7 iken; ZnO-ZrO2 için sırasıyla %35, %22 ve 

%5 olarak hesaplanmıştır. Farklı sıcaklıktaki yağ ortamında yapılan deneylerde SiO2-TiO2 için 

sürtünme katsayısı düşüşü %25 iken, ZnO-ZrO2 için %38 olarak tespit edilmiştir. Her iki hibrit katkının 

da sürtünen temas yüzeyleri arasında tribofilm oluşturduğu ve kayma gerilmelerini azalttığı, küreye 

yakın geometriye sahip olmaları nedeniyle temas yüzeyini azaltarak sürtünmeyi düşürdüğü ve özellikle 

sert koşullar altında yüzey boşluklarını doldurarak daha pürüzsüz temas yüzeyi oluşturmaları sonucunda 

sürtünmeyi ve aşınmayı azalttığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Triboloji, Nano Katkı, Motor Yağı, Sürtünme, Aşınma 
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YAPAY ZEKA İLE ARAÇ ÇARPIŞMA HIZI TAHMİN ANALİZİ 

 

Öğr. Gör. Ali Can YILMAZ 

Çukurova Üniversitesi 

Öğr. Gör. Özlem ERDEM 

Çukurova Üniversitesi 

 

Özet 

Trafik kazalarının simülasyonla yeniden canlandırılması, kusur tespiti durumunda daha isabetli kararlar 

vermek adına çok önem taşımaktadır. Bu çalışmada, yapay zeka yöntemi olarak FITNET ve kaza 

simülasyon yazılımı olarak vCrash kullanılarak kazaya karışan araçların belirli bir senaryo dahilinde 

çarpışma hızları tahmini yapılmıştır. Gerçek bir kaza senaryosu yazılım üzerinde farklı çarpışma hızları 

altında defalarca kez simüle edilerek her bir çarpışma hızına karşılık gelen araçların çarpışma 

bölgelerindeki deformasyon miktarları kaydedilmiş ve FITNET modeli için öğretim datası olarak 

kullanılmıştır. Tahmin modelinin performansını ölçmek adına 10–kat çapraz doğrulama ile ortalama 

karesel hata (OKH) ve çoklu korelasyon katsayısı (R) tespit edilmiştir. Modelin kabul edilebilir OKH 

dahilinde, 1’e yakın R değerleri verdiği görülmüştür. Bu çalışma, yaşanabilecek benzer bir kaza 

durumunda, özellikle fren izlerinin yokluğu veya çarpışma hızına yönelik herhangi bir ipucunun 

olmaması gibi durumlarda, taşınabilir bir cihaza yüklenecek uygulama ile sadece deformasyon 

miktarlarını girerek araçların çarpışma hızlarının inisiyatiften bağımsız olarak tahmin edilmesini 

sağlayarak özellikle mahkemelik durumlar için ışık tutacaktır. 

Anahtar Kelimeler: FITNET, Kaza Yeniden Canlandırma, Çarpışma Hızı, Yapay Zeka 
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KOVALENT OLARAK BENZİLAMİN İNCE FİLMLERİ İLE MODİFİYE EDİLMİŞ 

SİLİSYUM YÜZEYLERİ ÜZERİNDE SİTRAT-KAPLI ALTIN NANOPARTİKÜLLERİN 

ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU 

 

Yrd. Doç. Dr. Ali YEŞİLDAĞ 

Kafkas Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmada, kovalent olarak benzilamin ince filmleri ile modifiye edilmiş yüzeyler üzerinde sitrat-

kaplı altın nanopartiküllerin üretimini amaçladık. Bu amaçla, ilk olarak, p-tipi Si (100) elektrotlar aril 

diazonyum tuzlarının elektrokimyasal indirgenmesi (+N2-benzilamin) ile benzilamin tabakaları ile 

modifiye edilmiştir. Daha sonra, modifiye edilmiş elektrotlar altın nanopartikül içeren bir çözelti içine 

daldırılmıştır. Son olarak, Au nanopartiküller elektrostatik olarak pozitif yüklü benzilamin tabakaları ile 

birleştirildi[1,2,3,4] Filmlerin özellikleri voltametrik yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Modifiye 

edilmiş p-tipi Si (100) yüzeylerinin bariyer özellikleri redoks probların varlığında (Fe(CN)63- ve 

Ru(NH3)63+) dönüşümlü voltametri kullanılarak çalışıldı. Ayrıca elde edilen sonuç filmlerin 

karakterizasyonu ve morfolojik analizi taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile araştırıldı. Bu çalışma 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Proje Numarası: 116Z085 tarafından 

desteklenmiştir 

Anahtar Kelimeler: Benzilamin, Sitrat-kaplı Altın Nanopartikül, Kovalent Modifikasyon 

 

Abstract 

Synthesis and characterization of citrate-capped gold nanoparticles on covalently modified silicon 

surfaces by benzylamine thin films. In this study, we aimed to assembly of citrate-capped gold 

nanoparticles on benzylamine thin films that covalently modified surfaces. For this purpose, firstly, p-

type Si (100) electrodes were modified with benzylamine layers by electrochemical reduction of aryl 

diazonium salts (+N2-benzylamine). Then, the modified electrodes were submerged in a solution 

containing Au nanoparticles. Finally, Au nanoparticles were electrostatically assembled on positively 

charged benzylamine layers [1,2,3,4]. The properties of the modified films were investigated using 

voltammetric methods. The barrier properties of modified p-type Si (100) surfaces were studied by 

cyclic voltammetry in the presence of redox probes (Fe(CN)63- and Ru(NH3)63+). Also the final films 

generated for characterization and morphological analysis were examined by scanning electron 

microscopy (SEM).This study was supported by the Scientific and Technological Research Council of 

Turkey (TUBITAK), with a project number: 116Z085. 

Keywords: Benzylamine, Citrate-capped Gold Nanoparticles, Covalent Modification 
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MESLEK YÜKSEKOKULLARDAKİ MEVCUT DURUM: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 

PINARHİSAR MYO ÖRNEĞİ 

 

Öğr. Gör. Bülent TOPBAŞLI 

Kırklareli Üniversitesi 

Öğr. Gör. Aykut PAJO 

Kırklareli Üniversitesi 

 

Özet 

Meslek yüksekokulları geçmişten günümüze ara eleman yetiştiren önemli kurumlardan birisidir. 

Özellikle belli alanlarda (sanayi, teknoloji vb.) yetiştirilen bu elemanlar rekabet gücünü artırarak 

piyasada önemli yere sahip olmaktadırlar. Fakat son yıllarda hem üniversitelerin imkanlarının kısıtlı 

olması hemde bu bölümlerde okuyan öğrencilerin yeterli derecede alanında kendilerini geliştirmemeleri 

yetişen ara elemanların iş bulma imkanlarını düşürmüştür. Meslek yüksek okullarında yeterli derecede 

laboratuvar ve gerekli ekipmaların kısıtlı olması öğrencilerin fazla uygulama yapma imkanını 

azalttığından mezun olan öğrencilerde yeterli deneyim olmamaktadır. Bu durum meslek 

yüksekokullarına olan ilgiyi azaltmıştır. Birçok bölüm kapanma aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Bu 

olumsuz durumları ortadan kaldırmak için üniversitelerin meslek yüksekokullarına gerekli önemi 

vermesi öğrenciler için en iyi ortamı sağlaması gerekmektedir. Bu çalışmada meslek yüksekokulları 

hakkında bilgi verilerek sorunlarına çözüm önerilerinde bulunulmuş Pınarhisar meslek yüksekokulu 

örnek alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksek Okulu, Ara Eleman, Laboratuvar, Üniversite 

 

Abstract 

Intermediate staff from past to present. Particularly, these intermediate workers, grown in certain fields 

(industry, technology, etc.), have an important place in the market by increasing their competitive power. 

In recent years, however; since the facilities of universities have been limited and the students who study 

in these departments have not developed themselves in their fields sufficiently; the job opportunities of 

the intermediate workers have negatively been affected. Since the number of laboratories and the 

necessary equipment at vocational colleges are limited, it has not been possible for the students to do 

enough practice and therefore the graduates from the vocational colleges do not have enough experience. 

This situation has reduced the interest in vocational colleges. Many departments have come to the end 

of closure. In order to eliminate these negative situations, it is necessary for the universities to give 

necessary importance to the vocational colleges and to provide the best environment for the students. In 

this study, a sample of Pınarhisar Vocational College was taken and solutions to problems were proposed 

by giving information about vocational colleges. 

Keywords: Vocational College, Intermediate Staff, Laboratory, University 

 

 

 

 

 

 

 



Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 
25-26 Kasım 2017, Antalya 

 

http://multicongress.org/ 

19 

 

MİMARİSİ VE TARİHİ YERLERİYLE KARS 

 

Öğr. Gör. Bülent TOPBAŞLI 

Kırklareli Üniversitesi 

Öğr. Gör. Aykut PAJO 

Kırklareli Üniversitesi 

 

Özet 

Doğu Anadolu bölgesinin küçük ve sakin şehirlerinden biri olan Kars geçmişten günümüze kadar birçok 

savaşa tanıklık etmiştir. Bir çok devletin hakimiyetine giren şehir kültürel ve mimari açıdan büyük 

değişikliklere uğramıştır. Özellikle uzun bir zaman Rus işgalinde kalan şehir dönemin Rus mimari 

anlayışıyla yenilenmiştir. O dönem inşa edilen yapılar genellikle taşlardan yapılmış, yol ve kaldırımlar 

insanların rahat hareket edeceği şekilde tasarlanmıştır. Günümüzde o yılların izleri halen devam 

etmekte, birçok yapıda Rus mimari izlerini görmekteyiz. Çok uzun yıllar geçmesine rağmen birçok Rus 

yapısı halen şehrin önemli noktalarında varlığını sürdürmektedir. Bu tarihi yapıların uzun yıllar ayakta 

kalabilmesi için şehir olarak bunlara sahip çıkılması ve korunması gerekmektedir. Bu çalışmada Kars’ın 

geçmişine kısaca değinilerek, geçmişten günümüze gelen tarihi yerleri Kars Kalesi, Ani Harebeleri, 

Kuyucuk Kuş Cenneti ve Sarıkamış Kayak Tesisi hakkında bilgi verilerek bu yerlerin gelecek nesillere 

aktarılması hususunda önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kars Kalesi, Kuş Cenneti, Tarihi Yerler 

 

Abstract 

Kars, one of small and peaceful cities of Eastern Anatolian Region, has witnessed many wars from past 

to present. This city, which has been under auspicies of many states, has been exposed to great changes 

in terms of its culture and architecture. Especially under the invasion of Russia for a very long time, the 

city was renovated with Russian architectural perception of the period. The buildings that were 

constructed in that period were generally built with stones, also roads and pavements were designed in 

a way that people can move in comfort. At present, traces of those years still continue to be felt, and one 

may find many traces of Russian architecture in many buildings. Despite the long years, many Russian 

buildings continue their existence at important points of the city. In oder for thesebuidings to survive 

for years to come, these buildings should be taken care of and put under protection by the city itself. In 

this study, upon touching on the history of Kars briefly, and providing broad information about historical 

places which have survived from past to present such as Kars Castle, Ani Ruins, Kuyucuk Bird 

Sanctuary and Sarıkamış Ski Facilities; offers have been made about handing down of these places to 

the next generations. 

Keywords: Kars Castle, Bird Sanctuary, Historical Places 
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TARİHİ ESERLERİN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI: CITTASLOW VİZE 

ÖRNEĞİ 

 

Öğr. Gör. Aykut PAJO 

Kırklareli Üniversitesi 

Öğr. Gör. Bülent TOPBAŞLI 

Kırklareli Üniversitesi 

 

Özet 

Hızla gelişen teknoloji ve insanlar arası rekabet yerel değerlere olan önemi azaltmaktadır. Bu olumsuz 

durumu ortadan kaldırmak için ortaya çıkan Cittaslow kültürel değerleri koruyarak gelecek nesillere 

aktarma görevini üstlenmiştir. Cittaslow hareketi özellikle şehirlerin kendi kimliklerini koruması, 

varlığını sürdürebilmesi ve geleceğe aktarması adına büyük bir şanstır. Bu çalışmada insanların mutlu 

ve huzurlu bir şekilde yaşayabileceği, şehirlerin kendi öz benliklerini kaybetmeden gelecek nesillere en 

iyi şekilde aktarılması üzerinde durulmuştur. Cittaslow kavramı açıklanarak bu kavramın şehirlere 

faydaları hakkında bilgi verilmiştir. Cittaslow olmanın Vize İlçesindeki olumlu etkileri üzerindeki 

durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sakin Şehir, Sürdürülebilirlik, Vize, Kültürel değerler 

 

Abstract 

Rapidly advancing technology and competition among people are reducing the value of local values. 

Cittaslow, which emerged to remove this negative situation, was assigned to protect future cultural 

values and transfer them to future generations. The Cittaslow movement is a great glamor, especially 

for cities to protect their identities, sustain their existence and transfer them to the future. In this study, 

it was emphasized that people could live in a happy and peaceful way, and that cities would be best 

conveyed to future generations without losing their own self. The concept of Cittaslow has been 

explained, and information on the benefits of this concept has been given. The positive effects of 

Cittaslow on the Vize township have been emphasized. 

Keywords: Calm City, Sustainability, Vize, Cultural Values 
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TÜRKİYE CITTASLOW KENTLERİNDEKİ NÜFUS ARTIŞ VE AZALIŞLARI 

POPULATION INCREASES AND REDUCTIONS IN CITTASLOW CITIES IN TURKEY 

 

Öğr. Gör. Aykut PAJO 

Kırklareli Üniversitesi 

Öğr. Gör. Bülent TOPBAŞLI 

Kırklareli Üniversitesi 

 

Özet 

Küreselleşmenin sonucu olarak yiyecekler, kıyafetler, yaşamlar, kentler hızla aynılaşmaya doğru 

gitmektedir. Büyük şirketler tüm dünyayı pazar olarak görmekte ve benzer ürünleri sürekli reklam 

kampanyaları ile tüm insanlara pazarlamaktadır. Bu aynılaşma tüm yaşamımızı etkilemekte ve 

tercihlerimizin değişmesine sebep olmaktadır. Hızlı üretim, hızlı tüketim insanların büyük şehirlerde bir 

koşturmaca içerisinde ve hayatın tadına varamadan yaşamalarına neden olmaktadır. Hayatı kaçırdığını 

fark eden insanlar aynılaşmış, beton binalar haline gelmiş büyük şehirlerden kaçarak, özgünlüğünü 

kaybetmemiş, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini korumayı başarabilmiş küçük kentlerde yaşamayı 

istemektedirler. Bu istek özgün değerlerine sahip çıkan Cittaslow kentlerimize (yavaş şehir) bir göç 

olacağı beklentisini akla getirmektedir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Önce 

Cittaslow kavramı açıklanmış, Türkiye’deki Cittaslow kentlerinden örnekler verilmiştir. Türkiyede’ki 

Cittaslow yerel yönetim temsilcileri ile görüşülmüş, Cittaslow olmadan önce ve sonraki nüfus artış ve 

azalışları tespit edilmiştir. Artış ve azalışların sebepleri incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise aşırı nüfus 

artışı ve azalışı yaşayan Cittaslow kentleri için öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sakin Şehir, Nüfus Artışı, Nüfus Azalışı, Göç 

 

Abstract 

As a result of globalization, food, clothes, life, cities are rapidly becoming the same. Big companies see 

the whole world as a market and marketing similar products to all people through constant advertising 

campaigns. This becoming same affects our whole life and causes our preferences to change. Rapid 

production, fast consumption causes people to live in big cities in a hurry and not to enjoy life. People 

who realize that they miss life are seeking to live in small cities that have managed to escape from the 

big cities that have become the same, concrete buildings want tol ive in small cities that have not lost 

their originality, and have succeeded in preserving their historical, cultural and natural beauty. This 

desire suggests the expectation that it will be an immigration to our Cittaslow cities (slow city), which 

possesses original values. Qualitative research technique was used in this study. First, the concept of 

Cittaslow was explained and examples from the cities of Cittaslow in Turkey were given. It was 

discussed with Cittaslow local authorities in Turkey, population increase and decrease before and after 

Cittaslow was detected. The reasons for the increases and decreases are examined. In the conclusion 

section, suggestions were made for Cittaslow cities experiencing excessive population growth and 

declining. 

Keywords: Calm City, Population Growth, Population Decline, Migration 
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KUŞAK GÜREŞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YAYILIM ALANLARI 

 

Oğuzhan SAĞIM 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Özbay GÜVEN 

Gazi Üniversitesi 

 

Özet 

Kuşak güreşi, adını güreşçilerin giydikleri kuşaktan alan bir güreş türüdür. Güreşteki bütün teknikler bu 

kuşaktan tutularak yapılmaktadır. Tarihi geri planı çok eskiye dayanmakta olup geniş bir coğrafyada 

yapılmaya devam etmektedir. Bu araştırmanın amacı, geleneksel olarak Türk ve Türk kökenli toplumlar 

ile dünyadaki diğer toplum ve topluklarda yapılmış ve yapılmakta olan kuşak güreşinin tarihi süreç 

içerisindeki görünümü, yayılım alanları ve kültürel unsurlarını incelemektir. Araştırmada nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama araçlarından literatür 

tarama ve görüşme yöntemi ile elde edilen bulgular incelenerek ortaya konulmuştur. Antik Sümer 

uygarlığında yapıldığı görülen kuşak güreşinin yayılımı tarihsel süreç içerisinde incelendiğinde 

çoğunlukla Türklerin ve Türk kökenli toplumların yaşadığı coğrafyalarda yapılmaya başladığı 

görülmektedir. Günümüzde kuşak güreşinin varyantlarının Moğolistan, Türkmenistan, Kore, İsviçre ve 

Türkiye gibi birçok ülkede yapıldığı görülmektedir. Kuşak güreşinin tarih boyunca farklı toplumlarda 

birbirinden bağımsız olarak farklı varyantları ortaya çıkmıştır. Günümüzde Asya ve Avrupa 

coğrafyasında yapılmakta olan kuşak güreşi varyantlarının çoğu Türk kuşak güreşinden köken alan Türk 

ve Türk kökenli topluluklar tarafından yapılan kuşak güreşidir. 

Anahtar Kelimeler: Güreş, Kuşak Güreşi, Tarih, Yayılım Alanı 

 

Abstract 

Belt Wrestling is a wrestling discipline that takes its name from the belt which wrestlers wear. All the 

plays in that type of wrestling is made with holding this belt. The roots of belt wrestling goes very deep 

in history and it is continued to be performed in a wide geographic area. The aim of this research is to 

examine the appearance, propagation areas and cultural elements of the traditional belt wrestling that 

was and is being performed by Turkish societies and Turkish derived communities.Document 

investigation method among the qualitative research methods is utilized in this study. In the study, the 

data obtained from the literature search and interview method which were two data collection tools 

utilized in this study and resulting findings are disclosed. When the expansion of the belt wrestling 

which was performed in the ancient Sumerian civilization is examined in the historical process, it is 

observed that it mostly started to be performed in the geographical areas where the Turks and Turkish 

derived societies live. Nowadays, variants of belt wrestling are observed in many countries such as 

Mongolia, Turkmenistan, Korea, Switzerland and Turkey. Different variants of belt wrestling appears 

in different societies independently during the course of history. Most of the belt wrestling variants that 

are being performed in Asia and Europe today are based on belt wrestling performed by Turkish and 

Turkish derived communities. 

Keywords: Wrestling, Belt Wrestling, History, Distribution Area 
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RELATIONSHIP MARKETING IN ECO TOURISM AND ITS INFLUENCES ON 

SUSTAINABLE GROWTH: ORMANA ACTIVE PROJECT 

 

Doç. Dr. Meltem CABER 

Akdeniz Üniversitesi 

Arş. Gör. Aylin GÜVEN 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Eko turizm, kırsal alanlarda doğa ile dost bir yaşam şeklini teşvik eden, yerel kültürün korunmasına ve 

tanıtılmasına aracılık eden, aynı zamanda ekonomik ve sosyal yaşama zenginlik katan bir turizm 

çeşididir. Yürütülen küçük ölçekli ve kontrollü turizm faaliyetleri nedeniyle, eko turizmde hizmet 

sağlayıcılar ve turistler arasında yakın ilişkilerin geliştirilmesi de mümkündür. Bu da turizm işletmeleri 

açısından başarılı ilişkisel pazarlama uygulamalarının gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır. 

Esasen, ilişkisel pazarlamanın başlıca amaçları; hizmet kalitesini arttırmak, turist memnuniyetini 

sağlamak, güven ve taahhüt oluşturmak, uzun dönemli müşteri ilişkileri geliştirmek ve rekabet avantajı 

elde etmektir. Bu amaçlara ulaşmak için müşteri ilişkileri yönetiminden; teknolojiden; veri tabanlı 

pazarlama araçlarından ve sadakat programlarından yararlanılması mümkündür. Bu çalışmada, keşfedici 

nitel araştırma yöntemi izlenerek, Ormana Active Projesi kapsamında Ormana köyü, İbralı’da yer alan 

üç düğmeli konağı konaklama tesisini işletmekte olan anonim şirket sahipleri ve ilgili tesislerde 

konaklayan turistler ile yarı-yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu sayede, 

mevcut ilişkisel pazarlama uygulamaları ortaya konularak, bu uygulamaların turistler ve sürdürülebilir 

turizm gelişiminin üç boyutu (ekonomik, sosyal ve çevresel) üzerindeki etkileri irdelenecektir. Elde 

edilen sonuçların eko turizmde ilişkisel pazarlama uygulamaları ile ilgili turizm literatürüne katkı 

sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eko Turizm, İlişkisel Pazarlama, Sürdürülebilirlik, Ormana Active Projesi, 

İbradı 

 

Abstract 

Eco tourism is a type of tourism which motives a nature-friendly lifestyle in rural areas, contributes to 

the protection and promotion of local culture, in the meantime enhances to the economic and social life. 

By the reason of minor scale and controlled tourism activities, it is also possible to generate close 

relationships between eco tourism services suppliers and tourists. That enables tourism enterprises to 

perform successful relationship marketing applications. In principle, the basic objectives of relationship 

marketing are; to improve service quality, to maintain tourist satisfaction, to generate trust and 

commitment, to generate long-term customer relationships, and to obtain competitive advantage. For 

achieving these objectives, it is possible to use customer relationship management; technology; data 

based marketing applications and loyalty programmes. In this study, by following an explorative 

qualitative research method, it is planned to conduct a semi-structured interview with the owners of 

incorporated company who manage three buttoned-mansions in the content of Ormana Active Project 

in Ibradi and tourists who accommodate at these mansions. In this way, existing relationship marketing 

applications will be identified, and their influences on tourists and three dimensions (economic, social, 

and environmental) of sustainable tourism growth. The obtained results are expected to contribute to the 

tourism literature about relationship marketing in eco tourism. 

Keywords: Eco Tourism, Relationship Marketing, Sustainability, Ormana Active Project, Ibradi 
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EXAMINATION OF SOCIAL MEDIA COMMENTARIES OF TOURISTS PARTICIPATING 

IN CULTURAL TOURISM: A CONTENT ANALYSIS FOR ANTALYA ARCHAEOLOGY 

MUSEUM 

 

Arş. Gör. Aylin GÜVEN 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Bir turizm ürününü veya hizmetini tecrübe eden turistler, deneyimlerini ve izlenimlerini potansiyel 

turistlerle paylaşma eğilimindedir. Öte yandan, potansiyel turistler çoğunlukla bilgi arayışı içindedirler 

ve başkalarının yorumlarını veya seyahat kararlarında önemli bir etkisi olan diğer bilgi kaynaklarını 

öğrenmeyi amaçlamaktadırlar. Bu anlamda, turistlerin sosyal medya ortamında yaptıkları paylaşımlar 

turistlerin beklentileri, kararları ve gelecek niyetleri hakkında önemli ve etkili bir bilgi aracıdır.Son 

zamanlardaki dünya turizm eğilimleri ve sosyal medyanın turistler için hayati bir bilgi kaynağı olarak 

artan rolüne paralel bir şekilde, bu çalışmada yazar, içerik analizi yaparak daha önce Antalya Arkeoloji 

Müzesini ziyaret eden turistlerin TripAdvisor yorumlarını değerlendirmeyi amaçlamıştır. Turist 

değerlendirmeleri öncelikle olumlu ve olumsuz olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Ardından her iki 

kategori için ana temalar ve alt temalar belirlenmiştir. Bulgular, kültürel turizmde turistleri memnun 

eden veya etmeyen en kritik noktaları gösterme konusunda destinasyon yetkililerinin pazarlama 

stratejisi geliştirme çabalarına katkıda bulunabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Turizm, Sosyal Medya, TripAdvisor, Antalya Arkeoloji Müzesi, İçerik 

Analizi 

 

Abstract 

Tourists who experience a tourism product or service tend to share their experiences and impressions 

with the potential tourists. Potential tourists, on the other side, mostly search for information and aim to 

acquire knowledge from other people’s comments, or other information resources which generally have 

a significant influence on their travel decisions. In this sense, tourists’ sharing on social media 

environment is an important and effective information tool on tourists’ expectations, decisions, and 

future intentions. In parallel to the latest world tourism trends and the increasing role of social media as 

being a vital information source for tourists, in this study, the author aimed to evaluate the online 

commentaries of tourists on TripAdvisor who previously visited to Antalya Archaeology Museum, by 

performing content analysis. Tourist commentaries are firstly classified into two groups, as the; positives 

and negatives. Following, the main themes and sub-themes are identified for both categories. Findings 

may contribute to the marketing strategy development efforts of the destination authorities in showing 

the most critical points that satisfy or dissatisfy tourists in a cultural tourism experience. 

Keywords: Cultural Tourism, Social Media, TripAdvisor, Antalya Archaeology Museum, Content 

Analysis 
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TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİMİ VE DENETİMDE YAŞANAN UZMAN PERSONEL 

SIKINTISI 

 

Öğr. Gör. Ayşe Gül ŞAHİN 

Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Öğr. Gör. Erkan UZUN 

Şırnak Üniversitesi 

 

Özet 

Vergiler, ülkemizin gelir kaynaklarının en büyük payını oluşturmaktadır. Bu payın doğru bir şekilde 

tespit edilmesi denetimle mümkün olacaktır. İşletmelerin finansal bilgi kullanıcılarına finansal 

tablolarını düzenleyerek sunarlar. Finansal bilgi kullanıcıları arasında devlette bulunmaktadır. Devlet ve 

diğer finansal bilgi kullanıcıları açısından, sunulan bu finansal tabloların doğru olup olmadığı denetimle 

açıklanabilmektedir. Denetim konusu finansal bilgi kullanıcılarının üzerinde durması gereken önemli 

bir konudur. Denetim eksikliği, vergi çeşitliliğinin fazla olması, oranlarının sık sık değişmesi, vergi 

mükelleflerinin bilinçsiz olması, devletin vergi politikalarında sürekli değişikliğe gitmesi finansal bilgi 

sunan kişi veya kuruluşları vergi kaçırmaya yönelten etkenlerdendir. Denetimin etkin bir şekilde 

yapılması için alanında uzman personellere ihtiyaç duyulmaktadır. Uzman personellerin yeterli eğitime 

sahip olması, mesleğini sevmesi, etik kurallara uyması ve ülkesinin çıkarlarını gözeten bireyler olması 

gerekmektedir. Aksi halde vergilerin tespit edilmesinde denetim yetersiz ve anlamsız kalacaktır. Bu 

çalışmada, Türkiye’de vergi denetimi konusunda yaşanan sıkıntılar ve denetimi gerçekleştirecek uzman 

personel eksikliğinin denetim üzerindeki etkisi açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Vergi, Denetim, Uzman Personel 

 

Abstract 

Taxes, constitute the biggest share of the income sources of our country. It will be possible with audit 

determine this share correctly. Auditing is an important issue that need to focus on of financial 

information users. Professional personnel are needed in order to carry out the audit effectively. 

Professional personnels must have be individuals that have adequate training, loving own profession, 

compliance with ethical rules and observing the interests of the country. 

Keywords: Turkey, Tax, Audit, Professional Personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 
25-26 Kasım 2017, Antalya 

 

http://multicongress.org/ 

26 

 

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 13) GERÇEĞE UYGUN DEĞER 

ÖLÇÜMÜ 

 

Öğr. Gör. Ayşe Gül ŞAHİN 

Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Öğr. Gör. Erkan UZUN 

Şırnak Üniversitesi 

 

Özet 

Muhasebe alanında yaşanan gelişmeler incelendiğinde, özellikle finansal tablo kullanan ve finansal 

bilgiye ihtiyaç duyan kişi sayısının artması bu gelişmeleri hızlandıran etkenler olarak kabul edilebilir. 

Geleneksel muhasebe anlayışı üzerinde tarihi maliyet olgusu yer almaktadır. Standart incelendiğinde 

geleneksel muhasebe anlayışının aksine, tarihi maliyet yerine piyasa fiyatı üzerinde odaklanmaktadır. 

Geleneksel muhasebe anlayışı 1900’lü yıllara dayanır ve tarihi maliyeti esas almıştır. Etkisi 1920’li 

yıllara kadar devam etmiştir. Yüksek enflasyon nedeniyle tarihi maliyetin eksik yanları ortaya çıkmıştır. 

Özellikle bankaların finansal tablolarını manipülasyon yaparak finansal kullanıcılara sunması, yükselen 

enflasyonun bir sonucu olarak 1980’de Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan “Savings Loans” krizi 

ve Japonya’da 1995’te yaşanan bankacılık krizi muhasebe uygulamalarında gerçeğe uygun değer 

yaklaşımını daha da önemli bir hale getirmiş ve bu yaklaşım üzerine çalışmalar başlamıştır. Bu yaklaşım, 

2006 yılında FASB tarafından ortaya çıkartılan “SFAS 157 Gerçeğe Uygun Değer Ölçüm Standardı” 

olarak yayımlanmıştır. Bu çalışmada FASB tarafından atılan ilk adımın ülkemiz açısından nasıl 

değerlendirildiği, hangi süreçlerin sonucunda ülkemizde “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçüm 

Standardı”nın kabul edildiği ve işletmeler açısından ne derece önemli bir kavram olduğunun vurgusu 

yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Gerçeğe Uygun Değer, Finansal Raporlama Standartları, Ölçüm 

 

Abstract 

Historical cost is influential on the traditional accounting concept. The standards, focus on the market 

price instead of the historical cost. Traditional accounting understanding is based on 1900's. The 

influence had continued until the 1920s. Due to high inflation, has emerged incomplete aspects of the 

historical cost. It has made more important approach fair value in accounting practices the "Savings 

Loans" crisis in the United States in 1980 and the banking crisis in 1995 in Japan. 

Keywords: Accounting, Fair Value, Financial Reporting Standards, Measurement 
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ÇOCUKLARDA OBEZİTENİN ASTIM İLE İLİŞKİSİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe MEYDANLIOĞLU 

Akdeniz Üniversitesi 

Birgül YAZAR 

Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 

 

Özet 

Obez çocuklar, en sık görülen çocukluk çağı kronik hastalıklardan biri olan astım gelişme riski ile karşı 

karşıyadır. Nitekim yapılan çalışmalar, obez çocuklarda astım prevalansının daha fazla olduğunu 

göstermektedir. Bu nedenle bu çalışma, obez çocuklarda astım gelişmesine neden olan risk faktörlerinin 

belirlenmesine yönelik literatür taramasını içeren bir derleme çalışmasıdır. Çocuklarda beden kitle indeksinin 

(BKİ) her ekstra birimi için, hava yollarının kronik iltihaplanmasına neden olan durumun gelişme riski %55 

oranında artmaktadır Obezitenin astım riskini artırmadaki etkisinin altında yatan neden tam olarak 

bilinmemektedir. Ancak potansiyel etiyolojiler arasında; torakal kısıtlamalardan dolayı havayolu düz 

kaslarında disfonksiyon, obezite ile ilişkili akciğer inflamasyonu ve astım semptom gelişimine aracılık eden 

obezite ile ilişkili komorbiditeler bulunur. Bu teorilere, son yıllarda biriken verilerden elde edilen bilgiler 

eklendiğinde, bazı olası nedenler daha ortaya çıkmaktadır: (1) obezite ve astıma neden olan beslenme 

özellikleri, (2) fiziksel aktivitede azalma ve (3) obezite ve astım eğilimini artıran genetik değişiklikler. 

Ayrıca, astımlı çocuklarda obezite, hava yolu tıkanıklığı artışı ve inhale kortikosteroidlere hafifçe azalmış 

bir yanıt ile ilişkili görünmektedir. Çocuklarda obezitenin astımın alevlenme riskini önemli ölçüde artırdığına 

veya stabilitesini kötüleştirdiğini gösteren çok az objektif kanıt bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, astımlı obez 

çocukların hastalık yönetiminde; günlük fiziksel aktiviteyi, kilo vermeyi, alınan besin miktarını 

normalleştirmeyi ve obezite ile ilişkili yaygın komplikasyonları izlemeyi teşvik eden müdahaleler yer 

almalıdır. Sonuç olarak, obez çocuklarda astım gelişme riski artması nedeniyle, çocuklarda obezite ile 

mücadele çalışmaları, diğer sağlık yararlarının dışında astımın önlenmesi ve tedavisinde etkili olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Obez, Astım, Risk Faktörü, Çocuk 

 

Abstract 

Obese children are at risk of developing asthma, one of the most common chronic childhood diseases. Indeed, 

studies show that the prevalence of asthma in obese children is higher. For this reason, this study is a review 

study of the literature on the identification of risk factors for the development of asthma in obese children. 

For each extra unit of body mass index (BMI) in children, the risk of developing chronic inflammation of the 

airways is increased by 55%. The underlying cause of the effect of obesity on increasing asthma risk is not 

fully understood. However, among potential etiologists; airway smooth muscle due to thoracic constraints, 

obesity-related lung inflammation, and obesity-related comorbidities that mediate asthma symptom 

development. When the information gained from data accumulated in recent years is added to these theories, 

some possible causes arise: (1) nutritional features that cause obesity and asthma; (2) decreased physical 

activity; and (3) genetic changes that increase obesity and asthma tendency. In addition, obesity in asthmatic 

children appears to be associated with a slightly diminished response to airway obstruction increases and 

intakes of corticosteroids. There is little objective evidence that obesity in children has significantly increased 

the risk of asthma exacerbation or worsened its stability. In addition, in the management of obese children 

with asthma; daily physical activity, weight loss, normalizing the amount of food taken, and monitoring 

common complications associated with obesity. As a result, due to the increased risk of developing asthma 

in obese children, efforts to combat obesity in children will be effective in the prevention and treatment of 

asthma outside of other health benefits. 

Keywords: Obesity, Asthma, Risk Factor, Child 
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ERKEKLERİN KANSERİN RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE ERKEN TANISINA 

YÖNELİK FARKINDALIKLARI 

 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe MEYDANLIOĞLU 

Akdeniz Üniversitesi  

Yrd. Doç. Dr. Fatma ARIKAN 

Akdeniz Üniversitesi  

Yrd. Doç. Dr. Arzu AKCAN 

Akdeniz Üniversitesi  

Abdullah TARDU 

Akdeniz Üniversitesi 

Özet 

Ülkemizde erkeklerde kansere bağlı ölüm oranı kadınların yaklaşık iki katıdır ve bu fark yaşla lbirlikte giderek 

artmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, erkeklerin kanserin risk faktörleri, belirtileri ve erken tanısına yönelik 

farkındalıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 50-70 yaş arası, 327 erkek oluşturmuştur. 

Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu ile yüzyüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmaya 

katılanların yaş ortalaması 59.59±5.63 olup, %31.5’i ilkokul mezunu, %70’i çalışmıyor, %86.9’u evli olup, %45’i 

sigara, %23.5’i ise alkol kullanmaktadır. Katılımcıların %4.3’ünün kendisi, %39.8’inin ise çevresindeki biri kanser 

tanısı almıştır. Katılımcılar tarafından kansere neden olan etmenler arasında en fazla bilinenler; %93 oranı ile 

sigara içme, %89 ile kimyasallar ve %88.1 ile radyasyondur. Kanser belirtilerinden ise meme veya başka yerde 

sertlik olması %82.6 ile en fazla oranda bilinmektedir. Katılımcıların %6.7’si kanser tarama programında yer alan 

kanser türünü bilmediğini belirtirken, en çok bilinen kanser türü ise %92 oranı ile meme kanseridir. Katılımcıların 

sadece %16.5’i daha önce kanser taraması yaptırdığını ve bunların %44.4’ü gaitada gizli kan testi olduğunu 

belirtmiştir. Katılımcıların medeni, çalışma, sigara kullanımı ve daha önce kanser tanısı alma durumlarına göre, 

kanser taraması için sağlık kuruluşuna başvurma durumları arasında yapılan ki kare analizinde anlamlı bir farklılık 

olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Bu çalışma sonucunda, erkeklerin kanser risk faktörlerine ve belirtilerine ilişkin 

bilgi eksikliklerinin olduğu ve tarama programlarına yeterince katılmadığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar 

doğrultusunda erkeklerin kansere ilişkin bilgi düzeyini artırmaya yönelik toplum temelli çalışmaların yararlı 

olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kanser, Erkek, Tarama Programı, Erken Tanı 

 

Abstract 

Cancer mortality in males is about twice that of females and this difference is increasing with age in our country. 

For this reason, in this study, it was aimed to determine the risk factors, indications and early awareness of cancer 

in men. The sample of the study consisted of 327 males, aged 50-70 years. The data were gathered by means of 

face-to-face interview with the questionnaire prepared by the researchers. The average age of the participants is 

59.59 ± 5.63, 31.5% is primary school graduate, 70% is not working, 86.9% is married, 45% smoking and 23.5% 

using alcohol. 4.3% of participants and 39.8% of them had cancer diagnosis. Among the most common causes of 

cancers by participants are: 93% with smoking, 89% with chemicals and 88.1% with radiation. Among the 

symptoms of cancer, breast or elsewhere has a hardness level of 82.6%. 6.7% of the participants stated that they 

do not know the type of cancer included in the cancer screening program, while the most common type of cancer 

is breast cancer with a rate of 92%. Only 16.5% of the participants had previously undergone cancer screening and 

44.4% of them said they had a secret blood test in the stool. It was determined that there was a significant difference 

in the square analysis between participants' civilization, work, smoking, and previous cancer screening cases and 

their referral to health facility for cancer screening (p<0.05). As a result of this study, it was revealed that males 

lacked knowledge about cancer risk factors and symptoms and did not participate in screening programs 

adequately. Based on these results, community-based studies aimed at increasing the knowledge level of men 

about cancers are thought to be beneficial 

Keywords: Cancer, Male, Screening Program, Early Diagnosis 
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NEDEN ERKEKLERDE KANSER DAHA YAYGINDIR? 

 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe MEYDANLIOĞLU 
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Özet 

Kanser, artan mortalite ve morbidite hızı nedeniyle son yıllarda dikkati önemli oranda üzerine çekmiştir. 

Dünyada kanser insidansı erkeklerde daha fazla olup, ülkemizde tüm kanser insidansının %60’ını 

erkekler oluşmaktadır. Ayrıca ülkemizde erkeklerde kansere bağlı ölüm oranı kadınların yaklaşık iki 

katıdır ve bu fark yaşla birlikte giderek artmaktadır. Bu nedenle bu literatür derleme çalışması, 

erkeklerde kansere neden olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Erkeklerde kanserin 

fazla görülmesinin nedenleri arasında genetik faktörler gibi bazı önemli faktörlerin yanı sıra, diğer bazı 

önemli etkenler söz konusudur. En önemli kanser risk faktörlerinden biri olan sigarayı kullanım oranı 

erkeklerde daha fazladır. Ayrıca erkeklerin mesleksel kanser riski de kadınlara göre daha fazladır. Boya, 

petrol, deri, metal gibi sektörlerdeki endüstriyel kimyasallarla çalışanlarda mesane, deri gibi kanserler; 

asbest, radyasyon, radon, nikel, krom, arsenik ve hava kirliliğine maruz kalanlarda akciğer kanseri; lastik 

ve kadmiyum endüstrilerinde çalışanlarda prostat kanseri; ayakkabı yapımında çalışanlarda lösemi riski 

fazladır. Aynı zamanda erkeklerdeki bazı genlerin ve inmemiş testis gibi cinsiyete bağlı nedenlerin de 

kanser oluşumunda etkisi vardır. Kadınların XX kromozomuna sahip olmalarının onları kanserden 

koruduğu, XY kromozomuna sahip erkeklerin ise böyle bir korumadan mahrum kaldığına dair 

araştırmalar vardır. Sonuç olarak erkeklerin cinsiyete bağlı değiştirilemeyen risk faktörlerinin izlenmesi, 

bunun dışındaki diğer risk faktörlerine yönelik koruyucu önlemlerin alınması ve erkeklerin bu risk 

faktörlerine karşı farkındalıklarının artırılması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Kanser, Erkek, Risk Faktörü 

 

Abstract 

Cancer has attracted attention in recent years due to increased mortality and morbidity rate. The 

incidence of cancer in the world is higher in males and 60% of all cancers occur in males in our country. 

In addition, the mortality rate for cancers in our country is about twice that of women and this difference 

is increasing with age. For this reason, this literature review study was planned to determine the factors 

causing cancer in men. Some of the major causes of cancer in males include some important factors 

such as genetic factors, as well as some other important factors. One of the most important cancer risk 

factors is the rate of cigarette use in males. Men also have a higher risk of occupational cancer than 

women. When working with industrial chemicals in sectors such as paint, oil, leather, metal, bladder, 

skin cancers; lung cancer in asbestos, radiation, radon, nickel, chromium, arsenic and air pollution; 

prostate cancer in tire and cadmium industries; The risk of leukemia in shoe-making workers is high. At 

the same time, some genes in males and sexually related causes such as undescended testis also have an 

effect on cancer formation. There are researches that women having XX chromosome protect them from 

cancer, men with XY chromosome are deprived of such protection. As a result, it is important that men 

are monitored for unchangeable risk factors linked to sex, taking preventive measures against other risk 

factors, and raising awareness of men against these risk factors. 

Keywords: Cancer, Male, Risk Factor 
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SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİSEL ANESTEZİKLERİN KULLANIMI 

 

Yrd. Doç. Dr. Baki AYDIN 

Akdeniz Üniversitesi  

Yusuf AKTOP 

Akdeniz Üniversitesi  

 

 

Özet 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde yaygın olarak MS-222, 2-fenoksietanol, benzokain, kinaldin, metomideyt, 

etomideyt, ketamin hidroklorit, Aqui-STM, karanfil yağı gibi sentetik ya da bitkisel anestezikler 

kullanılmaktadır. MS-222, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığı (FDA) tarafından balıklarda 

kullanımı onaylanmıştır. MS-222’nin balıklarda kullanımı sonrasında hasat öncesi 21 günlük sürenin 

geçmesi gerekmektedir. Balıklarda kullanılacak anestezik maddeler seçilirken hızlı bayılma ve ayılma 

süresi, ucuz olması, balıklar, insanlar ve çevre üzerinde toksik etkisinin olmaması gibi kriterler 

aranmaktadır. Son yıllarda kanser ve diğer hastalıkların artışı nedeni ile tüketiciler tarafından tamamen 

doğal ve kimyasal maddelerin kullanılmadığı ürünler tercih edilmektedir. Yetiştiricilik çalışmalarında 

bitkisel anesteziklerin kullanılabilirliği ile ilgi araştırmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Karanfil 

(Eugenia spp.) yağı su ürünleri yetiştiriciliğinde ve bilimsel çalışmalarda en çok tercih edilen bitkisel 

anestezik maddedir. Karanfil yağı haricinde farklı bitkisel kökenli maddelerin balıklar üzerinde 

anestezik etkilerinin araştırıldığı çalışmalar da artmaktadır. Bu maddeler eugenol, mentol, metil salisilat, 

myrcene, 1,8-sineol, linalool, limonen, tarçın (Cinnamomum spp.) yağı, kafur (Cinnamomum 

camphora) yağı, fesleğen (Ocimum spp.) yağı, kekik (Thymus spp., Origanum spp.) yağı, nane (Mentha 

spp.) yağı, biberiye (Rosmarinus spp.) yağı, lippia spp., limon otu (Aloysia triphylla), lavanta 

(Lavandula spp.) yağıdır. Bitkisel kökenli anestezikler üzerine daha çok araştırma yapılması, balık ve 

diğer hayvan türleri üzerinde kullanımının yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anestezik Madde, Bitkisel Anestezikler, Karanfil Yağı, Fesleğen Yağı, Kekik 

Yağı 

 

Abstract 

Synthetic or plant anesthetics such as MS-222, 2-phenoxyethanol, benzocaine, quinaldine, metomidate, 

etomidate, ketamine hydrochloride, Aqui-STM, clove oil are widely used in aquaculture. MS222 is 

approved for use on fish by the United States Department of Health (FDA). After the use of MS-222 in 

fish, it is necessary to pass 21 days before harvest. When choosing anesthetic materials to be used in 

fish, criteria such as rapid induction and recovery, cheap price, lack of toxic effects on fish, people and 

environment are sought. In recent years, natural products have been preferred by consumers due to the 

increase in cancer and other diseases in recent years. The number of researches related to the use of 

herbal anesthetics in fishes is increasing day by day. Clove (Eugenia spp.) oil is the most preferred herbal 

anesthetic in the aquaculture and scientific studies. Studies on the effects of other herbal anesthetics on 

fish, as well as clove oil, are also being investigated. These herbal anesthetics include eugenol, menthol, 

methyl salicylate, myrcene, 1,8-cineole, linalool, lemon, Cinnamomum spp., Cinnamomum camphora 

oil, Basil (Ocimum spp.) Oil, Thymus spp. Origanum spp.) Oil, mint spp., Rosmarinus spp., Lippia spp., 

Lemon grass (Aloysia triphylla), lavender (Lavandula spp.) oil. It is important to conduct further 

research on herbal anesthetic substances and disseminate these substances on fish and other animal 

species. 

Keywords: Anesthetic Substance, Herbal Anesthetics, Clove Oil, Basil Oil, Oregano Oil 
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A NEW APPROACH TO CONSTRUCT OF FLOW EXPERIENCE 
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Abstract 

Flow experience has provided an explanatory basis for understanding phenomena in different fields such 

as education, tourism, human-computer interaction and marketing. However, detailed analysis of 

literature reveals contradictory findings regarding the construction of flow. Moreover, it is observed that 

using a multi-dimensional structure of flow results in inconsistent findings. In order to preclude these 

inconsistent findings and contradictions on construction of flow, this study proposes a multi-dimensional 

flow model using utilitarian and hedonic patterns. The findings manifested superiority of the proposed 

model compared to the models previously used in the literature. 

Keywords: Flow Experience, Hedonic, Utilitarian, Model Comparision 
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SPOR HABERLERİNDE NEFRET VE AYRIMCI SÖYLEMLER: 

WWW.FOTOMAC.COM.TR, WWW.FANATİK.COM.TR VE WWW.FOTOSPOR.COM 

HABER SİTESİ ÖRNEĞİ 

HATEFUL AND DISCRIMINATORYSPEECH IN SPORTS NEW: 

WWW.FOTOMAC.COM.TR, WWW.FANATIK.COM.TR AND WWW.FOTOSPOR.COM 

NEWS WEBSITES EXAMPLES 
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Akdeniz Üniversitesi  

 

Özet 

Günümüzde özellikle internet haberlerinde nefret ve ayrımcı dilin sık sık kullanıldığı görülmektedir. 

Haberlerde kullanılan bu ayrımcı, önyargılı ve taraflı söylemler, toplum içinde de ayrımcılığa ve 

insanları bir taraf olmaya yönlendirmektedir. Gazetelerin spor sayfalarında ve spor haber sitelerinde söz 

konusu söylemlerin daha çok yapıldığı gözlemlenmektedir. İnternet haberleri üzerinden yapılan bu tür 

paylaşımlar, bu söylemlerin normalleştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına sebep olmaktadır. Bu 

bağlamda spor haberlerindeki nefret ve ayrımcı söylemleri konu alan bu çalışmada, bu söylemlerin ne 

sıklıkta ve ne şekilde kullanıldıkları, www.fotomac.com.tr, www.fanatik.com.tr ve www.fotospor.com 

haber siteleri örnekleminde incelenmiştir. Çalışmada sitelerin ana sayfasında yer alan haber başlıkları, 

haber metinleri ve haber fotoğraflarında bulunan yazılar içerik analizi yöntemiyle incelemeye alınmıştır. 

Araştırmada 15 günlük bir süre baz alınmış ve süre sonunda elde edilen bulgular, kategorize edilerek 

tablolaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor Haberleri, Haber Siteleri, Nefret Ve Ayrımcı Söylemler, İçerik Analizi 

 

Abstract 

It is seen that nowadays hateful and discriminatory language is being used frequently particularly in the 

news on the internet. This discriminatory, prejudiced and biased speech used in the news cause 

discrimination in the society and lead people to take sides. It is observed that the speech in question is 

being used more on the sports pages of the newspapers and sports news websites. These kinds of posts 

shared on the internet news cause this kind of speech to become normalized and more common.In this 

context, in this study about the hateful and discriminatory speeches on sports news websites, how 

frequently and in what way this kind of speech is used is examined with the www.fotomac.com.tr, 

www.fanatik.com.tr and www.fotospor.com news websites examples. In the study, news headings, news 

texts and news photographs used in the news on the homepage of these websites were examined with 

the content analysis method. The study was based on a 15 day-long period and the findings obtained at 

the end of this period were categorized and tabulated.  

Keywords: Sports News, News Websites, Hateful And Discriminatory Speeches, Content Analysis 
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Özet 

XVI. yüzyılda özellikle Kânûnî döneminde (1520-1566) birçok hikâye dilimize aktarılmıştır. Hint 

kaynaklarında “Sukasaptati (Çukasaptati) yani Papağanın 70 Masalı olarak bilinen eser, Tûtî-nâme 

adıyla Farsçaya aktarılmış, 16. yüzyılda Kânunî Sultan Süleyman döneminde de Farsçadan Türkçeye 

aktarılmıştır. Türkçe Tûtî-nâmeler üzerinde bugüne kadar kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Şemsettin 

Kutlu ve Behçet Necatigil Tûtî-nâmelerin matbu nüshalarına dayanarak Tûtî-nâme’yi sadeleştirmiştir. 

İbrahim Sona iki nüsha üzerinde değerlendirme yapmış, Tûtî-nâme’nin gerçekte iki Türkçe çevirisi 

olduğu hükmüne varmıştır. Bu çevirilerden ilki 1538 tarihli, ikinci çeviri ise şimdilik en eski istinsah 

tarihine sahip nüshaya göre 1712 tarihlidir. Bilinen en eski Türkçe Tûtî-nâme çevirisi 1538 tarihli 

Bodleian Library nüshasıdır. Bodleian Library nüshası 1538, Rodos nüshası 1564 yılında istinsah 

edilmiştir. Yıl farkı olsa da her iki nüsha da aynı yüzyılda istinsah edildiği için imlâ hususiyetleri 

açısından fark yoktur. 1538 tarihinde Kanunî Sultan Süleyman döneminde tercüme edilen Tûtî-

nâme’nin şimdilik Bodleian Library, British Museum, Rodos ve Süleymaniye olmak üzere dört yazma 

nüshası vardır. Tanıtımını yapacağımız Tûtî-nâme, Rodos Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesinde 

bulunmaktadır. Muhammed bin Abdullah en-Nahif tarafından H 971/M 1564 yılında istinsah edilmiştir. 

Eski Anadolu Türkçesinin birçok özelliğini de bünyesinde barındıran Rodos nüshası 16. yüzyıla ait bir 

eserdir. 

Anahtar Kelimeler: Tûtî-Nâme, Rodos Nüshası, Hikâye, Eski Anadolu Türkçesi 

 

Abstract 

Many stories were transferred to our language in 16th century, especially during the reign of Suleiman 

the magnificent (1520-1566). Known as “Sukasaptati (Çukasaptati) ,in other words, 70 fairy tales of the 

parrot in the Indian sources, the manuscript was transferred to Persia by name Tûtî-nâme and transferred 

from Persian to Turkish in 16th century (the reign of Suleiman the magnificent). There hasn't been a 

comprehensible study on Turkish Tûtî-nâme. Based on the printed copies of Tûtî-nâmes, Şemsettin 

Kutlu and Behçet Necatigil simplified it. Abraham Sona made an assessment on two copies and 

concluded that Tutinameh actually had two translations in Turkish. The first translation is dated 1538 

and the second is dated 1712 based on the earliest manuscript of the work. The oldest known Turkish 

Tûtî-nâme translation is the Bodleian Library manuscript (dated 1538). Bodleian Library Manuscript 

was written in 1538, Rhodes manuscript was written in 1564. Although they were written in the different 

years, there isn’t any difference in terms of spelling since both copies were written in the same century. 

Tûtî-nâme, which was translated in 1538 during the reign of Suleiman the magnificent, has now four 

manuscripts such as the Bodleian Library, the British Museum, Rhodes and Süleymaniye. The Tûtî-

nâme which we will present in this study, is located in Rhodes Hafız Ahmed Ağa library. It was written 

by Muhammed bin Abdullah en-Nahif in 1564(H=971). The Rhodes copy, which contains many features 

of Old Anatolian Turkish, is a work of the 16th century. 

Keywords: Tûtî-nâme, Rhodes Copy, Story, Old Anatolian Turkish 
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Özet 

Sahip oldukları özgün özelliklerinin neticesinde şekil bellekli alaşımlar bir çok mühendislik uygulama 

ve tasarım pratiğinde artan bir şekilde kullanılmaktadır. Bu fonksiyonel malzemeler ve onların gelişmiş 

formları yüksek teknoloji gerektiren akıllı mühendislik tasarımları için potansiyel malzeme adaylarıdır. 

Laboratuvar ölçekte bazı metalik alaşım bileşiminin özel işlem tekniklerinin uygulanması sonrasında 

süperelastisite ya da şekil bellek etkisi gösterdiği bilinmektedir. İlgili alanda devam etmekte olan 

araştırmalar mühendislik alanda değişik servis koşulları için tasarım ihtiyaçları karşılayacak yeni alaşım 

bileşimlerinin geliştirilmesi olası olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada toz metalurjisi (T/M) 

yaklaşımıyla yeni şekil bellekli alaşım bileşimlerinin geliştirilmelerine yönelik çalışmalarımız Fe-Mn-

Si and Fe-Mn-Si-Ni-Cr sitemlerindeki örnekler için aktarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şekil Bellekli Alaşımlar, Toz Metalurjisi, Fe Esaslı Şekil Bellekli Alaşımlar 

 

Abstract 

As a result of their unique properties, Shape Memory Alloys (SMAs) have been increasingly used in 

many different engineering applications and design practices. These functional materials and their 

advanced forms will be definitely potential material candidates of smart engineering designs involving 

high-technology. It has been demonstrated in lab scale that certain metallic alloy composition can show 

superelasticity or shape memory effect after specific processing route was strictly applied. According to 

recent ongoing research progress there is still room for the new alloy compositions having potential to 

meet with different engineering service requirements. In this presentation our recent efforts for the 

preparation of new SMA compositions via powder metallurgy (P∕M) will be presented for the Fe-Mn-Si 

and Fe-Mn-Si-Ni-Cr systems. 

Keywords: Shape Memory Alloys, Powder Metallurgy, Fe based SMAs 
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ÇOCUKLARIN DOĞA VE EVREN KAVRAMLARINI EDİNİMİNDE OKUL ÖNCESİ 

ÖĞRETMENLERİNİN ROLÜ 

THE ROLE OF PRESCHOOL TEACHERS IN THE EDUCATION OF THE NATURE AND 

UNIVERSE CONCEPTS OF CHILDREN 

 

Arş. Gör. Murat TUNCER 

Fırat Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Burcu GEZER ŞEN  

Fırat Üniversitesi 

Özet 

Çocukların 0-6 yaş arası gelişimini kapsayan okul öncesi eğitim, içinde fen eğitimini de barındırmaktadır. 

Birçok bilim insanı bu dönemde verilen fen eğitiminin çocukların gelecekte çevreye karşı olumlu tutumlar 

geliştirmelerine katkı sağladığını belirtmiştir. Bu dönemde temel kavramları ve fiziksel çevresini merakla 

gözlemleyen çocuk yetişkinlere sık sık sorular sorar. Bu sorulara verilen cevaplar çocuğun çevre bilgisi ve 

çevre bilincinin oluşmasında oldukça önemlidir. Çevre bilincinin oluşmasında ise doğa ve evren 

kavramlarının öğrenilmesi gerekmektedir. Bu kavramların ediniminde okul öncesi öğretmenlerinin etkisi 

büyüktür. Bu doğrultuda çocukların doğa ve evren kavramlarını ediniminde okul öncesi öğretmenlerinin 

rolünün belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Çocukların bu kavramlarla ilgili öğretmenlerine 

yönelttiği sorular ve öğretmenlerin verdiği cevaplar incelenerek çevre bilincinin kazandırılmasında öğretmen 

rolünün önemine dikkat çekmek hedeflenmektedir. Araştırmada nitel yöntemlerden fenomenoloji 

(olgubilim) deseni kullanılmıştır. Bu bağlamda Elazığ il merkezindeki anasınıflarında görev yapmakta olan 

otuz öğretmenle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan 

yarı yapılandırılmış form öğretmenlere sunulmuştur. Bu formlarda alan yazın kapsamlı şekilde taranarak 

hazırlanmış olan, doğa ve evren kavramlarının öğretimini sorgulayan beş madde yer almaktadır. Elde edilen 

verilere içerik analizi uygulanmış ve bulgular değerlendirilerek öneriler sunulmuştur. Araştırmanın okul 

öncesi eğitim, fen eğitimi ve sosyoloji disiplinlerini ilgilendirmesi sebebiyle multidisipliner katkılarının 

olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, Çocuk, Doğa ve Evren, Kavram Öğretimi, Öğretmen rolü 

 

Abstract 

Pre-school education which covers children's ages between 0-6, also includes science education. Many 

scientists have pointed out that science education given during this period has contributed to the development 

of positive attitudes towards the environment by children in the future. In this period, children who are curious 

about the basic concepts and physical environment frequently ask questions of adults. The answers to these 

questions are very important for the child's environmental knowledge and environmental awareness. In the 

formation of environmental consciousness, concepts of nature and universe must be learned. In the 

acquisition of these concepts, the role of kindergarten teachers is very important. Therefore, determining the 

role of preschool teachers in the acquisition of concepts of nature and universe of children constitutes the aim 

of research. It is aimed to draw attention to the importance of the role of teachers in the acquisition of 

environmental consciousness by examining the questions that children make towards these concepts and the 

answers given by their teachers. In the study, phenomenology method of qualitative studies design was used. 

In this context, interviews were held face to face with thirty teachers working in kindergartens in Elazığ 

province center. In these interviews the teachers were presented with the semi-structured form prepared by 

the researchers. In these forms, there are five articles that question the teaching of the concepts of nature and 

universe, which are prepared by scanning the field literature in a comprehensive way. Content analysis was 

applied to the obtained data and suggestions were presented by evaluating the findings. It is thought that the 

research will contribute to multidisciplinary education because it deals with pre-school education, science 

education and sociology disciplines. 

Keywords: Preschool Teacher, Child, Nature And Universe, Concept Teaching, Teacher Role 
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ÇOCUKLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMINI EDİNİMİNDE OKUL ÖNCESİ 

ÖĞRETMENLERİNİN ROLÜ 

 

THE ROLE OF PRESCHOOL TEACHERS IN THE EDUCATION OF THE GENDER 

CONCEPT OF CHILDREN 

 

Yrd. Doç. Dr. Burcu GEZER ŞEN  

Fırat Üniversitesi 

Arş. Gör. Murat TUNCER 

Fırat Üniversitesi 

 

Özet 

Cinsiyet çocukların farkına vardığı ilk sosyal kategorilerden biri olup erken çocukluk gelişiminde 

oldukça önemlidir. Çocuklar sosyalleştikçe, erkek veya kız olmanın anlamını keşfederek toplumsal 

cinsiyet kavramını tanımaya başlarlar. Bebeklik döneminden itibaren yetişkinlerin dış görünüşleri ve 

davranışlarından cinsiyet hakkında pek çok mesaj gözlemlenmektedir. Bu yolla çocuklar, erkek veya 

kız cinsiyet kimlikleri hakkında ayrıntılı bilgi edinir, her cinsiyetin davranış biçimi ve görünüşünü 

benimser. Böylece toplumsal cinsiyet kavramı daha fazla anlam kazanır. Erken çocukluk döneminde 

oynanan oyunlar ve toplumsal etkileşimle daha da pekişen bu kavram hakkında çocuklar ailelerine ve 

öğretmenlerine pek çok soru yöneltmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları bu tür sorular 

üzerinden çocuğun toplumsal cinsiyet algısında öğretmen rolünü belirlemek araştırmanın amacını 

oluşturmaktadır. Araştırmada nitel yöntemlerden fenomenoloji (olgu bilim) deseni kullanılmıştır. Okul 

öncesi eğitimde çocukların toplumsal cinsiyet kavramıyla ilgili ne tür sorular sorduğu ve öğretmenlerin 

bu sorulara nasıl cevaplar verdiği araştırılmıştır. Elazığ il merkezinde görev yapmakta olan otuz okul 

öncesi öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde 

içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Çocuk, Toplumsal Cinsiyet, Kavram Öğretimi, Öğretmen 

Rolü 

 

Abstract 

Gender is one of the first social categories that children are aware of and is very important in early 

childhood development. As children socialize, they begin to recognize the concept of gender by 

discovering the meaning of being male or female. From the infancy, many messages about gender have 

been observed from the external appearances and behaviors of adults. In this way, children learn more 

about male or female gender identities, the behavior and appearance of each gender embodied. So the 

concept of gender gets more meaning. Children often ask their parents and teachers questions about this 

concept, which is reinforced by early childhood plays and social interaction. The purpose of the research 

is to determine the role of the teacher in the child's gender perception through such questions that pre-

school teachers meet. Phenomenology was used qualitative methods in the research. In pre-school 

education, it was investigated what kind of questions the children asked about the concept of gender and 

how the teachers answered these questions. Interviews were held with thirty pre-school teachers working 

in Elazığ province center. Content analysis was used to evaluate the data obtained from the interviews. 

Several suggestions were made in the light of the obtained findings. 

Keywords: Preschool Education, Child, Gender, Concept Teaching, Teacher Role 
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ÇOCUKLARIN AİLE, EVLİLİK VE BOŞANMA KAVRAMLARINI EDİNİMİNDE OKUL 

ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ROLÜ 

 

THE ROLE OF PRESCHOOL TEACHERS IN THE EDUCATION OF THE FAMILY, 

MARRIAGE AND DIVORCE CONCEPTS OF CHILDREN 

 

Yrd. Doç. Dr. Burcu GEZER ŞEN  

Fırat Üniversitesi 

Arş. Gör. Murat TUNCER 

Fırat Üniversitesi 

 

Özet 

Gelişimin çok yoğun ve çok yönlü gerçekleştiği erken çocukluk dönemi, bireyin hayatının en kritik 

aşamasıdır. Bu dönemde çocuk gelişebilmek ve sosyalleşebilmek için aile içi etkileşime zorunlu bir 

ihtiyaç duymaktadır. Toplumun aktif bir üyesi olma sürecinde aile, çocuğun ilk gözlemlediği ve merak 

ettiği kavramdır. Toplumsal hayatta çocuk, aile kavramıyla bağlantılı olan evlilik ve boşanma 

kavramlarını da sorgulayıp öğrenmek isteyebilir. Okul ortamı çocuğun bu tür sorularına cevap aradığı 

ortamların başında gelmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları bu tür sorular üzerinden 

çocuğun aile, evlilik ve boşanma algısında öğretmen rolünü belirlemek araştırmanın amacını 

oluşturmaktadır. Araştırmada nitel yöntemlerden olgubilim(fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Okul 

öncesi eğitimde çocukların aile, evlilik ve boşanma kavramlarıyla ilgili ne tür sorular sorduğu ve 

öğretmenlerin bu sorulara nasıl cevaplar verdiği araştırılmıştır. Elazığ il merkezinde görev yapmakta 

olan otuz okul öncesi öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin 

değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Çocuk, Aile-Evlilik-Boşanma, Kavram Öğretimi, Öğretmen 

Rolü 

 

Abstract 

Early childhood, where development is very intense and multifaceted, is the most critical stage of the 

individual's life. In this period, in order to be able to develop and socialize the child, interaction within 

the family is inevitable. In the process of being an active member of society, the family is the concept 

that the child first observes and is curious about. In social life, the child may want to inquire about the 

concepts of marriage and divorce that are linked to the concept of family. The school environment is 

one of the child's environment is looking for answers to such questions. The purpose of the research is 

to determine the role of the teacher in the perception of the child's family, marriage and divorce through 

such questions that pre-school teachers meet. Phenomenology was used qualitative methods in the 

research. In pre-school education, it was investigated what kind of questions parents asked about the 

concepts of family, marriage and divorce and how teachers responded to these questions. Interviews 

were held with thirty pre-school teachers working in Elazığ province center. Content analysis was used 

to evaluate the data obtained from the interviews. 

Keywords: Preschool Education, Child, Family-Marriage-Divorce, Concept Teaching, Teacher Role 
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ÇOCUKLARIN DOĞUM VE ÖLÜM KAVRAMLARINI EDİNİMİNDE OKUL ÖNCESİ 

ÖĞRETMENLERİNİN ROLÜ 

THE ROLE OF PRESCHOOL TEACHERS IN THE EDUCATION OF THE BIRTH AND 

DEATH CONCEPTS OF CHILDREN 

 

Arş. Gör. Murat TUNCER 

Fırat Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Burcu GEZER ŞEN  

Fırat Üniversitesi 

 

Özet 

Doğum ve ölümün ne olduğuna dair çocukların sorabileceği soruları yetişkinlerin cevaplaması oldukça 

zordur. Çünkü çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimine ket vurmadan en doğru biçimde ve en yeterli düzeyde 

açıklamak veya betimlemek gerekir. Bazı yetişkinler doğaüstü sözcüklerle çocukları avutmaya veya bu zor 

soruları geçiştirmeye uğraşırlar. Çocukların bu sorularına yanıtsız kalmak, onları iç dünyalarında doğum ve 

ölümle ilgili son derece sakıncalı düşüncelere yöneltebilir. Öyleyse özellikle okul öncesi eğitimde çocukların 

doğum ve ölüm kavramlarıyla ilgili ne tür sorular sorduğu ve öğretmenlerin de bu sorulara nasıl cevaplar 

verdiği araştırılması gereken önemli bir konudur. Alan yazına bakıldığında doğum ve ölüm kavramlarının 

genellikle yetişkinlerin algıları üzerinden ele alındığı ve çocukların algılarına yeterince odaklanılmadığı 

görülmektedir. Sosyoloji, tarih, antropoloji, ilahiyat ve ontoloji gibi disiplinlerde bu kavram sıkça ele 

alınmasına karşın okul öncesi eğitiminde yapılan araştırmalar oldukça yetersizdir. Bu nedenle yapılan bu 

araştırmanın alan yazına katkı sunması amaçlanmıştır. Okul öncesi eğitimde çocukların doğum ve ölüm 

hakkındaki sorularına öğretmenlerin verdikleri cevaplar üzerinden bu kavramı nasıl öğrettikleri araştırmanın 

konusunu oluşturmaktadır. Araştırmada nitel yöntemlerden fenomenoloji (olgubilim) deseni kullanılmıştır. 

Bu bağlamda Elazığ il merkezinde görev yapmakta olan otuz okul öncesi öğretmeni ile görüşmeler 

yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilere içerik analizi uygulanmış ve bulgular ışığında 

değerlendirmeler yapılarak öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Çocuk, Doğum-Ölüm, Kavram Öğretimi, Öğretmen Rolü 

 

Abstract 

It is very difficult for adults to answer questions that children might ask about what birth and death are. 

Because it is necessary to describe or describe the child in the most correct way and at the most adequate 

level without hindering the cognitive and emotional development of the child. Some adults try to comfort the 

children with supernatural words or to pass these difficult questions. Unresponsive to these questions of 

children can lead them to highly objectionable thoughts about birth and death in their inner world. So it is an 

important issue that needs to be investigated especially in preschool education, what kind of questions 

children ask about birth and death concepts and how teachers answer these questions. When looking at the 

field, it is seen that the concepts of birth and death are generally taken up by the perceptions of adults and 

not sufficiently focused on the perceptions of children. In sociology, history, anthropology, theology and 

ontology, this concept is often taken up in disciplines, but research done in preschool education is very 

inadequate. Therefore, it is aimed that this research made contribution to the field writing. In preschool 

education, the question of how to teach this concept through the answers given by the teachers to the questions 

about the birth and death of the children constitutes the question. In the study, phenomenology has been used 

qualitative methods. In this context, interviews were held with thirty preschool teachers working in Elazığ 

province center. Content analysis was applied to the data obtained from the interviews and evaluations were 

made in the light of the findings and suggestions were presented. 

Keywords: Preschool Education, Child, Birth-Death, Concept Teaching, Teacher Role 
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ÇOCUKLARIN BİLİM VE TEKNOLOJİ KAVRAMLARINI EDİNİMİNDE OKUL ÖNCESİ 

ÖĞRETMENLERİNİN ROLÜ 

THE ROLE OF PRESCHOOL TEACHERS IN THE EDUCATION OF THE SCIENCE AND 

TECHNOLOGY CONCEPTS OF CHILDREN 

 

Arş. Gör. Murat TUNCER 

Fırat Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Burcu GEZER ŞEN  

Fırat Üniversitesi 

 

Özet 

Bilimsel ve teknolojik kavramların edinimi bebeklik döneminden itibaren başlar. Çocuklar doğuştan 

meraklıdır ve çevrelerindeki her şeyi bilmek isterler. Çevresini aktif bir biçimde keşfeden çocukların 

yaptıkları gözlemler merak hislerini geliştirir. Bu süreçte zihinlerinde beliren soruları arkadaşlarıyla ve 

yetişkinlerle konuşurlar. Okul öncesi dönem çocukların en çok soru sorduğu dönemdir. Dolayısıyla okul 

öncesi öğretmenlerinin çocukların bilgi edinmesinde, bilimsel ve teknolojik ilgilerinin oluşmasında rolü 

büyüktür. Bu doğrultuda, çocukların bilim ve teknoloji kavramlarını ediniminde okul öncesi 

öğretmenlerinin rolünün belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Çocukların bu kavramlarla 

ilgili öğretmenlerine yönelttiği sorular ve öğretmenlerin verdiği cevaplar incelenerek bilimsel ve 

teknolojik kavramlara yönelik ilgilerinin artırılmasında öğretmen rolünün önemine dikkat çekmek 

hedeflenmektedir. Araştırmada nitel yöntemlerden fenomenoloji (olgu bilim) deseni kullanılmıştır. Okul 

öncesi eğitimde çocukların bilim ve teknoloji kavramlarıyla ilgili ne tür sorular sorduğu ve 

öğretmenlerin bu sorulara nasıl cevaplar verdiği araştırılmıştır. Elazığ il merkezinde görev yapmakta 

olan otuz okul öncesi öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin 

değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında çeşitli önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Çocuk, Bilim ve Teknoloji, Kavram Öğretimi, Öğretmen 

Rolü 

 

Abstract 

Acquisition of scientific and technological concepts starts from the infancy. Children are naturally 

curious and want to know everything around them. Observations made by children who discover their 

environment actively improve their curiosity. In this process they talk to their friends and adults about 

their questions in their minds. The preschool period is the period when children ask the most questions. 

Therefore, preschool teachers have an important role in children's learning and formation of scientific 

and technological knowledge of children. In this direction, the purpose of researching the role of 

preschool teachers in the acquisition of children's concepts of science and technology is being 

established. It is aimed to draw attention to the importance of teacher role in increasing the scientific 

and technological concepts by examining the questions that children have directed to their teachers about 

these concepts and the answers given by the teachers. Phenomenology was used qualitative methods in 

the research. In preschool education, it was researched what kind of questions the children ask about the 

concepts of science and technology and how the teachers answered these questions. Interviews were 

held with thirty preschool teachers working in Elazığ province center. Content analysis was used to 

evaluate the data obtained from the interviews. Several suggestions were made in the light of the 

obtained findings. 

Keywords: Preschool Education, Child, Science And Technology, Concept Teaching, Teacher Role 
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ÇOCUKLARIN İNANÇ KAVRAMINI EDİNİMİNDE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN 

ROLÜ 

THE ROLE OF PRESCHOOL TEACHERS IN THE EDUCATION OF THE BELIEF 

CONCEPT OF CHILDREN 

 

Yrd. Doç. Dr. Burcu GEZER ŞEN  

Fırat Üniversitesi 

Arş. Gör. Murat TUNCER 

Fırat Üniversitesi 

 

Özet 

Çocuk doğası gereği inanmaya eğilimlidir. Erken çocukluk döneminde çocuğun ilgi ve meraklarına 

duyarlı olunması ve doğru şekilde yönlendirilmesi inanç kavramını daha erken edinimini sağlar. Okul 

öncesi dönem çocukların inanç kavramıyla ilgili sıkça sorular sorduğu bir dönemdir. Öğretmenlerin 

inanç kavramıyla ilgili sorulara verdikleri cevaplar çocukların inanç kavramını ediniminde kritik değer 

taşır. Okul öncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları bu tür sorular üzerinden çocuğun inanç algısında 

öğretmen rolünü belirlemek araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada nitel yöntemlerden 

olgubilim(fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Okul öncesi eğitimde çocukların inanç kavramıyla ilgili 

ne tür sorular sorduğu ve öğretmenlerin bu sorulara nasıl cevaplar verdiği araştırılmıştır. Elazığ il 

merkezinde görev yapmakta olan otuz okul öncesi öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden 

elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Çocuk, İnanç, Kavram Öğretimi, Öğretmen Rolü 

 

Abstract 

Child nature is inclined to believe. Being sensitive to the interests and curiosity of the child in early 

childhood and guiding it right will enable the early conception of the belief. The preschool period is a 

period in which children often ask questions about the concept of belief. Teachers' answers to questions 

about the concept of belief are of critical value in the acquisition of children's beliefs. The purpose of 

the research is to determine the role of the teacher in the perception of the child's beliefs through such 

questions that preschool teachers meet. Phenomenology was used qualitative methods in the research. 

In preschool education, it was investigated what kind of questions parents asked about the concept of 

belief and how teachers responded to these questions. Interviews were held with thirty preschool 

teachers working in Elazığ province center. Content analysis was used to evaluate the data obtained 

from the interviews. 

Keywords: Preschool Education, Child, Belief, Concept Teaching, Teacher Role 
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ÇOCUKLARIN SAĞLIK VE HASTALIK KAVRAMLARINI EDİNİMİNDE OKUL ÖNCESİ 

ÖĞRETMENLERİNİN ROLÜ 

THE ROLE OF PRESCHOOL TEACHERS IN THE EDUCATION OF THE HEALTH AND 

DISEASE CONCEPTS OF CHILDREN 

 

Yrd. Doç. Dr. Burcu GEZER ŞEN  

Fırat Üniversitesi 

Arş. Gör. Murat TUNCER 

Fırat Üniversitesi 

 

Özet 

Çocukların sağlık ve hastalıkla ilgili algıları zaman, mekân ve kültür değişkenleri açısından farklılık 

gösterebilmektedir. Çocuklar normal gelişim süreci içerisinde hem kendilerinde hem de çevrelerinde 

sağlık ve hastalık kavramlarıyla ilgili durumları gözlemlemekte ve bu gözlemleriyle birlikte pek çok 

soru sorabilmektedir. Okul öncesi öğretmenleri çocukların sağlık ve hastalık kavramlarıyla ilgili 

sorularıyla sıkça karşılaşmaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları bu tür sorular üzerinden 

çocuğun sağlık ve hastalık algısında öğretmen rolünü belirlemek araştırmanın amacını oluşturmaktadır. 

Araştırmada nitel yöntemlerden olgubilim(fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Okul öncesi eğitimde 

çocukların sağlık ve hastalık kavramlarıyla ilgili ne tür sorular sorduğu ve öğretmenlerin bu sorulara 

nasıl cevaplar verdiği araştırılmıştır. Elazığ il merkezinde görev yapmakta olan otuz okul öncesi 

öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik 

analizi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Çocuk, Sağlık ve Hastalık, Kavram Öğretimi, Öğretmen 

Rolü 

 

Abstract 

Children's perceptions about health and disease may differ in terms of time, space and culture variables. 

Throughout the normal development process, children observe situations related to the concepts of 

health and disease both in themselves and in their environment, and they can ask many questions with 

these observations. Preschool teachers are often confronted with questions about the health and disease 

concepts of children. The purpose of the research is to determine the role of the teacher in the child's 

health and illness perception through such questions that preschool teachers meet. Phenomenology was 

used qualitative methods in the research. In preschool education, it was investigated what kind of 

questions parents asked about the concept of health and disease and how teachers responded to these 

questions. Interviews were held with thirty preschool teachers working in Elazığ province center. 

Content analysis was used to evaluate the data obtained from the interviews. 

Keywords: Preschool Education, Child, Health And Disease, Concept Teaching, Teacher Role 
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METABOLİK ASİDOZİSLİ BUZAĞILARDA YALNIZ BAŞINA VE LAKTATLI RİNGER 

İLE BİRLİKTE VERİLEN HİPERTONİK SODYUM BİKARBONAT SOLÜSYONLARININ 

POTASYUM KOMPENZASYINU, REHİDRASYON DURUMU, ENDOKRİN TEPKİ VE 

ASİT BAZ DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

Doç. Dr. Bülent ELİTOK 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Özet 

Çalışma, 20 hipertonik Sodyum Bikarbonat Grubu (Çalışma Grubu) (fizyolojik tuzlu suda) ve 20 hayvanda 

Sodyum Bikarbonat Grubu (fizyolojik tuzlu suda) + Laktatlı Ringer Grubu (Kontrol Grubu) olmak üzere 

toplam 40 buzağıda yürütülmüştür. Ölçümler, çalışmanın başlamasından önce, sonrasındaki 1., 3. saat ve 7. 

saattlerde, tekrar edildi. Çalışma boyunca hayvanların vücut ağırlığının% 10'una kadar taze süt almaları 

sağlandı, ancak çalışma sırasında hiçbir antibiyotik kullanılmadı. Hayvanlarda; hematolojik (WBC, RBC, 

HB, PCV, MCV, MCH, MHCH), biyokimyasal (AST, GGT, TP, MHC) ALB, ÜRE, CREA, GLU, LACT) 

ve kan gazları (TCO2, pCO2, pO2 gibi) ile elektrolitler (K +, Na +, HCO3-, Cl-, Ca ++, BE) ölçüldü ve bu 

ölçümlerden elde edilen sonuçlar istatistiksel değerlendirmeye tabii tutuldu. Bu çalışma; endokrin 

değişikliklerle birlikte, Laktasyonlu Ringer Çözeltisi (LR) ile birlikte veya onsuz hipertonik bikarbonat 

(fizyolojik tuzlu suda) uygulamasının etkilerini ölçen, kompartmanlar arasındaki potasyum (K +) düzeylerini 

bilimsel verilerle desteklenen ilk çalışmadır. Sonuç olarak; asidoz olgularında LR'nin NaCl'den daha hızlı 

düzeltme etkisine sahip olduğu gözlendi. LR'nin daha hızlı fizyolojik düzeltme sağlamasının yanında, 

NaCl'den daha iyi bir klinik yanıt oluşturduğu ve LR tedavisi ile metabolik asidozun daha hızlı ve daha 

güvenilir şekilde iyileştiği görüldü. Klinik ve laboratuar bulguları göz önüne alındığında, iyileşme 

görülmeyen ve enfeksiyon şüpheli hayvanların antibiyotik kullanılması önerildi. 

Anahtar Kelimeler: Metabolik Asidoz, Buzağı, Sodyum Bikarbonat, Laktatlı Riger, Asit Baz Dengesi 

 

Abstract 

Investigation on Effects of Hypertonic Sodium Bicarbonate with and without Lactete Ringer Solution on 

Potassium Compensation, Rehydration Status, Endocrinal Response and Acide-Base Balance in Calves with 

Metabolic Acidosis The study was carried out on a total of 40 calves, including 20 Hypertonic Sodium 

Bicarbonate Group (Study Group) (in physiological saline) and 20 animals of Sodium Bicarbonate Group (in 

physiological saline) + Lactated Ringer Group (Control Group). Measurements were taken before, and at the 

1st, 3rd and 7th hours after the start of the study. During the study, animals received fresh milk up to 10% of 

their body weight, but no antibiotics were used during the study. All of the animals were experimented in 

point of view clinical (such as temeperature, pulsation and respiration rates, dehydration findings), 

hematological (WBC, RBC, HB, PCV, MCV, MCH, MHCH), biochemical (AST, GGT, TP, ALB, UREA, 

CREA, GLU, LACT), and blood gases (such as TCO2, pCO2, pO2) and electrolytes (K+, Na+, HCO3-, Cl-

, Ca++, BE) and results obtained from these measurements were subjected to a statistical evaluation. This 

study is the first study to supllied scientific datas with measuring effects of hypertonic bicarbonate (in 

physiological saline) with or withouth Lactated Ringer Solution's (LR) on potassium (K+) status between 

compartments along with other endocrine changes. As a result, acidosis was corrected more quickly with LR 

than NaCl. The hyperosmolality and hypernatremic states were corrected with both solutions. Consequently, 

LR use resulted in a better clinical response than NaCl, illustrated by more rapid physiological correction 

more quickly and more appropriately in the calves with metabolic acidosis was corrected with this treatment. 

Additionally, when clinical and laboratory findings are taken into account, antibiotics are recommended for 

animals that have no improvement and suspect infection. 

Keywords: Metabolic Acidosis, Calves, Sodium Bicarbonate, Lactate Ringer Solution, Acide-Base Balance 
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CÂHİZ'İN KALEMİNDEN TÜRKLERİN KÜLTÜREL ANTROPOLOJİSİNE BİR BAKIŞ; 

“HİLÂFET ORDUSUNUN MENKÎBELERİ VE TÜRKLERİN FAZÎLETLERİ” 

 

Arş. Gör. Coşkun KUMRU 

Pamukkale Üniversitesi 

 

Özet 

Arap edebiyatının ve Mu’tezile ekolünün önemli temsilcilerinden biri olan Câhiz, Türklerin kültürel 

antropolojisine ışık tuttuğu eseriyle dikkat çekmektedir. “Hilâfet Ordusunun Menkîbeleri ve Türklerin 

Fazîletleri” adıyla bilinen eser, İslâm âlemi içerisinde yazılan Türklere dair kaynakların en eskisidir. 

Câhiz eserinde kendinden önceki Arapların, Türklerin faziletlerine ilişkin sözlerini tarafsız bir bakış 

açısıyla yansıtmaktadır. Eserin kaleme alındığı dönemin siyasal ve sosyal koşulları dikkate alındığında 

Câhiz’in eserinde vurgulamaya çalıştığı noktalar daha iyi anlaşılabilir. Hilâfet ordusunun çeşitli 

unsurları arasında tefrika çıkmasını önlemeye çalışan Câhiz, eserinde o dönem Türklere ilişkin devlet 

bünyesinde esmekte olan olumsuz havayı bertaraf etmek istemekte ve de Türklerin hilâfet ordusu için 

taşıdığı önemi vurgulamaktadır. Türklerin sahip olduğu askeri vasıflar ve şecaat anlayışı, Türk düşünce 

yapısı ve yaşayış tarzı gibi pek çok hususta belirli bir Türk tipinin ortaya konulduğu eser, Türk tarihine 

ilişkin en önemli kaynaklar arasındadır. Çalışmada Câhiz’in kaleminden Türk kültür hayatına ilişkin 

veriler bir bütünlük halinde ortaya konulacak ve değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Câhiz, Türklerin Faziletleri, Hilâfet Ordusu, Türk Tarihi 

 

Abstract 

One of the important representatives of Arabic literature and of the Mu’tazila school Jahiz, draws 

attention with his work which sheds light on the cultural anthropology of the Turks. His work known as 

the "Anecdote of the Caliphate Army and the Virtues of the Turks" is the oldest works written about the 

Turks in the Islamic world. In the work of Jahiz, he reflects the words of the previous Arabs about the 

virtues of the Turks from an objective point of view. The point that Jahiz tried to emphasize in his work 

can be understood better when the political and social conditions of the period of the work were taken 

into consideration. Jahiz who tries to prevent the existance of turmoil among the various elements of the 

Caliphate army, he also wants to eliminate the negative air circulating in the state in relation to Turks 

and emphasizes the importance that Turks for the Caliphate army in his work. The work which reveals 

a Turkish character with the bravery, military qualification, mentality and life style of Turks, is one of 

the most important sources about Turkish history. In this study, the data about the Turkish cultural life 

will be presented and evaluated by the view of Jahiz. 

Keywords: Jahiz, The Virtues of Turks, Caliphate Army, Turkish History 
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İRADE-İ MİLLİYE GAZETESİ'NDE MİLLİ MÜCADELE'YE BAKIŞ HAKKINDA BİR 

DEĞERLENDİRME 

 

Arş. Gör. Çağdaş YÜKSEL 

Pamukkale Üniversitesi 

Özet 

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı macerası, 30 Ekim 1918 yılında imzaladığı Mondros Ateşkes 

Antlaşması ile noktalanmıştır. Bundan sonra İtilaf Devletleri arasında Osmanlı Devleti’ni paylaşma 

süreci başlamıştır. İngiliz, Fransız ve İtalyan işgallerinin yanı sıra Yunanistan’ın da işgallere katılması 

ve İzmir’e asker çıkartması Milli Mücadele’nin en önemli nedenlerinden birisi olmuştur. Mustafa Kemal 

Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve işgallere direniş için çalışmaları sonucunda kongreler toplanmaya 

başlamıştır. Erzurum Kongresi’nde Heyet-i Temsiliye kurulmuş ve kongreye temsilci gönderen 

şehirlerin haklarını savunan bu kuruluşa Mustafa Kemal Paşa başkan seçilmiştir. Sivas Kongresi 

sonrasında bu heyet tüm ülkeyi temsil etmeye başlamıştır. Bu yüzden yürütülen mücadeleyi halka daha 

iyi anlatabilmek için bir gazete çıkartılmasına karar verilmiştir. Çıkartılmasına karar verilen bu 

gazetenin adı İrade-i Milliye olarak belirlenmiştir. İrade-i Milliye bundan sonra Ankara’da Hakimiyet-i 

Milliye çıkana kadar yayın hayatına devam etmiştir. Bu çalışmada İrade-i Milliye’nin nasıl bir çizgide 

yayın hayatına devam ettiği, ne tür konulara yer verdiği ve dönemin olaylarını nasıl değerlendirdiği 

incelenecektir. Ayrıca İrade-i Milliye ve Heyet-i Temsiliye arasındaki ilişki analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi, İrade-i Milliye 

 

Abstract 

The Ottoman Empire’s First World War advanture ended with the Mondros Armistice Agreement signed 

on October 30 1918. After that the process of sharing the Ottoman State among the Entente States began. 

British, French and Italian occupations as well as the occupation of Izmir by the Greece army is one of 

the most important reasons for the National Struggle. Congresses began to gather as a result of Mustafa 

Kemal Pasha’s visit to Samsun and work for resistance to invasions. Mustafa Kemal Pasha was elected 

president of Erzurum Congress in which Heyet-i Temsiliye was established and defended the rights of 

cities sending congress representatives. After the Sivas Congress, this delegation started to represent the 

whole country. Therefore it was decided to issue a newspaper in order to better explain the struggle to 

the people. The name of newspaper decided to be published was determined as İrade-i Milliye. İrade-i 

Milliye continued its publication life until after the publication of Hakimiyet-i Milliye in Ankara. In this 

study, it will be examined what kind of line the İrade-i Milliye continue in its publication life, what kind 

of topics it contains and how the events of the period were evaluated. In addition, the relationship 

between İrade-i Milliye and Heyet-i Temsiliye will be analyzed. 

Keywords: Ottoman State, Mustafa Kemal Pasha, Sivas Congress, İrade-i Milliye 
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BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KATILIMCI SAYISI TAHMİNLEMEDE KARAR 

AĞAÇLARI İLE YAPAY SİNİR AĞLARI METODLARININ TOPLULUK ÖĞRENME 

SINIFLANDIRICILARININ BAŞARIMI 

 

Yrd. Doç. Dr. Hacer YUMURTACI AYDOĞMUŞ 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Öğr. Gör. Dr. Davut KARAMAN 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Ali KARAKOÇ 

 

 

Özet 

İnsanoğlu yaşadığı ortamlarda sürekli olarak risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Söz konusu riskler 

insan hayatı için büyük etkiler oluşturabilmektedir. Bu yüzden insanların olası risklere karşı önlem 

almaya yönelik gerçekleştirdiği uygulamalardan birisi “sigorta”dır. TSB tarafından yapılan tanıma göre 

sigorta “aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin, belirli bir miktar para ödemesi yoluyla 

toplanan tutarın, sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını 

karşılamada kullanıldığı, bir risk transfer sistemi”dir. Sosyal sigorta sistemleri sosyal güvenlik 

sistemlerinin temelini oluşturmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede görülen sosyal 

güvenlik sistemi reformları, önerileri ve düşünceleri doğrultusunda global bir değişim gösteren sosyal 

güvenlik anlayışı, özellikle emeklilik sigortalarında etkisini daha çok göstermiştir (Bacak, 2005). Bu 

çalışma Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) yönelik bir uygulama içermektedir. Uygulamada mevcut 

haftalık BES sözleşme sayıları ele alınmış ve daha önceki çalışmalarımızdan farklı olarak tekli öğrenme 

yöntemleri (single learners) ile topluluk öğrenme (bagging) yöntemleri kıyaslanmıştır. Kıyaslama için 

kullanılan öğrenme yöntemleri Yapay Sinir Ağları (ANN) ve Karar Ağaçları(RT)’dır. Bu yöntemlerin 

tekli olarak (ANN, RT) ve topluluk olarak (BagANN, BagRT) öğrenme başarıları test edilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda, son yıllarda çok sayıda başarılı uygulamaları olan toplu öğrenme metodları daha 

başarılı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Topluluk Sınıflandırıcıları, Yapay Sinir Ağları, Karar Ağaçları, Bireysel 

Emeklilik 

 

Abstract 

Humankind is constantly faced with risks in the area of habitat. These risks can create great effects for 

human life. "Insurance" is one of the ways in order to take precautions against possible risks. This study 

investigates the potential usage of bagging (Bag), which is among the most popular ensemble learning 

methods, in building ensemble models. Two models (i.e., RT, ANN) are deployed as base learner. As a 

result of this study, bagging ensemble models (i.e., BagANN, BagRT) are found superior to their base 

learners. 

Keywords: Bagging, Artificial Neural Networks, Regression Trees, Individual Pension 
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SİGORTA HİZMETİ ALAN MÜŞTERİLERİN BAKIŞ AÇISIYLA İLİŞKİ PAZARLAMASI 

 

Öğr. Gör. Dr. Davut KARAMAN 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi  

Yrd. Doç. Dr. Hacer YUMURTACI AYDOĞMUŞ 
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Ali KARAKOÇ 

 

 

Özet 

Dünyadaki küreselleşme hızıyla birlikte rekabet koşullarında da aynı hızda meydana gelen değişimler 

işletmeleri yeni arayışlar, yeni çözümler üretmeye yöneltmektedir. Her dönemin kendine has özellikler 

taşıması sebebiyle, bir dönem geçerli ve yeterli olan uygulamalar başka dönemlerde geçerliliğini 

kaybetmektedir. Bu yüzden, işletmeler açısından geleneksel yöntemlerden modern -hatta post modern- 

yöntemlere geçiş̧ yapmak kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmektedir. "İhtiyaçlar, her icadın 

kökenidir" sözünden hareketle her alanda yaşanan inovatif değişimler pazarlama alanında da kendini 

göstermektedir.  "Ne üretirsen üret, satılır" düşüncesine dayanan geleneksel pazarlama zamanla yerini 

müşterinin istek ve beklentilerinin karşılanması temeline dayanan, müşteri ilişkilerine önem verilen 

modern pazarlamaya bırakmıştır. 1970’lerde temelleri atılan, 1980’lerde dünyada, 1990’dan sonra da 

Türkiye’de ortaya çıkan önemli gelişmelerden birisi de ilişki pazarlamasıdır. Her müşterinin kişisel 

özelliklerinden dolayı ayrı bir pazar gibi ele alınması gerektiği esasına dayanan ilişki pazarlaması son 

yıllarda sektör uygulayıcıları ve bilim insanları tarafından da büyük ilgi görmektedir. Hızla değişen 

müşteri tercihleri karşısında işletmelerin bu hızı yakalaması ilişki pazarlamasının verimli bir şekilde 

uygulanması ile mümkün olmaktadır. İşletmelerde kazancı doğrudan etkileyen ilişki pazarlaması, 

özellikle hizmet sektörü̈ açısından büyük önem taşımaktadır. Bu önem sebebiyle, rekabetin yoğun 

yaşandığı sigorta sektöründe müşteri beklentileri güncel olarak tespit edilmelidir. Bu çalışmada sigorta 

hizmeti alan Alanya’daki müşterilerle görüşmeler yapılmış̧, müşterilerin sigorta acentelerinden nasıl bir 

hizmet bekledikleri ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İlişki Pazarlaması, Sigortacılık, Müşteri Memnuniyeti, Sadık Müşteri 

 

Abstract 

Businesses seek new solutions for their companies because of the speed of change in the world and rapid 

increase in competition conditions. Due to the fact that each period has its own characteristics, 

applications that are valid and sufficient for one period lose their validity in other periods. Traditional 

marketing based on the idea of "produce, sell what you produce" has gradually left its place to modern 

marketing. Modern marketing is based on customer satisfaction and relations. In this study, insurance 

service receivers were interviewed in Alanya and the service that the customers expect from the 

insurance agencies has been offered.  

Keywords: Relationship Marketing, Insurance, Customer Satisfaction, Loyal Customer 
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İLİŞKİ PAZARLAMASININ BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ VE ALANYA 

ÖRNEĞİ 

 

Öğr. Gör. Dr. Davut KARAMAN 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi  

Ali KARAKOÇ 

 

Özet 

İster ayakta kalabilme isterse de büyüme amacında olsun, aşırı ve ezici rekabet şartlarına rağmen 

işletmelerin temel hedefi sürekliliktir. Her dönemin özelliklerine göre popüler olan sektörler ortaya 

çıkmaktadır. Mevduat bankaları ve özel finans kuruluşlarından oluşan bankacılık sektörü de son yılların 

popüler sektörlerinden biridir. Gerçek ve tüzel kişilerin yeni yatırım ve girişimler için krediye olan 

ihtiyacı bankacılık sektörüne olan talebi artırmıştır. Bu nedenle sektördeki rekabet geçmiş dönemlere 

göre oldukça yüksek düzeylere ulaşmıştır. Yeni müşteri elde etmek ve mevcut müşteriyi uzun süreli elde 

tutmak bankalar için çok daha önemli hale gelmiştir. 19.yy’ın son çeyreğinde dünyada ve Türkiye’de 

modern pazarlama yöntemlerinden biri olan ilişki pazarlaması önemli bir yer edinmiştir. Çağın 

gereklerine uygun olacak şekilde pazarlama stratejileri uygulanmaya ve müşterilerle daha yakın ilişkiler 

kurulmaya başlanmıştır. Özellikle hizmet sektörlerinde müşteri ilişkileri yönetiminin önemi büyük 

önem arz etmekle birlikte her müşteri özeldir ilkesine göre hareket edilmelidir. Dolayısıyla ilişki 

pazarlaması konusunda bankaların izledikleri yöntemler rekabet gücünü belirleyici unsurlardan biri 

haline gelmektedir. Çünkü müşteri memnuniyeti müşteri sadakatini belirlemekte, müşteri sadakati ise 

müşterinin sürekliliğini sağlamaktadır. Bu çalışmada ilişki pazarlaması ile ilgili ve bankacılık sektörüne 

yönelik gerekli literatür incelemesi yapılmıştır. Ayrıca sektör yöneticilerinin ilişki pazarlamasına bakış 

açılarını ve bankaların uyguladıkları stratejileri güncel olarak tespit etmek amacıyla banka yöneticileri 

ile görüşmeler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İlişki Pazarlaması, Bankacılık, Müşteri Memnuniyeti, Sadık Müşteri 

 

Abstract 

In the present study, a literature review was carried out about relationship marketing in banking sector. 

In addition, interviews were held with bank managers to identify the views on relationship marketing 

and the strategies. 

Keywords: Relationship Marketing, Banking, Customer Satisfaction, Loyal Customer 
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İLİŞKİ PAZARLAMASI KAPSAMINDA MUHASEBE HİZMETİ ALAN MÜŞTERİLERİN 

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDAN BEKLENTİLERİ 

 

Öğr. Gör. Dr. Davut KARAMAN 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi  

Ali KARAKOÇ 

 

Özet 

Küreselleşme ile tek bir pazar haline gelen dünyada “ne üretirsen üret, satılır” düşüncesine dayanan 

geleneksel pazarlama yerini modern pazarlamaya bırakmıştır. Her sektörde pazarlama gözardı 

edilemeyecek kadar büyük öneme sahip iken özellikle hizmet sektörlerinde bu önem daha fazladır. 

Üretildiği anda tüketilen, soyut bir kavram olan hizmet sektöründe hizmet veren ile hizmet alan 

arasındaki ilişki müşteri memnuniyetinin belirleyicisidir. Muhasebe gibi standart faaliyetlerin 

yürütüldüğü meslek kollarında ise karşılıklı ilişki müşteri sadakati üzerinde en büyük etkendir. Hizmet 

veren muhasebe meslek mensubunun müşteri ile kuracağı samimi ve etkili bir iletişim sürdürülebilir bir 

pazarlama için önemli bir role sahiptir. Kanun ve yönetmeliklerle mesleki faaliyetlerinin (reklam 

yapılamaz vb.) belirlendiği bir alan olan muhasebe hizmetlerinde müşteri tercihlerini belirleyen 

unsurların belirli dönemlerde güncellenmesi gerekmektedir. Muhasebe hizmeti verenlerin müşteri 

ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılaması müşteri memnuniyeti ve sadık müşteri politikalarının en temel 

belirleyicisidir. Her geçen gün muhasebe meslek mensubu sayılarındaki artışa bağlı olarak sektörde 

rekabet de artmaktadır. Bu nedenle hem hizmet sektörü olması hem de faaliyetleri yasal düzenlemelere 

bağlı olan muhasebe sektöründe müşteri tatmini için ilişki pazarlaması uygulamaları etkin bir şekilde 

kullanılmalıdır. Bu çalışmada muhasebe hizmeti alan müşterilerin muhasebe meslek mensuplarından 

beklentilerini ve tercihlerini ortaya koymak amacıyla görüşmeler yapılmıştır. Bunun sonucunda elde 

edilen veriler değerlendirilerek muhasebe meslek mensuplarına yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İlişki Pazarlaması, Muhasebe, Müşteri Memnuniyeti, Sadık Müşteri 

 

Abstract 

In this study, accounting service customers were interviewed in order to reveal the expectations and 

preferences of Professional accountants. As a result, the obtained data were evaluated and proposals 

have been made to members of accounting profession. 

Keywords: Relationship Marketing, Accounting, Customer Satisfaction 
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TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZILI 

ANLATIMLARINDAKİ İSİM ÇEKİM EKLERİYLE İLGİLİ HATALAR 

 

Deniz ÇETİNTAŞ 

Akdeniz Üniversitesi 

Doç. Dr. Bekir DİREKCİ 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmada Deniz ÇETİNTAŞ’ın (2017), “Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazılı 

Anlatımlarındaki İsim Çekim Ekleriyle İlgili Hatalar Üzerine Bir Değerlendirme“ adlı yüksek lisans 

tezindeki verilerden yararlanılmıştır (Danışman: Doç Dr. Bekir DİREKCİ). Çalışmanın amacı, Türkçeyi 

yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki isim çekim eklerine ilişkin hatalarını tespit 

etmektir. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ve C1 seviyesinde dil yeterlilik sertifikasına sahip olan 

öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki isim çekim ekleri kullanımlarının ve hatalarının betimlenmesi amaçlanan 

çalışma bir durum çalışmasıdır. Durum çalışmasının doğasına uygun olarak Avrupa Birliği Avrupa Dilleri 

Ortak Çerçeve Programı’nda belirtilen Yabancı Dil Yeterlilik Seviyelerinden C1 düzeyinde olan 16 

öğrencinin yazılı anlatımlarındaki isim çekim ekleriyle ilgili hataları tespit edilmiştir. Tespit edilen hatalar 

çeşitli başlıklar altında sınıflandırılmak suretiyle değerlendirilmiştir. Çalışma grubu oluşturulurken 

belirlenen ölçütlere (yabancı uyruklu, C1 düzeyinde dil yeterlilik sertifikasına sahip ve yazılı sınav kâğıdı 

bulunan) uygun öğrenciler çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışma grubundaki öğrencilerin güz ve bahar 

yarıyıllarına ait sınav kâğıtları doküman analiziyle incelenmiş, isim çekim ekleriyle ilgili hataları ortaya 

konulmuştur. Çalışma grubunun özellikleri, kişisel bilgi formu aracılığıyla elde edilen verilerle 

betimlenmiştir. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki isim çekim eklerine 

ilişkin hataları araştırmacının yanı sıra bir Türkçe eğitimi alan uzmanı tarafından incelenmiş, 

değerlendiriciler arasındaki güvenirlik tespit edilmiştir. Araştırma gerçekleştirilirken ulaşılan 13 öğrenci ile 

gerçekleştirilen görüşmeler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, isim çekim ekleriyle ilgili 

hataların %25.95’i isim çekim eklerinin yanlış kullanılmasından, %53’ü isim çekim eklerinin eksikliğinden, 

%21.03’ü de gereksiz kullanılmasından kaynaklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe, İsim Çekim Ekleri, Öğrenci Görüşleri 

 

Abstract 

The aim of this study is to determine errors of the inflectional morphemes in the written expressions of the 

students who learn Turkish as a foreign language. The present study is case study that aims to describe what 

the errors of the inflectional morphemes in the written expressions of the C1 level students who learn Turkish 

as a foreign language and what their opinions are about the inflectional morphemes. In accordance with the 

case study design, the errors have been identified in the inflectional morphemes in the written expressions of 

16 students at the C1 level of the foreign language proficiency levels set out in the European Union Common 

European Framework of Reference for Languages in the study. While forming the study group, several 

criteria have been determined. The students who have C1 level language certificate and a written exam paper 

have participated in the study. The exam papers in the fall and spring semesters of these students are examined 

through document analysis, and the errors of the inflectional morphemes are determined. The demographic 

information form collected from the students is used to demonstrate the characteristics of the study group. 

Besides, the interviews of 13 students are analysed descriptively. As a result, it is observed that there is a 

concordance between students‘ use of inflectional morphemes and the number of these morphemes in their 

expressions, and 25.95 % of these errors are due to the misuse of the inflectional morphemes, 53% of these 

errors are due to the absence of these morphemes, and 21.03% of these errors are due to the redundant use of 

these morphemes. 

Keywords: Turkish as a Foreign Language, Inflectional Morphemes, Students’ Opinions 
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MİKROSKOPİK ULTRA-HIZ DİNAMİĞİ: ATTOSANİYE FOTONİKLER 

 

MICROSCOPIC ULTRAFAST DYNAMICS: ATTOSECOND PHOTONICS 

 

Yrd. Doç. Dr. Dilan ALP 

Şırnak Üniversitesi 

 

Özet 

Bu araştırma konu başlığının sonuçları göz önüne alındığında, attosaniye atımların (10-18 saniye) 

kaynağı olarak yüksek harmoniklerin üretilmesi ve diğer süreçler, atomlardaki elektron dinamikleri için 

araştırma konusu olmuş ve son yıllarda mikroskopik ultra-hız dinamiği ile yeni anlayışlar kazanmıştır. 

Yakın zamana kadar, attosaniye fiziği konusu itibarı ile çok hassas çalışan ve pek çok farklı kullanım 

alanı ile ele alınmıştır. Derleme olarak hazırlanan bu çalışmada, femtosaniye zaman ölçeğinde atomlar, 

moleküller ile etkileşimeye giren ultra-kısa lazer atımları, güncel bir konu olan, optik teknikler ve enerji 

üretiminde kullanılan attosaniye atım metodolojisi, bir çok uygulama ve araştırma alanlarına çözüm 

sunacaktır. Attosaniye fiziği, optoelektronik ve mühendislik alanlarındaki muazzam gelişmeler 

sayesinde, eşsiz mikroskopik ultra-hız dinamiği  konusu farkındalık kazanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Atosaniye Atımlar, Multifoton Süreçler, Güçlü Lazer Alanı, Ultra-Hız Dinamiği 

 

Abstract 

New insights gained into microscopic ultrafast dynamics in recent years, taking into consideration to the 

results of this research topic is produced the high harmonic orders as a source of attosecond pulses (10-

18 seconds) which investigate for dynamics of electron in atoms. Up untill recently, attosecond physics 

deals with many different purposes of use, and works very delicate. By this review study, has offered a 

solution of attosecond pulse methodology, large application and search area that uses new invented 

optical techniques and energy production when atoms, molecules interacted with ultrashort laser pulses 

on the femtosecond time scales. Thanks to the Attophysics, together with the enormous improvements 

in the fields of optoelectronics and engineering have begun to understanding unique microscopic 

ultrafast dynamics.   

Keywords: Attosecond Pulses,  Multiphoton Process, Strong Laser Field, Ultrafast Dynamics 
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BAL ARILARIN (APİS MELLİFERA L.) DA EK BESLEMENİN ÖNEMİ 

 

Dr. Dilek KABAKÇI 

Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Gökhan AKDENİZ 

Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 

Özet 

Arıcılık çok az girdi ile bal arısı kolonilerinin, mevcut bitki ve salgı kaynaklardan en yüksek düzeyde 

nektar, salgı, polen ve propolis gibi materyalleri toplayarak değişik arı ürünlerine dönüştürülmesi ve 

bitkisel üretimde yeterli polinasyonun sağlanmasıdır. Bal arıları gelişme, büyüme, bakım-besleme işleri 

ve kuluçka faaliyetleri için karbonhidrat, protein, yağ, minerallere, vitaminlere ve suya ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bu nedenle polen bal arısı larva ve ergin bireylerinin protein, vitamin, yağ asitleri ve 

mineral madde ihtiyaçlarını karşılayan doğal tek gıdadır. Bal arılarında, koloninin gelişmesinde kuluçka 

faaliyeti önemli bir rol oynamaktadır. Larvaların gelişmelerini sağlayabilmesi için proteince çok zengin 

olan işçi arların hypopharyngeal ve mandibular bezlerinden salgıladıkları bir salgıyla (royal Jelly) 

beslenmeleri gerekmektedir. Genç işçi arılar bu salgıyı üretebilmek için bolca polen tüketmek 

zorundadır. Arı kolonilerinin ana nektar akımına kuvvetli bir işçi arı populasyonu ile girebilmeleri, 

yavru üretimini sürdürebilmeleri ve bunun sonucunda beklenen bal üretimini gerçekleştirebilmeleri için, 

kolonilerine ek beslenme yapılarak nektar akım dönemine hazırlanmaları gereklidir. Yaptığımız bu 

çalışmada bal arılarına uygulanan ek besleme yöntemleri ve koloni performansına etkileri hakkında bilgi 

verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bal Arısı, Ek Besleme, Polen, Protein 
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BAL ARILARI (APİS MELLİFERA L.) VE PESTİSİTLER 

 

Dr. Dilek KABAKÇI 

Arıcılık Araştırma Entitüsü Müdürlüğü 

Gökhan AKDENİZ 

Arıcılık Araştırma Entitüsü Müdürlüğü 

 

Özet 

Arıcılık, Dünyada ve ülkemizde az topraklı veya topraksız çiftçiler ile bitkisel üretimdeki tozlaşmaya 

milyarlarca liralık katkı sağlayan bir bilim dalıdır. Bal arılarının bitkilerde tozlaşmaya olan katkıları 

incelendiğinde dünya üzerinde yetiştiriciliği yapılan en önemli hayvanlardır. Ayrıca tarımsal üretime 

sağladıkları katkı, bal, polen, propolis, arı sütü, arı zehri gibi ürünlerinden sağlanan katkıdan çok daha 

fazladır. Çiçekli bitkilerin yaklaşık 3/4’ü böcekler tarafından, çoğunlukla da bal arıları tarafından 

döllenmektedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’de birçok arı kayıpları olmaktadır. Bu kayıplar 

yıllara ve mevsimlere göre değişkenlik göstermekle birlikte bal arısı kayıplarının pek çok nedeni vardır. 

Bu kayıpların başlıca nedenleri arasında bal arısı parazitleri (Varroa destructor, Acarapis woodi), patojen 

mikroorganizmalar (Nosema spp ve arı virüsleri), tarımsal üretimde kullanılan pestisitler rol 

oynamaktadır. Hazırladığımız bu çalışmada bal arısı kayıplarının sebepleri ve pestisitlerin bal arıları 

üzerine etkileri hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bal Arısı, Arı ölümleri, Pestisitler 

 

Abstract 

Beekeeping is a scientific discipline that contributes billions of liras to pollination in plant and vegetable 

production with less landed or landless farmers in our country and in the world. When the contributions 

of honey bees to pollination of plants are examined, they are the most important animals that are 

cultivated on the world. In addition, the contribution they make to agricultural production is much more 

than the contributions from products such as honey, pollen, propolis, bee milk, bee stew. Approximately 

3/4 of the flowering plants are inseminated by insects, mostly by honey bees. There are many bee losses 

in various countries of the world and in Turkey. These losses vary according to the years and the seasons, 

but honey bee losses have many reasons. The main causes of these losses are honey bee parasites (Varroa 

destructor, Acarapis woodi), pathogenic microorganisms (Nosema spp and bee viruses), pesticides used 

in agricultural production. In this work we have prepared, information will be given on the causes of 

honey bee loss and the effects of pesticides on honey bees. 

Keywords: Honeybee, Bee deaths, Pesticides 
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TURİZMİN ÖNYARGILARI AZALTMADAKİ ROLÜNE İLİŞKİN BİR YAZIN 

İNCELEMESİ 

 THE ROLE OF TOURISM IN REDUCING PREJUDICE: A LITERATURE REVIEW 

 

Arş. Gör. Selami GÜLTEKİN 

Akdeniz Üniversitesi  

Doç. Dr. Ebru TARCAN IÇIGEN 

Akdeniz Üniversitesi  

 

Özet 

Önyargılar insan yaşamının her alanında yer almaktadır ve insanların yaşamlarını etkilemektedir. 

İnsanlar sahip oldukları önyargılarından dolayı diğer insanlar ile sağlıklı etkileşim 

gerçekleştirememektedir. Turizm olayı farklı insanları bir araya getirerek kültürlerarası etkileşim 

sağlamaktadır. Bu doğrultuda turizm ile gerçekleşen sosyal etkileşimin insanlar arasında önyargıları 

azaltan bir role sahip olması beklenmektedir. Böylelikle turizm olayının sürdürülebilirliği de 

sağlanmaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada yazın taraması yapılmıştır. Turizm ve önyargı 

ilişkisini inceleyen çalışmalar incelenmiş ve bu çalışmaların bulgularına yer verilmiştir. Turizm ve 

önyargı konusu ile ilgili neler yapılabileceği tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Önyargı, Etkileşim, Turizm 

 

Abstract 

Prejudices take place in every aspect of human life and affect people's lives. People cannot maintain 

healthy interaction with other people because of their prejudices. The tourism event provides 

intercultural interaction by bringing together different people. In this direction, it is expected that social 

interaction with tourism will have a role on reducing prejudices among people. Thus, the sustainability 

of the tourism event is also ensured. From this point on, in this study the body of literature is reviewed. 

Studies examining the relationship between tourism and prejudice are examined and findings of these 

studies are presented. What can be done about tourism and prejudice is discussed. 

Keywords: Prejudice, Interaction, Tourism 
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KENT YAŞAMINDA MODERN ÇAĞ GEREKSİNİMLERİNİN ESTETİK AÇIDAN MODA 

TASARIMINA ETKİSİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Zehra DOĞAN SÖZÜER 

Haliç Üniversitesi 

Öğr. Gör. Eda TURAN 

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 

 

Özet 

İnsanı anlatmanın en saf yorumu olan kültür, geçmişten bu yana onunla beraber yaşayan, değişen sanatı 

ve estetik yargıları da içerisinde barındırır. Günümüz estetiği, modern hayatın beraberinde getirdiği 

teknolojilere ve ona ait yeni ifade biçimleriyle bütünleşik halde, tasarım alanlarına ve günlük yaşama 

yansımaktadır. Bilinen anlamda 'modern' in sınırlarının teknolojiye bağlı olarak genişlediği günümüzde 

bireylerin içinde bulunduğu gelişmiş kentler, hem kültürel çeşitliliği hem de gelişen teknolojilerin pratik 

ürünlerine ait modern tasarım anlayışını aynı alanda yansıtan görselliği oluşturur. Araştırmada amaç, 

günümüz estetiğini incelemek, yeni estetik anlayışının işlevsellik açısından giysi tasarımına olan 

etkilerini tasarımlar üzerinden açıklamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kent, Estetik, Moda, Tasarım, Giyim 

 

Abstract 

Culture, as a pure interpretation of expressing human being, involves changing art and aeshtetical 

intellections which are living integrated from past to present. Today's modern aesthetic is combined with 

the new technologies, and also its artistic expressions can be observed in daily life and design areas. 

Nowadays, in the sense that the boundaries of 'modern' are expanding due to technology, the developed 

cities reflect both cultural veriety and products of modern design concept. The main purpose of the 

research is to research the transformations that urban life causes in social structure and the effect of new 

aesthetic understanding on fashion design in terms of functionality. 

Keywords: City, Aesthetic, Fashion, Design, Clothing 
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KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARINA 

İLLÜSTRATİF YAKLAŞIMLAR 

 

Öğr. Gör. Işıl Nehir YILMAZ 

Atatürk Üniversitesi  

Öğr. Gör. Elif ÖNAL 

Atatürk Üniversitesi  

 

Özet 

İnsanoğlu varoluştan günümüze kadar yaşamını sürdürmek için sürekli doğayı kullanım içerisinde 

olmuştur. Zamanla kendini geliştiren insan, hayatını kolaylaştıracak teknolojileri bularak sanayi 

devrimine ulaşmıştır. Gelişimlere paralel olarak doğaya karşı sürekli tüketimde artışlar ve geri 

dönüşümü sağlanamayan hasarlar oluşmaya başlamıştır. Bu tüketimlerin başında enerji sağlamak için 

fosil yakıtların aşırı kullanılması, doğanın akciğeri ormanların tahribatı ve aşırı nüfus artışına bağlı 

tüketimler yer almaktadır. Buna bağlı atmosfere gereğinden fazla verilen gazların sera etkisi yaratması 

sonucunda, dünya yüzeyinde sıcaklık artması durumu yani küresel ısınma meydana gelmektedir. 

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri de beraberinde oluşan tehditleri doğurmuştur. Giderek artan 

bu tehditlerin artık insan yaşamında hissedilir etkileri görülmeye başlamıştır. Bu etkilerin giderilmesi 

ya da en aza indirgenmesi gereği aciliyet kazanmıştır. Bunun için atılması gereken ilk adım sorunu 

tanımak ve etkileri konusunda bilinçlenmektir. Oluşan bilinçli bir toplum ile bugün ve gelecek 

düşünülerek çevreye karşı korumacı tutumlar sergilenecektir. Bu çalışmada küresel ısınma ve 

beraberinde oluşan iklim değişikliğinin insan yaşamını nasıl etkilediğini göstermek amacıyla 

illüstrasyon tasarımları oluşturulmuştur. Yapılan her tasarımda, yaşadığımız çevreye tutum ve 

davranışlar konusunda bilinçlendirme konusu esas alınmıştır. Elde edilen tasarımlar ile başta eğitim 

olmak üzere birçok kuruma farkındalık oluşturacak faydalar sağlanması düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sera Etkisi, Küresel Isınma, İklim Değişikliği, İllüstrasyon, Bilinçlenme 

 

Abstract 

Mankind has been in continuous use of nature to maintain its life from the present to the present day. 

Over time, the person who has developed himself has reached the industrial revolution by finding the 

technologies that will make his life easier. In parallel with the developments, there has been an increase 

in continuous consumption towards nature and unrecoverable damages. At the beginning of these 

consumptions are excessive use of fossil fuels to provide energy, destruction of natural lung forests and 

consumption due to excessive population growth. As a result of the excess gases given to atmosphere 

by the creating greenhouse effect, the temperature of the world surface increases, that is, global warming 

comes to the fore. Climate changes due to global warming have also created threats. These threats, which 

are increasingly felt, are now beginning to become noticeable in human life. It has become urgent to 

overcome these effects or to reduce the most. The first step for this is to recognize the problem and 

become aware of its effects. Protected attitudes towards the environment with anxiety the present and 

the future will be exhibited with a conscious society. In this study, illustrations were created to illustrate 

how global warming and the climate change associated with it affect human life. The consciousness of 

attitudes and behaviors to the environment we live in has been taken into consideration in every design 

made. With the designs obtained, it is considered to be beneficial to many institutions, especially 

education, to create awareness. 

Keywords: Greenhouse Effect, Global Warming, Climate Change, Illustration, Awareness 
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PALANDÖKEN ENDEMİK ÇİÇEKLERİNE İLLÜSTRATİF YAKLAŞIMLAR 

 

Öğr. Gör. Elif ÖNAL 

Atatürk Üniversitesi 

Öğr. Gör. Işıl Nehir YILMAZ 

Atatürk Üniversitesi  

 

Özet 

Endemik bitki belirli bir bölgede yayılış gösteren ve yaşam alanı o bölgeyle sınırlı, yerel, ender ve çok 

ender bulunan türlerdir. Bu bitkiler kimi zaman bulundukları bölgeye sembol simgeler oluşturabilecek 

kadar önemli olabilmektedir. Yayılış alanı ve yakın çevresindeki halka, bu bitkilerin tanıtımının 

yapılmasının, koruma kapsamında düşünülebilecek önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

çalışmada, yaz ve kış aylarında yoğun ziyaretçi potansiyeline sahip Palandöken dağının bazı endemik 

bitki türlerinin tanıtımı amaçlanmıştır. Belirlenen bitki türlerine stilizasyon yöntemiyle sanatsal 

illüstrasyonlar yapılmıştır. Bu yaklaşımla markalaşma sürecindeki Palandöken dağı için görsel açıdan 

etkileyici ve akılda kalıcı tanıtımlarının yapılmasına zemin hazırlaması düşünülmektedir. Yapılan 

tasarımların bilimsel literatüre ve ilgili kurumlara sunularak ileriye yönelik afiş, katalog, broşür vb. 

tanıtım elemanlarına örnek teşkil etmesi düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Endemik Bitki, Ender, Koruma, İllüstrasyon, Tanıtım 

 

Abstract 

The endemic plant is a rare, local, rare, and rare species whose life span is limited to a certain area and 

limited to that area. Sometimes these plants are so important that they can create symbolic symbols in 

the area they are in. We can say that the spreading area and the people around it are the important steps 

that can be considered within the scope of protection in order to recognize and raise awareness of these 

plants. The aim of this study is to introduce some endemic plant species of Palandöken mountain with 

intensive visitor potential in summer and winter. Artistic stylization was done on the determined plant 

species by way of illustration. With this approach, it is planned to lay the groundwork for the 

visualization of impressive and memorable promotions for Palandöken Mountain in the branding 

process. Presented designs are presented to the scientific literature and related institutions, and forward-

looking posters, catalogs, brochures, etc. it is considered to be an example for promotional staff. 

Keywords: Endemic Plant, Rare, Conservation, Illustration, Presentation 
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MİMARİ TASARIMDA DOĞA ETKİLEŞİMLİ – BİYOMİMETİK – YAKLAŞIMLAR 

 

Arş. Gör. Elvan KUMTEPE 

Gazi Üniversitesi 

 

Özet 

İnsan yaşamı boyunca mekân tasarlama ve yaratma ihtiyacı doğrultusunda, kusursuz incelikte canlı ve 

cansız varlıklardan oluşan doğayı örnek almaktadır. Mekân yaratma ihtiyacını karşılarken farklı 

yaklaşım biçimleri ile mimari ve doğa arasındaki ilişkiyi kurmaktadır. Kavram olarak ‘Biyomimetik’ 

doğadan esinlenilen ya da öğrenilen ile uyarlanan ve uygulanan tasarımların tanımlanması ve 

anlaşılması için kullanılmaktadır. Doğayı gözlemleyerek (as a model) deneyimler elde eden insanoğlu 

artık doğayı bir model olarak görmenin ötesinde, ondan bir karşılaştırma ölçütü (as a measure) ve bir 

akıl hocası (as a mentor) olarak yararlanmaktadır. Çalışma kapsamında bu farklı yararlanma yöntemleri 

doğrultusunda üretilen Biyomimetik tasarımlar ele alınmıştır. Tasarımların, form strüktür ve malzeme 

üzerinden analiz edilip değerlendirilerek, doğa ve mimarlık etkileşiminin ortaya koyulması 

amaçlanmıştır. Birçok alanda referans olan doğanın mimari tasarımın da oldukça fazla içinde olduğu 

vurgulanarak yenilikçi mimari tasarım anlayışı ve yaklaşımlarında da önemli rol oynayacağı 

öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Biyomimesis, Tasarımda Biyomimetik yaklaşımlar, Doğa ve Mimarlık 

 

Abstract 

In accordance with the need to design and create space throughout life span, human being exemplifies 

the nature with perfect and delicate living things. While it meets the need for space creation, it also 

establishes the relationship between architecture and nature in different forms of approach. As a term, 

'biomimetics' is used for the identification and understanding of designs that are adapted from and 

applied to the nature or learned from nature. Human being, who has gained experience by observing 

nature as a model, now takes advantage of it as a measure and as a mentor, rather than seeing it as a 

model alone. Within the scope of the study, biomimetic designs produced in accordance with these 

different utilization methods have been discussed. It is aimed to reveal the nature and architecture 

interaction by analyzing and evaluating designs through form structure and material. It is anticipated 

that nature, used as a reference in many fields, will also play an important role in innovative architectural 

design and approaches, emphasizing that nature is also highly involved in architectural design. 

Keywords: Biomimetics, Biomimetic Approaches İn Design, Nature And Architecture 
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ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL İSPATA 

YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

 

Dr. Emine Gaye CONTAY 

Pamukkale Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematiksel ispata yönelik görüşlerini 

belirlemek ve bu görüşlerin sınıf düzeylerine göre anlamlı fark gösterip göstermediğini tespit etmektir. 

Betimsel tarama modelinin benimsendiği bu araştırma bir devlet üniversitesinin Matematik Eğitimi Ana 

Bilim Dalının birinci ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören 87 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. 

Çalışmanın verileri nicel yöntemlerle analiz edilmiş olup, öğretmen adaylarının ispata ilişkin 

görüşlerinin belirlenebilmesi için Lee (1999) tarafından geliştirilen ve İskenderoğlu, Baki ve Palancı 

(2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Matematiksel İspat Yapmaya Yönelik Görüş Ölçeği” 

kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, öğretmen adaylarının ispata yönelik olumlu bakış açılarının 

olduğunu ortaya koymuştur. Öğretmen adaylarının ispata ilişkin görüşleri ve ölçeğin “Güven” 

haricindeki diğer alt boyutlarına (Zihinsel süreç, Özdeğerlendirme, Tutum-İnanç) ilişkin görüşleri 

“yüksek” düzeyde belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının güven boyutundaki görüşlerinin ise “orta” 

düzeyde olduğu saptanmıştır. Çalışmada birinci ve son sınıf öğretmen adaylarının ispata ilişkin genel 

görüşleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Veri analizleri sonucunda, öğretmen adaylarının 

“Tutum-İnanç” alt boyutu haricindeki tüm alt boyutlarında (güven, özdeğerlendirme, zihinsel süreç) 

ispata ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İspat, Ortaokul Matematik Öğretmeni Adayları, İspata Yönelik Görüşler 

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the opinions of the preservice middle school mathematics teachers 

about mathematical proof and whether these opinions showed significant differences according to their 

class levels. Among the quantitative research designs, descriptive survey model was used in the study. 

87 freshman and senior preservice teachers who were at Department of Mathematics Education of 

Faculty of Education in a public university were taken to the study. “Questionnaire for Constructing 

Proof at Mathematics Course” , developed by Lee (1999) and adapted by (İskenderoğlu, Bakii ve 

Palancı, 2011) was used. The results of the study showed that preservice teachers had positive opinions 

about mathematical proof. Significant differences were determined between the opinions of senior and 

freshman preservice teachers. 

Keywords: Proof, Preservice Middle School Mathematics Teachers, Opinions About Proof 
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PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI VE SAHİP OLMAK 

İSTEDİKLERİ KARİYER DANIŞMANLIĞI YETERLİKLERİ 

THE CAREER COUNSELING COMPETENCIES THAT COUNSELOR TRAINEES HAVE 

OR WANT TO HAVE 

Arş. Gör. Tansu MUTLU 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  

Öğr. Gör. Emir Tufan ÇAYKUŞ 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

 

Özet 

Kariyer danışmanları sahip oldukları yeterlilikler aracılığıyla danışanların kariyer gelişimlerini daha 

etkili bir şekilde yönetmelerine katkı sağlar. Buradan yola çıkarak, bu çalışmanın amacı psikolojik 

danışman adaylarının sahip oldukları ve olmak istedikleri kariyer danışmanlığı yeterliliklerine ilişkin 

görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmaya katılan 72 psikolojik danışman adayının belirlenmesi sırasında 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır.  Olgu bilim 

desenine göre tasarlanmış olan bu çalışmada, verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Analiz sonucunda psikolojik danışman adaylarının sahip oldukları ve olmak istedikleri kariyer 

danışmanlığı yeterlilikleri kategorileştirilmiştir. Analiz sonucunda psikolojik danışman adaylarının hem 

sahip oldukları hem de olmak istedikleri kariyer danışmanlığı yeterliliklerinin 11 yeterlilik alanında 

kategorileştiği bulunmuştur. Psikolojik danışman adaylarının sahip oldukları kariyer danışmanlığı 

yeterliliklerine ilişkin görüşleri incelendiğinde, kariyer danışmanlığı yeterlilikleri içerisinde en fazla 

“Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Becerileri” yeterliğine sahip olduklarını düşündükleri 

bulunmuştur. Psikolojik danışman adaylarının sahip olmak istedikleri yeterlilik alanları incelendiğinde 

en fazla “ Farklı Gruplar” ve “Bireysel ve Grup Değerlendirmesi”  kategorisine ilişkin görüş belirttikleri 

görülmüştür.  Sonuç olarak, hem sahip olunan hem de olunmak istenilen kariyer danışman yeterlilikleri 

incelendiğinde, bulunan 11 yeterlilik alanının ABD Ulusal Kariyer Gelişimi Derneği tarafından 

belirlenen kariyer danışmanlığı yeterliliklerine paralel olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer Danışmanlığı Yeterlikleri, Psikolojik Danışman Adayı, Kariyer 

Danışmanlığı 

 

Abstract 

The career counseling competencies contribute to the counselor’s ability to effectively enhance their 

clients’ career developments. Departing from this point, the aim of this study is to examine the views of 

counselor trainees regarding the career counseling competencies which they have or want to have. 

Convenience sampling was used. In this study, which was designed according to phenomenological 

approach, qualitative content analysis was used to understand the views of 72 counselor trainees. After 

the data analysis, career counseling competencies, which the counselor trainees have or want to have, 

were categorized. As a result of the analysis, it was found that the career counseling competencies that 

the counselor trainees both have and want to have were categorized under 11 competency areas. When 

the views of counselor trainees about the career counseling competencies, which they already have, were 

examined, it was found that they stated they have the qualification of “Individual and Group Counseling 

Skills” most in the career counseling competencies. When the views of counselor trainees about the 

career counseling competencies, which they want to have, were examined; it was found that they stated 

views in “Diverse Populations” and “Individual/ Group Assessment” competency areas most. As a 

result, when both possessed and desired career counseling competencies were examined, the 11 

competency areas were parallel with the career counseling competencies determined by the National 

Career Development Association. 

Keywords: Career Counseling Competencies, Counselor Trainees, Career Counselling 
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TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ BAĞLAMINDA GENÇ YETİŞKİNLERİN MESLEK VE 

ÇALIŞMA YAŞAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA 

İNCELENMESİ 

AN INVESTIGATION OF YOUNG ADULTS’ PERCEPTIONS REGARDING THE 

OCCUPATION AND WORK LIFE IN THE CONTEXT OF GENDER ROLE THROUGH 

METAPHOR ANALYSIS 

 

Arş. Gör. Tansu MUTLU 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  

Öğr. Gör. Emir Tufan ÇAYKUŞ 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

 

Özet 

Genç yetişkinlerin çalışma hayatına ve mesleklere ilişkin algıları toplumsal cinsiyet rolleri, aile, kişilik özellikleri gibi 

pek çok etmen tarafından şekillenmektedir. Bu noktada, bu araştırmanın amacı, toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında 

genç yetişkinlerin “meslek” ve “çalışma yaşamı”na ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesidir. 

Araştırmada karma araştırma modellerinden birleştirme (çeşitleme) deseni benimsenmiştir. 138 genç yetişkinin katıldığı 

araştırmanın nicel kısmında BEM Cinsiyet Rolü Envanteri; nitel kısmında ise “Kadınlar için en uygun meslek…’tır. 

Çünkü...”; “Çalışan erkek… gibidir.  Çünkü...” gibi eksik bırakılmış dört cümleden oluşan görüşme formu kullanılmıştır. 

Ayrıca görüşme formunda yer alan cinsiyet, büyünülen yer, anne/baba öğrenim durumu, anne/baba mesleği hakkındaki 

sorular aracılığıyla genç yetişkinlerin bu demografik değişkenlerine ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Nicel verilerin 

analizinde iki yönlü varyans analizi kullanılırken nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmaya 

katılan genç yetişkinlerin 37’si (% 25,9) androjen, 33’ü (% 23,1) erkeksi, 33’ü (%23,1) belirsiz ve 35’i (% 24,5) kadınsı 

rolüne sahiptir. Araştırmada elde edilen bulgular, genç yetişkinlerin sahip oldukları toplumsal cinsiyet rollerine göre 

“meslek” ve “çalışma hayatına” ilişkin algılarının değiştiğini göstermektedir. Bunlara ek olarak, araştırmada genç 

yetişkinlerin “meslek” ve “çalışma hayatı”na ilişkin algılarının cinsiyet, büyünülen yer, anne-baba mesleği ve anne-baba 

eğitim durumuna göre farklılaştığı bulunmuştur. Sonuç olarak, toplumsal cinsiyet rollerinin genç yetişkinlerin meslek 

ve çalışma hayatına ilişkin algılarını anlamada ve açıklamada önemli bir rol oynadığı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Çalışma Yaşamı, Genç Yetişkin, Meslek 

 

Abstract 

The perceptions of young adults regarding their “working life” and “occupation” are shaped by many factors such as 

gender roles, family and personal characteristics. At this point, the aim of this study is to examine the perceptions of 

young adults regarding “occupation” and “working life” in the context of gender roles using metaphor analysis. The 

convergent mix method research design was adopted. In the research, in which 138 young adults participated, BEM Sex 

Role Inventory was used in the quantitative part of research and an interview form comprised of four complete sentences 

such as “The most suitable occupation for women is…Because….”, “Men who work is like.... Because…” was used in 

the qualitative part.  Also, using the questions in the interview form about sex, the place in which the young adults were 

raised, educational status of father/mother, occupations of father/mother, information was obtained regarding the 

demographic variables of young adults. While quantitative data were analyzed by using two-way ANOVA, content 

analysis was used in the analysis of qualitative data. Of the young adults participating in the study, 37 (25.9%) had 

androgynous, 33 (23.1%) masculine, 33 (23.1%) undifferentiated and 35 (24.5%) feminine gender role orientations. The 

findings of the research revealed that the young adults had different gender roles and their perceptions of “occupation” 

and “working life” changed depending on their gender roles. In addition, it was found that the “occupation” and “working 

life” perceptions of the young adults differed depending on the sex, the place in which the young adults were raised, the 

occupation of father/mother and educational status of father/mother. As a result, it can be said that the gender roles of 

young adults play an important role in understanding and revealing their perceptions of occupation and working life. 

Keywords: Gender Roles, Working Life, Young Adult, Occupation 
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GENÇ HENTBOLCULARDA GÖRÜLEN SPOR SAKATLIKLARI 

SPORTS INJURIES IN YOUNG HANDBALL PLAYERS 

 

Doç. Dr. Emrah ATAY 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Erkan ÇETİNKAYA 

Adnan Menderes Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Halil TANIR 

Adnan Menderes Üniversitesi 

Doç. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı genç hentbolcularda görülen spor sakatlıklarının meydana geldiği vücut bölgelerinin ve 

sakatlığın türünün belirlenmesidir. Çalışmaya yaşları 14.4±1.01 yıl, boyları 175.61±8.88cm, ağırlıkları 

67.16±12.21kg olan 155 hentbolcu (n=103 erkek %66.5 ve n=52 kadın %33.5) katılmıştır. Hentbolcularda 

meydana gelen spor sakatlıklarının belirlenmesinde Kas-İskelet Sistemi Anketi kullanılmıştır. Anketten elde 

edilen veriler frekans ve yüzde alınarak değerlendirilmiştir. Verilerden çalışmaya katılan hentbolcuların en 

fazla ayak-ayak bileği, diz, omuz ve bel bölgelerinden (%21.3, %16.8, %12.2, %11.6 sırasıyla) 

sakatlandıkları anlaşılmaktadır. Hentbolcularda müsabaka ortamında meydana gelen sakatlanma oranı 

antrenmanda meydana gelen sakatlanmalara göre daha fazladır. Omuz, bel ve diz bölgelerinde zorlanma 

türünde sakatlık meydana gelirken, ayak- ayak bileği bölgesinde burkulma türünde sakatlıklar meydana 

gelmektedir. Çalışmaya katılan hentbolcularda görülen sakatlıkların %22.3’ü sağlık kuruluşlarında ayakta 

tedaviyi gerektirirken, %14.3’ü hastanelerde yatarak tedaviyi gerektirmektedir. Hentbolda meydana gelen 

sakatlıkları önlemek için sakatlıkların en fazla görüldüğü ayak-ayak bileği, diz, omuz ve bel bölgelerini 

yönelik kuvvet egzersizlerine önem verilmelidir. Denge, esneklik ve kuvvet gelişimine yönelik çalışmaların 

yanı sıra hentbole özgü düşüş, içeri kat etme, aldatma gibi becerileri içeren çalışmaların sakatlanma riskini 

azaltacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Kas-İskelet Sistemi, Spor Sakatlıkları 

 

Abstract 

The aim of this study is to determine the body regions and the strain of the injured sports injuries seen in 

young handball players. The sample of the study consisted of 155 handball players (n=103 males, 66.5% and 

n= 52 females, 33.5%) with a mean age of 14.4 ± 1.01 years, mean of height of 175.61 ± 8.88 cm and mean 

of weight of 67.16 ± 12.21 kg. The Musculoskeletal System Questionnaire was used in determining the sports 

injuries that occurred to the handball players. The data obtained from the questionnaire were evaluated on 

the basis of frequency and percentage. It is understood that the handballs participating in the study were 

injured most from the foot-ankle, knee, shoulder and waist regions (21.3%, 16.8%, 12.2%, 11.6% 

respectively). The rates of injury to the handball players in the competition environment are higher than those 

injured in the training. Shoulder, waist and knee areas in the form of strain in the form of injuries, legs and 

ankle region of the sprains in the form of injury occurs. While 22.3% of injured athlete participating in the 

study required outpatient treatment in health institutions, 14.3% of them required hospital treatment. 

Attention should be paid to force exercises aimed at foot, ankle, knee, shoulder and waist areas where injuries 

are most frequently seen to prevent injuries to handball. Studies aimed at balance, flexibility and strength 

development, as well as studies involving skills such as handball-specific decline, involvement, and deceit, 

are thought to reduce the risk of injury. 

Keywords: Handball, Musculoskeletal System, Sports İnjuries 
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BOULDERİNG İLE UĞRAŞAN SPORCULARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

THE EVALUATION OF NUTRITIONAL HABITS OF ATHLETES INTERESTED IN 

BOULDERING 

 

Yrd. Doç. Dr. Erkan ÇETİNKAYA 

Adnan Menderes Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Halil TANIR 

Adnan Menderes Üniversitesi 

Doç. Dr. Emrah ATAY 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Özet 

Giriş: Geçmişte kaya tırmanışçılarının bir antrenman metodu olarak kullandıkları Bouldering günümüzde önemli bir sportif 

etkinlik halini almıştır. Bu etkinlikler esnasında herhangi bir halat ve kemer sisteminin kullanılmaması, tırmanma duvarının 

zorluğu, dikliği ve yüksekliği gibi faktörler sporcuların fiziksel ve fizyolojik açıdan gelişmiş olmalarını gerektirmektedir. Bu 

gereksinim yoğun antrenmanları zorunlu kılar. Antrenmanlarda ve yarışmalarda gerek duyulan enerjinin karşılanabilmesi için 

sporcular beslenmelerine dikkat etmelidirler. Sportif branşı ne olursa olsun gerek amatör gerekse elit düzeyde birçok sporcu 

çeşitli nedenlerden dolayı düzenli beslenememektedir. Bu nedenle bu araştırmada Bouldering ile uğraşan sporcuların beslenme 

alışkanlıklarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Metot: Araştırmanın örneklemi 2017 yılında Malatya’da yapılan Spor 

Tırmanış Bouldering Türkiye Şampiyonası’na katılan 45 sporcudan (n=16 kadın ve n=29 erkek) oluşmaktadır. Bulgular: analiz 

sonucunda spor geçmişi ve gelire göre düzenli beslenme alışkanlığı açısından sporcular arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

anlaşılmaktadır (p>0.05). Araştırmaya katılan sporcuların çok büyük bir bölümü (n=37;%82.2) beslenmesine dikkat etmekte 

ve beslenme destek ürünü kullanmamaktadır (n=31;%68.9). Örneklemi oluşturan sporcuların tamamına yakını (n=42;%93.3) 

yarışma ve antrenmanlar öncesi-sonrası sıvı alımına dikkat etmektedirler. Sporcular antrenman öncesinde (n=38;%84.4) ve 

sonrasında (n=28,%62.2) karbonhidrat zengini yiyecekleri tüketmektedirler. Antrenman ve yarışma sonrası 12 sporcu (%26.7) 

protein zengini yiyecek tüketmeyi tercih etmektedir. Sonuç: Elde edilen bulgulardan Bouldering ile uğraşan sporcuların düzenli 

beslenmeye, yarışma ve antrenman öncesi-sonrası sıvı alımına dikkat ettiği ve sporcular arasında beslenme destek ürünü 

kullanımının yaygın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sporcular arasında yarışma ve antrenman sonrası protein zengini 

yiyecek tüketiminin yetersiz olduğu görülmüştür. Bu nedenle yarışma ve antrenman sonrası Bouldering ile uğraşan sporcular 

tarafından yüksek karbonhidratlı yiyeceklerin tüketilmesinin yanı sıra protein sentezinin arttırılması için protein zengini 

yiyecek tüketimi de ihmal edilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Bouldering, Kaya Tırmanışı 

 

Abstract 

Introduction and aim: Bouldering, which rock climbers used as a training method in the past, has become an important sporting 

event today. The fact that no rope and belt system is used during these events, the difficulty of the climbing wall, the height 

and the height of the climbing wall require the athletes to be physically and physiologically advanced. This requirement 

necessitates intensive training. They should be careful to feed the athletes in order to be able to meet the energy needed during 

training and competitions. Almost every sporting branch, amateur and elite level athletes cannot feed regularly for various 

reasons. This can also be true for bouldering athletes. For this reason, it is aimed to evaluate the eating habits of sportsmen who 

deal with bouldering in this research. Method: The sample of the study consisted of 45 athletes (n=16 women and n=29 males) 

participating in the Sport Climbing Bouldering Turkey Championship held in Malatya in 2017. Findings: According to the 

statistical analysis, it is understood that there is not a significant difference between the sportsmen and the income level 

according to the regular eating habits (p>0.05). A large proportion of the athletes participating in the study (n=37; 82.2%) were 

careful not to use nutritional support products (n=31; 68.9%). Nearly all (n=42; 93.3%) of the athletes forming the sample are 

interested in taking fluid before and after the competition. Athletes consume carbohydrate-rich foods before and after training 

(n= 38; 84.4%) and later (n=28, 62.2%). After training and competition, 12 athletes (26.7%) preferred to consume protein rich 

foods. Results: Obtained findings are that the bouldering athletes pay attention to regular feeding, competition and pre and 

post-training fluid intake, and the use of nutritional support products among athletes is not common. It was also found that the 

consumption of protein rich food was inadequate among the athletes after competition and training. For this reason, 

consumption of protein rich foods should not be neglected in order to increase protein synthesis, as well as consumption of 

high carbohydrate foods by bouldering athletes after competition and training. 

Keywords: Nutrition, Bouldering, Rock Climbing 
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HADDEHANE TUFALİNDEN KOMPOZİT PELET ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ 
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Fırat Üniversitesi  

Elif ARANCI ÖZTÜRK 

Fırat Üniversitesi 

 

 

Özet 

Bu çalışmada, Kardemir A.Ş. Entegre demir çelik fabrikası katı atıkları içerisinde yer alan tufal 

atıklarının hematit karakterli cevher ile harmanlanmasıyla farklı oranlarda konsantre hazırlanmıştır. 

Bağlayıcı olarak %5 oranında CMC, redüktant olarak ise kok kömürü kullanılmıştır. Baziklik oranı 0,7 

olacak şekilde saf kalsit ilavesiyle sağlanmıştır. Kullanılan haddehane tufali %69 demir içeriğine 

sahipken hematit minerali ise %57 demir içeriğine sahiptir. Kok kömürüne yapılan kömür analizinde ise 

%85 sabit karbon oranı bulunmuştur. Peletleme öncesi kullanılan tüm hammedelerin tane boyutu -200 

mikron olacak şekilde ayarlanmıştır. Peletleme makinasıyla farklı oranlarda tufal içeren harmanlar 

peletlendikten sonra 150 C sıcaklıkta kurutma işlemi uygulanmıştır. Kurutulmuş peletlere serbest düşme 

ve basma testleri uygulanarak pelet karakteristikleri belirlenmiştir. Tamamen tufal kullanılarak üretilen 

kompozit peletlerde 28 kg basma dayanımına ulaşılmıştır. Hematit cevheri miktarı arttıkça hem pelet 

düşme sayısında hemde basma dayanımında artış kaydedimiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tufal, Basma Dayanımı, Sünger Demir, Hematit 

 

Abstract 

In this study, the integrated iron and steel plant (Kardemir A.Ş.) mill scales was prepared to concentrate 

in different ratios by blending with hematite character ore. 5% CMC as binder and coke as reductant 

was used.The addition of pure calcite was achieved with a basicity ratio of 0.7. The rolling mill scales 

used has 69% iron content and hematite mineral has 57% iron content. In the analysis of the coke, 85% 

of fixed carbon was found. All the raw materials used before pelleting are set to have a particle size of 

-200 microns. The pellets were pelletized at different ratios and then dried at a temperature of 150 ° C. 

Pellet characteristics were determined by applying drop and compression tests. Composite pellets 

produced by using mill scales showed a 28 kg compressive strength. As the amount of hematite ore 

increased, both the pellet free falling count and the compressive strength increased. 

Keywords: Sponge Iron, Mill Scales, Hematite, Compressive Strength 
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Özet 

Bu çalışmada, Kardemir A.Ş. yüksek fırın baca tozunun haddehane tufali ile harmanlanmasıyla farklı 

oranlarda konsantreler hazırlanmıştır. Curuf yapıcı olarak saf kalsit, redükleyici eleman olarak Kardemir 

kok fabrikalarından temin ettiğimiz %85 karbon içeriğine sahip kok kömürü ve bağlayıcı olarak sodyum 

CMC kullanılmıştır. Yapılan XRF analizi sonucunda kullanılan baca tozunun %33 tufalin ise % 69 

demir içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir. Peletleme işlemi tambur tipi peletleme diski kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Yaş peletlerin düşme sayısını belirlemek için pelet düşme testi uygulanmıştır. Daha 

sonra 150 C'de kurutulan peletler basma testine tabi tutulmuşlardır. Pelet harmanında baca tozu 

miktarının artmasıyla basma dayanımında düşüşler kaydedilmiştir. Peletlerin basma dayanımındaki bu 

düşüşün baca tozu içinde %32 oranında bulunan karbondan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kompozit Pelet, Baca Tozu, Tufal, Pelet Düşme Testi 

 

Abstract 

In this study, Kardemir A.Ş. blast furnace flue dust blend with the mill scale at different rates. Pure 

calcite as flux, coke with 85% carbon content from Kardemir coke plants as reduction element and 

sodium CMC as binder were used. According to the results of the XRF analysis, the blast furnace flue 

dust has 33% and the mill scales has 69% iron content. The pelletizing process was carried out using a 

drum type pelletizing disc. Pellet drop test was performed to determine the number of wet pellets 

falling.The pellets were dried at 150 ° C and then subjected to a compression test. There was a decrease 

in compression strength with increasing amount of blast furnace flue dust in pellet blending. It is thought 

that this decrease in pellet compression strength is due to 32% carbon content of blast furnace flue dust. 

Keywords: Composite Pellets, Flue Dust, Pellet Falling Test, Mill Scales 
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9-10. YÜZYILLARDA ORTA VE AŞAĞI İDİL BÖLGESİNDE TİCARET 

  

 Yrd. Doç. Dr. Engin EROĞLU 

Amasya Üniversitesi 

 

Özet 

Arap-Hazar savaşlarından sonra, 9.yy başlarından itibaren barış ortamının gelişmesiyle, Müslüman 

tüccarların Hazar ülkesinden kürkler, köleler ve orman ürünleri satın alması İdil havzasının önemini 

artırmıştır. Bölgede önce Hazar Devleti, sonraları ise İdil Bulgar Devleti; Çin, Orta Asya, Yakındoğu, 

Doğu-Orta Avrupa ve İskandinavya arasındaki ticari yolların kavşak noktasındaki konumlarını 

kullanarak, bu güzergahlar arasındaki ticareti kumanda etmişlerdir. Bununla birlikte 10. yy'ın 

başlarından itibaren İdil Bulgarları, özellikle Harezm ve Samani ülkesinden Müslüman tüccarlarla 

kurulan yakın ilişkiler sonucunda İslamiyeti benimsemişlerdir. Bu durum İslam ülkeleriyle yapılan ticari 

ilişkilerin, Hazarlar dönemine nazaran daha da yoğunlaşmasına neden olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İdil, Kürk, Ticaret, Hazar, Bulgar 

 

Abstract 

After the Arab-Khazar wars, with the development of the peace environment from the beginning of the 

9th century, the purchase of furs, slaves and forest products from the Khazar land by Muslim merchants 

has increased the importance of Idil basin.First, the Khazar State and later the Idil Bulgarian State have 

controlled the trade between these routes, using their location at the crossroads of commercial routes 

between China, Central Asia, the Near East, East-Central Europe and Scandinavia. However, since the 

beginning of the 10th century, the Idil Bulgarians have adopted Muslims, especially as a result of close 

relations with Muslim merchants from the Harezm and Samani countries .This situation has caused the 

commercial relations with the Islamic countries to become more intense than the Khazar period. 

Keywords: Idil, Fur, Trade, Khazar, Bulgarian 
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SG DESTEKLİ MİMARİ PROJE STÜDYOSU 

 

Arş. Gör. Eray ŞAHBAZ 

Karabük Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmada sanal Gerçeklik (SG) teknolojisinin mimarlık bölümlerinde proje kritiklerini destekleyici 

bir araç olarak kullanım potansiyeli incelenmiştir. SG teknolojisi sayesinde mimari projeler daha tasarım 

aşamasındayken içinde gezilebilen sanal yapılar haline dönüşmektedir. Öğrenciler tasarladıkları 

projeleri içinde gezdirerek anlatma imkânı bulurken, proje yürütücüleri ise eleştirilerini yerinde 

uygulamalı olarak gösterebilmektedir. Böylece gerek öğrenciler gerekse proje yürütücüleri için daha 

ileri düzey etkileşimli bir 3 boyutlu ortam deneyimi sunulmaktadır. Çalışma kapsamında Karabük 

Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinden 5 kişilik bir grubun dönem projeleri sanal ortama 

aktarılmış ve proje kritikleri SG teknolojisi ile desteklenmiştir. Çalışma sonucunda SG teknolojisinin 

mimari proje kritiklerini desteklemede etkin bir araç olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik, İnteraktif Öğrenme, Hiper-Ortam Araçları, Mimari Stüdyo, Sg-

Destekli Öğrenme 

 

Abstract 

This study evaluates usage area of the Virtual Reality (VR) Technologies as a supportive tool to 

architectural studio class in architectural education. With VR Technologies, the architectural studio 

projects return virtual environments which human can navigate although they were only in sketch mode. 

The students may find opportunity to demonstrate their projects through traveling in the building. The 

lecturers also have opportunity to criticize the project while experiencing it. Thereby an advanced 

interactive 3D experiment is offered to both students and lecturers. As part of the study 5 volunteer 

students gathered from Department of Architecture in Karabuk University. Their projects transferred to 

computer as VR applications and the critics supported by these tools. Finally, it was observed that VR 

technologies have a great potential to support architectural studio Works 

Keywords: Virtual Reality, İnteractive Learning Tools, Hyper-Media Tools, Architectural Stuido, Vr-

Based Learning 
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KEMOTERAPİYE BAĞLI EKSTRAVAZASYON YÖNETİMİ 

CHEMOTHERAPY-İNDUCED EXTRAVASATİON MANAGEMENT 
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Akdeniz Üniversitesi  

Yrd. Doç. Dr. Fatma ARIKAN 

Akdeniz Üniversitesi 

 

 

Özet 

Solid tümörlerin tedavisinde kullanılan intravenöz kemoterapi ilaçları sistemik yanıtın etkin ve hızlı 

olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Kemoterapi tedavisinde yaygın olarak kullanılan 

ilaçların özellikle vezikant grubu ilaçların komplikasyonlardan birisi kemoterapiye bağlı 

(ekstravazasyon) doku yaralanmasıdır. Ekstravazasyon; damar içine infüzyon yoluyla verilen sıvıların 

damar içi kompartmanından intertesiyel aralığa infiltrasyonudur. Yumuşak doku irritasyonundan nekroz 

oluşumuna kadar farklı tablolarda görülebilen kemoterapi ekstravazasyonu klinik uygulama açısından 

önemlidir. Bu derlemede, ekstravazasyon, sınıflaması ve yönetimi gözden geçirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ekstravazasyon, Önleme, Yönetim 

 

Abstract 

Intravenous chemotherapy drugs used in the treatment of solid tumors are widely used because of the 

systemic response is rapid and effective. One of the complications of drugs commonly used in 

chemotherapy treatment, especially vesicant drugs, is tissue injury due to chemotherapy (extravasation). 

Extravasation; infiltration into the interstitial space from the intravenous compartment of fluids 

delivered by intravenous infusion. Chemotherapy extravasation, which can be seen on different 

tabulations from soft tissue irritation to necrosis, is important for clinical practice. In this review, 

extravasation, pathogenesis, classification and management were reviewed. 

Keywords: Extravasation, İnjury, Prevention, Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 
25-26 Kasım 2017, Antalya 

 

http://multicongress.org/ 

68 

 

KEMOTERAPİ ALAN KANSER HASTALARINDA TAT ALMA DEĞİŞİKLİĞİ: KESİTSEL 

BİR ÇALIŞMA 

TASTE ALTERATION IN CANCER PATIENTS RECEIVING CHEMOTHERAPY: A 

CROSS-SECTIONAL STUDY 

 

Yrd. Doç. Dr. Fatma ARIKAN 

Akdeniz Üniversitesi 

Uzm. Mevlüde ERGEN 

Memorial Hastanesi 

Arş. Gör. Elif SÖZERİ ÖZTÜRK  

Gazi Üniversitesi  
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Özet 

Tat alma değişikliği kemoterapi alan hastalarda sık görülen ve göz ardı edilen bir semptomdur 

Kemoterapiye bağlı tat alma değişikliği kanser hastalarında öncelikle besin seçimini etkileyerek ve besin 

alımında azalmaya yol açar. Amaç Bu çalışma kanser hastaların kemoterapiye bağlı tat alma değişikliği 

ve beslenme durumlarının belirlenmesi ile kemoterapiye bağlı tat alma değişikliğini etkileyen faktörlerin 

incelenmesi amacıyla planlandı. Metaryal Metot Bu çalışma tanımlayıcı kesitsel olarak planlandı. 

Verilerin toplamasında “Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA), National Cancer 

Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events and “Kemoterapiye Bağlı Tat Alma 

Değişikliği Ölçeği(K-TADÖ) kullanıldı. Sonuçlar: Kadın kanser hastalarında K-TADÖ puan daha 

yüksektir. Hastalardan bulantısı ve kusması olanların K-TADÖ’nün tat almada rahatsızlık puanları 

yüksek ve kusması olanlarda genel tat alma değişiklikleri puanı yüksektir (p<0.05). Konstipasyonu 

olanlarda temel tatların alımında azalma, tat almada rahatsızlık ve genel tat alma değişiklikleri puanları 

yüksektir. İştahsızlığı olanlarda K-TADÖ’nün temel tatların alımında azalma, tat almada rahatsızlık, 

fantoguzi ve paraguzi, genel tat alma değişiklikleri puanları yüksektir (p< 0.05). Hastaların %24.6 hafif 

düzeyde malnütrisyonu olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tat Almada Bozulma, Beslenme, Kemoterapi 

 

Abstract 

Purpose: This study aimed to examine the nutrition in cancer patients, chemotherapy-induced taste 

alterations and the factors affecting these taste alterations. Materials and methods: This study was 

planned as a cross-sectional study. The data were collected using the Patient-Generated Subjective 

Global Assessment (PG-SGA), the National Cancer Institute Common Terminology Criteria for 

Adverse Events, and the Chemotherapy-induced Taste Alteration Scale (CiTAS). Results: CiTAS score 

was higher in female cancer patients. Patients with nausea and vomiting had higher scores on taste 

disorder sub-scale of the CiTAS, while those with vomiting had higher scores on the general taste 

alterations sub-scale (p ﹤0.05). Patients with constipation received high scores on the sub-scales of 

reduction in intake of basic tastes, taste disorder, and general taste alterations. Those with lack of appetite 

obtained high scores on the sub-scales of reduction in the intake of basictastes, taste disorder, 

phantogeusia, and parageusia, and general taste alterations (p ﹤0.05). Mild malnutrition was observed 

in 24.6% of the patients. 

Keywords: Dysgeusia, Nutrition, Chemotherapy, Symptoms 
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TÜRKİYE’DE FİNANS SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİNİN YERİ: MOBİL BANKACILIK  

THE ROLE OF TECHNOLOGY IN THE FINANCE SECTOR IN TURKEY: MOBILE 

BANKING 
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Fatma AYSU 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  

 

Özet 

Küreselleşen dünyada teknolojinin getirdiği yenilikler insan hayatının vazgeçilmezlerinden birisi 

olmuştur. Bu yenilikler sayesinde bankacılık alanındaki işlemler için kaybedilen zamanı etkin 

kullanabilmek amacıyla mobil bankacılık uygulaması geliştirilmiştir. Müşteriler istediği yerde ve 

zamanda ihtiyaç duydukları işlemleri mobil bankacılık uygulaması sayesinde yapabilmektedirler. 

Bununla birlikte banka müşterilerinin farklı nedenlerle mobil bankacılığı tercih etmediği görülmektedir. 

Bu anlamda, müşterilerin mobil bankacılığı benimsemesini etkileyen faktörlerin araştırılması önem 

kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de mobil bankacılığın gelişimini incelemek, mobil 

bankacılığın sağladığı başlıca avantajları ve mobil bankacılıkta sunulan hizmetlerin çeşitliliğini 

açıklamaktır. Bununla birlikte mobil bankacılığın ekonomideki yeri ve önemine değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Bankacılık, Mobil Bankacılık, Mobil Bankacılığın Önemi 

 

Abstract 

In the globalizing world, innovations brought by technology have become one of human life's 

indispensable ones. Thanks to these innovations, the mobile banking application has been developed in 

order to effectively use the lost time for transactions in the banking sector. Customers can perform the 

transactions they need at any time and any place through mobile banking. However, bank customers do 

not prefer mobile banking for different reasons. In this sense, it is important to investigate the factors 

that affect customers' adoption of mobile banking. The aim of this study is to examine the development 

of mobile banking in Turkey, to explain the main advantages of mobile banking and the diversity of 

services offered in mobile banking. However, the place and importance of mobile banking in the 

economy has been mentioned. 

Keywords: Technology, Banking, Mobile Banking, The Importance Of Mobile Banking 
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Özet 

Teknolojik gelişmelerin etkisiyle finans piyasaları küreselleşmiştir. Bu bağlamda, dünya ekonomilerini 

olumsuz etkileyen en önemli gelişmelerden birisi ortaya çıkan finansal krizlerdir. Finansal krizler artık 

sadece kriz çıkan ülke ile sınırlı kalmamakta, krizlerin yarattıkları etkiler farklı ülkelerde 

hissedilebilmektedir. Finansal krizler çeşitli nedenlerden ortaya çıkmaktadırlar. Bu çalışmada kriz ve 

finansal kriz kavramları üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte tarihteki finansal krizler tarihsel bir 

perspektif açıdan ele alınmaktadır. Ayrıca ekonomik krizlerin temel nedenleri incelenmektedir. Son 

olarak, krizlerin Türkiye’ye etkileri değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kriz, Finansal Kriz, Krizlerin Sınıflandırılması, Türkiye Ekonomisi 

 

Abstract 

With the influence of technological developments, financial markets have become globalized. In this 

context, one of the most important developments that negatively affect the world economies is the 

financial crisis. Financial crises are no longer confined only to the country in crisis, but the effects 

created by crises can be felt in different countries. Financial crises emerge for various reasons. In this 

study, the concepts of crisis and financial crisis are emphasized. However, the historical financial crises 

in history are taken from a historical perspective. In addition, the main causes of economic crises are 

examined. Finally, the effects of crises on Turkey were evaluated. 

Keywords: Crisis, Financial Crisis, Crisis Classification, Turkish Economy 
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İNTERDİSİPLİNER OLGU BAĞLAMINDA FONKSİYONEL HEYKEL 

 

Arş. Gör. Ferit YAZICI 

Akdeniz Üniversitesi  

 

Özet 

Heykel, insanın varoluşundan bu yana varlığını sürdüren bir sanat dalıdır. Heykel sanatının ilk 

örneklerine bakıldığında bile, bir çok kültürde özellikle fonksiyonel heykel olarak isimlendirilebilecek 

olan çok fazla eser bulunmaktadır. Bu araştırmada heykelin bulunduğu çevreyi estetize etme 

fonksiyonunun ötesinde, bizzat foksiyon (işlev) yüklenmiş olan örnekler incelenmiştir. Araştırma, 19. 

Yüzyıl ve sonrasında yapılmış olan örnekler üzerinden ele alınmış ve interdisipliner bir olgu olarak 

hangi disiplinler ile birlikte çözümlendiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Özellikle 21.yüzyılda Heykel ve 

Mimari disiplinlerinin sınırları birbiri içinde erimiş ve interdisipliner uygulamalar olarak anılan örnekler 

yapılmıştır. Araştırmada Heykel sanatının “fonksiyonel heykel” bağlamında interdisipliner bir olgu 

olarak nerelere geldiği incelenmiş ve bundan sonra hangi yönde ilerleyebileceği konusunda tahmin 

yürütülmeye gayret edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Heykel, Fonksiyonel heykel, Mimari, İnterdisipliner, Tasarım 

 

Abstract 

The sculpture is an art form that has survived its existence since man's existence. Even when looking at 

the first examples of sculpture, there are many works that can be called especially functional sculptures 

in many cultures. In this research, beyond the aesthetic function of the environment in which the 

sculpture is located, the examples in which the function (function) itself is installed are examined. The 

research was carried out through the examples made in the 19th century and later and tried to determine 

which disciplines were resolved as an interdisciplinary phenomenon. Especially in the 21st century, the 

boundaries of sculpture and architectural disciplines have been melted together and examples have been 

called interdisciplinary applications. In the research, it was examined where sculpture art came from as 

an interdisciplinary phenomenon in the context of "functional sculpture" and after that, it was tried to 

be predicted as to which direction it could advance. 

Keywords: Sculpture, Functional Sculpture, Architecture, Interdisciplinary, Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 
25-26 Kasım 2017, Antalya 

 

http://multicongress.org/ 

72 

HEMŞİRELERDE ROL ÇATIŞMASI VE ROL BELİRSİZLİĞİ İLE İLGİLİ ULUSAL 

ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ 

 

Doç. Dr. Filiz KANTEK 

Akdeniz Üniversitesi  

Hakan KURNAZ 

Akdeniz Üniversitesi  

 

Özet 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki rol çatışması ve rol belirsizliği üzerine yapılan çalışmaları 

inceleyerek mevcut durumu ortaya koymaktır. YÖNTEM: Çalışmalara ulaşmak için Akdeniz 

Üniversitesi Kütüphanesi Arama Motoru, Google Akademik, YÖK Tez Tarama, Pubmed, Web of 

Science veri tabanları taranmıştır. Tarama yapılırken “rol çatışması”, ‘’rol belirsizliği’’, “hemşire” ve 

“Türkiye” anahtar sözcükleri Türkçe ve İngilizce olarak kullanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda 10 

çalışmanın dâhil edilme kriterlerine uygun olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizinde Microsoft Excel, 

UCINET ve Netdraw programları kullanıldı. BULGULAR: Araştırmaya dahil edilen çalışmaların 2006 

ve 2016 yılları arasını kapsadığı, çalışma dilinin Türkçe (%90,0) olduğu, çoğunlukla tez çalışması 

(%70,0) olduğu, İstanbul ( %40,0 ) ve Ankara ( %30,0) illerinde ve kamu hastanelerinde ( %30,0 ) 

yürütüldüğü, veri toplama aracı olarak Rizzo&all tarafında geliştirilen Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği 

Anketi kullanıldığı belirlenmiştir. Araştırmaya dahil edilen 10 çalışmanın yedisinde hemşirelerin rol 

belirsizliği ve rol çatışması düzeyi incelenmişti. Çalışmaların birinde hemşirelerin rol çatışması 

yaşamadığı, ikisinde sadece rol çatışması yaşadığı ve dördünde ise orta düzeyde rol çatışması yaşadığı 

saptanmıştır.üç çalışmada rol belirsizliği yaşamadığı bir çalışmada düşük düzeyde rol belirsizliği 

yaşadığı ve üç çalışmada da orta düzeyde rol belirsizliği yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmaların 

anahtar kelimelerin ağ analizi sonucu incelendiğinde, en sık kullanılan anahtar kelimelerin “hemşire”, 

“rol çatışması”, “rol belirsizliği”, “Tükenmişlik” ve “iş doyumu” olduğu belirlenmiştir. SONUÇ: 

Hemşirelerin rol çatışması ve rol belirsizliğini ortaya koymak için yeterli çalışma olmadığı ve mevcut 

çalışmaların geniş bir coğrafyada yürütülmediği belirlenmiştir. Ayrıca çalışmalarda kullanılan ölçüm 

aracı sonuçlarının farklı şekillerde değerlendirildiği için hemşirelerin rol çatışması ve rol belirsizlik 

düzeyleri hakkında kesin bir yargıya varmayı güçleştirmektedir. Gelecek çalışmalarda rol çatışması ve 

rol belirsizliğini etkileyen faktörlerin incelenmesi konunun daha iyi anlaşılmasına yararlı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Rol Belirsizliği, Rol Çatışması 

 

Abstract 

1. OBJECTIVE: The aim of this study is to investigate the studies on the role conflict and role ambiguity 

in Turkey. 2. METHODOLOGY: The databases of the Akdeniz University Library Search, Google 

Academic, YÖK Thesis center, Pubmed, Web of Science were scanned to reach the studies. The key 

words "role conflict", "role ambiguity", "nurse" and "Turkey" were used in Turkish and English. As a 

result of the review, it has been determined that 10 works meet the inclusion criteria. Microsoft Excel, 

UCINET and NetDraw programs were used to analyze the data. 3. CONCLUSION: It has been 

determined that there are not enough studies to reveal the role conflict and role ambiguity of the nurses 

and the current studies are not conducted in a wide geographical area. Moreover, since the results of the 

measurement tool used in the studies are evaluated in different forms, it is difficult to make a definite 

judgment about the role conflicts and role ambiguity levels of the nurses. Examining the factors that 

affect role ambiguity and role conflict in future studies will be helpful for a better understanding of the 

subject. 

Keywords: Role Conflict, Role Ambiguity, Nurse 
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İnönü Üniversitesi  

Doç. Dr. Fürüzan ASLAN 

İnönü Üniversitesi  

Arş. Gör. Oğuz ATEŞ 

İnönü Üniversitesi  

 

Abstract 

Today, one of the most important issues to be addressed is to design he physical environment for the 

disabled people with barrier-free approaches. In accordance with the concept of equality, which is the 

basis of modernity, it is crucial that the needs of disabled individuals, who are an integral part of society 

are met. Especially outdoor spaces should be handled comfortably and conveniently rather than being a 

trap for disabled people. In many cities in Turkey, there are applications in this sense. However, the 

usefulness of these applications for disabilities is a major debate issue as the standards created in the 

regulation of the physical environment are not fully implemented. This is due to the fact that the current 

urbanization environment does not provide facilities that meet these standards. Another problem is the 

fallacy in practice. In this study, the accessible design practices in the busiest central streets of the city 

of Malatya were examined. In this context, the regulations in the Atatürk, Fuzuli and Kanalboyu streets 

have been discussed in the context of the standards that should be appropriate for disabled individuals. 

We make suggestions for the disabled people in Malatya, who make up 10 % of the population, to have 

a more livable environment. 

Keywords: Accessibility, Disabled Individuals, Accessible Design, Malatya 
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HEALING GARDEN, THE UNIFICATION PLACE OF NATURE, HEALTH AND DESIGN 

 

Prof. Dr. Bülent YILMAZ 

İnönü Üniversitesi  

Doç. Dr. Fürüzan ASLAN 

İnönü Üniversitesi  

Arş. Gör. Oğuz ATEŞ 

İnönü Üniversitesi  

 

 

Abstract 

Beginning from the earliest times, human beings have begun to benefit from the nature with different 

functions such as healing and treatment. For this reason, the concept of healing gardens has emerged to 

provide maximum calming and healing benefits from the nature. These gardens, which are important 

for all users, including disabled and elderly individuals, are areas that offer various socio-psychological 

benefits by integrating with different spatial uses. In order to detect this, the healing gardens must be 

designed according to certain principles. By this study, a landscaping project with the concept of healing 

gardens was prepared for Malatya İnönü University Turgut Özal Medical Center. This design, which is 

thought to be especially beneficial for staff and relatives of patients, is considered to be a pilot 

application. 

Keywords: Healing Garden, Nature, Physical And Psychological Benefits 
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İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARI VE 

FARKINDALIKLARININ ÖLÇÜLMESİ; MALATYA KENTİ ÖRNEĞİ 

 

Prof. Dr. Bülent YILMAZ 

İnönü Üniversitesi  

Doç. Dr. Fürüzan ASLAN 

İnönü Üniversitesi  

Arş. Gör. Oğuz ATEŞ 

İnönü Üniversitesi  

 

 

Özet 

Bu çalışmada Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Hayriye Başdemir Ortaokulu, 91.000 Dev 

Öğrenci Ortaokulu ve Vali Galip Şahin Ortaokulun da bulunan öğrencilerle anket yapılarak 11- 14 yaş 

aralığındaki çocuklarda çevre bilincinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çocukların çevreye karşı tutum, 

duygu ve düşüncelerini ele alarak ortaya çıkan davranışlar üzerine örnekler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Eğitimi, İnsan Çevre İlişkisi, Çevre Tutumu, Çevre Bilinci 
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KENTSEL YENİLEME KAPSAMINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN 

İNCELENMESİ; MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ TAŞTEPE MAHALLESİ ÖRNEĞİ 

 

Prof. Dr. Bülent YILMAZ 

İnönü Üniversitesi  

Doç. Dr. Fürüzan ASLAN 

İnönü Üniversitesi  

Arş. Gör. Oğuz ATEŞ 

İnönü Üniversitesi  

 

 

Özet 

Kentsel dönüşümün Avrupa’da sanayi devrimi ve ikinci dünya savaşı sonrasında başladığı kabul 

edilmektedir. Sanayi devrimi ile birlikte kentlere yoğun göçler olmuş böylece kentlerde yoksul, çarpık 

yapılaşmanın olduğu alanlar oluşmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise savaş nedeniyle pek çok 

kentte büyük hasarlar meydana gelmiştir. İş bu nedenlerden ötürü Avrupa’da Kentsel Dönüşüm projeleri 

uygulanmaya başlamıştır. Kentsel Dönüşüm projeleri ülkemizde ilk kez 1948 yılında çıkartılan 5218 

sayılı “Ankara’da Belediye ve Devlete Ait Arsaların Mesken Yapacaklara Tahsisi Hakkında” kanun ile 

Ankara’da uygulanmıştır. Kentsel dönüşüm alanlarındaki yapı ve yeşil alanlara ait kentsel dönüşümden 

önce ve sonrasındaki değişimlerin karşılaştırılması Coğrafi Bilgi Sistemleri vasıtası ile incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, Kentsel yeşil alanlar, Malatya. 
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ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ 

 

Prof. Dr. Bülent YILMAZ 

İnönü Üniversitesi  

Doç. Dr. Fürüzan ASLAN 

İnönü Üniversitesi  

Arş. Gör. Oğuz ATEŞ 

İnönü Üniversitesi  

 

 

Özet 

Değişen zamanla artan nüfus ve buna bağlı olarak kentleşme talepleri bazı şehirlerde planlamanın 

eksikliğiyle tarım arazilerine doğru kaymaktadır. Özellikle yeni oluşan alt merkezler bazı tahribatlara 

neden olmaktadır. Kentleşmenin belirgin şekilde hissedildiği Malatya ili de aynı durumla karşı 

karşıyadır. Kentin batı kısmında imara açılan Fahri Kayahan bölgesi bunun en belirgin göstergesidir. 

Malatya için son derece önemli bir yere sahip olan kayısı bahçelerinin yoğun bulunduğu bu bölge son 

10 yılda gözle görülür bir şekilde yapılaşmakta ve kayısı bahçeleri yok edilmektedir. Bu tahribatın 

zaman içerisinde nasıl bir değişim gösterdiği uydu fotoğrafları incelenerek yıllara ve nüfus artışına göre 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mekânsal değişim, Kayısı bahçeleri, Malatya 
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C-4 I HÜCRELERİ ÜZERİNE HİPOBARİK STRES KOŞULLARININ ANTİPROLİFERATİF 

ETKİSİ 

ANTIPROLIFERATIVE EFFECT OF HYPOBARIC STRESS CONDITIONS ON C-4 I 

CELLS 

 

Prof. Dr. Gül ÖZCAN 

İstanbul Üniversitesi 

Uzm. Gizem AKMAN 

İstanbul Üniversitesi 

Dr. Walid KHALILIA 

Al-Istiqlal University 

 

Özet 

Amaç: Günümüzde kanser tedavisinde etkinliğin arttırılması ve hedef organlara karşı antiproliferatif aktiviteyi arttıran yeni 

stratejilerin araştırılması ilgi konusu olmuştur. Hipoksi oluşturan düşük basınç (hipobarik) koşulları, hücre döngüsünü inhibe 

ederek apoptozu teşvik etmektedir. Bu çalışmada, C-4 I hücrelerine farklı sürelerde uygulanan fraksiyonel hipobarik basıncın 

hücresel seviyelerde etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Malzeme ve Yöntem: Deneyler,% 2 O2 ve% 98 N2 içeren özel 

olarak tasarlanmış bir hipobarik kabinde, hipobarik koşullar altında (35.2 kPa) gerçekleştirilmiştir. Fraksiyonel hipobarik 

koşulların uygulanması 24 saat ara ile üç saat boyunca iki kez tekrarlanmıştır. Hipobarik koşulların C-4 I hücrelerine etkisinin 

belirlenmesinde büyüme hızı (MTT) ve apoptotik indeks gibi hücre kinetik parametreleri kullanılmıştır. Bulgular: 

Deneylerimizde, proliferasyon hızında kontrol grubuna göre anlamlı bir düşüş olduğu gösterilmiştir (p <0.01). Hipobarik stres 

koşullarının C-4 1 hücrelerine karşı antiproliferatif etkisi 0. saatte% 47, 24. saatte% 55 ve 48. saatte% 36 olarak bulunmuştur. 

Bununla birlikte, apoptotik indeks değerlerinin zamana bağlı olarak arttığı gösterilmiştir. AI 0. saatlik deney grubunda% 25, 

24. saatlik deney grubunda% 51 ve 48. saatlik deney grubunda% 84 bulunmuştur. Tartışma: Günümüzde, kanser tedavisinin 

etkinliğini arttırmak için hücre çoğalmasını baskılayacak yeni stratejiler geliştirmek önemlidir. Bugüne kadar antitümoral 

olarak bilinen birçok ilaç bulunmaktadır. Bununla birlikte, alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı son yıllarda yaygın bir 

araştırma konusu olmuştur. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, hipobarik koşulların antiproliferatif etkinin uygulama 

zamanından 0 saat sonra başladığını ve 48. saatte en etkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, apoptotik indeks değerinde 

belirgin bir artışa paralel olarak çoğalma hızında belirgin bir azalma olduğu tespit edildi. Sonuç olarak, hipobarik koşulların 

fraksiyonel olarak C-4 I hücre kültürlerine uygulanması sonucunda hem antiproliferatif hem de apoptotik etki artmıştır. 

Teşekkür: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilisel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birini tarafından 46813 numaralı proje 

ile desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: C-4 I, Hipobarik Koşullar, İn Vitro, Apoptoz, Kanser 

Abstract 

Background∕Aim: Nowadays increasing effectiveness in cancer therapy and investigation of formation of new strategies that 

enhance antiproliferative activity against target organs has become a subject of interest. Low pressure (hypobaric) conditions 

that create hypoxia promote apoptosis by inhibiting cell cycling. In this study, determination of the effects of fractional 

hypobaric applications at different times on C-4 I cells at cellular levels were targeted. Materials and Methods: Experiments 

were carried out under hypobaric conditions (35.2 kPa) in a specially designed hypobaric cabin including 2% O2 and 98% N2. 

Application of fractional hypobaric conditions was repeated two times for 3 hours with an interval of 24 hours. Cell kinetic 

parameters such as growth rate (MTT) and apoptotic index were used in determination of the effect of hypobaric conditions on 

C-4 I cells. Results: The antiproliferative effect in our experiments showed a significant decrease in the rate of proliferation 

compared to the control (p ﹤0.01). The antiproliferative effect of hypobaric stress conditions on C-4 1 cells was found to be 

47% at 0. hour, 55% at 24. hours and 36% at 48. hours. However, apoptotic index values have been shown to increase in a time 

dependent manner. AI was found 25% in the 0. hour experimental group, 51% in the 24. hours experimental group and 84% in 

the 48. hours experimental group. Discussion: Today, it is important to develop new strategies to suppress proliferation in order 

to increase the efficacy of cancer therapy. Until today, there are many drugs known as antitumoral. However, the use of 

alternative treatment methods has been a widespread research topic in recent years. The results that found in this study were 

shown that hypobaric conditions revealed the antiproliferative effect begins at 0. hour from the time of application, and most 

effective at 48. hours. Also, it was determined a significant reduction in proliferation rate in parallel to a significant increase in 

apoptotic index value. As a result, we concluded fractional administration of hypobaric conditions to C-4 I cell cultures increase 

both antiproliferative and apoptotic effect. Note to the Scientific Comittee: This work was supported by Scientific Research 

Projects Coordination Unit of Istanbul University. Project number 46813. 

Keywords: C-4 I, Hypobaric Conditions, İn Vitro, Apoptosis, Cancer 
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Özet 

Amaç: Kanser, bir organizmanın DNA'sında dinamik değişimlerin bir sonucu olarak oluşan genomik bir hastalık 

olarak tanımlanabilir. Antitümör ajanların faydalarının kanser tedavileri ile sınırlı olmadığını anlamak önemlidir. 

Günümüzde, kanseri tedavi etmek için doğal ürünleri kullanmak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok 

yaygındır. Bu nedenle, doğal ilaçların kullanılmasına yol açacak yeni ilaçlar geliştirmek için biyolojik aktiviteleri 

bilinmeyen endemik / endemik olmayan bitki ekstrelerini incelemek çok önemlidir. Malzeme ve Yöntem: 

Colchicum sanguicolle, Centaurea antiochia ve Crataegus microphylla'nın beş farklı dozu (0.001, 0.01, 0.05, 0.25 

ve 0.5 mg / ml) hazırlanarak HeLa ve C-4 I hücre hatlarına 24, 48 ve 72 saat süreyle uygulanmıştır. Hücre sağkalım 

oranı mitokondriyal dehidrogenaz enzimi (MTT) yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Colchicum sanguicolle 

ekstresi en etkili antitümör aktivite göstermiştir. Colchicum sanguicolle ekstraktının, HeLa hücreleri için IC50 

dozu 48 saatte 0.01 mg / ml iken, C-4 I hücreleri için 48 saatte 0.001 mg / ml olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar C-

4 I hücrelerinin Colchicum sanguicolle ekstrelerine daha duyarlı olduğunu göstermiştir. Tartışma: Türkiye'deki 

endemik çeşitlerin bitki ekstrelerinin antitümör etkisine ilişkin bu çalışmanın sonuçları, antikanser ilaçlarının 

tasarımında ve geliştirilmesinde önemli bir yere sahip olabileceği ve bu alandaki diğer çalışmalara katkıda 

bulunabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilisel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birini 

tarafından 41488 numaralı proje ile desteklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Antitümör, Centaurea Antiochia, Colchicum Sanguicolle, Crateagus Microphylla, C-4 I 

 

Abstract 

Background∕Aim: Cancer can be described as a genomic disease that occurs as a result of dynamic changes in the 

DNA of an organism's cells. It is important to understand that the benefits of antitumor agents are not limited to 

cancer treatments. Today, using natural products to treat cancer is very common, especially in developing 

countries. For this reason, it is very important to examine endemic ∕ non-endemic plant extracts with unknown 

biological activities to develop new drugs that will lead to the use of natural medicines. Materials and Methods: 

Five different doses (0.001, 0.01, 0.05, 0.25 and 0.5 mg∕ml) of the Colchicum sanguicolle, Centaurea antiochia 

and Crataegus microphylla were prepared and applied for 24, 48 and 72 hours on the HeLa and C-4 I cell lines. 

Subsequently, the growth rate was evaluated with the mitochondrial dehydrogenase enzyme (MTT) method. 

Results:Colchicum sanguicolle extracts showed the most effective antitumor activity. For the Colchicum 

sanguicolle extract, the IC50 dose for HeLa cells was 0.01 mg∕ml at 48 hours, while for the C-4 I cells it was 0.001 

mg∕ml at 48 hours. These results showed that C-4 I cells were more sensitive to the Colchicum sanguicolle extracts. 

Discussion: The results of from this study regarding the antitumor effect of plant extracts of endemic varieties of 

Turkey may have an important place in design and development of anticancer drugs and would make contributions 

to other studies to be conducted in this area. Note to the Scientific Comittee: This work was supported by Scientific 

Research Projects Coordination Unit of Istanbul University. Project number 41488. 

Keywords: Antitumor, Centaurea antiochia, Colchicum sanguicolle, Crateagus microphylla, C-4 
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ÖZEL SPOR MERKEZLERİNDE AKTİF OLARAK SPOR YAPAN BİREYLERİN 

BESLENME DESTEK ÜRÜNLERİNİ KULLANMA EĞİLİMLERİ VE ÜRÜNLERE 

YÖNELİK FARKINDALIK DURUMLARI 

THE TENDENCY OF INDIVIDUALS ACTIVELY INVOLVING IN EXERCISE IN PRIVATE 

SPORTS CENTERS TO USE NUTRITIONAL SUPPLEMENTS AND THEIR AWARENESS 

OF THE PRODUCTS 

 

Arş. Gör. Gizem HELVACI 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Prof. Dr. Filiz AÇKURT 

Haliç Üniversitesi 

Özet 

Spor salonları, insanların sağlığını, görünüşünü ve genel iyilik halini geliştirmek için yararlandıkları 

alanlardır. Kişiler fiziksel görünümlerini iyileştirmek amacıyla egzersizle birlikte yeme davranışlarında 

değişikliğe giderler ve beslenme destek ürünlerini kullanmaya eğilim gösterirler. Ürünlerle ilgili güvenilir 

olmayan bilgi kaynaklarından yararlanılması ve farkındalık eksikliği ise ürünlerin bilinçsizce kullanımına 

neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı özel spor merkezlerinde aktif olarak spor yapan bireylerin beslenme 

destek ürünlerini kullanma yaygınlığı ile ürünlerin kullanımıyla ilgili bilgi kaynaklarını tespit etmek ve 

ürünlerle ilgili bilgi düzeylerini değerlendirmektir. Veriler Ankara’daki iki farklı spor merkezinde anket 

formu ile toplanmıştır. 483 katılımcının anketi Kruskal Wallis, Mann Whitney U ve Ki-Kare analiz 

yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Sıklık, ortalama, standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Sonuçlara göre 

ürünlerin kullanım yaygınlığı % 47,6’dır. En fazla kullanılan ürün protein tozudur ve cinsiyetler 

arasında(çoğunlukla erkek) istatistiksel olarak anlamlıdır(p<0,01). Toplam spor yapma süresi arttıkça 

ürünleri kullanma oranı artmaktadır(p<0,01). Ürün kullanıcıları ürünler hakkında en fazla 

antrenörlerinden(%37,8) bilgi almaktadır. Diyetisyenlere danışma oranı ise %7,8’dir. Katılımcıların büyük 

çoğunluğu(%63,1) ürünler hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığını düşünmektedir. Genel olarak bilgi düzeyi 

puanları düşüktür. Spor salonlarında diyetisyenlere erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir ve bireylere 

ürünler hakkında doğru ve bilimsel bilgi verilerek farkındalık düzeyleri arttırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme Destek Ürünü, Egzersiz, Spor Salonları 

Abstract 

Sports halls are areas where people use to improve their general health, appearance and general well-being. 

People change their eating behaviors together with exercise in order to improve their physical appearance 

and thus, tend to use nutritional supplements. Using unreliable sources of information about the products and 

lack of awareness cause the unconscious consumption of products. The aim of this study is to determine how 

often individuals actively involving in exercise in the private sports centers use nutritional supplements and 

what kinds of information resources they benefit when using these products and to evaluate their level of 

knowledge about the products. Data were collected using questionnaire in two different private sports centers 

in Ankara. Kruskal Wallis, Mann Whitney U, and Chi-Square analysis methods were used to analyze the data 

obtained from questionnaire filled in by 483 participants. Frequency, mean and standard deviation were 

calculated. The results of the analysis showed that frequency of product use was 47,6%. The most commonly 

used product was protein powder. The use of protein powder was found to be statistically significant between 

genders (mostly male)(p﹤0,01). As the total duration of sporting increased, the use of products also 

increased(p﹤0,01). Product users mostly obtained information from the trainers (37,8%). The rate of 

consulting with dietitians was 7,8%. The majority of participants (63,1%) thought that they did not have 

enough knowledge about the products. Overall, their scores of knowledge level were found to be low. Sports 

halls should provide easy access to the dietitians. Exact and scientific information about the products should 

be given to the individuals, and their level of awareness should be raised. 

Keywords: Nutritional Supplements, Exercise, Sports Hall 
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BİR ALTERNATİF REKLAM TÜRÜ OLARAK VİRAL REKLAMLAR, ÖZELLİKLERİ VE 

TÜRKİYEDEN VİRAL REKLAM UYGULAMALARI 

VIRAL ADVERTISEMENTS AS AN ALTERNATIVE TYPE OF ADVERTISING, ITS 

CHARACTERISTICS AND ITS APPLICATIONS IN TURKEY 

Arş. Gör. Gülten ADALI AYDIN 

Akdeniz Üniversitesi 

 

 

Özet 

Her geçen gün günlük yaşamda etkisini arttıran internet bir iletişim kanalı olarak reklamcılık sektörünü 

de derinden etkilemektedir. Geleneksel reklam mecralarının dışında bir alternatif sunan internet 

teknolojileri sayesinde alternatif reklam türleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ivme kazanmıştır. 

Bu anlamda sürekli olarak dijitalleşmeye devam eden dünyada, daha fazla seyirciye ulaşmak ve 

etkilemek için rekabet halinde olan reklam büyük bir dönüşüm geçirmektedir. Çalışma kapsamında 

reklamın genel özellikleri üzerinde durulurken internet reklamlarının avantajlarına da değinilmiştir. 

Sektörün geçirmekte olduğu dönüşüm çalışmada reklam türlerinin karşılaştırılması yoluyla 

incelenmektedir. Viral reklamın sınırlarının çizilmeye çalışıldığı çalışmada geleneksel reklam ile viral 

reklam yapılarının farklılıkları, bu farklılıklardan doğan tanım ve özellikler ortaya konulurken; 

Türkiye’de gerçekleştirilmiş ve başarılı olmuş viral reklam örneklerine de yer verilmiştir. Dijitalleşen 

çağda viral reklamcılık maliyet açısından düşük reklam bütçelerine sahip kuruluşlar için önemli bir 

alternatif olduğu gibi yeni ürünlerin potansiyel promosyon faydalarını tüketiciye aktarma noktasında da 

fırsatlar sunmaktadır. Viral reklamcılık, reklamcıların yaratıcılıklarını özgürce kullanabilecekleri, küçük 

işletmeleri ve düşük maliyetli kampanyaların da sektörde var olmasını sağlayacak geleneksel olmayan 

bir reklam türü olarak dijitalleşmeye bağlı olarak varlığını güçlendirmeye devam edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Reklam, Alternatif Reklam, Viral Reklam, Viral Reklam Uygulamaları. 

 

Abstract 

As a communication channel, the internet’s ever-increasing impact on society and our daily lives, has 

deeply affected and transformed advertising sector. Thanks to Web 2.0 technologies providing an 

alternative on the outside of traditional advertising media; production and consumption of alternative 

advertising forms have gained momentum in our country as has all over the world. In this sense, the 

advertising sector, which is competing with itself to reach and influence bigger audiences, is undergoing 

a great transformation in an incessantly digitized and digitalized world. 

Keywords: Advertising, Alternative Advertising, Viral Advertising, Viral Application 
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ANKET KATILIMCILARININ UYGULANAN ANKETLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Gürol ZIRHLIOĞLU 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

Özet 

Anket yöntemi başta sosyal bilimler olmak üzere pek çok alanda sistematik olarak veri toplamak için 

kullanılan bir yöntemdir. Önceden üzerinde çalışılacak konu ile ilgili olarak hazırlanmış olan sorular 

katılımcılara yöneltilerek konu ile ilgili veri elde edilmeye çalışılır. Anket yöntemi kullanılarak pek çok 

konuda farklı türde veri toplamak mümkündür. Bu yöntem hızlı ve kolay veri elde etme yöntemlerinin 

başında gelmektedir. Hızlı ve ekonomik veri elde etmek şüphesiz ki yapılacak çalışma açısından 

önemlidir. Ancak bununla birlikte elde edilen verilerin niteliği, geçerlilik ve güvenirliği çok daha büyük 

önem arz etmektedir. Anketler ile sorulan sorular, özellikle davranış, tutum, duygu, tercih gibi konuları 

içeren sorular kişisel özellikleri ölçmektedir. Bu özellikler ise hızla değişkenlik gösterebilmektedirler. 

Bunun yanı sıra, yapılan çalışmanın güvenirliği açısından, anket sorularını cevaplayan kişilerin ne 

derece doğru ve güvenilir bilgi verdikleri de çok önemlidir. Gerek sorulan soru sayısı, soruların 

uzunluğu, niteliği, içeriği, ilgi çekiciliği, anlaşılabilirliği gibi hususlar cevapların tutumlarını 

etkileyebilecek hususlardır. Yapılan bu çalışmada, üzerinde çalışılmakta olan konu yöntem olarak 

kullanılmış ve bazı faktörlerin etkileri incelenerek anket yolu ile veri elde edilirken anket sorularını 

cevaplayan kişilerin görüşleri ve bu konudaki davranışları belirlenmeye ve değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anket, Katılımcı, Güvenilir Bilgi 

 

Abstract 

The survey method is a method which is used in many areas, primarily in social sciences to collect data 

systematically. Questions prepared about the subject to work on are oriented to participants to obtain 

the relevant data for the subject. By using survey method, collecting data about lots of different topics 

is possible. This is a common method to obtain data quickly and easily. Undoubtedly, achieving fast and 

economic data is important for the specific projects. However, the quality, reliability and validity of the 

data is much more important. The questions asked about behaviors, attitudes, feelings, and choice in 

particularly measure the personal characteristics. These characteristics may change very fast. Besides 

that, the accuracy and reliability of the participants’ answers are very important for reliability of the 

study. Certain issues such as the number of questions, the length of the question, the nature, content, 

interest appeal, intelligibility can affects the attitude of the participants, when they answer the questions. 

In this study, the topic which is worked on is used as the method and by investigating the effects of some 

factors, the data is obtained using survey method with which the views of the participants and their 

behaviors are determined and evaluated. 

Keywords: Survey, Participant, Reliable İnformation 
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PISA 2015 OKURYAZARLIK PUANLARI KULLANILARAK FARKLI DEĞİŞKENLERE 

GÖRE SINIFLAMA DOĞRULUĞUNUN BELİRLENMESİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Hakan KOĞAR 

Akdeniz Üniversitesi 

Dr. Gizem UYUMAZ 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

PISA, en az yedi yıl öğrenim görmüş olması koşuluyla 15 yaş öğrencilerine, üç yılda bir yapılan bir 

uygulamadır. Her üç yılda bir yapılan uygulamada 2015 yılında okuma, matematik ve fen okuryazarlığı 

temel alınmıştır. PISA 2015 okuma becerileri ve Matematik puanları ile Fen okuryazarlık alt puanları 

kullanılarak öğrencilerin ekonomik, sosyal ve kültürel durumlarına ve epistemolojik inançlarına göre 

sınıflamadaki doğruluk düzeyinin belirlenmesi bu araştırmanın amacıdır. Bu çalışma, korelasyonel 

araştırma desenindedir. Türkiye’de PISA 2015 uygulamasına, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması 

(İBBS) Düzey 1’e göre belirlenen 12 bölgeyi temsil eden 57 ilden ve okul türlerine göre 

tabakalandırılarak PISA uluslararası merkez tarafından seçkisiz yöntemle belirlenen 187 okuldan, 

toplam 5895 öğrenci katılmıştır. Bu çalışmada PISA 2015 uygulamasına katılan tüm öğrencilere ait veri 

seti kullanılmıştır. PISA 2015 öğrenci anketi ve okuryazarlık testine ait veri setleri kullanılmıştır. Bu 

amaçla, ilgili veri seti ile belirli grupları birbirinden ayırt etmede kullanılan discriminant (ayırma) analizi 

yapılmıştır. Ayırma analizinin varsayımları test edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: PISA, Okuryazarlık Puanları, Sınıflama Doğruluğu, Ayırma Analizi 

 

Abstract 

PISA − a project of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), which is 

administered every three years to 15-year-old students who have received at least seven years of 

education. In PISA 2015, the focus of assessment was on scientific literacy, with reading skills and math 

literacy. The purpose of this study is examine epistemological beliefs and economical, social and cultural 

status indices' the level of classification accuracy on scientific literacy, with reading skills and math 

literacy sub-scores. this study is correlational research. A total of 5895 students from Turkey, who were 

selected according to the Classification of Statistical Region Units (SRU), participated in PISA 2015. 

These students, who were grouped based on the type of school they were enrolled in, were selected by 

the PISA International Center via random sampling from 187 schools representing 12 regions and 57 

cities. All students datasets are used for this study. Discrimination analysis assumptions were tested. 

Keywords: PISA, Literacy Scores, Classification Accuracy, Discrimination Analysis 
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SERVICE SUPPLIER SELECTION WITH TOPSIS-GREY 

 

Yrd. Doç. Dr. Halil ŞEN 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Özet 

Özellikle son yıllara baktığımızda, dış kaynak kullanımı, tedarik bazlı küçülme ve birleşmeler gibi 

eğilimler artmaktadır. Firmanın performansı sadece kendi yeteneklerine değil aynı zamanda 

tedarikçilerinin rekabet ortamındaki yeteneklerine de bağlıdır. Rekabet gücünü korumak için tedarikçi 

seçiminin önemi artmaktadır. Tedarikçiler, bu rekabetçi pozisyona ayak uydurabilmeli ve şirketin 

tedarikçisi olarak arzulanan kalitede, arzulanan zamanda, arzulanan hızda, istenilen koşullarda mal ve 

hizmet sunabilmelidir. Satın alma maliyetlerindeki artış, tedarikçilerin seçiminin önemini arttırmaktadır. 

Üretim işletmelerinde; tedarikçilerden alınan parçaların maliyeti yüksek oranlara çıkabilmektedir. Bazı 

sektörlerde tedarikçiler, stratejik ortak pozisyonuna gelmiştir. Hizmet; tedarikçilerden de 

sağlanmaktadır. Hizmet, satın alınan bir faydadır ve hizmet tedarikçisi seçimi, hizmetin soyut olması 

nedeniyle daha karmaşık hale gelmektedir. Sadece fiyat değil aynı zamanda farklı faktörler de dikkate 

alınmalıdır. Tedarikçi seçimi, çok kriterli bir karar verme problemidir. Tedarikçi seçimi problemlerinde, 

işletmenin talebi doğrultusunda en uygun tedarikçiyi seçmek amaçlanmaktadır. Tedarikçi seçiminde 

başarısızlık, başarısız bir tedarikçi ilişkisini garanti eder. Bu operasyon zamanı kaybı, maliyet ve pazar 

kaybı anlamına gelir. Bu çalışmada, bu karmaşık seçim problemi için Topsis-Gri ile bir servis sağlayıcı 

seçilmesi amaçlandı. Şirketin ihtiyaç duyduğu organizasyon hizmetinin seçiminde belirlenen kriterlere 

göre en uygun organizasyon şirketi seçildi. 

Anahtar Kelimeler: Tedarikçi Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme,Topsis, Gri Sayılar  

 

Abstract 

Especially when we look at the last years, trends such as outsourcing, supply based downsizing and 

mergers increased. Firm’s performance depends not only their own capabilities but also their suppliers’’ 

capabilities within the competitive environment. The importance of supplier selection in order to 

maintain its competitiveness, is increasing. Suppliers need to be able to keep up with this competitive 

position and to provide the requisites of the company as a supplier, in the desired quality, at the desired 

time, at the desired speed, on the required conditions. An increase in procurement costs, increases the 

importance of the selection of suppliers. In production enterprises; the cost of the parts obtained from 

suppliers may be up to high rates. In some sectors the suppliers now have risen to the position of strategic 

partners. Service is also provided from suppliers. Service is a purchased benefit. The Service supplier 

selection is becoming more complicated due to the fact that it is abstract. Not only price but also different 

factors must be taken into account. Supplier selection is a multi-criteria decision making problem. In the 

case of supplier selection problems, it is aimed to choose the most suitable supplier in accordance with 

the demand of the business. Failure to make supplier selection guarantees an unsuccessful supplier 

relationship. This means operating time, cost and market loss. In this study, it is aimed to select a service 

provider with Topsis-Grey for this complex selection problem. The most suitable organization company 

was selected according to the criteria determined in the selection of the organization service that the 

company needed. 

Keywords: Supplier Selection, Multi Criteria Decision Making, Topsis, Grey Numbers 
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ENTROPİ TEMELLİ MAUT YÖNTEMİ İLE ALIŞVERİŞ MERKEZİ KURULUŞ YERİ 

SEÇİMİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Halil ŞEN 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Rümeysa TANUS 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Özet 

Artan rekabet koşulları nedeniyle, işletmelerin pazarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, yer seçimiyle 

ilgili doğru kararlar alınması çok önemlidir. Yatırım miktarının genellikle çok yüksek olmasından 

dolayı, yanlış̧ yer seçimi büyük zararlara sebep olabilmektedir. Bu yüzden yer seçimi problemlerinde 

yöneticilerin karar alma yeteneklerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Yer seçiminin çok önemli 

olduğu sektörlerden biri de Alışveriş̧ Merkezleri(AVM)’ dir. AVM olarak seçilecek yer; müşteri 

potansiyelinin yüksek olduğu, düşük maliyet ve yüksek kârı sağlayabilecek bir yer olmalıdır. Bu 

çalışmada, Isparta ilinde yeni bir AVM açılmasına karar verilmiş ve olası kuruluş ̧yerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda birden fazla kriterlerle, birçok alternatif arasından doğru olan 

alternatifi seçmek için Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden biri olan Entropi Temelli 

MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) yöntemi kullanılmıştır. Kriterlerin önem düzeylerini belirlemek 

için Entropi yöntemiyle objektif olarak ağırlıklandırma yapılmıştır. Çalışmada, Isparta ilinde AVM 

kuruluş ̧yeri seçimi için potansiyel bölgeler değerlendirilmiş ve bunun sonucunda alternatifler arasında 

en uygun yer seçilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alışveriş Merkezleri, Kuruluş Yeri Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme, MAUT 

 

Abstract 

Due to the increasing competition in the market, taking right decisions about the location selection is 

very important. Since the amount of investment that usually very high, choosing the wrong place may 

cause big damages. Therefore, it is important to improve the decision-making ability of managers in the 

problems of site selection. Shopping Centers One of the sectors where location selection is very 

important. A location chosen as Shopping Center should be a place providing high customer potential, 

low cost and high profit. In this study, it was decided to open a new Shopping Center in Isparta and it is 

aimed to determine the possible location of the establishment. For this purpose, with more than one 

criteria and Entropy Based Multi-Criteria Decision Making (MCDM) method were used to choose the 

right alternative among the wide range of alternatives. Objectively weighted by Entropy method was 

used to determine the importance levels of the criteria.In the study, the potential areas for choosing the 

location of the shopping centre in provice of Isparta were evaluated and as a result, the most suitable 

place among the alternatives was chosen. 

Keywords: Shopping Centres, Location Selection, Multiple Criteria Making Decision, MAUT, Entropy 
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SATIŞ ELEMANINA VE İŞLETMEYE DUYULAN GÜVENİN TEKRAR SATIN ALMA 

NİYETİNE ETKİSİ 

 

Hatice Kübra GÖK 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  

Yrd. Doç. Dr. Derya ATLAY IŞIK 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  

 

Özet 

İşletmeler kısa dönemli müşteri ilişkileri yerine dostça uzun dönemli ilişkiler kurmak için 

çalışmaktadırlar. Böylece günümüz artan rekabet koşullarında pazar paylarını sadık müşterilerle 

korumayı ve mümkün olduğunca arttırmayı hedeflemektedirler. Bu hedefe ulaşmada işletmelerin 

faaliyetlerini sürdürebilmeleri için en iyi ve güvenilir olmaları giderek önem kazanan bir unsur haline 

gelmiştir. Bu bakış açısıyla geliştirilen çalışmanın amacı tüketicilerin tekrar satın alma niyetinde satış 

elemanına ve işletmeye duyulan güvenin etkilerini araştırmaktır. Araştırmada 5-30 Haziran 2017 

tarihleri arasında, kolayda ve kartopu örnekleme bir arada kullanılarak Muğla ili sınırları içerisinde son 

1 yılda elektronik ürün satın almış tüketicilerle çalışılmıştır. 138 adet geçerli anketten elde edilen 

verilere korelasyon ve regresyon analizi SPSS 22 programı kullanılarak uygulanmıştır. Bulgulara göre 

satış elemanına duyulan güven ve işletmeye duyulan güvenin yeniden satın alma niyetine pozitif yönlü 

anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, özellikle rekabetin son derece 

yoğun yaşandığı elektronik ürünler pazarında satış yapılan işletme ve işletme çalışanlarının tüketicilerde 

yarattığı güvenin tekrar satın alma niyetine katkı sağladığı söylenebilir. Bu bildiri, Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından 17/025 kod numaralı proje ile 

desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Satış Elemanına Duyulan Güven, İşletmeye Duyulan Güven, Tekrar Satın Alma 

Niyeti, Elektronik Ürünler 

 

Abstract 

Instead of short-term customer relationships, companies are working to establish friendly long-term 

relationship. In this way they aim to survive by protecting their market share of their loyal customers 

and to increase it as much as possible. In achieving this goal, it has become increasingly important to be 

the best and most reliable that provides them to continue their operations. The aim of this study, 

developed from this point of view, is to investigate the effects of trust in salesperson and business as 

repurchase intention of consumers. The survey was conducted between June 5-30, 2017 with the 

consumers who purchased electronic products in the last 1 year within the Muğla Province borders by 

using convenience and snowball sampling together. Correlation and regression analysis were applied to 

the data obtained from 138 valid questionnaires by using SPSS 22 program. According to the findings, 

trust in the salesperson and businesses have positive effect on the intention to repurchase criteria. In the 

light of these findings, it can be said that the business and its employees who made sales in the high 

competitive market of electronic products, contributed to the intention of repurchase of products by the 

trust created for consumers.  

Keywords: Trust In Salesperson, Trust In Business, Intention To Repurchase, Electronic Products 
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AYNA NÖRONLARIN İSLAM DİNİNDEKİ YANSIMALARI 

 

Arş. Gör. Hatice Tül Kübra EROL  

Karabük Üniversitesi 

 

Özet 

Ayna nöronların tarihi 1990’lı yıllarda İtalya Parma Üniversitesi’nden Rizzolatti ve arkadaşlarının 

maymunlarda spesifik hareket ile ilgili olduklarını düşündükleri beynin F5 bölgesindeki sinir hücreleri 

üzerine yaptıkları çalışmaya dayanır. Deney esnasında, beynin aynı bölgesinde maymun bir cismi 

kavrayan birisini izlediği sırada, cismi kavradığı zamana benzer düzeyde bir elektriksel aktivite artışı 

olduğunu tesadüfen fark etmişlerdir. Belirli bir hareketin hem gerçekleştirilmesine hem de izlenmesine 

tepki verdikleri için aynı araştırmacılar bu sinir hücresi grubunu “ayna nöronlar” olarak 

isimlendirmişlerdir. Üzerine yapılan araştırmalar devam ettikçe birçok bilim adamının dikkatini çeken 

konu, alanda son yılların önemli keşiflerinden sayılmaktadır. Ayna nöronların öğrenme, taklit, empati, 

sosyalleşme, niyetleri anlama, duygusal ifadeleri anlamlandırma, bireysel farkındalık, dilin oluşumu ve 

gelişmesi, kültürün oluşumu ve yayılmasıgibi bir dizi bilişsel ve sosyal süreçle alakalı olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca ayna nöronların apraksia, otizm ve şizofreni gibi bazı psikiyatrik bozukluklarla 

bağlantılı olabileceğine dair çalışmalar da mevcuttur. Biz ise bu çalışmamızda ayna nöronlar ve onlarla 

bağlantılı olarak araştırılan öğrenme, taklit, empati, bireysel farkındalık gibi psikoloji çerçevesinde 

incelenebilecek alanları ve İslam dininde bu alanlarla ilgili gördüğümüz bakış açılarını, emir ve 

tavsiyeleri ayet ve hadisler ışığında incelemeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Ayna nöronlar, Empati, Taklit, Ayet, Hadis 

 

Abstract 

The history of the mirror neurons starts in the 1990s with the study of Rizzolatti and his colleagues 

performed on monkeys in nerves at the area F5 of brain which were considered related with specific 

action. During the experiment they incidentally found an increase in electrical activity in the same area 

of the brain when the monkey watched someone grasping an object, at a similar level to when the 

monkey grasped himself. Thus, the neurons responded to either the sight or the execution of particular 

movements, the investigators named these cells as mirror neurons.As research on the subject continues, 

the issue that attracts the attention of many scientists is considered to be one of the important discoveries 

of the field in recent years. Mirror neurons are thought to be related to several cognitive and social 

processes such as learning, imitation, empathy, socialization, understanding intentions, interpretation of 

emotional expressions, individual awareness, language formation and development, cult formation and 

spreading. There are also studies that mirror neurons may be associated with some psychiatric disorders 

such as apraxia, autism and schizophrenia. In this work, we will try to investigate the fields that can be 

examined in psychology such as learning, imitation, empathy, individual awareness related with mirror 

neurons and their implications, and point of views, orders and suggestions about these areas in Islamic 

religion in light of verses and hadiths. 

Keywords: Mirror neurons, Empathy, Imitation, Learning, Islam 
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MANEVÎ ZEKÂ NEDİR? 

 

Arş. Gör. Hatice Tül Kübra EROL  

Karabük Üniversitesi 

 

Özet 

21. yüzyılda psikologlar arasında din ve maneviyata yönelik ilgide hızlı bir artış yaşanmıştır. Yaygın 

olan din ve maneviyat araştırmalarının psikolojik davranışla ortak noktalarını tanımlamaya çalışan 

gayretler arasına manevî zekâ çalışmaları da eklenebilir Manevî zekâ kavramı yüzyılın başlarında 

literatüre girmiştir. Teorisyen olarak sıklıkla bilinen birkaç isim olsa da uygulamalar anlamında bilim 

insanları tarafından birçok ülkede oldukça araştırmaya konu olmuştur. Manevî zekâ, insanın kişiliğinin 

bir parçası olabilen birtakım kabiliyet ve yeterliliklerden oluşur. Manevî zekânın ana unsurlarını aşkın 

için kapasite, yüksek manevî bilinç durumlarına girme yeteneği; günlük faaliyet, olay ve ilişkileri bir 

kutsal duygusu ile kuşatma yeteneği; hayat meselelerini çözmek için manevî kaynaklardan yararlanma 

yeteneği; erdemli davranma ya da erdemli olma yeteneği olarak sıralamak mümkündür. Manevî zekâ 

çok eski bir geçmişi olmamasına rağmen insanların yenilik arayışlarına cevap verme ve ekonomik ve 

yönetimsel alanda kullanılma potansiyeline bağlı olarak, üzerine çok sayıda çalışma yapılan 

kavramlardan olmuştur. Yapılan çalışmalardan alınan sonuçlar başta psikoloji, eğitim, yönetim, işletme 

olmak üzere birçok alanda değerlendirilip bireysel ve kurumsal gelişmelere katkı sağlamıştır. Bu 

çalışma üzerinde tam bir uzlaşmaya varılamamış zekâ ve maneviyat tanımlarına fazla değinmeden yine 

başka tartışmalı bir konu olan manevî zekâyı teorisyenlerinden, uygulama alanlarından ve hakkındaki 

eleştirilerden hareketle genel bir çerçevede anlama çabasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Manevi Zeka, Maneviyat, Zeka, Çoklu Zeka, Aşkınlık 

 

Abstract 

In the 21st century, a rapid increase in interest toward religion and spirituality among psychologists has 

arisen. Spiritual intelligence studies can be added among the efforts to define the common points of 

psychological behavior and the studies of religion and spirituality. The concept of spiritual intelligence 

has entered to the literature at the beginning of the century. Although there are a few names that are 

often known as theoreticians, it has been subject to much research in many countries by scientists in 

terms of practice. Spiritual intelligence consists of a set of abilities and qualifications that can be part of 

one's personality. The main components of spiritual intelligence are the capacity for transcendence, the 

ability to enter into heightened spiritual states; the ability to invest everyday activities, events and 

relationships with a sense of sacred; the ability to utilize spiritual resources to solve problems in living 

and the capacity to engage in virtuous behavior. Even though spiritual intelligence has not an old history, 

it has been one of the most studied concepts because of its potential of responding to people’s pursuit 

for novelty and being used in the economic and managerial field. The results obtained from the studies 

have been evaluated in many fields especially psychology, education, management, business and 

contributed to individual and institutional developments. Without much emphasis on the definition of 

intellect and spirituality, which has not been fully reconciled on, this study is an effort to understand 

spiritual intelligence, which is another controversial subject, in a general framework, with reference to 

its theorists, application fields and criticisms about it. 

Keywords: Spiritual İntelligence, Spirituality, İntelligence, Multiple İntelligence, Transcendence 

 

 

 

  



Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 
25-26 Kasım 2017, Antalya 

 

http://multicongress.org/ 

89 

HAYVANSAL ATIKLARIN YÖNETİMİNDE DEPOLAMA YAPILARININ TASARIMI 

DESIGN OF STORAGE STRUCTURES IN LIVESTOCK WASTE MANAGEMENT 

 

Doç. Dr. Havva Eylem POLAT 

Ankara Üniversitesi 

 

Özet 

Kırsal alanlarda ve kentlerin çevresinde, çoğu denetimsiz olan hayvancılık faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 

atıklar her geçen gün çevreyi daha da fazla tehdit etmektedir. Hayvansal atıklar, çevre kirliliği yaratabilecek 

ölçüde organik katı madde, çözünemeyen ağır metaller, tuzlar, bakteri, virüs, sediment ve diğer 

mikroorganizmaları içermektedirler. Katı ve sıvı gübrenin doğrudan bir su kaynağına boşaltılması, gübre 

yığınlarından, açık yemleme alanlarından oluşan yüzey akış ve sızma olayları ve benzeri uygulamalar, yer 

altı ve yer üstü su kaynaklarında kirlenmeye yol açabilmektedir. Bu şekilde kirlenmiş olan su kaynakları ile 

beslenen göllerde doğal yaşam ortamları da olumsuz etkilenmektedir. Hayvansal atıklar su kaynaklarına 

karıştığında sudaki çözünmüş oksijen miktarını azaltarak hem su kalitesini düşürmekte hem de suda yaşayan 

canlıların hayatını tehlikeye sokmaktadır. Tüm bu nedenlerle, özellikle hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı 

bölgelerde, çevre kirliliğinin kontrolü için uygun bir atık depolama yönteminin seçilmesi gereklidir. 

Hayvansal atıkların depolanma koşulları, özellikle ABD, AB ülkeleri ve son yıllarda da ülkemizde belirli 

yasal düzenlemelerle denetlenmektedir. Ülkemizde AB’ne uyum sürecinde konu ile ilgili olarak, birçok 

çalışma yapılmaktadır Ancak hayvancılığın geleneksel biçimde yapılması, yasal düzenlemelerin hayata 

geçirilmesini zorlaştırmaktadır. AB fonları ya da devlet destekleri ile desteklenen hayvancılık işletmelerinin 

yapısal açıdan planlama aşamasından uygulama aşamasına kadar denetlenmesi ve izlenmesi gerekir. Bu 

çalışmada, Hayvancılık kaynaklı atıkların depolanma koşullarına ilişkin yasal düzenlemeler, depolama 

yapılarının tasarımında göz önünde bulundurulması gerekli ilkeler üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Gübre, Depolama, Katı Gübre, Sıvı Gübre, Hayvansal Atık 

 

Abstract 

Wastes from livestock activities, which are mostly uncontrolled in rural areas and around the cities, threaten 

the environment more and more every day. Livestock wastes consist of solid organic matters, heavy metals, 

salts, sediment, bacteria, viruses and other micro organisms which have potential for environmental pollution. 

Discharge of solid and liquid waste directly into a source of water, surface runoff and leaking events such as 

from fertilizer piles, open feeding areas and similar applications can lead to contamination in groundwater 

and surface water sources. In this way, the natural habitats in lakes fed by contaminated water resources are 

also adversely affected. These wastes make reduced the dissolved oxygen in water resources by going into 

the chemical reactions. These cases make reduce the quality of water and also endanger the living organisms 

in water. For all these reasons, it is necessary to choose a suitable waste and manure storage method for 

environmental pollution, especially in regions where livestock are intensive. The storage conditions of animal 

wastes controlled by specific legal regulations, especially in the USA, EU countries and in recent years in 

our country, too. There are many studies in the subject of adaptation process to EU in our country. However, 

the traditional animal husbandry makes it difficult to implement the legal regulations. The animal husbandry 

structures, which are supported by EU funds or government supports, should be inspected and monitored 

from the structural planning stage to the application stage. This study focuses on the legal regulations 

regarding the storage conditions of livestock waste and the principles necessary to take into account in 

designing the storage facilities. 

Keywords: Manure, Storage, Solid Manure, Liquid Manure, Livestock Waste 
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BİYOGAZ: TÜRKİYE’DE POTANSİYELİ VE ÖRNEK BİR ALAN ÇALIŞMASI 

BIOGAS: POTENTIAL IN TURKEY AND A CASE STUDY 

 

Doç. Dr. Havva Eylem POLAT 

Ankara Üniversitesi 

 

Özet 

Dünyada, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması; geleneksel enerji kaynakları rezervlerinin 

azalması ve özellikle de çevrenin korunması bakımından önemle üzerinde durulan bir konudur. 

Ülkemizde ise son yıllarda konuya olan ilginin artmasına rağmen, yenilenebilir enerji kaynaklarına 

ilişkin tesislerin ilk yatırım masraflarının yüksek olmasından dolayı uygulamada tercih 

edilememektedir. Biyogaz, kaynağı çoğunlukla hayvansal ve bitkisel üretim sonucu ortaya çıkan 

atıkların üzerinde anaerobik biyoteknoloji kullanılması sonucu oluşan metan içeriği fazla olan ve enerji 

eldesinde kullanılabilen bir gaz karışımıdır. Anaerobik çürütme sonucu elde edilen biyogaz, 

kojenerasyon sistemleri yardımıyla özellikle kırsal konutlarda ve tarım işletmeleri yapılarında elektrik, 

ısınma, yemek pişirme ve benzeri enerji gereksinimleri için kullanılabilir. Biyogaz, dünyada, Almanya 

başta olmak üzere, Çin, Hindistan, Hollanda gibi ülkelerde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Ülkemizdeki hayvan varlığının ve bitkisel üretim durumunun da göz önüne alınarak, yapılan çalışmalar 

özellikle kırsal alandaki enerji gereksinimlerinin önemli bir kısmının biyogaz sistemleri ile 

karşılanabileceğini göstermiştir. Biyogaz eldesinden sonra açığa çıkan atıklar ise bitki ve toprak için 

oldukça yarayışlıdır. Bu atıkların yeniden tarımsal üretimde kullanılması ile çevrenin korunması da 

sağlanmış olacaktır. Özellikle çiftlik seviyesinde biyogazın kullanımı enerji gereksinimlerini büyük 

ölçüde azaltacaktır. Teknik, yasal ve mali bir takım engeller, ülkemizde biyogazın kullanılmasını 

sınırlandırmaktadır. Gerekli yasal düzenlemelerle birlikte destek ve teşviklerin artırılması ile sorunların 

büyük bir kısmı çözülecektir. Bu çalışmada, Türkiye’nin mevcut biyogaz potansiyeline ilişkin veriler 

ile yapılan örnek bir biyogaz tesisi çalışmasına ilişkin veriler paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Biyogaz, Atık, Tarım, Hayvancılık, Yenilenebilir Enerji 

 

Abstract 

In the world, the issue of use of renewable energy sources is emphasized because of a reduction in the 

reserves of traditional energy resources, and in particular, environmental protection. In our country, 

facilities for renewable energy sources are not preferred in practice because of the high initial investment 

costs despite the increasing interest in the subject in recent years. Biogas is a gas mixture that can be 

used in the energy field, with the excess of methane content resulting from the use of anaerobic 

biotechnology on animal and plant production wastes. Biogas from anaerobic digestion process can be 

used for electricity, heating, cooking and etc. energy requirements, especially in rural housing and 

farming operations, with the help of cogeneration systems. Biogas is widely used in countries such as 

China, India and the Netherlands, especially in Germany, around the world. Taking into account the 

animal existence in our country, studies have shown that a considerable part of the rural energy needs 

can be met with biogas systems. The wastes released from biogas are very useful for plants and soil. 

The use of these wastes in agricultural production will also protect the environment. The use of biogas, 

especially in rural level, will greatly reduce energy requirements. Technical, legal and financial obstacles 

limit the use of biogas in our country. A large part of the problems will be solved by increasing the 

support and incentives together with the necessary legal arrangements. In this study, data related to the 

study of an exemplary biogas plant constructed with data on the current biogas potential of Turkey will 

be shared. 

Keywords: Biogas, Waste, Agriculture, Livestock, Renewable Energy 
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ÇEVRENİN KORUNMASINDA HAYVANSAL ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNİN 

ROLÜ 

THE ROLE OF HANDLING LIVESTOCK WASTES IN THE ENVIRONMENTAL 

PROTECTION 

Doç. Dr. Havva Eylem POLAT 

Ankara Üniversitesi  

 

Özet 

Çiftlik hayvanlarının atıkları ve hayvancılık faaliyetleri sonucu oluşan katı ve sıvı formundaki atıklar 

uygun bir atık yönetim sistemi ile kontrol altına alınamazsa hava kalitesinde, toprak ve su kaynaklarında 

kirlilik yaratabilmektedir. Sözü edilen bu kirlilik; su kaynaklarında bakteriyel, fosfor ve azot kirliliği, 

patojenik bakteriler nedeniyle, insan ve hayvan sağlığının bozulması, kontrolsüz arazi uygulamaları 

sonucu bitki ve toprak yapısında bozulmalar olarak sıralanabilir. Günümüzde, hayvansal atıkların 

bertaraf edilmesi yerine daha çok nasıl değerlendirileceği konusu önem kazanmaktadır. Atıkların uygun 

bir yöntemle değerlendirilmesi; su, toprak ve hava gibi doğal kaynakların korunmasında bir anahtar 

olmaktadır. Nitekim daha çok tarım arazilerinde toprak ve bitki besin maddesi-gübre olarak 

değerlendirilen atıklar, kompostlama yapılarak daha yararlı bir gübre haline getirilmektedir. 

Günümüzde özellikle kırsal alanlarda enerji maliyetlerini en aza indirgemek amacıyla biyogaz 

tesislerinden elde edilen enerjinin kullanılması da hayvansal atıkların bir değerlendirme yöntemidir. 

Hayvansal atıkların, işlendikten sonra balık yemi için hammadde olarak kullanılması da diğer bir 

değerlendirme yöntemi olmaktadır. Bu çalışmada, hayvancılık kaynaklı atıkların uygun koşullarda 

yeniden kullanılmasının doğal kaynakların korunmasında ve bu kaynakların sürdürülebilirliğindeki 

önemi üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hayvansal Atık, Atık Değerlendirme, Çevre, Kompost, Biyogaz 

 

Abstract 

If not carefully managed, animal wastes and other byproducts of livestock production can have 

significant negative impact on the environment such a natural resources like soil, water and air. This 

pollution is mentioned; bacterial, phosphorus and nitrogen pollution in water resources, deterioration of 

human and animal health due to pathogenic bacteria, resulting degradation in plant and soil structure 

because of uncontrolled land applications, Today, the issue of handling the animal wastes rather than 

disposal is becoming more important. Appropriate waste handling system is a key for preservation 

natural resources such as water, soil and air. As a matter of fact, wastes which are considered as soil and 

plant nutrients-fertilizer in agricultural land are composted and turned into a more useful fertilizer. 

Especially, in rural areas, the use of energy from biogas plants in order to minimize energy costs is also 

handling method of animal wastes. The use of animal waste after a set of processed as raw material for 

fish feed is another method of handling. This study focuses on the importance of reusing the livestock 

wastes in appropriate conditions for conservation and sustainability of natural resources. 

Keywords: Livestock Waste, Handling Waste, Environment, Compost, Biogas 
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KIRSAL ALANDA ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TARIMSAL FAALİYETLERE 

ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

DETERMINING OF LAND CONSOLIDATON EFFICIENCY ON AGRICULTURAL 

ACTIVITIES IN RURAL AREAS 

 

Doç. Dr. Havva Eylem POLAT 

Ankara Üniversitesi 

 

Özet 

Nüfusun hızla artması ile birlikte beslenme gereksiniminin de artmasına neden olmaktadır. Bu gereksinimin her 

bir birey için eşit ve yeterli düzeyde karşılanamaması, açlık ve yetersiz beslenme gibi insanlığın temel ve ciddi 

sorunları da beraberinde getirmektedir. Artan beslenme talepleri tarımsal üretim faaliyetlerinin önemini de 

arttırmaktadır. Tarıma açılan arazilerin nüfus artışına paralel olarak arttırılması ve gıdaya olan talebin tam olarak 

karşılanması mümkün olmadığına göre, bu sınırlı arazilerden daha fazla verim alabilme yollarının aranması 

gerekmektedir. Birim alandan sağlanan verimin artırılmasında; teknoloji seviyesi, üretimde kullanılan tohum, 

gübre, ilaç, sulama vb. girdilerin miktarı ve kalitesinin iyileştirilmesi, sulama, drenaj, toprak muhafaza, arazi 

tesviyesi ve toprak ıslahı gibi tarla içi hizmetlerinin geliştirilmesi ön plana çıkmaktadır. Tarımla uğraşan nüfusun 

bir bölümünün topraksız oluşu, tarım işletmelerinde toprak yetersizliği ya da toprak mülkiyetlerinin dengesiz 

dağılımı tarımsal üretimden elde edilen verimi ve geliri önemli ölçüde azaltmaktadır. Ülkemizde tarım arazilerinin 

küçük, parçalı ve dağınık olması; sulama ve ulaşım gibi tarla içi hizmetlerden yeterince faydalanılamaması, su ve 

toprak kaynaklarından beklenen faydaların azalması, işgücü, sermaye ve üretim kayıplarına neden olmakta ve 

tarımsal üretimi ekonomik bir üretim olmaktan çıkartmaktadır. Bütün bu gerekçeler, parçalanmış tarım arazilerinin 

ve kırsal alandaki arazilerin mülkiyetlerinin yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. Kırsal kalkınma ve kırsal 

bölge planlaması çalışmalarında arazi toplulaştırması projeleri önemli bir yer tutmaktadır. Kırsal alanda ancak 

tarımsal üretimin iyileştirilmesi ile kalkınma ve gelişme sağlanabilir. Bu çalışmada, arazi toplulaştırmasının 

tarımsal üretimdeki etkisi, çeşitli toplulaştırma projelerine ait örnekler ile belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Arazi Toplulaştırması, Tarımsal Üretim, Parsel Büyüklüğü, Parsel Sayısı, Kırsal Planlama 

 

Abstract 

Along with the rapid increase in population, it also leads to an increase in nutritional needs. Failure to meet this 

requirement equally and adequately for each individual brings with it fundamental and serious problems of 

humanity such as starvation and malnutrition. Increasing nutritional requirements also increase the importance of 

agricultural production activities. Since it is not possible to increase tariffs in parallel with population growth and 

to fulfill the demand for food, it is necessary to search for ways to get more efficiency from these limited sources. 

Increasing the yield from the unit area; technology level, seed used in production, fertilizer, medicine, irrigation 

etc. improvement of the quantity and quality of inputs, irrigation, drainage, soil conservation, land reclamation and 

soil rehabilitation. Landlessness of a part of the population engaged in agriculture, inadequacy of land in 

agricultural enterprises or unbalanced distribution of land ownership significantly reduces the yield and income 

from agricultural production. The fact that agricultural land in our country is small, fragmented and scattered; the 

inadequate utilization of in-field services such as irrigation and transportation, the reduction of expected benefits 

from water and land resources, labor, capital and production losses, and agricultural production from economical 

production. All these reasons necessitate the rearrangement of the property of fragmented agricultural lands and 

the land in the countryside. Land consolidation projects have an important place in rural development and rural 

area planning studies. Development and development can be achieved in the rural area only by improving 

agricultural production. In this study, the effect of land consolidation on agricultural production was tried to be 

determined by examples of various consolidation projects. 

Keywords: Land Consolidation, Agricultural Production, Parcel Size, Number Of Parcel, Rural Planning 
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ANADOLU’DA GELENEKSEL YAPIM SİSTEMLERİ VE SINIFLANDIRMA 

PROBLEMATİĞİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Hilal Tugba ÖRMECİOĞLU 

Akdeniz Üniversitesi  

Özet 

Bir yörede yapı yapma kültürü üzerinde etkisi olan çok sayıda faktör vardır. Yapının yapıldığı yerin 

iklimi, zemin yapısı, florası, yaşayan topluluğun gündelik yaşam alışkanlıkları, sosyo-kültürel ilişkileri 

yapı yapmaya etki eden faktörlerden bazılarıdır. Bunlar plan tiplerinden, taşıyıcı sistemlere, malzeme 

kullanımından, yapım süreçlerine farklı birçok boyutta yapılı çevrenin inşasını etkilemiştir. Ancak 

Anadolu gibi hemen her yerleşim biriminde farklı zenginlikler taşıyan, çeşitli geleneksel yapım 

sistemlerini bir arada barındıran bir coğrafyada ne yazık ki bu çeşitliliğin nedenlerini anlamaya çalışmak 

kolay değildir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye Anadolu topraklarının hemen hemen her yerleşim 

biriminde farklı zenginlikler barındıran yerel mimari dokular vardır. Bunlar bazen yöresel malzemelere, 

bazen geleneksel yapım sistemleriyle, bazen yerel mekan kullanımlarıyla bazen de bunların birden 

fazlasının birarada kullanılmasıyla farklılaşır, çeşitlenirler. Bugün büyük kısmı yok olmuş olan yerel 

mimarideki söz konusu zenginliği sürdürülebilir kılmak için öncelikle bu çeşitliliğin nedenlerini 

anlamak gerekmektedir. Bu çalışmada, ülkemizdeki vernaküler mimarlığın somut verilere göre yapılmış 

çeşitli sınıflandırmaları ele alınacak ve bu sınıflandırmaların neden farklılıkları açıklayamakta yetersiz 

kaldığı tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Yapım Sistemleri, Yöresel Mimari, Çevresel Faktörler 

 

Abstract 

There are many factors affecting the constructive culture of a region. The climate, the soil structure, the 

flora of the site where it is built, the daily life habits of the living community, and socio-cultural 

connections are some of the factors that influence building. From planimetric types to structural systems, 

material preferences to construction processes these factors affected the construction of a built 

environment in numerous ways. Nevertheless, it is quite problematic to understand the reason of this 

diversity in such a geography like Anatolia where each habitat differentiates in constructive culture. In 

almost every settlement of Anatolian lands from east to west, from north to south, there are local 

architectural patterns that have different assortments. They are sometimes differentiated and diversified 

by local materials, sometimes by traditional construction systems, sometimes by local use, sometimes 

by the use of more than one of them. Today, in order to sustain this assortments in the vernacular 

architecture, which has mostly disappeared today, it is necessary to understand the reasons for this 

diversity. In this study, the classifications of Anatolian vernacular architecture depending on tangible 

factors will be examined and the deficiencies of these classifications in explaining the diversities will 

be discussed. 

Keywords: Vernacular Architecture, Environmental Factors, Traditional Construction Systems 
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ANADOLU’DA GELENEKSEL YAPIM SİSTEMLERİ VE SINIFLANDIRMA 

PROBLEMATİĞİ 

 

Doç. Dr. Hilal Tugba ORMECIOGLU 

Akdeniz Üniversitesi  

 

Özet 

Bir yörede yapı yapma kültürü üzerinde etkisi olan çok sayıda faktör vardır. Yapının yapıldığı yerin 

iklimi, zemin yapısı, florası, yaşayan topluluğun gündelik yaşam alışkanlıkları, sosyo-kültürel ilişkileri 

yapı yapmaya etki eden faktörlerden bazılarıdır. Bunlar plan tiplerinden, taşıyıcı sistemlere, malzeme 

kullanımından, yapım süreçlerine farklı birçok boyutta yapılı çevrenin inşasını etkilemiştir. Ancak 

Anadolu gibi hemen her yerleşim biriminde farklı zenginlikler taşıyan, çeşitli geleneksel yapım 

sistemlerini bir arada barındıran bir coğrafyada ne yazık ki bu çeşitliliğin nedenlerini anlamaya çalışmak 

kolay değildir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye Anadolu topraklarının hemen hemen her yerleşim 

biriminde farklı zenginlikler barındıran yerel mimari dokular vardır. Bunlar bazen yöresel malzemelere, 

bazen geleneksel yapım sistemleriyle, bazen yerel mekan kullanımlarıyla bazen de bunların birden 

fazlasının birarada kullanılmasıyla farklılaşır, çeşitlenirler. Bugün büyük kısmı yok olmuş olan yerel 

mimarideki söz konusu zenginliği sürdürülebilir kılmak için öncelikle bu çeşitliliğin nedenlerini 

anlamak gerekmektedir. Bu çalışmada, ülkemizdeki vernaküler mimarlığın somut verilere göre yapılmış 

çeşitli sınıflandırmaları ele alınacak ve bu sınıflandırmaların neden farklılıkları açıklayamakta yetersiz 

kaldığı tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Yapım Sistemleri, Yöresel Mimari, Çevresel Faktörler 

 

Abstract 

There are many factors affecting the constructive culture of a region. The climate, the soil structure, the 

flora of the site where it is built, the daily life habits of the living community, and socio-cultural 

connections are some of the factors that influence building. From planimetric types to structural systems, 

material preferences to construction processes these factors affected the construction of a built 

environment in numerous ways. Nevertheless, it is quite problematic to understand the reason of this 

diversity in such a geography like Anatolia where each habitat differentiates in constructive culture. In 

almost every settlement of Anatolian lands from east to west, from north to south, there are local 

architectural patterns that have different assortments. They are sometimes differentiated and diversified 

by local materials, sometimes by traditional construction systems, sometimes by local use, sometimes 

by the use of more than one of them. Today, in order to sustain this assortments in the vernacular 

architecture, which has mostly disappeared today, it is necessary to understand the reasons for this 

diversity. In this study, the classifications of Anatolian vernacular architecture depending on tangible 

factors will be examined and the deficiencies of these classifications in explaining the diversities will 

be discussed. 

Keywords: Vernacular Architecture, Environmental Factors, Traditional Construction Systems 
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EFL LEARNERS’ PERCEPTIONS OF PRONUNCIATION 

 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAFES  

Akdeniz Üniversitesi 

 

Abstract 

In the last two decades or so, the area of language teaching has witnessed an upsurge of interest on 

learners; individual differences in language learning, learners’ perceptions of language learning, 

language learning strategies and so on. One of these areas is pronunciation. Although there is enough 

study on language learners’ perception of pronunciation, we have no study on pre-service EFL teachers’ 

perception of pronunciation. Driven by this apparent need, we, in this paper, aim to investigate Turkish 

university students’ perceptions concerning pronunciation. The data was gathered through a five-point 

Likert scale questionnaire. The findings of the study draw our attention to pronunciation difficulties 

which have long been neglected. Pedagogical implications drawn from the findings will be discussed in 

detail. 

Keywords: EFL, Teaching Language Skills, Teaching Pronunciation 
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KÜRESEL RANT AĞLARI VE YARIŞAN ŞEHİRLERİN ROLÜ 

 

Hüseyin Mert ARSLAN 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Doç. Dr. Yavuz DUVARCI 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

 

Özet 

Küreselleşen şehirlerin kendi ard alanlarından beslenmek zorunda olmadığı, ancak küresel ağa erişimleri 

sayesinde, dünya genelindeki kaynaklara erişimlerinin daha ön plana geçtikleri bilinmektedir. Bu 

anlamda küresel şebekede yer bulabilen, küreselleşen şehirlerin üstlendikleri rantsal değerleri elde 

etmede, ulus sınırları ötesindeki ulaşım, finansal ve iletişim bağlantılarıyla ulusal kaynaklara bağımlı 

olmadıkları ve sonuçta ulusal hedeflere bağlı hareket etmekten de uzak kaldıkları sıkça söylenmiştir. 

Ancak, diğer yandan yarışan küresel şehirlerin kendi ülke ekonomilerinin gelişiminde hala başat 

motorlar olarak büyük rol oynadıkları anlaşılmıştır. Bu ise ilk ifadeye zıt bir görüştür. Buna göre, bu 

şehirlerin ülke sınırlarından bağımsızlaştığı söylense dahi, ülke kalkınma planlarında yerkürede gezen 

yatırımları çekmede önemli araçsal mekanizmalar olarak kullanılmaları tartışılmaktadır. Bunu, küresel 

kapitalist düzende edindikleri küresel rantlar, ve beraberindeki “yatırım yapılmaya aday” çekicilikleri 

üzerinden elde edebilmektedirler. Bu makalede, küresel rekabet ve/ya işbirliği (bölgesel şehir 

kümelenmeleri) içindeki şehirlerin, ulus sınırları ötesi bağlantıları olsa da bu tür kalkınma hedeflerinde 

nasıl bir mekanizma olarak kullanıldıkları, şehir rantı kuramları çerçevesinde tartışılacaktır. Sonuçta, 

(1) şehirlerin sadece kendi içlerindeki rant piyasaları, ve yakın çevrelerinden (bölgesel, ard alandan) 

rantsal güç toplamadıkları, fakat küresel ağ üzerinden de önemli oranda güç topladıkları anlaşılır, (2) 

ülkeler bünyelerindeki küresel yarışabilen şehirleri “yönetebilirlerse” ancak bu yükselen “küresel” 

rantları ülke ekonomisine faydalı olacak şekilde ülke içine aktarabilirler. 

Anahtar Kelimeler: Rant, Küresel Rant Ağları, Yarışan Şehirler, Spekülasyon 

 

Abstract 

That the globalized cities do not have to feed on their own hinterlands but their accessibility to the global 

resources is a known fact coming forefront. Those global cities who can find a place in the network are 

usually said to loose ties to the national resources because of their cross-boundary financial, transport, 

and communication channels, and,  they are said to behave unresponsive to the national policies  in 

acquiring the rental values that they are aspired.  On the other hand, some pointed out the very important 

role these competing cities play in running of the national economy. Accordingly, even if they are free 

from the national boundaries, the instrumental use of such cities in the national development plans in 

attracting the flowing capital over the globe. They can maintain this position from their global rent 

values they have accumulated, and from being candidates “worth to invest” attractiveness  in the 

capitalist system. In this paper, how these cities can be utilized as tools for such development targets, 

even if they have cross-boundary interrelations,  will be discussed within the perspective of urban rent 

theories. As a conclusion, we can say (1) that the major cities do not only collect power from domestic 

rent markets, and the closer regions, but that a considerable share comes from the global market over 

the global networks, and (2)  that if the countries can manage those cities well that they own, then they 

can internalize most of the global rents to make use of effectively in the national economy.  

Keywords: Rent, Global Rent Networks, Competing Cities, Speculation 
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KENTSEL DIŞ MEKÂNLARIN NİTELİKLERİNİN İNCELENMESİ: PAMUKKALE 

ÖRNEĞİ 

INVESTIGATION OF QUALIFICATIONS BELONGING TO URBAN OUTDOOR SPACES: 

A CASE STUDY OF PAMUKKALE-DENIZLI, TURKEY 

 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Samet AŞIKKUTLU 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Doç. Dr. Cengiz YÜCEDAĞ 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Özet 

Çalışmanın amacı, Denizli İli’nin Pamukkale İlçesi’nde bulunan kentsel dış mekânları kaliteleri 

açısından sistematik olarak incelemektir. Bu amaçla, 6 farklı mekân tipolojisine göre ayrılmış 40 kentsel 

dış mekân kent sakinlerine ve kent yaşamına yaptıkları katkıları bağlamında niteliksel olarak 

incelenmiştir. Bu incelemede alanların nitelikleri, yaşanabilirlik, erişilebilirlik ve duyarlılık ölçütleri 

çerçevesinde belirlenmiştir. Değerlendirmelere göre, halk kütüphanesi kentsel dış mekân niteliği 

bakımından uygun bulunmaz iken, Atalar Sadettin Kıbrıslıoğlu İlköğretim Okulu az uygun bulunmuştur. 

Diğer taraftan, incelenen 40 dış mekândan 20'sinin çok uygun olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak, 

kentsel dış mekânların kalitesi beklenen düzeydedir (% 69 ve üstü). Sonuç olarak, ölçütler ve uygunluk 

değerleri bakımından düşük ve orta kalitede olduğu saptanan dış mekânlar yeniden gözden geçirilerek, 

kent yaşamındaki verimlilikleri artırılmalı ve kent ile bütünleşmeleri sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dış Mekân, Pamukkale, Kalite, Uygunluk 

 

Abstract 

The aim of the study is to systematically examine the urban outdoors in Denizli Province's Pamukkale 

County in terms of their qualities. For this purpose, 40 outdoor spaces classified based on 6 different 

space typologies have been qualitatively examined in the context of urban residents and their 

contribution to urban life. The qualities of the sites in this examination are determined by the criteria of 

viability, accessibility and sensitivity. According to the evaluations, while the public library was not 

suitable for outdoor quality, Atalar Sadettin Kıbrıslıoğlu Primary School was found less suitable. On the 

other hand, it has been found that 20 out of 40 examined outdoors are found very suitable. In general, 

the quality of outdoor space is the expected level (69 % and over). As a result, the outdoors, which are 

determined to be low and medium quality in terms of criteria and conformity values, should be re-

examined and their efficiency in urban life should be increased and their integration with the city should 

be ensured. 

Keywords: Urban Outdoor Space, Pamukkale, Quality, Suitability 
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EFFECT OF KINANTHROPOMETRIC PROFILE OF YOUNG FEMALE SWIMMERS ON 

LEG STRENGTH AND HAND GRIP STRENGTH 

 

İbrahim Can NEFESOĞLU 

Ordu Üniversitesi  

Prof. Dr. Orhan BAŞ 

Ordu Üniversitesi  

 

Özet 

Giriş ve Amaç: Morfolojik yapı ve antropometrik değerler sportif performansı ve başarıyı etkileyen 

önemli parametrelerdir. Çalışmamızda fiziksel yapı ve kuvvet arasındaki koreasyonu değerlendirmek 

amacıyla çalışmamızda genç kadın yüzücülerde kinantropometrik profilin bacak kuvveti ve el kavrama 

kuvveti üzerine etkisini incelemeyi hedefledik. Materyal ve Metod: Çalışmaya Ordu Üniversitesi Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulunun onay kararı alındıktan sonra başlandı. Üzerinde antropometrik ölçüm 

yapılan sporcular bölgemizde bulunan lisanslı sporculardır. Ölçümlere başlamadan önce her sporcuya 

ve antrenörüne çalışma hakkında dataylı bilgi verildi ve akabinde gönüllü onam formu imzalatıldı. 

Sporculanın Boy, kilo, ağırlık ölçümleri alındıktan sonra antropometrik set ile çevre, çap, genişlik ve 

uzunluk ölçümleri olmak üzere her sporcudan toplam yirmi dört antropometrik ölçüm alındı. Sonra el 

ve ayak dinamometresi kullanılarak sporcuların el kavrama ve bacak kuvveti ölçüldü. Bulgular ve 

Sonuç: Çalışmada alınan ölçüm değerleri için öncelikle Kolmogrov-Smirnow testi ile normallik 

varsayımı kontrol edildi. Tüm istatistiksel hesaplamalar SPSS 22.0 V. İstatistik Paket programda 

yapıldı. Analizlerin sonucunda tüm antropometrik verilerin el pence kuvveti ve bacak kuvveti ile 

aralarında pozitif korelasyon tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Anthropometri, Yüzme, Kuvvet, Kinantropometri 

 

Abstract 

Introduction and Aim: Morphologic structure and anthropometric values are significant parameters 

affecting sporting performance and success. In our study with the aim of assessing the correlation 

between physical structure and strength, we aimed to investigate the effect of the kinanthropometric 

profile of young female swimmers on leg strength and hand grip strength. Materials and Methods: The 

study began after receiving permission from Ordu University Clinical Research Ethics Committee. 

Sportspeople with anthropometric measurements performed were licensed swimmer. Before beginning 

the measurements, each swimmer and trainer were given detailed information about the study and then 

signed a voluntary consent form. After the height and weight measurements were taken, the 

anthropometric set measurements of circumference, diameter, width and length, a total of twenty four 

anthropometric measurements for each swimmer, were taken. Later a hand and foot dynamometer was 

used to measure the hand grip and leg strength of each swimmer. Results and Conclusion: The 

measurement values obtained in the study were first checked for the assumption of normality with the 

Kolmogorov-Smirnov test. All statistical calculations were completed with the SPSS 22.0 v statistical 

program. The results of the analyses found that all anthropometric data had positive correlations with 

hand grip strength and leg strength. 

Keywords: Anthropometry, Swimming, Strength, Kinanthropometry 
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BALKAN DEVLETLERİ ve OSMANLI DEVLETİ ARASINDA TABİİYET TARTIŞMLARI 

SUBJECTHOOD DISCUSSIONS BETWEEN BALKAN STATES AND OTTOMAN STATE 

 

Doç. Dr. Abidin TEMİZER 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Doç. Dr. İbrahim SERBESTOOĞLU 

Amasya Üniversitesi 

 

Özet 

19. yüzyıl dünya siyasi haritasıyla birlikte Balkan coğrafyasının da yeniden şekillendiği bir dönemdi. 

Uzun yıllar Osmanlı hakimiyeti altında yaşayan Balkan halkları kültürel farkındalıklarını Fransız 

İhtilali’nin yaydığı milliyetçi duygularla bağımsız bir devlet olma yolunda kullanıyorlardı. Bağımsız bir 

devlet kurmanın birçok sorunu ortadan kaldıracağına, Müslüman boyunduruğundan kurtulmanın 

Balkanları geliştireceğine inanılıyordu. Nitekim Yunan Krallığı’nın bağımsızlığı ile başlayan 

devletleşme süreci bu inancı boşa çıkarttığı gibi yeni bir takım sorunları da beraberinde getirdi. Yeni 

kurulan Balkan devletlerinin topraklarında yaşayan Müslümanların tabiiyet sorunu da bunlardan 

birisidir. Ulus-devlet formatında tasarlanan Balkan devletleri homojen bir kültürün temsilcisi olarak 

öteki  diye algılanan Müslümanları topraklarında görmek istememişlerdir. Nitekim Osmanlı Devleti ile 

yapılan ikili anlaşmalarda Balkan Müslümanlarının tabiiyetleri müzakere edilmiştir. Çalışmamız Balkan 

Devletleri ve Osmanlı Devleti arasında varılan anlaşmalara göre tespit edilen Balkan Müslümanların 

tabiiyetini incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Balkan Devletleri, Tabiiyet 
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YANGIN MEVZUATINDA MEVCUT YAPI TANIMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 

 

Yrd. Doç. Dr. İkbal ERBAŞ                         

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Nüfus yoğunluğundaki ani artışlar ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan hızlı kentleşme kenti farklı 

tehlikelerle yüz yüze getirmektedir. Yangın tehlikesi de kentin ve kentlilerin karşılaştığı en önemli 

tehlikelerden biridir. Günümüzde her ne kadar çıkabilecek yangınların en aza indirilerek can ve mal 

kaybının önlenmesini sağlamak üzere alınması gereken tedbirler yangın mevzuatı ile hüküm altına 

alınmış olsa da mevcut yapılarda bu hükümlerin uygulanabilirliği önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu 

çalışma geçmişten günümüze Türkiye`de uygulanmış ve ayrıca halen uygulanmakta olan yangın 

mevzuatında yer alan “mevcut yapı” tanımının kapsamındaki değişimi incelemeyi hedef almaktadır. Bu 

amaçla çalışma kapsamında 1966 yılından günümüze kadar olan süreçte yürürlükte olan kanunlar 

“mevcut yapı” tanımı açısından incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mevcut yapı, Yangın, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 

yapım 

 

Abstract 

Rapid population growth and rapid urbanization expose the city with different danger. The danger of 

fire is one of the most important hazards that the city and the citizens face with. Today although the 

measures to be taken in order to prevent the loss of life and property by reducing the number of most 

possible fires are defined in the fire regulations, the applicability of these regulations is an important 

problem for existing buildings. This study aims to examine the change in the definition of the “existing 

building” term in the fire legislation that has been applied in the past and at the present day in Turkey. 

For this purpose, the fire regulations in effect from 1966 until the present day have been examined in 

terms of the “existing building” definition. 

Keywords: Existing Building, Fire, Regulation on the Protection of Buildings from Fire, Construction 
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 Yıldız Teknik Üniversitesi 

 

Özet 

Fotoğrafçılık Üzerine isimli kitabında Susan Sontag “fotoğraf makinesinin bir silahın yüceltilmiş hali 

olması gibi birinin fotoğrafını çekmek de bir cinayetin yüceltilmiş halidir.” (Sontag, 2005, 19) diyerek 

fotoğraf makinesinin karşısına konulan, yoluna çıkan herhangi bir varlığı manipüle eden ya da o varlığın 

sahibi olan bir silah olduğunu iddia etmektedir. Gerçek gücü bulunuşunun ilk dönemlerinde pek 

anlaşılmayan, daha çok çevreyi belgelemek ve anı yakalamak amacıyla kullanılan, insanlığın 

gerçekleştirdiği en önemli buluşlardan biri olan fotoğrafın bu durağan özelliği bulunuşunu izleyen 

dönemlerde kaçınılmaz bir biçimde değişmiştir. Fotoğraf yaygınlıkla gerçeğin nesnel bir belgesi olarak 

kabul gördüğünden insanları yaşananlara tanıklık etmeye ve olan biten hakkında düşünmeye iter. Geniş 

halk kitlelerine sözel anlatıma ya da minyatür ve resim sanatında olduğu gibi aracı olarak bir sanatçıya 

gerek olmadan ulaşabilmesi, gündemde bulunmayan bir noktayı gündeme taşıması, kamuoyu 

oluşturması ve taşıdığı mesajla kamuoyunu yönlendirebilmesi fotoğrafı toplumsal ve siyasal düzlemde 

çok güçlü bir iletişim aracı haline getirmiştir. Daha güçlü ifade etmek gerekirse “Kendi başına hiçbir 

şeyi açıklayamayan fotoğraf, çıkarıma, spekülasyona ve fanteziye bitmez tükenmez bir çağrıdır.” 

(Sontag, 2005, 17). Bu yargı da aslında fotoğrafın doğasına ve kullanımına yönelik çok önemli bir 

saptamadır. Fotoğrafın bu doğasını dikkate alan bu çalışma dünya çapında farklı zaman dilimlerinden 

örnekleri ele alarak fotoğrafın insani krizler, savaşlar ve işgaller karşısından algımızı nasıl 

şekillendirdiğini ve bu bağlamda da bir propaganda aracı olarak kullanılmasını incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf,İnsani Krizler,Kamuoyu,Propaganda 

 

Abstract 

In her seminal book On Photography, Susan Sontag remarks that “Just as the camera is a sublimation of 

the gun, to photograph someone is a sublimated murder—a soft murder, appropriate to a sad, frightened 

time.” (Sontag, 2005, 19). This makes it clear that a camera is a gun that may easily manipulate or own 

anything that is placed in front of it. Photograph, whose real power was not immediately understood at 

the time of its invention, has come to signify and be construed as one of the most important inventions 

that humanity has ever created. Commonly accepted due to a precondition to believe it as the ‘true’ 

reflection of reality, photograph forces people to witness and contemplate what is going on around them. 

The fact that it can easily reach vast numbers of people without verbal explanation or an artist as an 

intermediary as is the case with painting or engraving provides photographs with an immense power in 

order to impact and direct public opinion through messages that have not been previously intended so 

or thought of. As such, to borrow her emphatic words again, “photographs, which cannot themselves 

explain anything, are inexhaustible invitations to deduction, speculation and fantasy.” (Sontag, 2005, 

17). This paper, taking into account the aformention nature of photographs, analyzes several famous 

examples from all over the world in various periods to unearth how photography shapes our perception 

unexpectedly in the face of humanitarian crises, wars and invasions and evaluates its propaganda role 

in these circumstances. 

Keywords: Photography, Humanitarian Crises, Public Opinion, Propaganda 
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FOTOĞRAF, BELLEK VE GERÇEKLİĞİN TEMSİLİ ÜÇGENİNDE GERHARD 

RICHTER’İN ‘FOTO-RESİM’LERİ 

 

Yrd. Doç. İrfan DÖNMEZ 

 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

 

Özet 

Resim sanatının fotoğraf ile olan savaşı, fotoğrafın zaman, uzam ve gerçeklik algımızı değiştirdiği / 

genişlettiği Modernizme dayanmaktadır. 1960’lı yıllar ise görüntüleme araçlarının ve medyanın görsel 

gücünün gündelik hayata derin bir şekilde nüfus ettiği yıllar olmuştur. Böylesi bir ortamda görüntüleme 

araçları ve fotoğrafın yarattığı görsel dünyanın gerçeklikle olan ilişkisi sanatçıları etkilemiştir. Alman 

sanatçı Gerhard Richter’de bu yıllarda boya resim ile fotoğrafın tekinsiz benzerliğine büyük ilgi 

duymuştur. Bu yıllarda Richter, gazetelerden, aile albümlerinden aldığı görüntüleri boya ile tuvale 

aktararak ‘Foto-Resim’ adını verdiği bir dizi oluşturmuştur. Fotoğraf ya da Boya resim görselleştirme 

aracılığıyla zihnimiz ile nesnelerin gerçeklikleri arasında bir ilişki kurar. Richter’in Foto-Resimlerini 

fotoğraftan farklı kılan nokta ise imgelerin boyanması sırasında meydana gelen kendiliğinden izlerin 

gerçeklik ile soyutlama arasında açtığı oyuntudur. Fotoğrafın ve Richter’in foto resimlerinin ilk bakışta 

yarattığı benzerlik, resimlerdeki kendiliğinden izlerin, gerçekliğin zihnimizdeki izleri ile yarattığı 

tedirginlik sonucu dağılır. Bu araştırmada Richter’in Foto-Resimler dizisi, fotoğraf, bellek ve resim 

sanatında gerçekliğin temsili bağlamında incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Bellek, Gerçeklik, Temsil, Resim 

 

Abstract 

Battle of drawing art with photography is based on modernism, which modified∕expanded our time, 

extent and reality perception of photograph. In 1960s, on the other hand, viewing tools and media’s 

visual strength penetrated daily life profoundly. The relation of reality and visual world created by 

viewing tools and photography in such a setting influenced artists. German artist Gerhard Richter also 

showed great attention to this eerie similarity between painting picture and photography during these 

years. Richter transferred the views he received from newspapers and family albums to canvas and 

generated a series that he called ‘photo-painting’. Our mind forms a relation between the realities of 

objects by means of photographs or painting picture viewing. The aspect distinguishing Richter’s photo-

pictures from photographs is the gap created between reality and abstraction by spontaneous traces that 

occur during painting of objects. The similarity formed by photograph and Richter’s photo-pictures 

disperses as a result of discontent created by spontaneous traces in the pictures through the traces of 

reality in our mind. In this research, Richter’s photo-picture series was studied in the symbolic context 

in the art of photograph, memory and drawing. 

Keywords: Photograph, Memory, Reality, Symbolic, Picture 
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FUTBOLDA TOP SÜRME TOP SAYDIRMA VE ŞUT ATMA TEKNİKLERİYLE 

BİRLEŞTİRİLMİŞ DENGE ANTRENMANLARININ FUTBOLCULARIN DENGE 

DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

FOOTBALL TOP RELEASE TOP SHIFTING AND SEARCHING TECHNIQUES AND 

FOOTBALL CLUTCH LEVELS 

 

Yrd. Doç. Dr. Kamil ERDEM                         

Marmara Üniversitesi 

Ceren AKYÜZ                         

Marmara Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, 15 yaş grubu erkek futbolcularda uygulanmış olan 8 haftalık top sürme, top saydırma ve şut atma gibi 

teknik antrenmanlarla birleştirilmiş denge antrenmanlarının futbolcuların denge ve teknik becerileri üzerine etkisini 

incelemektir. Araştırmanın örnekleme büyüklüğünü İstanbul Ümraniye Spor Kulübünde 15 yaşındaki herhangi bir sağlık 

sorunu olmayan son 6 ayda sakatlık geçirmemiş, en az 3 yıl aktif olarak futbol oynamış, haftanın 3 günü günde 1.5 saat 

antrenman yapan, 24 erkek futbolcu gönüllü olarak araştırma grubuna alınmıştır. 24 erkek futbolcudan 12'si kontrol diğer 12'si 

ise çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışma ve kontrol gruplarına 90 dakikalık antrenman programı haftada 3 gün olmak 

üzere 8 hafta süreyle toplamda 24 antrenman yaptırılmıştır. Araştırma kapsamında Antropometrik Ölçümler, Biodex Balance 

SD cihazında Denge Ölçümleri , Yeagley testi ve Mor– Christian genel yetenek futbol testi uygulanmıştır. Çalışma verileri 

değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel varyasyonlar (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Her bir 

grubun ön ve son testler arasındaki farkın anlamlılığının belirlenmesi için parametrik olmayan Wilcoxon Eşleştirilmiş iki örnek 

testi kullanılmıştır. Gruplar arasındaki ortalamaların farklılıkları parametrik olmayan Mann Whitney U- testi ile yapılmıştır. 

Son test sonuçlarına göre bosu topu ile antrenman yapan ve yapmayan çocukların top saydırma becerileri arasında farklılık 

tespit edilmiştir. Bosu topu ile antrenman yapmayan çocukların top saydırma becerilerinde gelişim gözlenmiştir. Bu durumun 

bireysel özelliklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bosu topu ile antrenman yapmayan çocukların sağ ve sol tek ayak 

statik denge ve çift ayak dinamik dengeleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular 

doğrultusunda futbol oyununda bosu topu ile yapılan antrenmanların teknik ve dengede başarılı sonuçlar verdiğini söylemek 

mümkündür. Futbolda tekniğin temelinde top sürmeyle başlanır ve bu sıklıkla yapıldığı için diğer teknik becerilere göre daha 

az gelişim gözlenir. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Denge, Teknik beceriler, Top Saydırma, Pas Verme 

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the effect of equilibrium training on balance and technical skills of soccer combined with 

technical training such as 8 week ball riding, ball throwing and shooting, applied to 15 year old male soccer players. The sample 

size of the study consists of 24 male soccer players in the Ümraniye Sports Club in Istanbul who did not have any disability in 

the last 6 months without any health problem at 15 years of age, played football for at least 3 years, training for 1.5 hours a day 

for 3 days a week, 24 male soccer players selected voluntarily from these soccer players were deliberately taken into the 

research group. Twenty-four of the 24 male soccer players control and the other 12 constitute the working group. For the study 

and control groups, a total of 24 training sessions were held for 8 weeks, with a 90-minute training schedule of 3 days per week. 

The results of the study included anthropometric measurements, Balance Measurements, Yeagley Test, and Mor-Christian 

General Ability Soccer Test on Biodex Balance SD. Descriptive statistical variations (Frequency, Percentage, Mean, Standard 

deviation) were used when study data were evaluated. Two nonparametric Wilcoxon paired sample tests were used to determine 

the significance of the difference between the pre and post tests of each group. The differences between the groups were 

compared using the non-parametric Mann-Whitney U-test. According to the results of the last test, there was a difference 

between the ability of throwing balls and the ball throwing ability of children who did not practice. The development of ball-

counting skills of children who did not train with Bosu ball was observed. It is thought that this situation is caused by individual 

characteristics. Significant differences were found between right and left single leg static balance and double leg dynamic 

balance of children who did not train with Bosu ball. It is possible to say that the workouts made with the bosu ball in football 

game in the direction of the findings obtained in the research gave successful results in technique and balance. On the basis of 

the Futbold technique, the ball is started with running, and as it is done frequently, less improvement is observed compared to 

other technical skills. 

Keywords: Soccer, Balance, Technical skills, Ball Aid, Rusting 
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AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GÖÇMEN KRİZİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÖÇMEN 

POLİTİKASI 

 

Arş. Gör. Lokman ŞAHİN 

Atatürk Üniversitesi 

Doç. Dr. Şükrü NÜŞANCI 

Atatürk Üniversitesi 

 

Özet 

Avrupa Birliği, uzun bir bütünleşme sürecinden sonra ekonomik, siyasi ve sosyal açılardan diğer ülkeler 

tarafından örnek alınan bir birlik haline gelmiştir. Avrupa Birliği yaşam kalitesinin yüksek olması ve 

daha yaşanabilir bir ortam sunmasından dünyanın birçok yerinden göç almaktadır. Göçler ekonomik, 

sosyal hatta siyasi anlamda gidilen ülkeyi etkileyebilmektedir. Göç dalgalarından çeşitli açılardan 

etkilenen Avrupa Birliği, kendisi etkileyen göçlerle ilgili düzenlemeler yaparak göçün olumsuz 

yönlerini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Ancak Avrupa Birliği göçmen sorunu karşısında kendi 

içinde net ve bütünleşik bir politika belirleyemediği gibi üye ülkelerin göçmenlere uygulamış olduğu 

politikalar arasında tutarsızlık bulunmaktadır. Çalışmada Avrupa Birliği’nde son dönemlerde tartışılan 

göçmen sorununun nasıl ortaya çıktığı ve Avrupa Birliği’nin göç dalgası karşına göstermiş olduğu 

tepkiler ele alınmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Göç, Göçmen, Kriz 

 

Abstract 

European Union, after a long process of integration, has become an unity modeled by other countries in 

the terms of economic, politically and socially. The European Union receives immigration from many 

parts of the world because of its high quality of life and a more livable environment. Immigrants can 

affect the countries in economic, social and political sense. The European Union, influenced by various 

waves of migratory waves, is trying to remove the negative aspects of immigration by making 

regulations about migrations affecting itself. However, there is an inconsistency between the policies 

that Member States have imposed on immigrants, as the European Union has not been able to establish 

a clear and integrated policy in itself against the immigration problem. The study addresses the recent 

emergence of the immigrant problem in the European Union and the reactions of the European Union 

to the wave of immigration. 

Keywords: European Union, İmmigration, İmmigrants, Crisis 
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DİVAN ŞİİRİNDE ŞAİR - PATRONAJ İLİŞKİSİNİ MODERN ÖYKÜNÜN 

PENCERESİNDEN YORUMLAMAK: ŞAİR NECMİ EFENDİ’NİN BAHAR KASİDESİ 

 

Arş. Gör. M. Arif ERZEN 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Arş. Gör. Tolga ÖNTÜRK 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

Özet 

Divan şiirinde, birçok şairin kasîde sunma geleneğine uyduğu bilinmektedir. Geçim kaygısıyla bir hâmî 

arayışına giren şairler, devlet erkânından ihsan görmek için fırsatları değerlendirmiş, padişahların tahta 

çıkışından sıradan bir çeşme inşasına kadar neredeyse her konuda şiir yazmışlardır. Fuzûlî, Bâkî, Nedîm gibi 

önemli şairlerin yanı sıra onlar kadar etkili olamamış divan şairleri de bu gelenek içerisinde görülür. Bu 

durum, esasen Tanzimat'tan sonra gündeme taşınmış; divan şairlerinin yazdıklarından dolayı "dalkavukluk"la 

itham edilmesi, divan şiirine yönelik algının şekillenmesinde belirleyici rol oynamıştır. Yenileşme devri Türk 

edebiyatında birçok sanatçının, edebî tenkit nitelikli metinlerinde, divan şairlerini bu açıdan eleştirdiği 

malûmdur. Ancak mevzubahis meselenin modern öykü kurgusuna sahip bir metinde, yani kurmacanın 

imkânlarından yararlanılarak ele alınması sık rastlanılan bir durum değildir. Erken Cumhuriyet devri 

yazarlarından Nahid Sırrı Örik'in, divan şiiri tartışmalarının canlı olduğu bir dönemde yayımladığı "Şair 

Necmi Efendi'nin Bahar Kasîdesi" adlı öykü, bu bağlamda ilginç bir örnek sunar. Öyküde bir zamanların 

şöhretli, şimdinin gözden düşmüş divan şairi Necmi Efendi'nin kurgusal kişiliği üzerinden Osmanlı 

döneminde şair-patronaj ilişkisine göndermeler yapılmakta; bu ilişkinin sanata ve sanatçıya kaybettirdikleri 

gösterilmek suretiyle edebiyat eleştirisine ait bir konu öykünün merkezine yerleştirilmektedir. Bu çalışmada, 

öykü kurgusundan hareketle söz konusu problemin nasıl irdelendiği üzerinde durulacak; ileri sürülen 

eleştirilerin Türk şiirinin yenileşme seyrini yorumlamada tuttuğu yer tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Divan şiiri eleştirisi, Şair - Patronaj ilişkisi, Kasîde sunma, Cumhuriyet devri Türk 

öyküsü, Nahid Sırrı Örik 

 

Abstract 

In Divan poetry, it is known that many poets have come to the tradition of offering poetry. The poets, who 

are in search of a protector with concern for their livelihood, have not missed opportunities to get help from 

the statesmen. Because of this, the poets wrote poetry in almost every subject from the throne of the sultan 

to the construction of an ordinary fountain. Important poets like Fuzûlî, Bâkî, Nedîm, as well as divan poets 

who have not been as effective as them are seen in this tradition. This situation, especially after Tanzimat'ten 

moved to the day; the accusation of Divan poets with "flattery" has played a decisive role in shaping of the 

perception about divine poem. It is known that many artists in Turkish literature criticize divan poets in 

literary critic texts for this reason. However, it is not a common occurrence that this issue is handled in a text 

with modern story fiction, that is, by taking advantage of the possibilities of the fiction. The story of Nahid 

Sırrı Örik, an early republican writer, "Poet Necmi Efendi's Spring Poem", published at a time when the 

discussions of divan poetry were alive, presents an interesting example in this respect. The story refers to the 

poet-patronage relationship of the Ottoman period over the fictional personality of the poet Necmi Efendi, 

who was formerly famous and now indigent. By describing the effects of this relationship on art and artist, a 

topic of literary criticism is put into the center of story. In this work, will be focus on how to interpret the 

problem by moving from the story fiction. The significance of the criticisms in this story will be discussed 

in terms of interpreting the modernization period of Turkish poetry. 

Keywords: Criticism of divan poetry, Poetry - Patronage relation, Presenting poetry, Republican period 

Turkish story, Nahid Sırrı Orik 
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NUMERICAL SOLUTION OF FRACTIONAL TELEGRAPH PARTIAL DIFFERENTIAL 

EQUATION DEPEND ON NONLOCAL BOUNDARY VALUE CONDITIONS 

 

Yrd. Doç. Dr. Mahmut MODANLI 

Harran Üniversitesi 

 

Özet 

Kesrli telegraf kısmi diferansiyel denklemler farklı disiplinlerde önemli bir yere sahiptir. Örneğin; fizik, mühendislik ve kan 

akımı deneylerinde gözlenen anormal derişim süreçleri gibi. 

Bu çalışmada, 

{┊ mod1 

((∂²u(t,x))/(∂t²))+((∂^{α}u(t,x))/(∂t^{α}))-((∂²u(t,x))/(∂x²))+u(t,x)=f(t,x), 0 

u(0,x)=λu(T,x)+ϕ(x), 

(∂/(∂t))u(0,x)=μ(∂/(∂t))u(T,x)+ψ(x),0≤t≤T, 

u(t,X_{L})=u(t,X_{R})=0, X_{L} 

kesirli kısmi diferensiyel telegraf denkleminin lokal olmayan sınır değer problemini ele aldık. Bu problem için temel tanımlar 

verildi. Bu denklemin tam(analitik) çözümü için kararlılık eşitsizlikleri incelendi. (1) probleminin birinci dereceden fark şeması 

oluşturuldu. Kesirli telegraf kısmi diferensiyel denkleminin lokal olmayan sınır değer koşullarıyla beraber fark şeması çözümü 

için kararlılık kestirimleri elde edildi. Bu fark şemalarının teorik ifadeleri nümerik örneklerle desteklendi. Verilen örneklerin 

nümerik sonuçları analitik çözümlerle karşılaştırıldı. Matlab yardımıyla elde edilen bu sonuçlar metodun bu problem için güzel 

sonuçlar verdiğini gösterdi. (Bkz. Referanslar modanli1, modanli2, and modanli3). 1. M. Aslefallah, D. Rostamy, K. 

Hosseinkhani. Solving time-fractional differential diffusion equation by theta method. Int. J. Adv. Appl. Math. and Mech., 2:1-

8, 2014. 2. A. Ashyralyev, F. Dal, Finite Difference and Iteration Methods for Fractional Hyperbolic Partial Differential 

Equations with the Neumann Condition. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2012:1-15, 2012. 3. H. Jafari, V. D. Gejii. 

Solving linear and nonlinear fractional diffusion and wave equations by adomian decomposition. Appl. Math. and Comput., 

180:488-497, 2006. 

Anahtar Kelimeler: Kesirli telegraf denklemi, nümerik çözümler, kararlılık, fark şeması. 

 

Abstract 

The fractional telegraph partial differential equations have an important place in different disciplines. For example; such as 

physics, engineering and the anomalous diffusion processes observed in blood flow experiments. In this paper, we consider 

nonlocal boundary value problem for fractional telegraph partial differential equation  

{┊ mod1  

((∂²u(t,x))∕(∂t²))+((∂^{α}u(t,x))∕(∂t^{α}))-((∂²u(t,x))∕(∂x²))+u(t,x)=f(t,x), 0 

u(0,x)=λu(T,x)+ϕ(x), 

(∂∕(∂t))u(0,x)=μ(∂∕(∂t))u(T,x)+ψ(x),0≤t≤T, 

u(t,X_{L})=u(t,X_{R})=0, X_{L} 

For this problem, basic definitions are given. For the exact solution of this equation, stability inequilities are investigated. The 

first order of difference schemes of the problem mod1 are constructed. Stability estimates for the solution of difference schemes 

for nonlocal boundary value problem for fractional telegraph partial differential equation are obtained. The theoretical 

expressions for the solution of these difference scheme are supported by the results of numerical examples. The results of 

numerical experiments are presented, and are compared with analytical solutions. These results obtained with Matlab 

programming showed that the method gives good results for this problem. (See references modanli1, modanli2, and modanli3). 

1. M. Aslefallah, D. Rostamy, K. Hosseinkhani. Solving time-fractional differential diffusion equation by theta method. Int. J. 

Adv. Appl. Math. and Mech., 2:1-8, 2014. 2. A. Ashyralyev, F. Dal, Finite Difference and Iteration Methods for Fractional 

Hyperbolic Partial Differential Equations with the Neumann Condition. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2012:1-15, 

2012. 3. H. Jafari, V. D. Gejii. Solving linear and nonlinear fractional diffusion and wave equations by adomian decomposition. 

Appl. Math. and Comput., 180:488-497, 2006. 

Keywords: Fractional telegraph equation, numerical solutions, stability, difference schemes. 
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SUNUM VE SUNUŞ TEKNİKLERİNİN PROFESYONEL İŞ YAŞAMINDA VE AKADEMİK 

HAYATTAKİ ROLÜ (42 ŞİRKET) 

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bülent ÖNER 

İstanbul Gelişim Üniversitesi 

 

Özet 

Profesyonel iş hayatında ve akademik dünyada sunum yapmak kaçınılmaz bir gereklilik. Hazırlanan 

sunumun, sunuşun aktörü/aktristi tarafından iyi ya da kötü aktarılması sadece sunuşu yapan kişiyi değil, 

sunucunun bağlı olduğu kurumu da doğrudan etkiliyor. Sunum ve sunuş bir anlamda teorisyen ve 

pratisyen olmayı da beraberinde getiriyor. Çok iyi hazırlanmış bir sunum acemi bir sunucunun elinde 

değer kaybedeceği gibi, iyi tasarlanmamış bir sunum, iletişim becerileri çok iyi olan bir sunucunun 

sunuşunu değersiz bir hale getirebilir. Eğitim sistemi uzun yıllardır “oturmaya” dönük olduğundan, bu 

sistemde okuyan/mezun olan öğrenci ve çalışanlar “ayakta” sunum yapma konusunda gerekli becerileri 

elde edemiyor ve sunum/sunuş yapmaktan olabildiğince kaçıyor/kaçınıyorlar. Sunum ve özellikle 

“sunuş” yapmak çoğunlukla (42 şirket ve yaklaşık 500 çalışan ile yapılan “Sunum ve Sunuş Teknikleri” 

eğitimlerinin tecrübeleri ışığında) korkulan bir süreç. (Guinnes Rekorlar kitabına göre insanların en 

korktukları şey bir grup karşısında sunum yapmaktır). “Sunum ve Sunuş Teknikleri” çerçevesinde bir 

sunum hazırlamak öncelikle bir “içerik” kurgusudur ve bir sunum bazen yıllar sonra (nispeten) rafine 

haline ulaşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sunum, Sunuş, İletişim, Profesyonel, Akademik 

 

Abstract 

To make presentation in professional business and academic world is an inevitable necessity. The 

presenting of the presentation either good or bad, not only affects the actor ∕ actress who makes the 

presentation, but also affects the institution of the presenter directly. Presentations and presenting brings 

together a sense of being a theorist and a practitioner. As a well-crafted presentation may lose value in 

the hands of an inexperienced presenter, a poorly designed presentation can make the presenter 

worthless although he∕she has very good communication abilities. Since the education system has been 

intended to"sitting" for many years, students and employees who have studied ∕ graduated in this system 

can not obtain the necessary skills to make "standing" presentations and they are avoiding as much as 

possible from presenting ∕ presentation. Presentation and especially "presenting" is a feared process (in 

the light of the experience of "Presentation and Presentation Techniques" trainings with 42 companies 

and about 500 employees). (According to the Guinness Records book, what people are most afraid of is 

making presentations against a group). Preparing a presentation in the frame of "Presentation and 

Presentation Techniques" is primarily a "content" fiction, and a presentation sometimes becomes 

(relatively) refined after many years. 

Keywords: Presentation, Presenting, Communication, Professional, Academic 
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KURUMLARIN VİTRİN YÜZÜ OLAN CEO VE GM' LERİN (2000 CANLI YAYIN 

TECRÜBESİ IŞIĞINDA) TV EKRANI İLE İMTİHANI 

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bülent ÖNER 

İstanbul Gelişim Üniversitesi 

 

Özet 

Kurumların medyada görünürlüğü bir ihtiyaç ve bazen bir zorunluluk. Yeni bir ürün ya da hizmet 

lansmanı öncesinde veya sonrasında, sektörel fuarlarda, zirvelerde, sunumlarda, basın toplantılarında ve 

krizlerde, kurumlar rakiplerinden geride kalmamak adına, kendilerini “doğru” ifade etmek 

durumundalar. Bu tür iletişim süreçlerinin, konunun profesyonellerine bırakılması gerekirken, kurum 

adına vitrin yüzü olmayı ve kurumun tanıtımı yoluyla ortaya çıkan kişisel tanıtım olanağını, istisnalar 

dışında (iletişimden korkma, stres, heyecan, hata yapma korkusu vb.) hiçbir yönetici görmezlikten 

gelmemektedir. Ancak, kendi alanında yetkin bir yönetici olmak, medya vasıtası ile kamuoyunun 

karşısına ve gündemine çıkıldığında aynı ölçüde başarılı olunacağının bir göstergesi ya da kanıtı 

değildir. Dolayısı ile, medyada yer almak üzere kameralar ve gazetecilerle iletişim yöneticilik için 

gereken hassasiyetlerden çok daha fazlasını gerektirir. Zira kurum adına yürütülen ve yıllarca çaba sarf 

edilen itibar inşası, bir canlı yayın/program/röportaj sırasında ve bir anda tahrip olabilir. Medya önünde 

başarılı olan yöneticilerin, TV yapımcı ve sunucuları tarafından konuk anlamında daha çok tercih 

edildikleri aşikârdır. Ekranda “tercih edilir olma” kriteri, söz konusu profesyonellere daha fazla 

tanınırlık, sektördeki diğer kurumlardan daha fazla transfer teklifi ve elbette diğer meslektaşlarına 

kıyasla (özlük hakları anlamında) çok daha fazla gelir imkânı yaratmaktadır. Burada bahsedilen elbette 

magazinel bir medyatiklik değil, aksine sürdürülebilir ve profesyonel bir medyatikliktir. 

Anahtar Kelimeler: TV, Ekran Yüzü, Canlı Yayın, Medya, Kamera 

 

Abstract 

Institutions' visibility in the media is a necessity and sometimes an obligation. They have to express 

themselves “right”, before or after they are launching a new item or a new service, in sectoral 

exhibitions, summits, presentations, press mettings or criss, so that they will not be locating themselves 

behind their competitors. While such communication proccesses need to be left to the professions of this 

subject, the person who is the public face and who will also have the ability to promote himself, except 

for exceptions (such as fear of communication, stress, excitement, fear of making mistakes etc.) ignore 

this situation. However, it is not a sign or proof that you will be equally successful when you are a 

competent manager in your own field, that you will be also in front of the public or at the journal through 

media. Therefore, communication with the cameras and journalists to take place in the media, requires 

much more than the sensitivities required for management. Because, the construction of reputation, 

which has been carried out on behalf of the institution and which has been endeavored for many years, 

can be suddenly destroyed during a live broadcast ∕ program ∕ interview. It is obvious that managers who 

are successful in front of the media are preferred by the TV producers and anchors as guests. The 

"preference" criteria on the screen provides to these professionals much more recognition than the others 

in the sector, as well as more proposals for transfers than other institutions in the sector, and, of course, 

generate more income (in terms of personal rights) compared to other colleagues. 

Keywords: TV, Public Face, Live Broadcast, Media, Camera 

 

 

 

 



Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 
25-26 Kasım 2017, Antalya 

 

http://multicongress.org/ 

109 

K-KARDİNALİTE ATAMA PROBLEMİNİN OPTİMİZASYONU VE SPOR BİLİMLERİ 

ALANINDA BİR UYGULAMASI 

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih DEMİRAL 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Özet 

Atama problemi (AP) literatürde en çok bilinen ve çok çalışılan NP-hard problemlerinden biridir. Klasik 

atama problemi (KAP), iş ve işçilerin optimal bir şekilde eşlenerek işçilerin alacağı toplam ücreti 

minimize etmeyi amaçlamaktadır. Atama problemleri daha önce spor kapsamında hakem, turnuva, 

futbol ligleri, yüzücü atamaları gibi alanlarda bilim insanları tarafından çalışılmıştır. Bu çalışmada ise, 

literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, k-kardinalite atama probleminin spor alanındaki bir 

uygulamasına yer verilmektedir. K-kardinalite problemi, özellikle futbol, basketbol, voleybol, hentbol 

gibi sahalarda adam adama eşleşmelerde uygulanabilmektedir. Bu uygulamalarla amaçlanan eşlenen 

oyuncular arasındaki toplam uzaklığı minimize edecek şekilde, saha içindeki optimal adam adama 

eşleşmeleri bulmaktır. Uygulama bölümünde, rassal olarak alınan durumlarda oyun içerisindeki adam 

adama eşleşmeler ve toplam uzaklıklar tamsayılı programlama (TP) metodu ile MatlabR2015b programı 

kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, bulgular kısmında oyun içerisindeki optimal durum ve adam 

adama eşleşmeler verilmektedir. Çalışma, kullandığı yöntem itibariyle fen bilimleri alanında bir çalışma 

olmakla birlikte, kapsam ve içerik bakımından spor alanındaki çalışmalara alternatif teşkil edebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: k-kardinalite Atama Problemi, Tamsayılı programlama, Kombinatoryel 

Problemler, Optimizasyon 

 

Abstract 

Assignment problem (AP) is among the most popular and widely studied NP-hard problems in the 

literature. The classic version (CAP) is a problem, which aims to assign all of the workers to the jobs 

and vice-versa by minimizing total cost of payment between workers and jobs. Formerly, APs have been 

studied on referee, tournament, football leagues, and swimmer assignments etc. in sports science by 

scientists. In this study, apart from other studies in the literature, an application of k-cardinality 

assignment problem has been considered in sports science. The k-cardinality problem can be 

implemented in man-to-man matching especially in the field of football, basketball, volleyball and 

handball etc. The purpose of those studies is to find optimal matches while minimizing the total distance 

among players. In the application part, the matches and total distance have been computed on randomly 

generated data by using integer programming method via MatlabR2015b. As a result, the findings show 

the optimal status and the matches in the game. Although this study is in the field of science with regard 

to the method using, it will be an alternative to other studies in sports science with regard to its scope 

and content. 

Keywords: k-cardinality Assignment Problem, Integer Programming, Combinatorial Problems, 

Optimization 
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FELSEFİ DANIŞMANLIĞIN EĞİTİM VE HAYATTAKİ ÖNEMİ 

THE IMPORTANCE OF PHILOSOPHICAL GUIDENCE IN EDUCATIONAL AND DAILY 

 

Doç. Dr. Mehmet Kasim ÖZGEN 

Erciyes Üniversitesi 

 

Özet 

Felsefi danışmanlık kavramı Batıda yaygın olmasına rağmen ne yazık ki ülkemizde hak ettiği önemi 

hemen hemen hiç görememektedir. Hak ettiği değeri görememesinin başlıca nedenleri olarak, Felsefe 

nedir sorusunun ülkemizde hikmet/bilgelik merkezli cevapların olmaması; felsefenin pratik hayattan 

kopartılmış bir biçimde tanımların ön plana çıkarılması ve danışmanlık kavramı ile felsefenin yan yana 

gelmesine zihinlerin alışmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Gerçekte ise Felsefe insana doğru 

düşünme yöntemi ile duygu, düşünce ve davranışlarını doğruluk, iyilik, güzellik, sevgi gibi temel 

değerlere göre düzenlemektir. Eğer biz felsefeye göre yaşamın, bir başka deyişle bilgeliğe, erdeme ve 

mutluluğa göre yaşamaktır şeklinde bir algı değişikliğini zihinlerde yaratabilirsek, bu durumda felsefeye 

olan bakış açısı da büyük bir değişikliğe uğrayacağını tez olarak ileri sürebiliriz ya da ön görebiliriz. 

Önemli bir husus da şayet psikoloji bilimi duyguları merkeze alarak psikolojik danışmanlık kavramını, 

insanların hizmetine sunmayı başarabiliyorsa; neden insanın düşünlerini merkeze alan felsefi 

danışmanlık kavramının eğitim hayatında veya genel anlamada pratik hayata da geçirilmiş olmasın. Bu 

nedenle felsefi danışmanlık kavramını tanıtmak, tanımlamak, tartışmak, eleştiriye açık bir biçimde 

gündeme getirmek ve bunu pratik hayata aktifleştirmenin yollarını araştırmak bu bildirinin temel 

konusudur. 

Anahtar Kelimeler: Felsefi Danışmanlık, Eğitim Felsefesi, Yaşam Felsefesi, Erdem 

 

Abstract 

Although well known in western civilisations, in our country, the concept of philosophical guidance 

hasn't gained the importance that it deserved yet. The main reason for this undervaluation is that the 

description of philosophy can't match with the meaning of wisdom and sagacity instead it matches with 

some descriptions far away from real life and that the minds of people are not used to match the concept 

of guidance with the term of philosophy It is important to point out the prevailing description. In our 

country philosophy is mostly considered with the superstition as chatting on the topics that don't have 

practical usage in real life. But the fact is that it teaches the way of proper thinking and coordinates ones 

feelings, thoughts and behaviours according to the values as goodness, truth, love and beauty. The main 

topic of this bulletin is introducing the concept of philosophical guidance, identifying the concept, 

discussing and bringing it into agenda as well as practically activating it. 

Keywords: Phılosophıcal Guıdence, Phılosophıcal Educatıon, Phılosophıcal Life, Visdom 
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ETVÂR-I SEB’A GELENEĞİ VE VÂHİB-İ ÜMMÎ’DE ETVÂR-I SEB’A 

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN 

Akdeniz Üniversitesi 

Özet 

Etvâr-ı seb‘a’dan geçüp 

Vahdet şarâbından içüp 

Pervâz idüp kanat açup 

Gel tevhîd ide gör tevhîd 

Edebiyatımızda pek çok divan şairi etvar-ı seb’a kaleme almıştır. Yedi letâif de denilen etvâr-ı seb’a nefis ve 

nefsin ıslahı için kullanılan bir kavramdır. Nefsin emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, râziye, marziyye 

ve kâmileden ibaret yedi tavrını ifade eder. Tarikatların büyük çoğunluğu insan nefsinin terbiye edilmesini 

kendisine ilke edinmiştir. Bu aşamalardan her biri insanın yaratılış aşamalarını ifade etmektedir. Bu aşamalar 

sey illallah, seyr lillah, seyr alellah, seyr maallah, seyr fillah, seyr anillah ve seyr billah’tır. Vâhib-i Ümmî de 

Halvettiye tarikatının önde gelen şeyhlerinden olması hasebiyle etvâr-ı seb’a konusunu divanında ele 

almıştır. Bu çalışmada tezkire ve kaynak eserler incelenerek etvâr-ı seb’a sahibi 16. Yüzyıl divan şairleri 

tespit edilmiştir. Bu divan şairlerinin divanları incelenerek geleneğin nasıl oluştuğu irdelenmiştir. Divan 

şairleri dışında da özellikle tasavvuf erbabı tarafından kaleme alınmış onlarca eser tespit edilmiştir. Bildiride 

bunlardan da ayrıca bahsedilecektir. Divan şairleri arasında yer alan Elmalılı Vâhib-i Ümmî’nin etvâr-ı seb’a 

ile ilgili şiirleri divanından tespit edilmiştir. Bu şiirler hem şekil hem içerik olarak incelenmiştir. İnceleme 

neticesinde bu şiirlerin etvâr-ı seb’a geleneği içindeki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Etvâr-ı seb’a, Vâhib-i Ümmî, Divan Edebiyatı, Nefis, Seyr ü sülük. 

 

Abstract 

Passing from Etvâr-ı seb‘a 

Drinking from the vine of unity 

To spread wings and fly 

Come as one see as one. 

Many Divan poets in our literature have written etvar-ı seb’a. Etvar-ı seb’a which is also referred as the Seven 

Spiritual Centers of the body is an expression used for self and self-reformation. It refers to the seven manners 

of self, consisting of commanding self, accusing self, inspired self, serene self, fulfilled self, fulfilling self 

and purified ＆ complete self. The majority of religious orders have made the reformation of self as their 

principle. All of these stages refer to the creation of humans. These stages are; seyr illallah, seyr lillah, seyr 

alellah, seyr maallah, seyr fillah, seyr anillah ve seyr billah. Due to Vâhib Ümmî being one of the leading 

sheiks of the Halvettiye regilious order, he mentions the topic of etvâr-ı seb’a in his divan. In this study, divan 

poets of the 16th century who have etvâr-ı seb’a have been detected by examining collection of biographies 

and source works. The divan poems of these poets have been examined to so study how this tradition was 

formed. In additions to divan poets, many number of works written especially by Sufi masters have been 

detected. They will be mentioned separately in the notice. The poems regarding etvâr-ı seb’a by Vahin Ümmi 

from Elmalı – who is among Divan poets – have been detected from his divan. These poems have been 

examined in terms of both form and content. Consequently, the place of these poems in the etvâr-ı seb’a 

tradition has been tried to be determined. 

Keywords: Etvâr-ı seb’a, Vâhib Ümmî, Divan Literature, Self, Seyr ü Sülük (spiritual voyage) 
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5510 SAYILI KANUNA GÖRE MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN 

SAĞLANAN YARDIMLAR 

ASSISTANCE PROVIDED BY INVALIDITY STATUS WITH THE INVALIDITY BY 

SUBJECT TO TURKISH LAW OF SOCIAL SECURITY LAW (NO: 5510) 

 

Arş. Gör.  Metin PEHLIVAN 

Kırklareli Üniversitesi 

 

Özet 

İnsanoğlu çalışma yaşamı boyunca çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Çalışanlar, bu risklerin 

bazılarına kısa vadede bazılarına ise uzun vadede maruz kalmaktadırlar. Uzun vadede ortaya çıkan 

risklerden bir tanesi de malullük halidir. Malullük halinin ortaya çıkması ile birlikte genel olarak hem 

bağımlı hem de bağımsız çalışanlar çalışma yaşamına devam etmekte zorluk yaşarlar. Bundan dolayı da 

sosyal güvenlik sistemi tarafından sağlanan yardımlardan faydalanırlar. Bu bildiride ilk olarak uzun 

vadede ortaya çıkan risklerden kabul edilen ve 5510 Sayılı Kanun’un 25.-27. Maddelerinde hüküm 

altına alınan malullük durumu açıklanacaktır. Malullüğün tanımı ve unsurları, çalışma gücü kaybı ile 

meslekte kazanma gücü kaybı oranları 5510 Sayılı Kanun ışığında ortaya koymaya çalışılacak, ardından 

da malul kabul edilen kişinin malullük sigortasından yararlanma şartlarının neler olduğunu 

belirtilecektir. Yani kimlerin malulen sigortalı kabul edildiği, malullük sigortasına hak kazanma 

koşullarının neler olduğu, bu husustaki tıbbi ölçütlerin neler olduğu ifade edilecektir. En son olarak da 

uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar bakımından malullük halinde sigortalıya verilen 

malullük aylığının hesaplanması, kesilmesi, kontrol muayene işlemlerine değinilip, malullük 

sigortasının diğer olanakları ile 3. Kişiye rücu hakkı açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, 5510 Sayılı Kanun, Uzun Vadeli Riskler, Malullük. 

 

Abstract 

People face various risks during his working life. Employees are exposed to some of these risks in the 

short-term and some to the long-term. One of the risks that arise in the long term is invalidity. With the 

emergence of invalidity, both dependent and independent workers generally have difficulty in 

continuing their working life. They therefore benefit from the benefits provided by the social security 

system. In this report, firstly it is accepted as the risks that arise in the long term, The invalidity status 

of the articles will be explained. The definitions and elements of the disability and the loss of working 

power and profession gain loss rates will be tried to be indicated in the light of Law No. 5510 and then 

the conditions of benefiting from the invalidity insurance will be stated. In other words, it will be 

expressed as to what are the conditions under which inhabitants are insured, who are entitled to invalidity 

insurance, and what are the medical criteria of this issue. Finally, the calculation of the invalidity 

pension, the dismissal, the inspection and inspection of the invalidity pension for the benefits provided 

by the long-term insurance branches will be mentioned and the other possibilities of the invalidity 

insurance will be announced. 

Keywords: Social Securitry, Law No.5510, Long-Term Risk, Invalidty 
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6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNDA TOPLU İŞ 

SÖZLEŞMESİNİN TEŞMİLİ 

EXHIBITION OF COLLECTIVE BUSINESS CONTRACT IN TURKISH LAW OF TRADE 

UNIONS AND COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENTS (NO: 6356) 

 

Arş. Gör.  Metin PEHLIVAN 

Kırklareli Üniversitesi 

Özet 

Teşmil müessesesi, ülkemizde ilk kez mülga 275 sayılı kanunda hüküm altına alınmıştır. Bu kanunun teşmil 

ile hükmünde; toplu iş sözleşmesinin kapsamına dahil olacak işçilerin aynı iş kolunda çalışan işçilerin 

çoğunluğunu teşkil etmesi şartından dolayı 1963-1980 döneminde teşmil uygulanamamıştır. 2364 sayılı 

kanun ile getirilen düzenlemede bu koşulun da aranmaması teşmilin koşullarını hafifletmiş, teşmil 

uygulaması ülkemizde somut biçimde 1980-1983 döneminde uygulanmaya başlamıştır. 2822 sayılı mülga 

kanun döneminde ise toplu iş sözleşmesinin teşmiline yönelik bazı sınırlamalara gdilmekle birlikte mülga 

275 sayılı kanunla kıyaslandığında toplu iş sözleşmesinin teşmil edilmesinin daha kolay hale getirildiği 

anlaşılmaktadır. Mülga 275 sayılı kanundan farklı olarak teşmilin o işkolundaki bütün işyerlerinde değil 

sadece o işkolunun toplu iş sözleşmesi olmayan işyerlerinde geçerli olabileceği düzenlenmiştir. 2822 sayılı 

kanunda ise teşmil edilecek toplu iş sözleşmesinin niteliği üzerinde değil, toplu iş sözleşmesini yapan işçi 

sendikasının niteliği üzerinde durulmuştur. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş 

Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 07.11.2012 

tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 6356 sayılı kanun ile yapılan yeni düzenlemede de orta yolun tercih 

edildiği, teşmil için bazı sınırlamalara getirilmesine rağmen, 2822 sayılı kanuna göre teşmilin kolay hale 

getirildiği ve 2822 sayılı kanun döneminde yapılan uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmeye 

çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu bildiride 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile 6356 

Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu karşılaştırılarak teşmilin tanım ve unsurları, amaç ve 

kapsamı, hüküm ve sonuçları ile sona erme halleri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Toplu İş Hukuku, 6356 Sayılı Kanun, Teşmil, Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili 

 

Abstract 

Extension is the first in our country to be ruled in the article 275 of the law. With the provision of this law, it 

was not implemented during the period of 1963-1980 because the workers included in the scope of the 

collective bargaining contract constituted the majority of the workers working in the same business line. In 

the regulation brought by the law numbered 2364, this condition has been alleviated and the application of 

the extension has been implemented in the concrete period of our country in 1980-1983 period. It is 

understood that in the period of the article 2822, the collective bargaining agreement is made easier when 

compared to the law 275, while the collective bargaining agreement is limited to some limitations. Unlike 

Article 275 of the abrogated, it is regulated that the extension can only be applied to all the workplaces in 

that workplace, not only those workplaces that do not have collective bargaining agreements. In the article 

2822, it is emphasized that the nature of the labor union that makes the collective labor contract, not the 

quality of the collective labor contract to be extended. The Law on Trade Unions numbered 2821 and the 

Collective Labor Agreement No. 2822, Strike and Lockout Law; Has been abolished by the Law on Trade 

Unions and Collective Labor Agreements No. 6356 on 07.11.2012. It is understood that although the middle 

branch is preferred in the new regulation made by the law no. 6356, it has been made easier according to the 

law no. 2822 and the problems arising from the applications made in the law period no. 2822 have been tried 

to be solved. In this declaration, the definition and elements of the extension, the purpose and scope, the 

provisions and consequences of the union and the cases of ending shall be emphasized by comparing the 

Collective Labor Agreement, Strike and Lockout Law No. 2822 and the Unions and Collective Labor Law 

No. 6356 

Keywords: Collective Labor Law, Law No.6356, Extension, The Extension of Collective Bargaining 

Agreement 
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6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDA YER ALAN EDEBİ TÜR ÇEŞİTLİLİĞİNİN 

İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF LITERARY TYPES DIVERSITY IN THE 6th GRADE TURKISH 

COURSE BOOK 

 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BİLGEN 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

 

Özet 

Öğrenci, ilköğretim Türkçe dersi öğretim programı 5. Sınıflar anlama kazanımlarına göre öğrenci metin 

türlerini ayırt eder. Farklı türler ile sürekli karşılaşma, öğrencilerin yeterliliğini artıracaktır. Bu sebeple 

6. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan edebi türlerin çeşitliliğini incelemek çalışmanın amacını 

oluşturmuştur. Araştırmanın amacına yönelik olarak doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. 

Verilerin elde edilmesi için 6. Sınıf Türkçe ders kitabı kullanılmıştır. Veriler ise betimsel içerik analizi 

ile incelenmiştir. Her bir metin değerlendirilerek edebi türü belirlenmiş, belirlenen metin türlerinin 

çeşitliliği belirtilerek yüzde ve frekansları hesaplanmıştır. Sonuç olarak 6. Sınıf Türkçe ders kitabında 8 

tema altında 36 metne yer verildiği saptanmıştır. Bu metinlerin metin türlerine göre edebi tür dağılımı 

sonucu hikâye edici metin türünde yer alan 13 metnin 5’i hikâye, 3’ü roman, 1’er adet de masal ve 

tiyatro oyun edebi türünden seçilmiştir. Bilgi verici metin türünde yer alan 16 metnin 4’ü fıkra, 4’ü 

biyografi, 3’ü deneme, 3’ü gezi yazısı, 2’si mektup, 1’er kere de anı, kısa yazı, otobiyografi, söyleşi ve 

fabldır. Şiirsel metin türünde yer alan metnin 15’i ise şiirdir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Edebi Türler, Türkçe Ders Kitabı 

 

Abstract 

Student able to distinguish types of text types according to the learning outcome of the 5th grade Turkish 

education curriculum program is the student able to distinguish of text types. Encountering with different 

genres will increase the students' competence. For this reason, the aim of this work is to ascertain the 

diversity of the literary genres in the 6th grade Turkish textbook. A document review method used for 

the purpose of the research. A 6th grade Turkish course book was used to obtain the data. The data were 

analyzed with descriptive content analysis. The literary genre was determined by evaluating each text, 

the percentages and frequencies were calculated by specifying the diversity of the determined text types. 

As a result, it has been determined that there are 36 texts under 8 themes. It is seen that these texts in 

the 6th grade Turkish textbooks were selected from the literary genre distribution according to the text 

types, 5 of the 13 texts in the type of storytelling text, 3 of the novels, 1 of the tale and theater play. 4 

texts, 4 biographies, 3 essays, 3 trips, 2 letters, 1 memo, short essays, autobiographies, interviews and 

fables. 15 of the text in the poetic text type is poetry. 

Keywords: Children's Literature, Literary Types, Turkish Course Book 
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KURTULUŞUN KAHRAMANLARI ADLI ÇOCUK HİKÂYELERİ SETİNDE KADIN 

KAHRAMANLARDAKİ MİLLİ BİLİNÇ 

NATIONAL KNOWLEDGE BY THE WOMEN’S HEROES IN THE CHILDREN STORIE 

SERIES OF THE THE HEROES OF INDEPENDENCE 

 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BİLGEN 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

Huri YILDIRIM 

Askeriye İlkokulu 

Doç. Dr. Osman YILMAZ 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

 

Özet 

Çocuk edebiyatının amaçlarından bir tanesi çocukta ortak bir bilinç oluşturmaktır. Ortak bilincin içinde yer 

alması gerekenlerden bir tanesi de geçmişteki deneyimlerdir. Bu deneyimi çocuklara hikâye aracılığıyla da 

aktarılabilir. Hikâyelerde işlenen konular, genelde gerçek ve gerçeğe yakın yaşantılardan alınmıştır. 

Böylelikle çocuklarda ortak bir milli bilinç oluşturmak mümkündür. Çocuklara toplumun ortak paydaşları 

olan vatan, bayrak, ulus gibi değerlerin kazandırılması açısından bu konuları işleyen hikâyeler okutmak 

önemlidir. Bu çalışmanın amacı ise, İsmail Bilgin’in ‘Kurtuluşun Kahramanları’ adlı çocuk hikâyeleri setinde 

kadın kahramanlardaki milli bilincin çocuklara nasıl aktarıldığını tespit etmektir. Bu çalışmada nitel 

araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Hikâyelerden okumalar yoluyla elde 

edilen veriler, içerik analizine tabii tutularak bulgulara ulaşılmıştır. Sonuç olarak Kurtuluşun Kahramanları 

adlı sette yer alan çocuk hikâyelerinde kadın karakterler aracılığı ile vatanın sadece erkeklere ait olmadığı 

aynı zamanda da kadınlara ait olduğu vurgulanmıştır. Hikâyelerde, düşmana karşı koymada herkes gibi 

kadınların da bir şeyler yapabileceği ifade edilerek birlik ve beraber hareket etmenin başarıyı getirdiği 

vurgulanmıştır. Ayrıca hikâyelerde kadının memleket meseleleri hakkında erkekleri harekete geçirmede ne 

denli etkin olabileceği çocuklara çok boyutlu olarak aktarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Kadın, Milli Bilinç 

 

Abstract 

Creating a common consciousness in the child is one of the aims of children's literature. One of the things 

that should be included in common consciousness is the experience of the past. This experience can be 

transferred through the story to children. The issues in the stories are generally taken from real and near-real 

life experiences. Thus, it is possible to create a common national consciousness in children. It is important to 

read stories that deal with these issues in terms of bringing values such as homeland, flag, nation, which are 

common stakeholders of children's society. The aim of this work is to determine how the national 

consciousness of female heroes is transferred to children in İsmail Bilgin's "Heroes of Liberation" set of 

children's stories. Document analysis method was used as qualitative research methods in this study. The data 

obtained through reading from the narratives were analyzed by content analysis. As a result of the country 

through the female characters in children's stories Situated on the set named Heroes of Independence it was 

emphasized that it is not only the man but also belong to women. In the stories, it was emphasized that it was 

a success to act unity and together by expressing that women like everyone can do something against the 

enemy. In addition, the story of how women can be effective in motivating men about their country affairs 

has been transferred to children in a multidimensional way. 

Keywords: Children's Literature, Female Heroes, National Consciousness 
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MOBILE SELF-REGULATED PODCASTING IN EFL 

 

Doç. Dr. Serkan ŞENDAĞ 

Mersin Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANER 

Akdeniz Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Nuray GEDİK 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

İngilizce dil öğrenenlerin dinleme becerilerini geliştirmek her zaman çok zor bir görev olmuştur çünkü bu 

beceri özellikle yükseköğrenim seviyesinde görmezden gelinen bir beceri olarak algılanmıştır. Bu 

algılamanın nedeni konu anlatım temelli dil öğretme geleneğinden kaynaklanıyor olabilir. Bu algının aksine 

dinleme, dil öğretiminde diğer dil becerileri ile özellikle de konuşma becerisi ile etkileşim içinde olan önemli 

bir yere sahiptir. TUBİTAK tarafından desteklenen (TUBITAK, Destek No:113K727) iki yıllık kapsamlı bir 

çalışmanın bir parçası sunulan bu çalışmada “Dinleme ve Sesletim” dersine destek olacak şekilde sınıf dışı 

mobil bir ortam oluşturulmuştur. 1. Sınıf İngilizce öğretmen adaylarının oluşturulan bu mobil ortamı 

kullanarak toplam 60 saatlik İngilizce podcast’lerden oluşan sınıf dışı yoğun İngilizce dinleme etkinliklerine 

aktif olarak katılımları ve süreç sonunda da kendilerinin hedef dilde birer podcast oluşturmaları istenmiştir. 

Bu uygulama ile hedeflenen yoğun dinleme ve öz düzenleyici öğrenmenin bir arada olduğu bir süreç 

oluşturmaktır. Gerçek deneysel araştırma deseni ile oluşturulan bu çalışmada öğretmen adaylarının dinleme, 

konuşma ve eleştirel düşünme becerileri ile Öz-Düzenleyici Mobil Podcast Oluşturma süreci arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Bu bağlamda rastlantısal olarak belirlenen 30 u deney ve 30 u da kontrol grubunda olmak üzere 

toplam 60 katılımcı ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, bir Türk üniversitesinde öğretim 

gören İngilizce öğretmen adaylarından öz-düzenleyici mobil podcast oluşturan grubun salt yoğun-podcast 

dinleyen gruba göre konuşma becerilerinde istatistiksel olarak önemli kazanımlar elde ettiklerini ancak diğer 

becerilerde her hangi önemli bir farklılık sergilemedikleri bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dinleme, Öğretmen yetiştirme, Yabancı dil öğretimi, Mobil öğreneme, Öz-

düzenleyici öğrenme 

 

Abstract 

Developing listening skills of English language learners has always been a very challenging task since it has 

usually been perceived as an ignored skill at higher education level. The reason for this perception might 

stem from the lecture-based classroom teaching tradition. However listening is very crucial skill that affects 

other language skills, especially speaking. As part of a two-year project funded by the Scientific and 

Technological Research Council of Turkey (TUBITAK, Grant No:113K727), in this study, we created a 

mobile-out-of-class-environment as a supplement to the teaching of 60-hours for “listening and 

pronunciation” course for junior level EFL preservice teachers where they extensively listen various EFL 

podcasts and create their own podcasts in the final step. This process was a combination of extensive listening 

and self-regulated-learning (SRL). The true experimental research design with a control group was used to 

investigate effects of the process on listening, speaking, and critical thinking. 60 participants (30 in 

experimental, and 30 in control group) were randomly assigned to the groups. Data show that participants in 

mobile-self-regulated-podcasting group significantly had more gains in their speaking skills compared to 

participants in control group who joined podcast-reviewing as an out-of-class activity. Additionally, findings 

did not show any significant relationship between mobile-self-regulated-podcasting and listening and critical 

thinking skills of preservice EFL teachers in a Turkish University. 

Keywords: Listening, Teacher Training, Foreign Language Teaching, Mobile Learning, Self-Regulated-

Learning. 
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INVESTIGATING PRE-SERVICE TEACHER’S REFLECTIONS ON TEACHER 

DEVOLOPMENT COURSES  

 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANER 

Akdeniz Üniversitesi 

Arş. Gör. Burak ASMA 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışma, öğrencilerin dört yıllık lisans eğitimi sırasında almış olduğu öğretmenlik meslek bilgisi 

derslerine yönelik görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için, ölçüt örneklem 

yöntemi ile İngiliz Dili Eğitimi Bölümünde okuyan 90 öğrenci seçilmiştir. Katılımcılardan 25 maddeden 

oluşan Ders Değerlendirme Ölçeğini puanlamaları istenmiştir. Katılımcılar; Eğitim Bilimine Giriş, 

Eğitim Psikolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Özel Öğretim Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Ölçme ve 

Değerlendirme, Rehberlik, Özel Eğitim, Karşılaştırmalı Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi ve Okul 

Yönetimi derslerini ölçek maddelerini göz önünde bulundurarak ayrı ayrı değerlendirmiştir. Çalışmanın 

bulguları İstatistiksel Nicel Veri Analiz Yazılımıyla yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 

öğrencilerin Özel Eğitim, Sınıf Yönetimi, Rehberlik, Ölçme ve Değerlendirme ve Özel Öğretim 

Yöntemleri derslerine ilişkin görüşleri olumlu yönde olsa da diğer derslere yönelik görüşleri bu yönde 

olmamıştır. Bu çalışma, bazı öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğretmen adaylarının gözünde arzu 

edilen hedeflere hizmet etmediğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, öğretmen adayları, ders değerlendirme, 

görüş 

 

Abstract 

The present study aims to delve into the reflections of students on the teacher development courses taken 

during the four-year undergraduate education. To attain this goal, 90 students studying the department 

of English Language Education were chosen through the criterion sampling method. The participants 

are asked to score on the Course Evaluation Scale which consists of 25 items. The students score the 

statements about any and every teacher development courses naming introduction to teaching 

profession, educational psychology, teaching principles and methods, special teaching methods, 

classroom management, measurement and evaluation, guidance, special education, comparative 

education and Turkish education system and school management. Statistical Quantitative Data Analysis 

Software is used to interpret findings of the study. According to the results, while the students’ 

reflections on the courses special education, classroom management, guidance, measurement and 

evaluation and special teaching methods are supportive, their reactions to the others courses are 

unfavourable. The study reveals that some of the teacher development courses do not serve their desired 

goals in the eyes of the pre-service teachers. 

Keywords: Teacher development courses, pre-service teachers, course evaluation, reflection 
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LEARNERS’ ATTITUDE TOWARDS ONLINE LEARNING 
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Antalya Bilim Üniversitesi 

Okt. Gülçin DİŞİKIRIK 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin çevrimiçi öğrenme tutumlarını incelemektir. Bu amaca ulaşmak için, 

öğrencilerin beşli Likert tipi çevrimiçi öğrenme tutumu ölçeğini puanlaması istenmiştir. Araştırmanın 

çalışma grubu, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi'nin farklı bölümlerinde okuyan 98 

öğrenciden (77: kadın, 21: erkek) oluşmaktadır. Bu çalışmada, betimsel araştırma modeli 

benimsenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler çevrimiçi veri toplama platformları aracılığıyla 

toplanmış ve toplanan veriler cinsiyet, yaş ve lisansüstü okul gibi değişkenlere göre analiz edilmiştir. 

Sonuçlar, kız öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye karşı tutumlarının daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. 

Buna karşılık, erkekler çevrimiçi öğrenme süreçlerini tercih etmezler. Ayrıca, öğrencilerin yaşları ne 

kadar büyükse, çevrimiçi öğrenmeye tutumları daha çok düşmektedir. Öte yandan, öğrencilerin mezun 

oldukları okul türü çevrimiçi öğrenmeye karşı tutumlarını etkilemediği görülmektedir. Katılımcıların 

çoğunluğu, çoğu öğrencinin yüz yüze öğrenmeyi tercih ettiklerini varsaymakla birlikte çevrimiçi 

öğrenmenin daha ekonomik ve kolay erişilebilir olduğundan daha yaygınlaşması gerektiğini 

düşünüyorlar. Ayrıca, çevrimiçi dersler sırasında daha rahat hissettiklerinden çevrimiçi öğrenmeyi yüz 

yüze öğrenmeye tercih ediyorlar. 

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Öğrenme, Uzaktan Eğitim, Tutum, Beşli Likert Ölçeği 

 

Abstract 

The present study aims to examine online learning attitudes of students. To attain this goal, the students 

are asked to score on a five-point Likert type online learning attitude scale. The study group consists of 

98 students (77: female, 21: male) studying in the different departments of Anadolu University Distance 

Education Faculty. The descriptive research design is adopted in the study. The data proceeded in the 

study are collected through online data collection platforms and the collected data are analysed 

concerning the variables such as gender, age, and graduate school. The results reveal that female students 

have greater attitudes towards online learning. In contrast, males do not prefer online learning processes. 

Besides, the older the students are, the lower attitude they have concerning online learning. On the other 

hand, graduate school type of the students does not affect their attitudes on online learning. While the 

majority of the participants suppose that most students would prefer face to face learning, they think 

online learning should be more common as it is more economical and easy to access. Also, since they 

feel more comfortable during online courses, they prefer it over face to face learning. 

Keywords: Online Learning, Distance Education, Attitude, Five-Point Likert Scale 
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Selçuk Üniversitesi 

 

Abstract 

The real estate sector is one of the sectors most affected by developments similar to demographic 

dynamics, as well as changes in the economy, such as increases in interest rates and exchange rates. In 

order to sustain the competitive advantage in the real estate sector, companies need to accurately 

calculate the risks and get the right opportunities, and there is also a need for sound real estate legislation. 

Real estate legislation in practice in our country includes complex, multi-faceted, technical details. The 

legal status of the said legislation, real estate, real estate project or real estate based rights and benefits, 

zoning applications, loss of ownership right and expropriation, municipal administrations and other 

institutions authorized to apply zoning, title and cadastral issues, building quality and structure 

supervision, taxation of real estates the regulations for valuation expertise. In this study, information 

about the real estate legislation applied in our country was discussed and the problems encountered in 

legislative application were summarized. As a result, proposals for changes to be made in the legislation 

were listed. 

Keywords: The Real Estate, The Real Estate Legistation, The Real Estate Low 
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Abstract 

The sale of real estate in Turkey constitutes an annual $ 200 billion market. The amount is about $ 80 

billion managed by real estate brokers and real estate brokers. The amount of commission in the real 

estate sector is over 2 billion dollars. The real estate sector contributes to the Turkish economy with its 

large market and dynamic structure.The success of the real estate sector, which operates around 200 

sub-sectors along with construction, is made possible by the fact that the manufactured real estate meets 

the buyer at the appropriate time with sales or leasing.Real Estate Consulting organizations and real 

estate agents working in these organizations are the providers of this success. It is necessary to obtain 

the highest level of similar services and services in the real estate sector in order to prevent possible 

losses and fugitives, gain the career and title that the real estate consultancy service deserves, increase 

the quality of the service, not experiencing the victimization, and the citizens and professionals in the 

world. In this study, the real estate consultancy system in our country was introduced and current legal 

legislation and real estate consultancy law design were evaluated by taking the opinions of the 

stakeholders of the sector. 

Keywords: Real Estate, Real Estate Consultant, Real Estate Broker, Real Estate Consultancy 
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Abstract 

Water is an indispensable object for humans, and civilizations are more often formed near water. While 

excess water causes floods, less water also affects people's lives negatively. In order to supply the need 

for water, it is necessary to move water to places where there is a lot of water, and to build reservoirs of 

water. In the calculations of the accumulation chambers, debates can be found by examining the 

behavior of water in the past and by predicting its future behavior. At the same time, knowing the 

temporal change in the amount of water will also help to more carefully use the water to be stored and 

stored. It is known that in the globe, warming is caused by global climate change. It is argued how this 

effect, which is caused by the greenhouse effect of the earth's rays returning to the earth, will affect the 

precipitation and therefore the flows. However, in recent years it has been observed that there are 

significant changes in precipitation and currents of rivers. In this study, trend tests, Sen’s T, Spearman’s 

Rho, Mann-Kendal, Sen’s T trend, Wald-Wolfowit and mean square test were applied to annual total 

flows for variability analysis. The linear slopes (change per unit time) of trends are calculated by using 

a non-parametric estimator developed by Sen. The beginning of trends is determined by using the Mann-

Kendall rank correlation test. In addition, homogeneities in flows trends are tested by using a method 

developed by Van Belle and Hughes. As a result of tests, negative linear slopes was found in anual total 

flows in Sakarya Basin. 

Keywords: Hydroclimatology, Sakarya Basin, Total Flows, Variability Analysis 
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Abstract 

Consumption of electricity is an indication of economic development that country. The production or 

consumption of electric energy per capita in a country is one of the greatest indicators of the welfare 

level of that country. Fossil fuel species, which gain more importance from day to day than everyday, 

cause some damage to the environment when used extensively. It is among the major environmental 

hazards caused by fossil fuels, causing acid rain formation, increasing the rate of carbon dioxide in the 

air, and creating climate change. There are also fossil fuels and losses among the causes of global 

warming. Among the alternatives of wind, thermal, nuclear, natural gas and hydroelectric power plant 

in the solution of energy deficit, hydroelectric power plant come to the forefront because they are both 

economical and national. In this study, techical and economic information of hydroelectric power plant 

was given. Afterwards, the status of hydroelectric power plant in our country was evaluated. Future 

proposals on electricity generation in Turkey were discussed.  

Keywords: Energy, Hydroelectric Power Plant, Renewable Enery, Turkey 
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APPLICATION OF STOCHASTIC ARIMA MODEL TO ANNUAL STREAM FLOWS OF 

KIZILIRMAK BASIN 

 

Yrd. Doç. Dr. Naci BÜYÜKKARACIĞAN 

Selçuk Üniversitesi 

 

Abstract 

ARIMA models are the most general class of models for forecasting a time series which can be 

stationarized by transformations such as differencing and logging. In fact, the easiest way to think of 

ARIMA models is as fine-tuned versions of random-walk and random-trend models: the fine-tuning 

consists of adding lags of the differenced series and/or lags of the forecast errors to the prediction 

equation, as needed to remove any last traces of autocorrelation from the forecast errors. In recent years, 

autoregressive models, Markov models and moving average models are widely used in the evaluation 

of hydrological events. The lack of flexibility in representing the combined effect of short and long 

memory has been the major limitation of stochastic models used to analyze hydrologic time series. In 

this study, autoregressive ARIMA models of annual flows of selected 4 Stream in Kızılırmak Basin 

were established. After appliying Akaike İnformation Criterion, It was found out that Arma (1,1) was 

the optimum model for new series which was obtained by difference of the series once year. At the same 

time, it was concluded that Arıma (1,1,1) model may be used in the production of stable synthetic 

hydrological series. Only one stream flows (E15A017) gave good results for ARIMA model. 

Keywords: Earth sciences, Akaike Information Criterion, ARIMA model, autoregressive models, 

synthetic hydrological series 
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THE EFFECTS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON FLOODS AND EXAMPLES IN THE 

WORLD 

 

Yrd. Doç. Dr. Naci BÜYÜKKARACIĞAN 

Selçuk Üniversitesi 

 

Abstract 

Nowadays, environmental pollution is one of the important problems that seriously threatens the world. 

The most important cause of environmental pollution is waste that is attacked by the end-user's activities 

to provide the unlimited needs of human beings. This human-induced pollution causes global warming 

and, consequently, climate change. As a result of climate change; important changes that directly affect 

the ecological systems and human life on the world scale come to fruition. The most important effects 

of climate change are on temperature values and precipitation systems. Climate changes cause extreme 

rains and hurricanes in some parts of the world, and also extreme droughts and temperatures in some 

parts of the World. While floods threaten ecosystems, water scarcity threatens live life in regions where 

drought is due to extreme temperatures. In addition, arid or extreme rainy weather events are of different 

character throughout the world. In the 1980s when global climate change began to intensely feel, a large 

proportion of the natural disasters are responsible for the weather and climate conditions, such as 

extreme drought, extreme heat, floods and storms. In this study; the floods that have occurred all over 

the world due to the global climate change were examined and evaluated. 

Keywords: Global Climate Change, Global Warming, Rainfall, Flood 
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EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGISI, 

MATEMATİK ÖZYETERLİK ALGISI VE MATEMATİKTE ÖĞRENİLMİŞ 

ÇARESİZLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Nejla GÜREFE 

Uşak Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Orkide BAKALIM 

Uşak Üniversitesi 

 

Özet 

Bireylerin öğrenmesi ve akademik başarısı üzerinde kaygı, özyeterlik ve öğrenilmiş çaresizlik gibi 

duyuşsal faktörler etkili olabilmektedir. Çeşitli çalışmalar kaygı ve öğrenilmiş çaresizliğin öğrencilerin 

başarılarını olumsuz etkilediğini, öz-yeterlik algısının ise öğrencilerin akademik başarılarını olumlu 

yönde etkilediğini göstermiştir. Bu çalışma ile de öğretmen adaylarının sınavlarda sıklıkla karşılaştıkları 

ve atanabilmelerinde etkili derslerden biri olan matematik ile ilgili kaygı, özyeterlik algısı ve öğrenilmiş 

çaresizlikleri çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden 

oluşan karma desen kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Türkiye’nin batısındaki bir üniversitenin 

Eğitim Fakültesi’nde eğitim alan son sınıf öğretmen adayları oluşturmuştur. Bu araştırmanın sonuçlarına 

göre özyeterlik, kaygı ve öğrenilmiş çaresizlik arasında anlamlı bir ilişki olduğu, kaygı ve öğrenilmiş 

çaresizliğin özyeterliği yüksek düzeyde yordadığı görülmüştür. Ayrıca bölüm değişkenine göre bazı 

bölümlerin kaygılarının, özyeterliklerinin ve öğrenilmiş çaresizliklerinin anlamlı bir şekilde farklılaştığı 

görülmüştür. Öğretmen adaylarının matematik hakkındaki düşüncelerinin mutluluk, zevk, eğlence, 

özgüven sağlayıcı, mantıklı düşünmeye teşvik eden, sevilen gibi olumlu ve zorlayıcı, korkunç, çaba 

gerektiren, günlük hayatla ilişkisiz, tedirginlik veren gibi olumsuz duygu ve düşünceleri oluşturduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimer: Matematik Kaygısı, Matematik Özyeterlik Algısı, Matematikte Öğrenilmiş 

Çaresizlik 

 

Abstract 

There are affective factors such as anxiety, learned helplessness and self-efficacy perception that 

influence individual learning and academic success. Researches have shown that anxiety and learned 

helplessness have a negative effect on students' achievement, which is a frequent problem for educators; 

and self-efficacy perception to affect the academic achievement of students in a positive manner. This 

study will analyse the mathematics anxiety, mathematics self-efficacy perception, and learned 

mathematics helplessness that can affect teacher candidates’ achievements on mathematics, which are 

frequently encountered in the examinations and have an important role for teachers. In this study, mixed 

methods were applied. Senior teacher candidates, studying in the Education Faculty of a university in 

the western Turkey, participated in the study. The result of this study revealed a significant relationship 

between self-efficacy, anxiety, and learned helplessness, and that anxiety and learned helplessness were 

significant predictors of self-efficacy and a significant difference in anxiety, learned helplessness and 

self-efficacy perception according to their departments. Mathematics has been identified to have a 

positive and challenging effect on the students, which generally creates happiness, pleasure, 

entertainment, self-confidence, encourages rational thinking; and to create negative feelings and 

thoughts which scary, laborious, irrelevant with the daily life and disqui. 

Keywords: Mathematics Anxiety, Mathematics Self-Efficacy, Learned Helplessness İn Mathematics 
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MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GEOMETRİ KONULARINDAKİ ALAN 

DİLİNİ KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Nejla GÜREFE 

Uşak Üniversitesi 

 

Özet 

Öğrencilerin anladığı ve algıladıklarını yansıtabilmesinde, öğrenci-öğretmen arasındaki karşılıklı 

etkileşimin geliştirilebilmesi ve verimliliğin arttırılmasında, matematiksel ifadelerin anlaşılması ve 

kullanılabilmesinde dil oldukça önemli bir role sahiptir. Etkili bir matematik öğretiminin 

gerçekleştirilebilmesinde matematiksel kuralların, kavramların, sembollerin ve terimlerin doğru içerikle 

öğrencilere sunulabilmesi ancak matematik alan dilinin doğru kullanımı ile gerçekleşebilmektedir. Bu 

araştırma ile de üçüncü sınıfta eğitim gören öğretmen adaylarının matematikteki bazı temel geometrik 

kavramlara ilişkin alan dili becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada katılımcılara 

kavramları semboller yardımıyla kavramsal olarak ve semboller ile verilen kuralları ise matematiksel 

terimleri kullanarak açıklamalarının istendiği açık uçlu sorular sorulmuş ve veriler doküman analizi 

yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmada katılımcıların geometri alan dilini yeterli bir şekilde 

kullanamadıkları ve çoğunlukla da kavramları semboller yardımıyla açıklamada yetersiz kaldıkları 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimer: Alan Dili, Geometri, Öğretmen Adayı 

 

Abstract 

The language has a very important role in improving the interaction between the student-teacher and in 

increasing the productivity, in understanding and using the mathematical expressions, in reflecting that 

the pupils can understand and perceive. Effective mathematics teaching can be actualized only with 

correct use of the mathematical content language which comprises mathematical rules, concepts, 

symbols and terms. In this research, it was aimed to examine the content language skills in some basic 

geometric concepts of mathematics prospective teachers who are studying in the third grade. In the 

study, open-ended questions which the participants was wanted to explain concepts conceptually using 

symbols and the rules given by symbols using mathematical terms were asked. Data were analyzed by 

means of document analysis. From results, it was determined that participants were not able to use the 

geometry content language adequately and usually not able to explain the concepts using symbols. 

Keywords: Content Language, Geometr, Prospective Teacher 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİNİN ÖNEMİ 

THE IMPORTANCE OF NURSING STUDENTS’ TIME MANAGEMENT 

 

Yrd. Doç. Dr. Nezaket YILDIRIM 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Zaman, durdurulamayan, yavaşlatılamayan veya değiştirilemeyen stratejik ve önemli bir kaynaktır. 

Zaman yönetimi ise bireysel açıdan kişinin verimli bir şekilde ulaşabilmesi için zamanı planlama, 

organize etme ve kontrol etme faaliyetlerini uygulama sürecidir. Zamanı iyi yönetmek bireysel anlamda; 

kariyeri daha iyi planlama ve geleceğe hazırlanma, daha fazla okuma ve öğrenme, yeni gelişmeleri ve 

teknolojiyi takip etme, aile ve diğer insanlara daha fazla zaman ayırma, dinlenme, eğlenme, düşünme, 

yeni fikirler yaratma, yeni projeler başlatmak için fırsat sağlar. Zaman yönetimi konusunda iyi bir 

beceriye sahip öğrencilerin, mezuniyet sonrası iş yaşamlarında da zamanı etkin kullanacağı ve vereceği 

hizmetinin verimliliğine katkı da bulunacağı düşünülmektedir. Etkili ve etkin hizmet sağlanması 

açısından çok önemli olan bu becerinin, hemşirelik öğrencilerine eğitimleri sırasında kazandırılmaya 

çalışılması gerektiği düşünülmektedir. Zaman yönetimi ile akademik başarı arasında pozitif ilişki 

olmasından dolayı bu beceri aynı zamanda başarılı hemşireler yetişmesine imkan tanıyacaktır. 

Anahtar Kelimer: Hemşire, Öğrenci, Zaman Yönetimi 

 

Abstract 

Time is a strategic and important source that cannot be stopped, slowed, or altered. Time management, 

from a personal aspect, is the implementation process in which time is planned, organized and 

supervised so that the person can access it efficiently. In an individual sense, efficient management of 

time gives an opportunity to the person to better plan the career, to get prepared for the future better, to 

read and learn more, to follow new developments and technology, to spend more time with family and 

other people, to rest, to have fun, to think, to create new ideas and to launch new projects. It is thought 

that students with good skills of time management will efficiently use time in their post-graduate work 

life and will contribute to the efficiency of the service they will give. It is also thought that it is necessary 

to gain nursing students this skill during their education since this skill plays a very important role in 

the effective provision of service. Due to the positive relationship between time management and 

academic achievement, this skill will also contribute to nurses’ success in the future. 

Keywords: Nurse, Student, Time Management 
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HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN YERİ VE ÖNEMİ 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF CRITICAL THINKING IN NURSING EDUCATION 

 

Yrd. Doç. Dr. Nezaket YILDIRIM 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilim ve teknolojinin gelişimi, giderek nitelikli insan gücüne olan 

gereksinimi arttırmaktadır. Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası tüm hemşirelik kuruluşları, eleştirel 

düşünme gücünü hemşirelik uygulamalarının temel öğesi olarak kabul etmekte ve eleştirel düşünme 

gücünü hemşirelikte aranan evrensel bir davranış olarak nitelendirmektedir. Eleştirel düşünmenin eğitim 

yolu ile geliştirilebilir bir özelliğe sahip olduğunun düşünülmesi, öğrencilerde eleştirel düşünmenin 

geliştirilmesini hemşirelik eğitimi veren okulların zorunlu bir görevi haline getirmektedir. Hemşirelik 

eğitiminde kazanılan deneyim ve becerilerin, hemşirelerin eleştirel düşünme becerisini etkilediği, 

öğrencilerin akademik düzeyleri arttıkça öğrencilerin eleştirel düşünme becerisinin geliştiği ileri 

sürülmektedir. Hemşirelik eğitiminin eleştirel düşünme gelişimine etkisi birçok araştırmacı tarafından 

incelenmiştir. Bu çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bazı çalışmalar hemşirelik eğitiminin 

eleştirel düşünme düzeyini etkilediği sonucuna ulaşırken, bazı çalışmalar hemşirelik eğitiminin eleştirel 

düşünme düzeyini etkilemediği sonucuna ulaşmıştır. Türkiye’de hemşirelik öğrencilerinde eleştirel 

düşünmeyi inceleyen çalışmaların bibliyometrik profilini ortaya koyan bir çalışmanın sonuçları 

genellikle öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyinin orta seviyede olduğunu, hemşirelik eğitiminin 

öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerini geliştirmede yetersiz olduğunu ve eleştirel düşünmeyi 

geliştirici uygulamalara ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur. Eğitimin eleştirel düşünmeyi 

geliştirebilmesi için, planlı olması, eleştirel düşünmeyi geliştirici öğretim programlarına ve eleştirel 

düşünme deneyimi kazandırabilecek eğitim ortamlarına sahip olması gereklidir. 

Anahtar Kelimer: Hemşirelik, Eğitim, Eleştirel Düşünme 

 

Abstract 

In the information age we are in, the development of science and technology is increasing the need for 

qualified human power. Therefore, all national and international nursing organizations consider that the 

power of critical thinking is the basic element of nursing practice and is a universal behavior sought in 

nursing. Thinking that critical thinking can be improved through education makes the development of 

critical thinking in students a mandatory task for nursing schools. It is suggested that the experience and 

skills gained in nursing education affect nurses' ability to think critically and that as the students' 

academic level increases so do their critical thinking skills. The effect of nursing education on the 

development of critical thinking has been investigated by many researchers. Different results have been 

obtained in these studies. While some studies have concluded that nursing education affects the level of 

critical thinking, some other studies have concluded that nursing education does not affect the level of 

critical thinking. The results of a study that revealed a bibliometric profile of studies investigating critical 

thinking in nursing students in Turkey demonstrated that the critical thinking level of the students was 

generally moderate and that nursing education was inadequate to improve students' critical thinking 

tendencies and that there was a need for applications to improve critical thinking. In order for education 

to develop critical thinking, it should be a planned one and should have teaching programs to improve 

students’ critical thinking skills and educational environments to gain students critical thinking 

experience. 

Keywords: Nursing, Education, Critical Thinking 
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MÜZİSYEN SAKATLANMALARI VE FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARI 

MUSICIANS INJURIES AND PHYSIOTHERAPY RECOMMENDATIONS 

 

Prof. Dr. Nihan YAĞIŞAN 

Akdeniz Üniversitesi  

Arş. Gör. Neriman TEMEL AKSU 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Müzik ve tıbbın etkileşimi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Bu etkileşim daha çok tıbbın müzikten 

faydalanması şeklinde olmuşsa da son yıllarda müzisyenlerin özellikle de enstrüman çalan 

müzisyenlerin tıbba ihtiyacı artmıştır. Bu ihtiyaç ‘sanatlar tıbbı’ adı altında literatürde ‘müzisyen 

sakatlanmaları’ olarak geçen enstrüman çalmadan kaynaklı fiziksel problemler üzerine hekimlerin 

branşlaşmalarına kadar gitmiştir. Öyle ki bugün pek çok profesyonel müzisyen ve öğrenci yanlış 

enstrüman tekniği veya aşırı yüklenme gibi sebeplerden dolayı meslek hayatlarını tehdit eden kas 

spazmları/kasılmaları, sırt ve boyun ağrısı, eklem İncinmeleri, overuse (aşırı yüklenme) sendromu, 

carpaltunnel sendromu, focaldystonia, tendinit, tenisçi dirseği vb. gibi problemlerle baş etmeye 

çalışmaktadır.  Bu çalışmada, müzisyenlerde en sık karşılaşılan bu ve benzeri kas-iskelet problemleri, 

bunların nedenleri, alınması gereken önlemler ve cerrahi olmayan çözüm önerileri üzerinde 

durulmuştur. 

Anahtar Kelimer: Müzisyenler, Sakatlanma, Fizyoterapi, Öneriler 

 

Abstract 

The interaction of music and medicine dates back hundreds of years. Although this interaction is in the 

form of more medical use of music, in recent years the need for musicians, especially instrumentalists, 

has increased. This necessity has moved to the point where physicians branchout on the physical 

problems originated without the instrument which is referred to as ‘musicians injuries' in the literature 

in the name of 'arts medicine'. Today, many professional musicians and students are suffering from 

muscle spasms/ contractions, back and neck pain, joint pains, overuse syndrome, carpal tunnel 

syndrome, focal dystonia, tendinitis, tennis elbow etc., trying to cope with such problems as which 

threaten their professional life due to wrong instrument technique or overusing, In this study, most 

commonly encountered musculoskeletal problems, their causes, precautions to be taken and the proposal 

of non-surgical solutions are emphasized. 

Keywords: Musicians, İnjuries, Physiotherapy, Recommendations 
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İŞVERENLER İLE MAVİ YAKALI ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME 

KAPSAMINDAKİ KARŞILIKLI BEKLENTİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE DAİR 

ALGILARININ BELİRLENMESİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Nuray AKAR 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmada, işverenler ile mavi yakalı çalışanların psikolojik sözleşme kapsamındaki karşılıklı 

beklenti ve yükümlülüklerine dair algıları araştırılmıştır. Bu doğrultuda nitel araştırma tasarımı 

kullanılarak, farklı sektörlerden 7 işveren ve 22 mavi yakalı çalışan ile yarı yapılandırılmış 

derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda işverenlerin, mavi yakalı 

çalışanların psikolojik sözleşme kapsamında daha çok işlemsel temelli beklentilere sahip oldukları algısı 

taşımalarına rağmen; mavi yakalı çalışanların ise daha çok ilişkisel temelli beklentilere sahip oldukları 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimer: Psikolojik Sözleşme, İşlemsel Sözleşme, İlişkisel Sözleşme, Psikolojik Sözleşmenin 

Taraflarının Algıları, İçerik Analizi 

 

Abstract 

In this study, the perceptions of employers and blue-collar workers regarding their mutual expectations 

and obligations under the psychological contract were researched. In this direction, semi-structured in-

depth interviews with 7 employers and 22 blue-collar workers from different sectors were conducted 

using qualitative research design. As a result of the content analysis, although employers perceive that 

blue-collar employees have more transactional-based expectations under the psychological contract, 

blue-collar employees have more relational-based expectations. 

Keywords: Psychological Contract, Transactional Contract, Relational Contract, Perceptions Of The 

Parties Of The Psychological Contract, Content Analysis 
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1. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE HAYAT BİLGİSİ 

DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ 

 

Dr. Nurhüda SÖZEN 

Milli Eğitim Bakanlığı 

 

Özet 

Toplumu oluşturan bireylerin ortak olarak benimsediği düşünce, eylem, tutum ve ahlâki ilkeler “değer” 

olarak ifade edilir. Değerler önce ailede, sonra da okulda eğitim yoluyla bireylere kazandırılmaktadır. 

Bu değerlerin kazandırılmasını ve içselleştirilmesini sağlamada öğretmenlerin önemli rol oynadığı 

belirtilebilir. Dolayısıyla değer eğitimini gerçekleştiren öğretmenlerin bu süreçteki yaşamları önem 

teşkil etmektedir. Bu araştırmada ilkokul 1. sınıf hayat bilgisi dersindeki değerlerin kazandırılması 

ilişkin olarak öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma 

yaklaşımlarından durum çalışması deseniyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. İstanbul ili Güngören ilçesi 

Cumhuriyet İlkokulu’nda 2017-2018 öğretim yılında ilkokul 1. Sınıflarda görev yapan 12 öğretmen 

araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Öğretmenlerin sınıf öğretmeni olması 1. sınıfta görev 

yapması ve görüşmeye gönüllü katılmaları temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Bu örnekleme 

yöntemindeki temel anlayış önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların 

çalışılmasıdır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu yedi sorudan 

oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Hazırlanan görüşme formu alandaki 

uzmanların görüş ve önerileri doğrultusunda gereken düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler ses 

kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. Verilerin analizi tamamlandığında elde edilen bulgulara göre 

sonuçlar yazılarak önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimer: Değer, Değerler Eğitimi, Hayat Bilgisi 

 

Abstract 

The thoughts, actions, attitudes and moral principles that are common to individuals constituting society 

are expressed as "value".Values are earned through education in the family first and then at school. It 

can be stated that teachers play an important role in providing that these values are acquired and 

internalized. In this research, it was aimed to determine the opinions of the teachers regarding the 

acquisition of the values in the first grade life science course of elementary school.The research was 

carried out from the qualitative research approach to the case study design. The study group of the study 

was determined by the criteria sampling method for purposeful sampling methods. In Güngören 

Cumhuriyet İlkokulu in Istanbul, 12 teachers who worked in the first year of primary school in 2017-

2018 academic year formed the study group of the research. The fact that teachers are class teachers, 

their task in the first grade, and the voluntary participation in the interview are the basic criteria. The 

basic understanding of this sampling method is the study of all situations that meet a set of predetermined 

criteria. A semi-structured interview form consisting of seven open-ended questions prepared by 

researchers was used to collect the data. In the prepared interview form, necessary arrangements were 

made in line with the opinions and recommendations of the experts. The interviews were recorded using 

a voice recorder. When the analysis of the data is complete, results will be written and recommendations 

will be made according to the findings obtained. 

Keywords: Value, Values Education, Life Knowledge 
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ÇEVİRİ ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ ÖZEL İSİMLERİN TÜRKÇE ADLANDIRMALARLA 

OKUTULMASININ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANLAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

 

Dr. Nurhüda SÖZEN 

Milli Eğitim Bakanlığı 

 

Özet 

Kitap çocuğun dünyasıdır. İyi bir çocuk kitabı çocuğun eğitsel düzeyine uygun olmalı, ilgilerine yönelik 

olmalı ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olmalıdır. Dolayısıyla kitabın türü, dili, üslubu, 

bilinmeyen kelimelerin çokluğu ve zorluğu okunan kitabın anlaşılmasında etkilidir. Bu araştırma, 

kitaplarda geçen yabancı özel isimlerin çocukların anlama düzeyine etkisini belirlemek için 

tasarlanmıştır. ilkokul 4. Sınıfta öğrenim gören iki sınıf, araştırmanın çalışma grubunu oluşturacaktır. 

Araştırmada “Heidi” adlı eser üzerinde çalışılacaktır. Araştırma doğrultusunda deney ve kontrol grupları 

belirlenecektir. Kontrol grubuna “Heidi” eseri herhangi bir değişiklik yapılmadan okutulacaktır. Deney 

grubu öğrencileri, Heidi adlı eserin düzenlenmiş halini okuyacaklardır. Düzenlemenin yapılması için 

öncelikle Heidi adlı eserde geçen yabancı özel isimler tespit edilecektir. Daha sonra yabancı özel 

isimlerin geçtiği sayfalar belirlenecektir. Belirlenen sayfalarda özel isimlerle ilgili açıklamalara dip not 

olarak yer verilecektir. Eseri okuma süreci sonunda her iki gruptaki öğrencilere uzmanlar gözetiminde 

hazırlanmış okuduğunu anlama başarı testi uygulanacaktır. Soruların öğrencilerin eseri okuma, anlama 

ve yorumlama düzeyini ölçer nitelikte olmasına özen gösterilecektir. Verilerin analizi tamamlandığında 

elde edilen bulgulara göre sonuçlar yazılarak önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimer: Çocuk Kitapları, Anlama, Özel İsimler 

 

Abstract 

The book is the world of children. A good children's book should be in accordance with the child's 

educational level, be descriptive and meet spiritual needs. Therefore, the type, language, style of the 

book, the multiplicity and difficulty of the unknown words are influential in understanding the book 

being read. This research was designed to determine the effect of foreign personal names in books on 

children's comprehension. The two classes in primary school will be the study group of the researcher. 

Heidi will be studied in the research. Experimental and control groups will be determined in the direction 

of research. For the control group "Heidi" will be played without any changes. The experimental group 

students, Heidi will read from the work already arranged. In order to make the arrangement, firstly 

foreign special names mentioned in Heidi will be determined. Later, pages with foreign private names 

will be set. The pages will be marked as a footnote with explanations about specific names. Afterwards, 

the students will be given the reading comprehension test that they prepared in the classrooms under the 

supervision of the experts. The students will be careful to measure the level of reading, comprehension 

and interpretation of their works. When the analysis of the data is completed, the results will be written 

according to the findings obtained and suggestions will be made. 

Keywords: Children's Books, Comprehension, Special Names 
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USING GPS IN ANIMAL HUSBANDRY OPERATIONS 

 

Öğr. Gör. Onur ERZURUM 

Selçuk Üniversitesi 

Öğr. Gör. Yasin AKKEMİK 

Selçuk Üniversitesi 

 

Abstract 

GPS is a satellite-based positioning method. Position determination; is based on the calculation of the 

signals from the satellite and the distance of the receiver to the satellite. Barriers such as walls weaken 

the signals. Identification and traceability of cattle are important for the safety, control and management 

policies of animal foods. The use of GPS technology is steadily increasing, both in breeding and in 

tracking the locations of animals. Gps data provides a reliable estimate of daily activity calculations for 

animals, travel distance, measurement of the first and last point of the animal. The approximate range 

of the error margin of Global Positioning System (GPS) data is 45.5 to 65.5 meters. Identification and 

performance records in animal husbandry are important for effective farm management. These systems 

facilitate the control of disease outbreaks by reducing the losses of farmers and governments and by 

identifying sick animals and controlling outbreaks. Especially after the determination of BSE, the 

identification of animals in developed countries and the development of traceability systems have 

become widespread. For quality and welfare management, the demand for identification and monitoring 

of animals is steadily increasing 

Keywords: GPS, Disease, Farm Managemant, Animal breeding 
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ACTIVE AND INTELLIGENT PACKAGING SYSTEMS IN FOOD 

 

Öğr. Gör. Onur ERZURUM 

Selçuk Üniversitesi 

Öğr. Gör. Yasin AKKEMİK 

Selçuk Üniversitesi 

 

 

Abstract 

Emerging technology, increasing population density and depending on this an increase in the number of 

working people have increased the need for food with an easy-to-prepare and a long shelf life. Today, 

conscious consumers keep quality and food safety in the forefront. A step to reach reliable food is 

through packaging. At this point, an important role plays active and intelligent packaging systems. While 

active packaging protects food from external influences, it also controls the environment of the package 

by the addition of various additives. Intelligent packaging is a parameter that gives information about 

the quality of foods. Intelligent packaging performs this function in four different groups: 

1)Temperature-time indicators, 

2)Leak-gas indicators, 

3)Freshness indicators and 

4)Toxin indicators. 

In both applications, the aim is to provide reliable food to consumers and to contribute to public health 

by keeping food away from physical, chemical and microbial hazards. This review includes the latest 

developments on active and intelligent packaging. 

Keywords: Food safety, Food packaging, Active and intelligent packaging, Public health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 
25-26 Kasım 2017, Antalya 

 

http://multicongress.org/ 

135 

 

EOG (ELEKTROOKÜLOGRAFİ) KULLANARAK GÖZ HAREKETLERİ İLE 

TEKERLEKLİ SANDALYE KONTROLÜ 

 

WHEELCHAIR CONTROL WITH EYE MOVEMENTS USING EOG 

(ELECTROOCULOGRAPHY) 

 

Onur İlyas YAVUZ 

ALPPLAS Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. Ar-Ge Merkezi 

Yrd. Doç. Dr. Ümit ALKAN 

İstanbul Gelişim Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışma da hastanın hareket kabiliyetlerinin yok olması ya da zayıflaması nedeniyle, göz 

hareketlerini EOG metodu kullanarak istediği şekilde tekerlekli sandalyeyi kontrol etmesi sağlamak 

amaçlanmıştır. Dünya genelinde yapılan araştırmalarda; ALS, kuadripleji gibi hastalıklardan dolayı 100 

milyonun üzerinde hasta olduğu belirtilmektedir. Bu hastalıkta; motor hareketleri zamanla yok olsa da 

kas sinyalleri ya da beyin sinyalleri işlevini sürdürebilmektedir. EOG (Elektrookülografi) metodu ile 

göz hareketlerinden veriler elde edilmekte, bu veriler ile elektronik kontrol ünitesinde değerlendirilip 

tekerlekli sandalye kontrolü sağlanmaktadır. Sensörlerden alınan veriler hastaya bağlı olarak farklılık 

gösterdiğinden, sabit bir referansa göre değerlendirilmemiştir. Bu çalışma 20 kişi üzerinde test edilmiş 

ve bu kişilerde gözün hareket etmediği anda referans değeri olarak farklı değerler ölçülmüştür. 

Hastaların sağ ve sol yöne bakması neticesinde maksimum ve minimum düzeyde meydana gelen 

değişimler 0,3 ± 0,13 mV mertebelerindedir. Hastaların referans değerleri farklı olmasından dolayı 

ölçümlerin değişken referansa göre değerlendirilmesine rağmen sistem kararlı çalışmış ve hastanın 

baktığı yön kararlı bir şekilde algılanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: EOG, Elektrookülografi, Biyomedikal Sinyal İşleme,Tekerlekli Sandalye 

Kontrolü 

 

Abstract 

In this study aimed to control the eye movements of the wheelchair as desired using the EOG method 

due to the destruction or weakening of the patient's mobility.In the worldwide research; ALS, 

quadriplegia due to diseases such as over 100 million patients are stated. In this disease; motor 

movements may disappear over time, but muscle signals or brain signals may continue to function. EOG 

(Electrooculography) method is used to obtain data from eye movements and this data is evaluated in 

electronic control unit and wheelchair control is provided.Since the data from the sensors differ 

depending on the patient, they have not been evaluated according to a fixed reference.this study has 

been tested on over 20 people and different values are measured as the reference value of anda in which 

they do not move. The changes at the maximum and minimum levels in the right and left side of the 

patients are in the range of 0,3 ± 0,13 mV. Although the patients' reference values were different, the 

system was stable and the patient's direction was perceived in a stable manner, even though the 

measurements were evaluated according to the variable reference. 

Keywords: EOG,Electrooculography, Biomedical Signal Processing,Wheelchair Control 
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FEN BİLİMLERİ DERSİNDE STEM EĞİTİM MODELİ YAKLAŞIMI KULLANARAK 

GENÇ MEKATRONİKCİLERİN YETİŞTİRİLMESİ 

GROWING YOUNG MECHATRONICS BY USING STEM TRAINING MODEL APPROACH 

IN SCIENCE SCIENCE COURSE 

 

Yusuf KOÇ 

Gökkuşağı Eğitim Kurumları 

Yrd. Doç. Dr. Ümit ALKAN 

İstanbul Gelişim Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmada ortaokul fen bilimleri dersi müfredatında yer alan konu ve kazanımları STEM eğitim 

modeline göre eğitim programı içerisinde uygulayarak öğrencilerin ders akademik başarı değişimlerini 

ve fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına karşı duyuşsal açıdan tutum değişikliklerini 

incelemektir. Bu amaç çerçevesinde İstanbul ili Bahçelievler ilçesinde yer alan özel bir kolejde öğretim 

gören 5.6.7. ve 8. sınıflara 2015-2016 eğitim-öğretim 1.dönem fen bilimleri müfredat ve kazanımlarına 

göre STEM etkinlik kitapları hazırlanarak uygulanmıştır. Tüm sınıflarda uygulamadan sonra her etkinlik 

için öğrencilere etkinlik değerlendirme soruları uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Tüm öğrencilere 

STEM tutum ölçeği ön test ve son test biçiminde uygulanmıştır. Dönem sonu fen bilimleri karne notları 

değerlendirilmiştir. Yapılan bu STEM eğitimi modeli yaklaşımından yola çıkarak ortaokul fen bilimleri 

dersinde STEM eğitim temelinde öğretim tasarımının; öğrencilerin akademik başarılarında ve 

tutumlarında bir değişiklik oluşturup oluşturmadığı sorusunun cevabı araştırılmıştır. Küçük yaşlarda 

STEM etkinliklerindeki mühendislik tasarım ve programlama yaparak mühendislik düşünce yapılarının 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulardan STEM etkinlikleriyle 

öğrencilerin fen bilimlerine karşı ilgilerinin pozitif yönde geliştikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: STEM, Fen, Mühendislik, Teknoloji, Matematik 

 

Abstract 

In this study examine the changes of the academic achievement and attitudes of the students towards 

science, technology, engineering and mathematics fields in terms of the sensory by applying the subjects 

and acquisitions in the secondary science curriculum according to the STEM education model. Within 

the framework of this aim, STEM activity books according to the science curriculum and acquisitions 

of the first semester of 2015-2016 academic year were prepared, distubuted and applied to the students 

who have been studying in a private college located in the province of Bahcelievler in Istanbul, for 

grades 5, 6, 7 and 8. After applying these activities, the assessment questions were asked to the students 

and their answers were evaluated and analysed for each activity. STEM attitude scale was applied as a 

pre- and post- test format for each student. The final-term grades of Science were evaluated. With the 

benefits of the STEM education model, it has been aimed to search whether the teaching model has an 

effect on the students in terms of their academic achievement and attitudes towards their science lessons 

in secondary. By applying engineering design and programming in STEM activities at early ages, it is 

aimed to develop the engineering ideas. It was found that these studies in STEM activities resulted in 

the development of students’ academic achievements and their positive attitudes towards science. 

Keywords: STEM, Science, Engineering, Technology, Mathematics 

 

 

 



Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 
25-26 Kasım 2017, Antalya 

 

http://multicongress.org/ 

137 

VENTRICULUS LATERALİSİN MAGNETİK REZONANS VE KADAVRA KESİT 

GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDEN HACMİNİN HESAPLANARAK KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARISON OF LATERAL VENTRICLE VOLUME ON MAGNETIC RESONANCE AND 

CADAVERIC SECTION IMAGES 

 

Prof. Dr. Orhan BAŞ 
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Doç. Dr. Selim KAYACI 
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Yrd. Doç. Dr. Fatma BEYAZAL CELİKER 

Recep Tayyip Erdogan University 

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz UCUNCU 

Recep Tayyip Erdogan University 

Prof. Dr. Mehmet Faik OZVEREN 

Kırıkkale University 

 

Özet 

Giriş Amaç: Ventrikülis lateralis nöral dokuların içinde yer alması, duvarlarında önemli motor, duysal ve endokrin 

merkezler gibi otonomik yolların geçmesi nedeniyle son derece önemli bir oluşumdur. Bu çalışmada Ventrükülüs 

lateralisin hacminin MR görüntüleri ve Kadavra kesit görüntüleri ile stereolojik olarak hesaplayıp aralarında 

herhangi bir korelasyon olup olmadığını karşılaştırmak istedik Materyal ve Metod: Çalışmamızın materyalini,13 

erişkin insan kadavrasından oluşturmaktadır. Kadaverik spesimenlerden için önce MR cihazında 1mm atlayarak 2 

mm kalınlığında çekimler gerçekleştirildi. Kadaverik spesmenler daha sonra agar içerisine gömülerek 4 mm 

kalınlığında kesitler alındı. MR görüntülerinin ve Kadavra Kesit görüntülerinin görüntü analizine hazır hale 

getirilmesi ve analizi için Onis 2,5 ve Image J programları kullanıldı. Ventriculus lateralis’in Kadavra ve MR 

görüntüleri üzerinden hacimleri Cavalieri prensibi ile hesaplandı. Bulgular ve Sonuç: Kadavraların sağ ve sol 

taraflarından alınan MR görüntü hacim ölçümleri ile kesit görüntü hacim ölçümleri arası farklılıklar istatistiki 

olarak anlamlı bulunmuştur. MR görüntü hacim ölçümlerinin kesit görüntü hacim hacim ölçümlerinden az 

olmasının nedeni MRI çekimleri sırasında spesimenlerin duruş pozisyonu ve çekim sırasında süperimpoze 

olabilmeleri ile açıklayabiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Kadavra, Lateral ventrikül, Magnetik Resonans Görüntüsü, Stereoloji 

 

Abstract 

Introduction: Lateral ventricle is a very important formation as it is located within neural tissue, and its walls pass 

autonomic routes like important motor, sensory and endocrine centers. In this study, we wished to compare 

whethere there was any correlation between the volume of the lateral ventricle stereologically from MR images 

and from cadaver slice images. Material and Method: The material for the study comprised the brains of 13 adult 

human cadavers. The cadaveric specimens first had 2 mm slices at 1 mm intervals measured with an MR device. 

Then cadaver specimens were submerged in agar and 4 mm thick slices were obtained. The Onis 2.5 and Image J 

programs were used to prepare and analyze MR and cadaveric section image analysis. The volumes of the lateral 

ventricle on cadaver and MR images were calculated with the Cavalieri principle. Results and Conclusion: The 

differences between the right and left MR image volume measurements and section image volume measurements 

of the cadavers were found to be statistically significant. we can explain the reason for the MR image volume 

measurements being lower than the section image volume measurements as due to the position of the specimens 

and possible superimposition during the MR process. 

Keywords: Cadaver, Lateral ventricle, Magnetic Resonance Imaging, Stereology 
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DİJİTAL BİLGELİK VE DİJİTAL GÖÇMENLİK AKRAN KOÇLUĞU (ÖĞRENME 

YOLDAŞI ÖĞRETMEN) 

 

Ziya ŞAHİN 

Milli Eğitim Bakanlığı 

 

Özet 

Dijital çağda beklentilerimizi, yeni teknolojilerin sadece materyal olduğunu unutmadan, doğru şekilde 

oluşturmalıyız. Okul ve öğrenmeyi, 21. yüzyıla uygun olarak teknolojik değişimlere göre yeni bir 

toplumsal yapıda planlamamız gerekmektedir. Dijital göçmenlik akran koçluğu; eğiticiler için 

değerlendirme, tehdit içermeyen ve güven artırıcı bir eğitim ve mesleki gelişim yöntemidir. Araştırmalar 

gösteriyor ki; yetişkinlerin yeni bir konuyu öğrenip beceriye dönüştürebilmelerine rağmen, bunu 

uygulamaya yansıtmaları, meslektaşlarından aldıkları geribildirimlerle mümkün oluyor. Bunun nedeni 

öğretmenlerin öğrenmesinde zorlama ve geribildirim arasındaki paralel ilişkidir. Bir an için Fatih’in 

hocası Akşemsetin’in bugünün sınıflarından birinde öğretmenlik yaptığını varsayalım: Tablet, 

bilgisayar, akıllı tahta ve teknoloji kullanamıyor diye kötü öğretmen mi olurdu? Kısacası dijital çağın 

gereklerine uyum sağlayabilmek için her okulun teknolojiyle bir dönüşüm projesi olarak hayata 

geçirilmesi ve okullarımızda teknoloji entegrasyonu için “Dijital göçmenlik akran koçluğu” eğitimine 

ihtiyaç vardır. Bu çalışmada dijital çağda dijital göçmen olan öğretmenlerin özellikleri konusunda eğitim 

sisteminde dikkate alınması gereken hususların belirlemesi amaçlamaktadır. Araştırma, alanyazın 

taramasına dayanmaktadır. Konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki yayınlar taranarak elde edilen veriler 

doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Göçmenler, Akran Koçluğu, Öğrenme Yoldaşlığı, Meslektaş Çemberi, 

Fatih Projesi 

 

Abstract 

Wait tie in our digital age, without forgetting that the only material of new technologies, we must create 

the right way. School and learning, according to technological changes as appropriate to the 21st century 

we need a new social structure planning. Digital immigration peer coaching; For educational assessment, 

threat-free, and confidence-building is a training and professional development methods.Studies show 

that; Although adults to learn new skills in a subject can convert the s, reflect on this practice, it is 

possible with the feedback they receive from colleagues. The reason for this is the parallel relationship 

between coercion and feedback in the learning of teachers. For a moment Conqueror 's coach 

Akşemsettin' s today that a teacher in one of the classes I suppose: Tablet computers can not use the 

smart board technology and he would like a bad teacher? In short, the digital age in order to adapt to the 

requirements of a transformation project for the implementation and integration of technology with 

technology in our schools, each school "Digital immigration peer coaching" training is needed. In this 

study, three digital network should be taken into account in the education system s about the 

characteristics of digital immigrant teachers who aims to determine the issues. research lanyaz is based 

on a scan. Topics related to domestic and yu tears upon the data obtained by scanning transmissions 

outside of suggestions were made. 

Keywords: Digital Immigrants, Peer Coaching, Comrades of Learning, Peer Circle, Fatih Project 
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TÜRK BANKALARINDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN TAHMİN EDİLMESİNE YÖNELİK 

AMPİRİK UYGULAMA 

 

Dr. Zeynep TÜRKCAN 

Akev Üniversitesi 

Özet 

Tüm dünyada etkisini gösteren 2007 krizi güçsüz bankaların ve işletmelerin önceden tespitinin önemini 

ortaya çıkarmış, küresel kriz sonrasında özellikle bankacılık alanında erken uyarı çalışmaları hız 

kazanmıştır. Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilere bakıldığında ise, gelişmiş ekonomilerin aksine, 

sıklıkla ulusal ölçekte finansal krizlerin yaşandığı, küresel sermaye akımlarında artan hareketliliğin 

yönetilemediği, kamu kesimi dengesizlikleri ile enflasyon, işsizlik gibi diğer makro-ekonomik 

göstergelerin bozulduğu ve bunların ekonomik krizlere dönüştüğü bir resim görülmektedir. Bu 

çalışmada, bankalarda mali başarısızlığı bir yıl önceden tahmin etmek ve hangi faktörlerin banka 

başarısızlığına neden olduğunu belirlemek amacıyla, Türkiye’de, 1990-2010 dönemleri arasında faaliyet 

gösteren bankalara ilişkin panel veriler kullanılarak beş aşamalı ampirik bir başarısızlık tahmin modeli 

gerçekleştirilmiştir. Bağımsız değişkenler arasından hangilerinin banka başarısızlığına neden olduğunu 

belirlemek amacıyla panel lojistik regresyon yöntemi uygulanmıştır. Bağımlı değişkeni en iyi açıklayan 

bağımsız değişkenlerin “net faiz marjı” ve “hisse senedi fiyatları büyüme oranı” olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Bankaları, Mali Başarısızlık, Finansal Oranlar, Makro-ekonomik 

Göstergeler, Panel Veri 

 

Abstract 

Financial crisis in 2007, which is affecting the whole world, revealed the significance of early prediction 

of distessed banks and companies, and subsequently researches on financial distress prediction in 

banking sector have accelerated. In this study, in order to estimate the financial failure of banks one year 

prior and to determine which factors lead to bank failure, a five-stage empirical failure prediction model 

was implemented using panel data for the 1990-2010 period for banks operating in Turkey. A panel 

logistic regression method was applied to determine which of the independent variables caused the bank 

failure. It is observed that “net interest margin” and "share price growth rate" are the best independent 

variables explaining the dependent variable. 

Keywords: Turkish Banks, Financial Distress, Financial Ratios, Macro-economic Indicators, Panel 

Data 
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5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABINDAKİ ETKİNLİKLERİN BİLİMSEL 

ARAŞTIRMA VE MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİNE GÖRE İNCELENMESİ 

 

THE INVESTIGATION OF 5TH GRADE SCIENCE TEXTBOOKS ACTIVITIES IN TERMS 

OF SCIENTIFIC INQUIRY AND ENGINEERING DESIGN PROCESS 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ 

Bozok Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Özgür ŞEN 

Bozok Üniversitesi 

 

Özet 

Ders kitapları öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan temel gereçlerden biridir. Yenilenen öğretim 

programlarına göre hazırlanan ders kitaplarını incelemek, kitapların dolayısı ile öğretimin niteliğini 

artıracaktır. Bu araştırmanın amacı 2017 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına göre hazırlanan 5. 

sınıf ders kitabındaki etkinlikleri, bilimsel araştırma ve mühendislik tasarım sürecine göre incelemektir. 

Bu amaç doğrultusunda yöntem olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Ders kitabındaki 7 ünitede 

bulunan 51 etkinlik Bilimsel Araştırma ve Mühendislik Tasarım Sürecine göre analiz edilmiştir. Sonuç 

olarak etkinliklerde bilimsel araştırma sürecinden hipotez kurma, değişkenleri belirleme; mühendislik 

tasarım sürecinden ise ihtiyaçları belirleme, alternatif çözümler geliştirme, çözüm yolları içerisinden en 

iyisini seçme ve geliştirme basamaklarına diğer basamaklara oranla daha az yer verildiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Ders Kitapları, Bilimsel Araştırma Süreci, Mühendislik Tasarım 

Süreci 

 

Abstract 

Textbooks are one of the basic instruments used in the learning-teaching process. A close examination 

of textbooks prepared in accordance with the renewed curriculum would raise the quality of textbooks 

and thus the quality of teaching. This study aims to analyse the activities included in the fifth grade 

science textbook prepared on the basis of 2017 science curriculum in terms of scientific inquiry and 

engineering design process. The method of document analysis was used for this purpose. Thus, 51 

activities available in 7 units of the textbook were analysed according to scientific inquiry and 

engineering design process. Consequently, it was found that making hypotheses one of the scientific 

inquiry processes, determining the variables, and of engineering design processes determining the needs, 

developing alternative ways of solution, choosing the best solution and stages of developing solutions 

were emphasised less. 

Keywords: Science Education, Text Books, Scientific Inquiry Process, Engineering Design Process 
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OKUL ÖNCESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DENEY KAVRAMINA 

YÖNELİK METAFORLARI 

PRESCHOOL CHILDREN' METAPHORS OF EXPERIMENT 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ 

Bozok Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Zeynep DERE 

Bozok Üniversitesi 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı okul öncesinde öğrenim gören öğrencilerin (5-6 yaş) deney kavramı hakkındaki 

metaforlarını tespit etmektir. Temel nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmaya Türkiye’nin 

İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ilde 9 farklı anaokulundan 181 (95 kız, 86 erkek) öğrenci katılmıştır. 

Öncelikle öğrencilerle birlikte sınıfta bir deney yapılmıştır. Daha sonra öğretmen öğrencilerle tek tek 

görüşme yapmıştır. Öğrencilerden “Deney … gibidir, çünkü …” cümlesindeki boşlukları sözlü olarak 

doldurmaları istenmiştir. Öğretmen her bir öğrencinin yapmış olduğu ve benzetmeyi ilgili boşluklara 

yazmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Katılımcıların deney kavramına yönelik 

metaforları; eğlence, şaşırtıcı, oyun, oyuncak, yapılan deney ve bilmece kategorileri altında toplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitimi, Metafor, Deney 

 

Abstract 

The purpose of this study is to determine preschool students (5-6 years old) metaphors about the concept 

of experiment. 181 students (95 girls, 86 boys) participated in this basic qualitative research. Firstly, an 

experiment was carried out in the class together with the students. Then the teacher made individual 

interviews with the students. Students are asked to fill in the gaps in the sentence "An experiment is like 

…, because…". The teacher wrote that each student had done and likened it to the relevant spaces. After 

content analysis of the data participants' metaphors collected under the entertainment, amazing, game, 

toy, experiment and riddle categories. 

Keywords: Preschool Students, Metaphor, Experiment 
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MİMARLIK BÖLÜMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BİR ALAN OLARAK PROJE 

YÖNETİMİ DERSLERİNİN YER ALMASI 

 

Yrd. Doç. Dr. Zeynep BAVUNOĞLU 

İstanbul Rumeli Üniversitesi 

 

Özet 

Her ne kadar mimarlık mesleğinde proje ve çizim aşamaları ağırlıklı olarak öne çıksa da özellikle 

günümüzde artık disiplinlerin birbirleriyle daha ilişkili hale gelmeleri ve özellikle büyük inşaat 

firmalarının çoğalması ile farklı disiplinlerden birçok insanın bir arada çalışması farklı uzmanlık 

alanlarına duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Mimarlık mesleğinde sonuca ulaşmak için kullanılan yöntemler 

ve izlenen yollar mühendislik alanlarına göre daha belirsizdir. Yönetim alanı geçmişte her ne kadar 

mimarın deneyimine bırakılmış olsa da son yıllarda üniversitelerin mimarlık bölümlerinde proje ya da 

yapım yönetimi alanlarında dersler eklenmeye başlamış ve bu eksik giderilmek için ilk adımlar 

atılmıştır. Buna rağmen hala birçok üniversitede bir mimarın proje süreçlerini yönetebilmesi için gerekli 

donanımı verecek dersler bulunmamaktadır. Bu araştırmanın amacı, multidisipliner alanların öne 

çıkması ve eğitim sistemine entegre olmasıyla birlikte Türkiye’deki üniversitelerin müfredatlarında 

Proje ve Yapım Yönetimi alan derslerinin durumunu ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Proje Yönetimi, Yapım Yönetimi, Mimarlık Eğitimi 

 

Abstract 

Even though architecture is mostly related with design and drawing, today the need for different 

proficiencies arise especially with the increase of relations between different disciplines and work 

environment is composed of people from different disciplines in complex construction firms. The 

methods and pathways to reach a conclusion are different and undefined in architecture compared with 

engineering. At past management area in architecture is based on the experience of the architect, but 

now the courses about project and building management are added to university syllabus as the first step 

to management education. Still, there are no proficiency courses in many universities to manage the 

project processes. The aim of this research is to analyze the position of the project and cnonstrction 

management courses by the effect of rise and integration of multidisciplinary areas in education system. 

Keywords: Project Management, Construction Management, Architecture Education 
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GEMİ KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRACININ HAKLARI VE BORÇLARI 

 

Arş. Gör. Zehra YALMANKÜLAH  

Kırklareli Üniversitesi 

 

 

Özet 

Gemi kira sözleşmelerinde kiraya veren geminin kullanım hakkını, bir bedel karşılığında kiracıya 

devretmektedir. Zilyetliğin devri ile kiracı, geminin teknik ve ticari yönetimine sahip olmaktadır. Kiraya 

verenin asli borcu geminin zilyetliğinin devri, kiracının ise kira bedelinin ödenmesidir. Bununla beraber kira 

sözleşmesi sürekli bir ilişkiye dayandığından, kiracının ve kiraya verenin sözleşme süresince sorumlulukları 

devam etmektedir. Bu nedenle TTK’da kiraya verenin teslim borcu ve kiracının kira bedelini ödeme borcu 

dışında, ayıplardan, giderlerden sorumluluk, kullanım hakkı diğer önemli hususlara da yer verilmiştir. 

Borçlar Kanunu’nda düzenlenen kira sözleşmesinde olduğu gibi burada da şekil serbestisi söz konusudur. 

Gemi kira sözleşmesi 6762 sayılı TTK’da yalnızca m. 890’da yer almakta ve hükümde TBK’nın gayrimenkul 

kiralarına ilişkin hükümlerine atıfta bulunulmaktaydı. Bu nedenle eski kanun döneminde gemi kira 

sözleşmesinin TTK’da düzenlenmesi gerektiği ifade edilmekteydi. Eleştirileri dikkate alan kanun koyucu, 

6102 sayılı TTK’da m. 1119-1130 arasında gemi kira sözleşmesine yer vermiştir. Ancak TTK’da 

sözleşmenin genel prensiplerine değinilmiş ve kanunda yer almayan hususlarda Borçlar Kanunu’nun adi kira 

sözleşmesine dair hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.  Çalışmamızda bu kapsamda gemi kira 

sözleşmesinde kiracının hakları ve borçlarına yer verilecektir.  Söz konusu açıklamalar, TTK’da, TBK’da 

yer alan hükümlere ve uygulamada yer bulan sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gemi Kira Sözleşmesi, Kiracı 

 

Abstract 

In a bareboat charter, the shipowner gives the right of using the ship to the charterer. With the transfer of 

possession, the charterer gains the technical and commercial management of the ship. The debt of the owner 

is transferring of the possession of the ship, while the debt of the charterer is the payment of the rent. 

Moreover, because the bareboat charter is based on a continuous relationship, the responsibilities of the 

charterer and the shipowner continues for the duration of the contract. Because of that, besides the payment 

of the rent and delivery of the debt, the Turkish Commercial Code, also, contains the responsibility of defects 

and costs. There is freedom of form principle in the bareboat charter as in the contract of hire in the Turkish 

Code of Obligations. The charter party was only mentioned in article 890 of the Turkish Commercial Code 

No 6762 and in this article the provisions of the Turkish Obligation Code was referred. Because of that, when 

the old law was in use, it was stated that the charter party should be regulated in the Turkish Commercial 

Code. By considering the criticism, the legislator regulated the charter party in article 1119-1130 of the 

Turkish Commercial Code No. 6102. However, in the Turkish Commercial Code only general principles of 

the contract is mentioned and it is stated that provisions of the ordinary lease contract in the Code of 

Obligations would be applied in matters not included in the  Turkish Commercial Code. In this study, the 

rights and debts of the charterer in the ship lease agreement will be explained. These explanations are based 

on the provisions of the Turkish Commercial Code, the provisions of the Turkish Code of Obligations, and 

the provisions of the contracts used in the practise. 

Keywords: Charter Party, Charterer 
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DENİZ YOLUYLA EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYANIN YARDIMCI ŞAHISLARIN 

EYLEMLERİNDEN SORUMLULUĞU 

 

Arş. Gör. Zehra YALMANKÜLAH  

Kırklareli Üniversitesi 

 

Özet 

TBK m. 83’e göre borcun, bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde alacaklının menfaati bulunmadığı sürece 

borçlu, borcunu şahsen ifa etmekle yükümlü değildir. Borçlunun şahsen ifa ile yükümlü olmadığı borçlarda, 

borcun ifasında hizmet ve yardımlarından yararlanmak üzere başka kişilerle anlaşması mümkündür. Borcun 

ifasında yer alan yardımcı şahıslarla borçlu arasında hizmet, vekalet gibi akdi ilişki olabileceği gibi bu kişiler 

bağımsız kişilerden de oluşabilir. Borçluya borcun ifasında yardımcı şahıslardan faydalanma imkanı verilmiştir 

ancak bu imkan sınırsız değildir. Çünkü borçlunun yardımcı şahısların fiilleriyle neden oldukları zararlardan 

sorumluluğu bulunmaktadır.  Borcun ifasının yardımcı şahıslara bırakıldığı borçların, hiç veya gereği gibi yerine 

getirilmemesi halinde ortaya çıkacak zararlardan borçlunun sorumluluğu, TBK m. 116’de düzenlenmiştir. Hükme 

göre borçlu, borcun ifasını veya bir borç ilişkisinden doğan hakkın kullanılmasını, birlikte yaşadığı kişiler ya da 

yanında çalışanlar gibi yardımcılarına kanuna uygun surette bırakmış olsa bile, onların işi yürüttükleri sırada diğer 

tarafa verdikleri zararı gidermekle yükümlüdür. TBK m. 116’da düzenlenmiş olan borçlunun yardımcı şahısların 

kusurlarından sorumluluğunun özel bir görünümü, deniz yoluyla eşya taşımalarında söz konusudur. Navlun 

sözleşmesi kapsamında eşya taşıma taahhüdünde bulunan taşıyanın, taşıma faaliyetini bizzat yerine getirme 

zorunluluğu bulunmadığından taşıma faaliyetinin, kısmen veya tamamen başka bir taşıyana, fiili taşıyana 

devredilmesi mümkündür. Fiili taşıyan dışında, bizzat taşıma faaliyetinde yer alan taşıyanın adamları da yardımcı 

şahıslardır. Söz konusu kişilerin fiilleri nedeniyle eşyanın zıya, hasara uğraması veya geç teslim edilmesi nedeniyle 

taşıyan sorumludur. Çalışmamızda ilgili açıklamalar altında deniz yoluyla eşya taşımalarında taşıyanın 

adamlarının ve fiili taşıyanın eylemleri nedeniyle taşıyanın sorumluluğuna değinilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Gemi Kira Sözleşmesi, Kiracı 

 

Abstract 

According to Article 83 of the Turkish Code of Obligations, the debtor is not obliged to perform the debt 

personally, unless the creditor has a kind of benefit from it. For debts that the debtor is not obliged to perform 

personally, it is possible that debtor can agree with other agents in order to benefit from their services and 

assistance. While there might be some kind of legal relationship between the debtor and the agents that participate 

in the payment of the debt such as contract of service and proxy contract, these agents might, also, be independent. 

In the payment of the debt, the debtor has been given an opportunity to take advantage of the auxiliary staff, but 

this opportunity is not limitless. Because the debtor is responsible for the damages caused by the auxiliary staff. 

The liability of the debtor for the damages caused by auxiliary staff, is regulated in Article 116 of the Turkish 

Code of Obligations. According to the article, the debtor is obliged to retrieve the loss that caused by the auxiliary 

person to the other party in the process of the payment of the debt even though he/she has transferred the discharge 

of the debt and/or the use of rights arose from that debt in compliance with the law. A special case of the liability 

of debtor for the defects arising from the auxiliary person that is regulated in Article 116 of the Turkish Code of 

Obligations can be found in the carriage of goods by sea. According to affreightment, it is possible that the activity 

of carriage might, partially or completely, be transferred to another carrier because the carrier commits for the 

carriage of the goods does not have an obligation to carry out the carriage activity personally. Apart from the active 

carrier, the persons who are involved in the transportation activity are auxiliary persons. The carrier is responsible 

for the damage or delayed delivery caused by the actions of the auxiliary person. In this study, in the carriage of 

goods by sea, the responsibility of the carrier caused by the auxiliary persons and the acts of the actual carrier will 

be addressed. 

Keywords: Carrier, Auxiliary Staff 
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KENT VE TEKSTİL DOKULARININ ETKİLEŞİMİ VE GÜNÜMÜZ SANATINA 

YANSIMALARI 

 

Yrd. Doç. Dr. Zehra DOĞAN SÖZÜER 

Haliç Üniversitesi 

Sema H. TÜRKER 

İstanbul Ticaret Üniversitesi 

 

Özet 

İçinde bulunduğumuz ve ‘tasarlanmış’ bir çevre olarak kent, zamana yayılmış bir dönüşüm içerisinde 

değişmekte, zaman zaman parçalanarak tekrar birleşmekte ve böylece dokusunda sürekli olarak eklektik 

ve hatta kaotik görünümler sergilemektedir. Bu süreçte, bütünleşmemiş ve tamamlanmamış dokular, 

modern ve gelenekselin, farklı ifadelerini ideal olmayan bir estetik içerisinde aynı anda 

yansıtabilmektedir. Sanatsal üretim ve tasarım alanlarının günlük yaşamdan unsurları sıklıkla bir çıkış 

noktası veya eleştiri konusu olarak ele almasıyla, kent dokusundaki bu yeni duruma dair imgeler ve bu 

imgelerin içinde barındırdığı anlamlar da güncel sanata farklı yapıtlara yansımaktadır. Araştırma 

kapsamında, şehir dokusunda gözlemlenen dönüşümün tekstil sanatçıları tarafından işlenişine; ortaya 

çıkan eklektik ve kaotik dokuya eleştirel yaklaşan sanatsal yapıtlarına yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Sanat, Kent, Tasarım, Doku 

 

Abstract 

As a “designed” environment that surrounds us, the city transforms in time, it is often decomposed and 

reconstructed, so its texture constantly displays an eclectic and even a chaotic outlook. Meanwhile, the 

incomplete and disconnected structures reflect various forms of the traditional and the modern at the 

same time in unaesthetic ways. Since artistic productions and design fields take elements of daily life as 

a starting point or a subject of critique; the images and the meanings they carry within the new form of 

city texture find a significant response in contemporary art. This study illustrates how the observed 

transformation of the city is addressed by textile artists and how they critically approach to eclectic and 

chaotic urban modes in their works. 

Keywords: Textile, Art, City, Design, Texture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 
25-26 Kasım 2017, Antalya 

 

http://multicongress.org/ 

146 

KENT YAŞAMINDA MODERN ÇAĞ GEREKSİNİMLERİNİN ESTETİK AÇIDAN MODA 

TASARIMINA ETKİSİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Zehra DOĞAN SÖZÜER 

Haliç Üniversitesi 

Öğr. Gör. Eda TURAN 

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 

 

Özet 

İnsanı anlatmanın en saf yorumu olan kültür, geçmişten bu yana onunla beraber yaşayan, değişen sanatı 

ve estetik yargıları da içerisinde barındırır. Günümüz estetiği, modern hayatın beraberinde getirdiği 

teknolojilere ve ona ait yeni ifade biçimleriyle bütünleşik halde, tasarım alanlarına ve günlük yaşama 

yansımaktadır. Bilinen anlamda 'modern' in sınırlarının teknolojiye bağlı olarak genişlediği günümüzde 

bireylerin içinde bulunduğu gelişmiş kentler, hem kültürel çeşitliliği hem de gelişen teknolojilerin pratik 

ürünlerine ait modern tasarım anlayışını aynı alanda yansıtan görselliği oluşturur. Araştırmada amaç, 

günümüz estetiğini incelemek, yeni estetik anlayışının işlevsellik açısından giysi tasarımına olan 

etkilerini tasarımlar üzerinden açıklamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kent, Estetik, Moda, Tasarım, Giyim 

 

Abstract 

Culture, as a pure interpretation of expressing human being, involves changing art and aeshtetical 

intellections which are living integrated from past to present. Today's modern aesthetic is combined with 

the new technologies, and also its artistic expressions can be observed in daily life and design areas. 

Nowadays, in the sense that the boundaries of 'modern' are expanding due to technology, the developed 

cities reflect both cultural veriety and products of modern design concept. The main purpose of the 

research is to research the transformations that urban life causes in social structure and the effect of new 

aesthetic understanding on fashion design in terms of functionality. 

Keywords: City, Aesthetic, Fashion, Design, Clothing 
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MICROWAVE FURNACE DESIGN FOR MICROWAVE PYROLYSIS OF COAL BY 

PYRITE 

 

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım İsmail TOSUN 

Şırnak Üniversitesi 

 

Özet 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde Ergani ve Siirt bakır yataklarından bakır konsantresi üretilirken pirit 

atıkları ve yüksek piritli atıklar açığa çıkmaktadır. Bunlar süpürme flotasyonu atıkları ve konsantratör 

atıkları olarak alınmaktadır. Ergani bakır konsantratörü yaklaşık olarak yıllık 350 bin tonluk pirit atığı 

sülfürik asit üretimine gönderilirken, Siirt de milyonlarca tonluk pirit içeren tesis atıkları oluşmaktadır. 

Bu atıklar kömürlerin mikrodalga fırın içersinde pirolizi için değerlendirilebilir. Bant türü mikrodalga 

fırın tasarımı ile Şırnak Asfaltitleri bünyesindeki mikron boyutunda ve makro boyutlu pirit mineral 

içeriği mikrodalga ile pirolizi sağlamaktadır. Bu çalışmada % 8 pirit içeren Şırnak Asfaltiti ve Tunçbilek 

linyit kömürü bant tipi mikrodalga ile 500oC de pirolize tabi tutulmuştur. Nem, uçucu madde çıkışı 

gözlenmiş ve daha temiz kömür ürün elde edilmiştir. Ayrıca yanabilir kükürt miktarı %23 oranında 

azalmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kömür Pirolizi, Mikrodalga Piroliz, Asfaltit, Mikrodalga Proses, Kömür Prosesi 

 

Abstract 

In the Southeastern Anatolian Region of Turkey, in Ergani Elazığ and Siirt Şirvan copper ore 

concentrators, containing the pyrite and the high pyrite content discarded is received as pyrite 

concentrate from concentrating copper by flotation swept and waste products. Ergani Concentrator 

produce the pyrite concentrate by product about 350 thousand tons for sulfuric acid production and about 

1,700 thousand tons of pyrite waste sent to dispose, Siirt Şirvan copper pyrite is not also evaluated. 

These pyrite waste products both should be evaluated by the microwave pyrolysis of Turkish Lignites 

and Şırnak Asphaltite which contains aproximately 8% coal pyrite at seperately disseminated micron 

and macro sized. The shale and clay content was also separated sellectively in this microwave processing 

in terms of high carbon contents. In this study, samples are subjected to microwave pyrolysis by roasting 

of pyrite waste and subsequently pelletized coal samples were subjected to microwave pyrolysis by 

pyrite at 500oC. Extraction of moisture and volatıle matter improves cleaning of coal types for lignites 

and Şırnak asphaltite at certain degree. The sulfur contents were also decreased at 23% for Şırnak 

Asphaltite. 

Keywords: Microwave Pyrolysis, Coal Pyrolysis, Asphaltite, Coal Processing, Microwave 
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ZAYIF YAPILARIN MiKRO FİBER, KO-POLİMER -UÇUCU KÜL İLE 

ÇİMENTOLANMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım İsmail TOSUN 

Şırnak Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmada çeşitli oranlarda polimer ilavesi yapılan çimentolanmış kompozit zemin dayanımları 

irdelenmiştir. % 0,2-0,8 Poli akrilamid ve poli propilen PP kopolimerli çimento bulamacıyla 150 gr∕lt, 

42M sınıf HSR çimento ile, 459 dev ∕ dakika hızla blenderde 1000 g deiyonize su ile 2,5 dk karıştırıldı 

ve sonuç olarak su-çimento oranı 0,8 olan bir 1.97 g∕cm3 yoğunlukta çimento bulamaç ile ve kompozit 

polimerli bloklar elde edilmiştir. Şırnak ilinin ve Cizre ilçesinin çeşitli semtlerindeki potansiyel ve aktif 

heyelan sahalarının, jeoteknik açıdan incelemesi ve duraylılık analizleri yapılmıştır. Çalışma alanı ve 

çevresindeki 3 km2 lik bir alanından alınan örselenmiş 1-3m derinlikteki numuneler enjeksiyon 

deneyleri ve kompozit blok malzemelerin jeoteknik özellikleri test edilerek aşınma ve don ve basma 

dayanımı olarak belirlenmiştir. Üretilen hafif beton blokların dayanımları 7,2 den 18,4 MPa dağılmıştır. 

Blok agregaların macun ile Modifiye darbe shatter dayanım değerleri de kritik edilmiştir. Böylelikle en 

ideal sıkı paketlenme ile bu blok agregalar ve cüruf karışımlarından üretilen macunlu blokların 

dayanımları da 17,3-19,2 MPa çıkabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kopolimer Güçlendirme, Uçucu Kül Kompozit, Zemin Güçlendirme, Mikro 

Çimentolama, Polimer Sağlamlaştırma 

 

Abstract 

In this study, cemented composite soil strengths were investigated by adding polymer in various 

proportions by weight. 0.2-0.8% Polyacrylamide and polypropylene PP were mixed with a cement slurry 

of 150 gr ∕ l, 42M class HSR cement at a rate of 459 rpm for 2.5 min with 1000 g of deionized water in 

a blender, resulting in a water-cement a cement slurry with a density of 1.97 g ∕ cm ＆ lt; 3 ＆ gt ;, and 

composite polymer blocks were obtained. Potential and active landslide areas in various districts of 

Sirnak province and Cizre district were analyzed. The specimens 1-3m deep from the 3 km2 area of the 

study area and surrounding area were determined as corrosion and frost resistance by testing the 

geotechnical properties of injection tests and composite block materials. The strengths of the lightweight 

concrete blocks were dispersed to 7.2 -18.4 MPa. The modulus impact shatter resistance values of the 

block aggregates are also critical. Thus, with the ideal tight packing, the strength of the mixed blocks 

produced from these block aggregates and slag mixtures can also reach 17.3-19.2 MPa. 

Keywords: Copolymer Strengthening, Fly Ash Composite, Soil Strengthening, Micro Cementation, 

Polymer Strengthening 
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THE CONTROL AND REMEDIATION OF CONTAMINATED WATERS OF TAILINGS 

PONDS IN COAL AND COPPER MINING NEAR URBANIZATION 

 

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım İsmail TOSUN 

Şırnak Üniversitesi 

 

Özet 

Yeraltı suları kömür ve bakır madenciliğinde üretima bağlı olarak ve çevresel kirlenmeyi etkilemektedir. 

Kimyasal biyokimyasal ve nötürleştirme işlemleri bunlardan temel olanlarıdır. Nötralizayon esas olarak 

testlerde uygulanmıştır. Demir ve bakır metal kirlenmesi, incelenmiş ve kirlilik kontrol altına göletlerde 

alınmıştır. Kömür madenciliği ve bakır konsantrasyon işlemlerinden ve antropojenik kaynaklardan 

kaynaklanan ağır metal ile yer altı suyunun kirlenmesi, yöre de halk sağlığı nı tehdit eder. Kirlenmiş yer 

altı suyunun kaynak olarak kullanımı kısıtlanmaktadır. En yüksek önceliğe sahip insanın içme suyu 

tüketimi dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca tüketiciyi ilşgilendirmektedir. Bu çalışmada, yer altı 

suyu arıtımına yönelik beş yaklaşım incelenmiş ve kimyasal, biyokimyasal ∕ sorpsiyon ve fiziko-

kimyasal arıtma işlemleri olmak üzere üç büyük kategoride sınıflandırılmıştır. Belirli bir yerde kontrol 

kirliliği ve iyileştirme için uygun bir teknoloji olarak nötralizasyon en yaygın yöntemlerden biri olduğu 

belirlenmiştir. Son on yılda, demir esaslı teknolojiler, mikrobiyal iyileştirme, biyolojik sülfat indirgeme 

ve çeşitli adsorbanlar çok yönlü ve verimli arıtma yöntemleri olarak gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nötralizasyon, Kömür Şlamı, İyileştirme, Tabanı, Jeo Taban 

 

Abstract 

The contamination of groundwater by heavy metal, originating either from coal mining and copper 

concentration sources or from anthropogenic sources is a matter of utmost concern to the public health. 

Remediation of contaminated groundwater is of highest priority since billions of people all over the 

world use it for drinking purpose. In this paper, five approaches for groundwater treatment have been 

reviewed and classified under three large categories chemical, biochemical∕ sorption and physico-

chemical treatment processes. Comparison tables have been provided at the end of each process for a 

better understanding of each category. Neutralization as a suitable technology for control contamination 

and remediation at a particular site is one of the most common method. In the past decade, iron based 

technologies, microbial remediation, biological sulphate reduction and various adsorbents played 

versatile and efficient remediation roles. 

Keywords: Neutralization; Coal Slurry; Remediation Layer; Geolayer; Permeability 
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USE OF COAL BOILER BOTTOM ASH, FLY ASH AND GEOSYNTHETHICS FOR 

BOTTOM SEAL LAYER FOR MUNICIPAL WASTE LANDFILL 

 

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım İsmail TOSUN 

Şırnak Üniversitesi 

 

Özet 

Numuneler üzerinde yapılan laboratuar testleri ile, şevlerin mekanik özellikleri, etkin içsel sürtünme 

açısı (φ ') 10.5 ° -12.5 °, etkin kohezyon (c') 0.1-0.38 kg∕cm2 , Maksimum birim ağırlık 1.67-2.05 g∕cm3, 

doygun birim ağırlık 1.90-2.23 g∕cm3, doğal birim ağırlığı 1.66-2.05 g ∕ cm3, kuru birim ağırlığı 1.57-

2.0g ∕ cm3, geçirgenlik katsayısı 2x10-7-3.1x10-6 cm∕s tanımlanmış ve tane boyu dağılımı testleri 

yapılmıştır. Malzemelerin jeoteknik özellikleri ve kompozit matris atıklarının çekme mukavemetine 

göre kesilme direnci ve geçirgenliği araştırılmıştır. Matris katmanlarında kompozit testleri yapılmış ve 

S1, S2 ve S3, S4 olmayan eğimlerde hesaplanan değerlere göre optimum kalınlık tasarımı, 2∕2∕0.001 cm 

oranlı uçucu kül ∕ kül ∕ kül ∕ jeotekstil katman olarak alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kayma Özellikleri, Atık Uçucu Külün Sıkışabilirliği, Taban Külü, Jeotekstil, 

Kesme Stabilitesi 

 

Abstract 

By laboratory tests that have been made on the samples taken from the land the physical and mechanical 

characteristics of the slope face, effective internal friction angle (φ′) 10.5°-12.5°, effective cohesion (c′) 

0.1-0.38 kg∕cm2, maximum dry unit weight 1.67-2.05 g∕cm3, saturated unit weight 1.90-2.23 g∕cm3 , 

natural unit weight 1.66-2.05 g∕cm3, dry unit weight 1.57-2.0g∕cm3 , specific gravity of solids (γs) 2.37-

2.60 g∕cm3, permeability coefficient 2x10-4-3.1x10-4 cm∕s have been defined and grain size distribution 

tests have been made. By using geotechnical characteristics of the materials and composite matrix waste 

materials according to the tensile strength, shear resistivity and permeability were investigated. 

Composite testing on matrix layers and according to the values calculated on the slopes no S1, S2 and 

S3, S4 the optimum design were found to be a suitable matrix by use of 2∕2∕0.001cm rate thickness of 

fly ash∕bottom ash∕geotextile as stable and the impermissible and stable. 

Keywords: Shear Characteristics, Compressibility Of Waste Fly Ash, Bottom Ash, Geotextile, Shear 

Stability 
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ŞIRNAK ASFALTİTLERİNİN SEÇİMLİ TOPAKLANMA-FLOTASYON İLE 

YIKANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım İsmail TOSUN 

Şırnak Üniversitesi 

 

Özet 

Şırnak ilinde toplam yakıt olarak değerlendirilebilecek yaklaşık 120 milyon tonluk görünür-mümkün 

rezervli asfaltit yatakları bulunmaktadır. Bu çalışmada Şırnak asfaltitlerinin %32-42 Kül % 6,1-6,7 

toplam S içeren (Alt ısı değeri 6200-4570 kal∕kg) seçimli flotasyon yöntemiyle yıkanabilirlik etütleri 

yapılıp, ideal model yıkama tesisi irdelenmiştir. Bu etütlere göre kömürün gravite yıkama ve flotasyon 

yöntemi ile yıkanabilirliği etüt edilerek buna uygun seçimli flotasyon ile yıkanabilme koşulları 

irdelenmiştir. Tüvanan ve temiz asfaltit numunelerinin analizleri irdelenerek seçimli flotasyon ile 

yıkama modeli proje de incelenmiştir. Kırma ve öğütmeye otoklav etki ve santirfüj etkiye bağlı 

parametreler yöntem parametreleri olarak tanımlanmıştır. Sonuç olarak nitelikli temiz asfaltit üretimi 

(%25-30 Kül ve %4 Yanabilir S) için gerekli yöntemin fizibilitesi değerlendirilmiştir. Testlerde 3 dk 

kondüsyon süresi ve 5 dk temiz asfaltit kömür için aglomerasyon süresi kullanılırak flotasyon 

gerçekleştirilir. %20 katı∕sıvı oranında 200ml∕dk taban suyunda çalışılırak ultrasonda ki etki de incelenir. 

Anahtar Kelimeler: Seçimli Flotasyon, Kömür Yıkama, Şırnak Asfaltiti, Asfaltit Yıkama, Temiz 

Asfaltit 

 

Abstract 

There are about 120 million tons of visible-reserve asphaltite deposits in Sirnak Province that can be 

evaluated as total fuel. In this study, washability studies were carried out with selected flotation method 

including 32-42% Ash 6,1-6,7% total S (Lower heat value 6200-4570 kal ∕ kg) of Sirnak asphaltites and 

the ideal model washing plant was examined. According to these investigations, the washability of the 

carcass by gravity washing and flotation method was investigated and the conditions of flotation with 

suitable flotation were investigated. Analyzes of tufted and clean asphaltite samples were investigated 

and the selected flotation and washing model project was also investigated. Parameters related to 

autoclave effect and centrifugal effect on crushing and grinding are efined as method parameters. As a 

result, the feasibility of the required method for qualified clean asphaltite production (25-30% Ash and 

4% Flammable S) was evaluated. Flotation is carried out in the tests using agitation for 3 minutes 

duration and 5 minutes for clean asphaltite coal. The effect on the ultrasound is also studied in the base 

water of 200 ml ∕ min at 20% solids ∕ liquid ratio. 

Keywords: Selective Agglo-Flotation, Coal Washing, Sirnak Asphaltite, Asphaltite Washing, Clean 

Asphaltite 
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DEMİRİ ÜRETİMİ İÇİN KÖMÜR KAZANI TABAN KÜLÜNDEKİ HEMATİTİN SÜTUN 

FLOTASYONU İLE GERİ KAZANIMI 

 

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım İsmail TOSUN 

Şırnak Üniversitesi 

 

Özet 

Kazan taban külü olarak atılan yanmış asfaltit, fırından ince ebatta% 17 hematit içerir. Günümüzün 

modern teknolojilerinde demir cevheri ürünleri için en etkili ve uygun maliyetli teknolojilere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Türk pik demir endüstrisinin sünger demir ürünlerine ve ilgili teknolojilere ihtiyacı 

vardır ve çeşitli yerel demir kaynakları ile daha düşük maliyetle yüksek kalite araştırılmalıdır. Bu 

araştırmada,% 15 hematit ihtiva eden fakir hematit cevheri ve yıllık 120 bin ton belediye atığı olarak 

atılan bölgesel kömür kazanı taban külü arasında bir karşılaştırma yapıldı. Kolon flotasyon testleri, 

sırasıyla alt külde hematiti yüzmek için toplayıcı olarak oleik asit ve çam yağı kullandı. Flotasyon 

performansları, kollektör miktarı ve pH sırasıyla 5 kg ∕ t ve 11 arasında değişirken, azaltılmış hematit 

geri kazanımları% 63 ve% 45 olarak belirlendi. Daha az miktar, daha iyi (% 70 ila% 85) hematit geri 

kazanımına neden olabilir. Sünger demir üretiminde, farklı zamanlarda kömür ince, 1000 C'de 

indirgeyici kavurma, yani 40 dakika ve hematit peletlerinin 80 dakikası sünger demir haline 

dönüştürüldü ve sünger demirinin özellikleri belirlendi. İndirgeyici kavurmada yanmış kömür, hematit 

peletlerinin sünger demirine indirgenerek kavrulması üzerine uçucu gazların miktar ve kalitesini 

etkilediğini gösterdi. Demir oksit grupları hematit kalitesinin sünger demirinin kalitesini artıracağını 

gösterdi. Daha fazla indirgeyici kavurma, daha yüksek metal dönüşümü sağlar. 

Anahtar Kelimeler: Hematit Flotasyonu, Demir Geri Kazanımı, Flotasyon, Kolon Flotasyonu, Taban 

Külü 

 

Abstract 

Combusted asphaltite, which is taken as boiler base, contains about 17% hematite in fine size. Today's 

modern technologies require the most effective and cost effective technologies for iron ore products. 

The Turkish pig iron industry needs sponge iron products and related technologies and must be exploited 

at a lower cost with high quality with various local iron resources. In this study, a comparison was made 

between the poor hematite ore containing 15% hematite and the regional coal boiler base laid as annual 

municipal waste of 120 thousand tons. Column flotation tests used oleic acid and pine oil as collectors 

to float the hematite in the subcodes respectively. Flotation performances ranged between 5 kg ∕ t and 

11, respectively, while reduced hematite recoveries were 63% and 45%, respectively. Lesser amounts 

can lead to better hematite recovery (70% to 85%). In sponge iron production, charcoal thin at different 

times, reducing roasting at 1000 ° C for 40 minutes and hematite pellets for 80 minutes were converted 

into sponge iron, and properties of sponge iron were determined. Burned coal in the reducing burn 

showed that the hematite pellets were reduced to sponge iron and affected the quantity and quality of 

the volatile gases on the roasting. Iron oxide groups have shown that hematite quality increases the 

quality of sponge iron. More reductive roasting provides higher metal conversion. 

Keywords: Hematite Flotation, Iron Recovery, Flotation, Column Flotation, Bottom Ash 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Yusuf DEMİR  
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

 Öğr. Gör. Gülçin MUTLU  
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

 Okt. Yavuz Selim ŞİŞMAN 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

 

Özet 

Bu araştırmada, öğretmenlik formasyonu eğitimi alan öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme 

eğilimlerinin belirlenmesi ve yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenlere göre karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde nicel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, 2016-2017 

eğitim öğretim yılında, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretmenlik formasyon 

eğitimi gören toplam 2100; tabakalı örnekleme tekniği ile belirlenen örneklemini ise 527 öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Diker Coşkun ve Demirel (2010) tarafından 

geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği (YBÖEÖ)” kullanılmıştır. Araştırmada 

öğretmenlik formasyon eğitimi gören adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini belirlemek amacıyla 

betimsel istatistikler hesaplanmıştır. Normal dağılım göstermeyen verilerin İkili karşılaştırmalarda 

mann- whitney U t-testi, üçten daha fazla boyutu olan karşılaştırmada ise Kruskall Wallis H Testi 

kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda; öğretmen adaylarının yaşam boyu 

öğrenme eğilimlerinin düşük olduğu, cinsiyete göre farklılaşmadığı; edebiyat programlarında öğrenim 

gören öğretmen adaylarının ortalamalarının mat-fizik öğretmenliğindekilerden daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yaşam Boyu Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri, Formasyon Eğitimi 

Alan Öğretmen Adayları 
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A NEW BREATH IN THE UNDERSTANDING OF TECHNOLOGY IN ENGLISH 

LANGUAGE TEACHING THROUGH THE LENS OF “INNOVATIONS IN LEARNING 

TECHNOLOGIES FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHING” (THE BRITISH COUNCIL’S 

LATEST INNOVATION SERIES) 

 

Okt. Yavuz Selim ŞİŞMAN 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Yusuf DEMİR  
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

 

Abstract 

As technology has evolved and instruments for various purposes have been introduced to society, use 

of technological devices have gained ground in learning and teaching languages. By means of web 2.0 

tools, mobile applications, interactive whiteboards and other technological tools, teaching and learning 

languages are not limited to classroom anymore. For instance, students download authentic listening 

materials to practice listening skills, they can interact with their peers from different countries to improve 

their speaking skills with the help of video conferencing tools. In addition, various kinds of authentic 

and up-to-date reading materials can be reached to enhance reading skills through the Internet. All such 

tools offer motivating and interactive activities for students of all ages and proficiency levels. In this 

respect, British Council regularly publishes Innovations Series and provides a systematic and 

comprehensive overview of the current use of technologies to support English teaching and learning. In 

this study, the latest publication of Innovations Series “Innovations in learning technologies for English 

language teaching” has been examined with reference to newly emerging technological tools.  

 

Keywords: Technology, Teaching And Learning English, CALL, ICT 
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KAMERA STABİLİZASYON SİSTEMİNİN BÖLGESEL İHTİYAÇLARA GÖRE YENİDEN 

TASARLANMASI 

 

Öğr. Gör Yasin ÖZTÜRK 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Kamil DELİKANLI 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

 

Özet 

Video kameralar ile çekilen görüntünün sarsılması çoğu zaman izleyiciyi rahatsız etmektedir. Bu 

sorunun giderilmesi için yıllardır farklı çözümler üretilmeye çalışılmıştır. 1970’li yıllarda görüntü 

yönetmeni Garrett Brown tarafından icat edilen kamera stabilizasyon sistemi kameranın titremesi 

sorununu ortadan kaldıran en iyi sistemlerin başında gelmektedir. Günümüze kadar tasarımı değişmeden 

gelen bu sistem; stabilizasyon konusunda başarısını devam ettirmesine karşın, büyük yapısı ve uzun 

zaman gerektiren denge kurulumu ile bölgesel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmaktadır. Ülkemizde 

yaygın olarak düğün çekimlerinde kullanılması öngörülen sistem, ihtiyaç duyulan çok amaçlı kullanıma 

uygun değildir. Aynı zamanda sistemin Türkiye’de üretilmemesinden kaynaklanan yüksek fiyatı, tercih 

edilebilirliğini azaltmaktadır. Bu sebeple yeni bir tasarım, yeni bir bakış açısı getirmek, sistemin 

kullanımını arttıracaktır. Bu çalışmada mevcut stabilizasyon sisteminin çalışma prensibi incelenmiş, 

edinilen bilgiler ışığında yeni bir sistem tasarlanmıştır. Tasarlanan bu sistemin prototipi üretilmiş ve 

prototipin titreşimleri ne kadar sönümlediğini tespit etmek amacıyla sarsım(Jerk) ölçümleri yapılmıştır. 

Elde edilen değerler, mevcut stabilizasyon sistemleri ile karşılaştırılmıştır. Yeni tasarladığımız sistemin 

hangi yönlerden avantaj sağladığı ve hangi sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebildiği incelenmiştir. 

Özellikle ülkemizde üretilmeyen stabilizer sistemlerinin yerli üretimle ekonomiye katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kamera Stabilizasyonu, Titreşim Önleme, Steadicam 

 

Abstract 

Jerky image which taken by camera, disturbs often audiences most of the time. It has been tried to 

produce different solutions for many years to solving this problem. One of the best solution for rocking 

video problem is camera stabilization system which was made by director of photography Garrett 

Brown. The system has come without any change of design until this time. Although it continues success 

about stabilization, is insufficient to meet the regional requirements with great structure and balance that 

require long time. The system which is expected to be used widely at wedding videos in our country, is 

not suitable for multipurpose use. At the same time the system's high price reduces preferability. Because 

it has not been manufactured in Turkey. Therefore, a new design and perspective will enhance the use 

of this system. At this study, it has been analyzed working principle of camera stabilization system, a 

new system has been designed in light of collected information. Designed system has been manufactured 

as prototype. Prototype's jerks have been measured to determine how much vibrations damping. The 

obtained datas are compared with the existing stabilization systems. The advantages of newly designed 

system have been examined. We investigated that which meets the needs of the sectors. Especially, 

manufacturing locally camera stabilization system is expected to contribute to economy of country 

Keywords: Camera Stabilization, Vibration Suppression, Steadicam 
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KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ VE ORGAN NAKLİ HASTALARINDA ERGOTERAPİ 

SANAT AKTİVİTELERİNİN PLANLANMASI 

 

Öğr. Gör. Yasemin OĞUZ GÜNER 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Kronik hastalıklar genellikle yavaş ilerleyen, düzenli ve sürekli tedavi, bakım ve izlem gerektiren uzun 

dönem sağlık sorunlarıdır. Kronik böbrek yetmezliği (KBY) böbrek işlevinin ilerleyici şekilde, geri 

dönüşümsüz kaybedilmesidir. Son dönem böbrek yetmezliğine giren hastalar diyaliz ya da organ nakli 

ile yaşamlarını sürdürebilirler. Tıptaki gelişmelerle kronik hastaların yaşam ömrünün uzatılmasının yanı 

sıra bu süre içerisindeki yaşam kalitesi önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle bu 

hastalarda mevcut medikal sorunların dışında psikososyal sorunlar hastaların yaşam kalitesini 

düşürmektedir. Diyaliz tedavilerinin yan etkileri, organ nakli öncesi ve sonrası süreçte yaşanılan stresle 

baş etmedeki yetersizlikler ile depresyon, anksiyete gibi ruhsal sorunlar, aile ve sosyal konumundaki 

görev kayıpları ile psikososyal destekteki yetersizlikler hastaların yaşam kalitesini düşürdüğü gibi 

tedaviye uyumlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Ergoterapi, sanatın hemen hemen tüm dallarını 

içine alan, sanatla, yaratıcılıkla tedavi eden bir terapidir. Ergoterapi, iyileştirme sanatı gibi hastaların 

günlük yaşam aktivitelerinde olduğu kadar ruhsal ve sosyal destek sağlayacak rehabilitasyon 

programlarını yapar ve uygular. Bu çalışmayla, uzun yıllardır tüm dünyada uygulanan Ergoterapinin 

kronik hastalıklardan böbrek yetmezliği ve organ nakline hazırlanan ve organ nakli yapılan hastalarda 

kullanılması için örnek çalışmalar ile daha da geliştirilebilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kronik Böbrek Yetmezliği, Organ Nakli, Ergoterapi, Psikososyal Destek, Sanat 

Aktiviteleri 

 

Abstract 

Chronic diseases are usually long-term health problems that require slow, regular and continuous 

treatment, care and follow-up. Chronic renal failure (CRF) is a progressive, irreversible loss of kidney 

function. Patients entering end stage renal failure may continue their life with dialysis or organ 

transplantation. In addition to prolonging the life expectancy of chronic patients, the quality of life in 

this period is becoming an important problem. Apart from the medical problems that are present 

especially in these patients, psychosocial problems decrease the quality of life of the patients. Side 

effects of dialysis treatments, inability to cope with stress experienced before and after organ 

transplantation, psychological problems such as depression, anxiety, loss of duty in family and social 

position and inadequacy of psychosocial support also affect the quality of patients as well as their 

compliance to treatment negatively. Ergotherapy is a therapy that treats almost all branches of art with 

art, creativity. Ergotherapy makes and implements rehabilitation programs that provide spiritual and 

social support as much as it is in the daily life activities of patients such as healing arts. In this study, 

performed all over the world for many years now prepared to occupational therapy, renal failure and 

organ transplants from chronic diseases and examples for use in patients undergoing organ 

transplantation work was aimed to develop further. 

Keywords: Chronic Renal Failure, Organ Transplantation, Ergotherapy, Psychosocial Support 
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KLUYVEROMYCES MARCİANUS KÜLTÜR ORTAMININ RESPONSE SURFACE 

METHDOLOGY İLE OPTİMİZASYONU VE % LAKTOZ TÜKETİMİNİN 

HESAPLANMASI 

 

Yrd. Doç. Dr. Vahap YÖNTEN 

Munzur Üniversitesi 

Özet 

Gelişen teknolojiyle beraber endüstride kullanım alanları sürekli artan maya kültürlerinden biri olan K. 

Marxianus’nun çoğalma koşulları % Karbon tüketimi olarak Response Surface Methdology (Design 

Expert 6.0 deneme sürümü) ile optimize edilmiştir. Karbon kaynağı olarak laktoz seçilmiş ve ilgili şeker 

tüketiminin maksimum olabilmesi için büyüme ortamındaki parametreler, Placket-Burman, Stepest-

Ascent, Central Compozite Design gibi değişik ve sıralı optimizasyon programları kullanılarak 

maksimum cevap elde edilmiştir. K. Marxianusderişimi için Laktoz (g.L-1, X1), NH4 (g.L-1,X2), maya 

özütü (g.L-1,X3), MgSO4 (g.L-1 L, X4), NaCI (g.L-1, X5), pH (X6) ve ortam sıcaklığı (C°, X7) olmak 

üzere 7 parametre belirlendi. Bu bağımsız parametrelerin etkileri Plackett-Burman programı ile elemine 

edildi. Bu elemede laktoz, toplam amonyum ve sıcaklık en etkin parametreler olarak seçildi. Bu etkin 

parametreler ile en uç veriler Steepest-Ascent deneyleri ile bulundu. Son olarak CCD programında 

bulunan yüksek değerli parametreler kullanılarak % LT’ ni ifade eden eşitlik 1 deki kinetik model 

bulunarak optimizasyon hesaplandı. 

% LT = +42.82 + 0.98X1 - 1,08X2 – 0,64X3 - 4,79X12 – 7,80 X22- 11,16 X32 + 0,5X1 X2 -0,75X1 

X3 - 1,50 X2 X3 (1) 

Eşitlik 1 kullanılarak yaklaşık 36 g.L-1 laktoz miktarı, 6 g.L-1 toplam amonyum ve 28.68 ºC sıcaklıkta 

maksimum % 29 laktoz tüketilmiştir. Bu çalışma sonucunda bulduğumuz model ilgili mayanın 

endüstriyel uygulamalarında kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kluyveromyces Marcianus, Maya, Optimizasyon, RSM 

 

Abstract 

The optimization of growth conditions of yeast culture such as K. Marxianus are important and it's 

signifiance are continuously increasing in usage areas with the developing technology, The optimizaiton 

have been finished using Response Surface Methdology (Design Expert 6.0 trial version). Lactose was 

selected as a carbon source and the maximum response was obtained by using different and sequential 

optimization programs such as Placket-Burman, Stepest-Ascent, and Central Compozite Design in order 

to maximize the sugar consumption. Lactose (g.L-1, X1), NH4 (g.L-1,X2), maya özütü (g.L-1,X3), 

MgSO4 (g.L-1 L, X4), NaCI (g.L-1, X5), pH (X6) and medium temperature (C °, X7). The effects of 

these independent parameters were eliminated by the Plackett-Burman program. In this case, lactose, 

total ammonium and temperature were selected as the most effective parameters. With these effective 

parameters, the most extreme values were found with Steepest-Ascent experiments. Finally, by using 

the high-valued parameters found in the CCD program, the optimization is calculated by finding the 

kinetic model of equation 1 which expresses LT %. 

% LT = +42.82 + 0.98X1 - 1.08X2 - 0,64X3 - 4,79X12 - 7,80 X22-11,16 X32 + 0,5X1 X2 - 0.75X1 X3 

- 1,50 X2 X3 (1) 

Using Equation 1, Maximum 29 % lactose consumed was obtained by using 36 g.L-1 lactose, 6 g.L-1 

total amonium and 28.68 ºC temperature approximately. As a result of this study, the model we find will 

be used in the industrial applications of the relevant yeast. 

Keywords: Kluyveromyces Marcianus, Yeast, Optimization, RSM 
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ÇOĞALMA ORTAMINDAKİ CANDİDA INTERMEDİA KÜLTÜRÜNÜN % KARBON 

TÜKETİMİNİN OPTİMİZASYONU 

 

Yrd. Doç. Dr. Vahap YÖNTEN 

Munzur Üniversitesi 

Prof. Dr. Nahit AKTAŞ 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

Özet 

Mayalar endüstride organik asitler, enzimler, biyoyakıt gibi bazı ürünlerin eldesinde, çevresel bazı 

atıkların arıtılmasında, tıpta bazı kültürlerin ilaçlara olan biyofilm direnci hesabında, önemli cihazlarda 

mikroorganizma korozyonu ve tutunması vb. gibi konularda kullanılmaktadır. Bundan dolayı mayaların 

büyüme ortamlarının araştırılması ve bilinmeyenlerin analiz edilmesi önem arz etmektedir. Karbon 

kaynağı olarak laktoz seçilmiştir. Yaptığımız çalışmada C. Intermediaı’un büyüme ortamı optimize 

edilerek % Karbon Tüketimi hesaplanmıştır. Optimizasyon Cevap Yüzey Yöntemi (CYY, RSM) 

kullanılarak gerçekleştirildi. Karbon tüketiminin maksimum olabilmesi için büyüme ortamında mevcut 

olan parametreler, Laktoz (X1), NaCl (X2) ve Sıcaklık (X3) ve Central Compozite Design programı 

kullanılarak maksimum cevap elde edilmiştir. Sonuç olarak CCD programında bulunan optimum 

parametreler kullanılarak % KT optimize edildi. % KT ifade eden kinetik modelimiz eşitlik (a) de 

verilmiştir. 

% KT = +42.82 + 0.98X1 - 1,08X2 – 0,64X3 - 4,79X12 – 7,80 X22- 11,16 X32 + 0,5X1 X2 -0,75X1 

X3 - 1,50 X2 X3. (a) 

Yukarıdaki eşitlik kullanılarak yaklaşık optimum 18.4 g∕L laktoz, 0.12 g∕L ve 32.4 °C sıcaklıkta 

maksimum % 42 karbon tüketilmiştir. Gerçekleştirilen optimizasyonla beraber hem zamandan hem de 

verimden kazanarak literatüre kinetik bir model kazandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Candida Intermedia, Maya, Optimizasyon, RSM 

 

Abstract 

The yeasts were used in some environmental products, such as organic acids, enzymes and biofuels, in 

the treatment of some environmental wastes, in the calculation of the biofilm resistance of some cultures 

to drugs, in industry. Therefore, it is important to analysis of form of yeasts that are unknowns. The 

lactose was choosed as a carbon search. In our study, % CC (carbon consumption) was calculated by 

optimizing the growth environment of C. intermedia. Optimization was performed using Response 

Surface Method (RSM). The maximum response was obtained using the effectively parameters. These 

parameters are given lactose (X1), NaCl (X2) and Temperature (X3) respectively. As a result, % CC 

was optimized using the optimum parameters found in the CCD program. Our kinetic model expressing 

% CC is given in equation (a). 

% CC = +42.82 + 0.98X1 - 1,08X2 – 0,64X3 - 4,79X12 – 7,80 X22- 11,16 X32 + 0,5X1 X2 -0,75X1 

X3 - 1,50 X2 X3. (a) 

The optimum parameters was obtained 18.4 g ∕ L lactose, 0.12 g ∕ L and a maximum of 42% carbone 

consumtion at 32.4 ° C by using the above equation (a), In addition to the optimization achieved, both 

the time and the production gain a kinetic model in the literature. 

Keywords: Candida Intermedia, Yeast, Optimization, RSM 
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TÜRK EDEBİYATININ İLK KADIN ROMANCISI 

FIRST WOMAN NOVELIST OF TURKISH LITERATURE 

 

Prof. Dr. Tülı̇n ARSEVEN 

Akdeniz Üniversitesi 

 

 

Özet 

Tanzimat Fermanı’nın 1839 yılında Gülhane Parkı’nda ilânı, Türk edebiyatında önemli ve büyük 

gelişmelere neden olmuştur. Edebiyatımız yenileşmeye ve değişmeye başlamıştır. Tarihsel süreç 

açısından Tanzimat Edebiyatı adlandırılan bu dönemde edebiyatımıza yeni edebî türler girmiştir. Edebî 

bir tür olarak romanın edebiyatımıza girişi de bu dönemde gerçekleşir. Tanzimat döneminde bu türde 

kaleme alınan ilk eserin Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı romanı olduğu bilinen bir 

gerçektir. Aynı şekilde ilk edebî roman örneği de Namık Kemal’in İntibah (Sergüzeşt-i Ali Bey) adlı 

eseridir. Bu dönemde erkek roman yazarlarının yanı sıra kadınların da bu türde örnekler verdiği 

bilinmektedir. Edebiyat tarihlerinin hemen hepsinde ilk kadın yazar olarak Fatma Aliye’nin adı 

geçmektedir. Bu saptamada Ahmet Mithat Efendi’nin etkisi büyüktür. Oysa son yapılan araştırmalarda, 

kadın yazar olarak ilk roman örneğini Aşk-ı Vatan adlı eseriyle Zafer Hanım’ın yazdığı belirtilmektedir. 

“Türk Edebiyatının İlk Kadın Romancısı” başlıklı bu bildiride her iki kadın yazarın romanları nitel 

araştırma yöntemleri ile tarihsel süreç ve tür noktasında incelenerek edebiyatımızın ilk kadın yazarının 

Zafer Hanım mı yoksa Fatma Aliye mi olduğu meselesi tartışmaya açılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Roman, Fatma Aliye, Zafer Hanım, Tanzimat romanı 

 

Abstract 

Declaration of Imperial Edict of Reorganizationin 1939 in Gulhane Park caused important and big 

developments in Turkish Literature. Our literature started to change and to get renewed. In this period 

that is historically called Reorganisation Literature, new kinds of literary genres entred to our literature. 

Entrance of Novel as a literary genre to our literature also happened in this period. It is a very well 

known fact that the first work that is published in that genre and in this period is Taaşşuk-ı Talat ve 

Fitnatof Şemsettin Sami. Likewise, the first literary novel is İntibah(Sergüzeşt-i Ali Bey)of Namık 

Kemal. It is known that there are women who wrote novels in this period along with men. Almost all 

history books mention Fatma Aliye as the first woman writer. Ahmet Mithat Efendi has a big role in this 

determination. However; last researches show that Zafer Hanım wrote the first novel that is named Aşk-

ı Vatan,as a woman writer. In this article named “First Woman Novelist of Turkish Literature”, both 

writers’ novels and spesifically their genres and historical processes will be examined with qualitative 

research methodes and the issue of whether Fatma Aliye or Zafer Hanım is the first woman novelist of 

our literature will be opened to discussion. 

Keywords: Novel, Fatma Aliye, Zafer Hanım, Reorganisation Period Novel 
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DONKEY MILK: NUTRITIONAL VALUE, FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL 

PROPERTIES 

 

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI 

Ankara Üniversitesi  

 

Abstract 

In recent years, growth interest has been shown to donkey milk. It sources from its main nutritional and 

functional properties, as well as positive effects on the health of children, especially cow's milk protein 

allergy and people of all age groups. Especially Ig-E-mediated cow milk is considered to be a good 

source of nutrition in individuals with allergies to milk protein. The donkey milk is similar to the mother 

with low protein content and amino acid composition. A low level of protein content allows the donkey 

to digest the kidneys without too much strain. It is reported that donkey milk containing twice lysozyme 

(approx. 1 g / L) in mother milk has low microorganism load due to this feature. It is known that the 

high lactose content (5.8-7.4 g / 100 g) of the donkey milk is effective in the development of probiotic 

microorganisms and the absorption of calcium in intestinal. Linoleic (C18: 2) and linolenic (C18: 3) 

acid content is the richest milk donkey milk according to other types of milk. Higher levels of 

polyunsaturated fatty acids in donkey milk and lower cholesterol content are important for nutrition. In 

addition, it has been determined that donkey milk is also rich in biological active components. The 

donkey milk attracts attention with its high price because it is a milk that is rarely found. It is not suitable 

for hard cheese production with low casein content. However, it is reported that it can be used in the 

production of some fresh cheeses. In this review, the comparison of donkey milk with other types of 

milk, technological usability, health benefits and use in individuals with milk protein allergy have been 

evaluated. 

Keywords: Donkey Milk, Species Milk, Milk Protein Allergy, Bioactive Milk Components 
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AGENT-SPECIFIC PRIMER AND PROBE DESIGN USING BIOINFORMATIC METHODS 

IN BACTERIAL FISH DISEASES 

 

Yrd. Doç. Dr. Şükrü ÖNALAN  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Mahmut TÜNCER  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Mustafa ÇEVİK  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

Abstract 

The prevalence of diseases in cultured fishes is increasing with the developing aquaculture in Turkey. 

Early isolation and identification of the agent is important in terms of the treatment process. In order to 

construct a molecular-based study in the fish diseases, bioinformatics software is essential in terms of 

both increasing the specifics of the study design and minimizing the potential mistakes. The aim of this 

study was to construct a study by designing specific primers and probes in molecular based studies with 

bacterial fish disease agents using bioinformatics software. Accordingly, Listonella (Vibrio) 

anguillarum sample was used which is the causative agent of Listonellosis, also seen in Turkey.  On the 

genome with accession number NCBI LK021130.1, genes in regions with low homology were screened. 

Probing experiments were conducted by selecting genes that contain the most appropriate specific sites 

for primer insertion. vabS gene was found to have the most suitable sequence for this purpose. Specific 

regions for the primer on the vabS gene were identified. The properties of the primer design were 

obtained by entering the data to the software using bioinformatics software. The probe was obtained by 

loading the properties of the PCR amplicon region into the software. Primer set and probe specificity 

were verified by testing in software databases. The 100% sequence of the obtained primer set was found 

to match only with L. anguillarum among all the bacteria. The specificity of the probe was verified in 

single-chain blast. The study design was concluded by carrying out PCR and electrophoresis steps on 

the genome with the obtained primer set and probe. 

Keywords: Fish Diseases, Listonella Anguillarum, Primer Design, Bioinformatics, Probe Design 
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PEDRO ALMODOVAR SİNEMASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET TEMSİLLERİNİN 

FEMİNİST∕QUEER FİLM ELEŞTİRİSİ BAĞLAMINDA ÇÖZÜMLENMESİ 

GENDER REPRESENTATIONS IN THE CINEMA OF PEDRO ALMODOVAR: AN 

ANALYSIS THROUGH FEMINIST/QUEER FILM ANALYSIS 

 

Arş. Gör. Şükrü AYDIN 

Akdeniz Üniversitesi  

 

Özet 

Sinema toplumsal cinsiyetin kayda değer bir tarihini sunar. Bütün totaliter rejimler özünde cinsiyetçi, 

ataerkil ve heteronormatiftir. Bu aksiyomlardan hareketle, bu tez çalışması İspanyol auteur yönetmen 

Pedro Almodovar sinemasında toplumsal cinsiyet temsillerini feminist ve queer eleştiri bağlamında ele 

almaktadır. Pedro Almodovar, Franco rejimi döneminde doğup büyümüş ve ilk filmlerini çekmeye 

Franco’nun iktidarının zayıfladığı demokrasiye geçiş döneminde başlamıştır. Almodovar, filmleriyle 

özellikle İspanya’da dönüşümün önemli veçhelerinden biri olan La Movida’nın sembolü haline 

gelmiştir. Bu bağlamda Almodovar sinemasının Franco’nun faşist ideolojisinin ataerkil∕heteronormatif 

boyutlarına karşı direniş gösterdiği iddia edilebilir. Bu kapsamda, önce kavramsal çerçeve içinde iktidar, 

toplumsal cinsiyet, feminizm, queer gibi kavramlara değinilmiş, daha sonra İspanyol toplumu ve 

Almodovar sineması ile ilgili genel görünüme değinilmiştir. Çalışmanın analiz kısmında Pedro 

Almodovar’ın üç filmi –Bunu Hak Edecek Ne Yaptım??, Kötü Eğitim ve İçinde Yaşadığım Deri– metin 

analiziyle incelenmiş, feminist∕queer eleştiriye tabi tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Franco İspanyası, Toplumsal Cinsiyet, Feminizm, Queer, Film Eleştirisi 

 

Abstract 

Cinema presents a remarkable history of gender. All totalitarian regimes are essentially sexist, 

patriarchal and heteronormative. Starting from this point of view, this dissertation discusses the 

representations of gender in the cinema of Spanish auteur director Pedro Almodovar in the context of 

feminist∕queer criticism. Pedro Almodovar was born and grew up under the Franco regime and began 

his film career at a time when Franco’s power weakened in the process of transition to democracy. With 

his films, Almodovar has become a symbol of La Movida which is one of the important aspects of 

transformation in Spain. Within this context, it could be claimed that Almodovar’s cinema has shown 

resistance to patriarchal∕heteronormative dimensions of Franco’s fascist ideology. Within this scope, 

firstly, concepts such as power, gender, feminism has been explained in the theoretical framework. Then, 

a general panoroma of Spanish society and Almodovar’s filmography have been referred. In the analysis 

part of the study, three selected films of Almodovar –¿Qué he hecho yo para merecer esto?, La mala 

educación and La piel que habito– have been examined through textual analysis and subjected to 

feminist∕queer criticism. 

Keywords: Spain Under Franco, Gender, Feminism, Queer, Film Criticism. 
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MODERNLEŞME, KENTLEŞME, MEKÂN EKSENİNDE ÇOCUK VE GENÇLERİN 

GELİŞİMİNDE PARKLARIN VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN ÖNEMİ 

 

Arş. Gör. Şeyma KARAMEŞE 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

 

Özet 

Modernleşmeyle birlikte gündelik hayatımızın ana mekânı kentler, farklı bireylerin karşılaşma alanı 

olarak kimliklerin inşasında ve dönüşümlerinde önemli bir araştırma alanıdır. Bu çalışmada, mekan-

kimlik diyalektiği merkeze alınarak, günümüz kent parklarının ve yeşil alanların fonksiyonları üzerinde 

durarak, gençler ve çocuklar bağlamında, kültür aktarımı temelli bir okuma yapılmaya çalışıldı. Bir 

taraftan kendini tanımaya çalışan; bir taraftan da sosyalizasyon aşamalarından geçen genç bireylerin bu 

kimlik kazanma süreçlerinde, parkların mekan olarak fonksiyonları tartışılmaktadır. Bu tartışma, hem 

mekanın, hem de kimliğin birbirini karşılıklı dönüştürdüğü gerçeği ile birlikte ele alınmakta, bu yüzden 

de parklar, çocukların ve gençlerin kimlik inşasında mekan olarak tartışmanın ana eksenine 

oturmaktadır. Günümüzde genç bireylerin sosyalleştikleri yerler artık kentsel yaşamda geleneksel 

formdaki mahallelerin kendisi olmaktan çıkmış; bu fonksiyonu parklar ve yeşil alanlar üstlenmiştir. 

Gerek oyunlar, gerek de diğer rekreatif faaliyetler yoluyla bu fonksiyonun icra edildiği 

gözlemlenmektedir. Bu anlamda, gelir farklılıklarına bağlı eşitsizliği azaltma, ötekini tanıma fırsatı 

verme, fırsat eşitliği sağlama, toplumsal birlikteliği arttırma fonksiyonu olan kent parkları, kültür 

aktarımının gerçekleştiği temel mekânlardan biri olarak incelenmeli ve geleceğin parkları nasıl olmalıdır 

sorusu için bir başlangıç noktası olarak ele alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Genç, Kültür Aktarımı, Kimlik, Mekân, Kent Parkları 

 

Abstract 

With modernization, cities stand at the center in our daily life in terms of both construction and 

transformation of identities. In this study, by putting dialectic of identity and place at the center, we have 

tried to discuss functions of parks and green spaces over the cultural transformation of children and 

young people. The functions of parks are being discussed as places through taking into account both 

young people’ socialization process and defining their identities. Since place andidentity relation is a 

dialectical relation, parks are at the center as a place for creating young identities. Today in modern life, 

instead of neigborhoods as in the traditional form, parks and green spaces are the place of socialization. 

Children games and recreational activities are the ways of the transformation of cultural transformation. 

In that sense, decreasing the inequalities, understanding “others”, increasing equality of opportunity as 

the some functions of city parks should be examined and at the same time, this topic should be 

understood to make clear the discussion of city parks’ future. 

Keywords: Youth, Culture, İdentiy, Space, City Parks 
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MUTSUZ AMA UMUTLU BİR ÇEVRİMİÇİ CEMAAT: KISIRLAR  

AN UNHAPPY BUT HOPEFUL ONLINE COMMUNITY: INFERTILES 

 

Arş. Gör. Şeyda KOÇAK KURT 

Gazi Üniversitesi  

Özet 

İnternetin gelişimiyle birlikte ortaya çıkan sosyal medyaya duyulan ilgi her geçen gün artmaktadır. 

Gündelik hayatımızın sıradan bir parçası olan bu platformlar bilgilenmek, eğlenmek hatta hayata 

bağlanmanın temel kaynaklarından olmaya başlamıştır. Özellikle Web 2.0 ile birlikte yalnızca tüketici 

konumundan çıkarak üre-tüketici olan kullanıcının paylaşım yapmaya başlamasıyla hemen hemen her 

türlü ifade bu araçlarda yerini bulmuştur. "Niçin buralarda bir araya geliyoruz ve ne konuşuyoruz?" 

sorusu üzerinden yola çıkan bu çalışmada, kendi benzerlerini bularak bir grup oluşturan "kısır 

kadınlar∕erkekler" "sanal cemaat" kavramı üzerinden incelenmiştir. Ebeveynlik gibi toplumsal, kültürel, 

politik bir olaya, internet sitelerinde paylaşılarak duygusal bir boyutun da katıldığı ve esas amacın 

"mutluluk" olduğu sonucuna varılan çalışmada, internetin birleştirici ve bir araya getirici bir işleve sahip 

olduğu gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sanat Cemaat, Sosyal Medya, Mutluluk, Kısırlık 

 

Abstract 

Along with the developments in Internet, the interest that is towards social media grows day by day. 

These platforms are an ordinary part of our daily lifes, has started to become one of the fundamental 

resources of getting information, enjoying and even connecting to the life. Especially, with Web 2.0 the 

user left the only consumer position, and with becoming a pro-consumer, almost every expression has 

found a place itself in this mediums. Starting off the question of "Why are we getting together in these 

places and what are we talking about?" in this study, "infertile women∕men" who makes a group as 

finding their images was analyzed over the notion of "virtual community". To a sociological, cultural 

and political event like parenting, was added another emotional dimension by sharing on Internet 

websites and the essential objective was "happiness" was concluded in this study and was observed that 

Internet has a connective and collective function.  

Keywords: Virtual Community, Social Media, Happiness, Infertility 
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SIĞINMACI VE MÜLTECİLERİN SAĞLIK PROFİLİ: İÇ ANADOLU’DA BİR İL ÖRNEĞİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÖZCAN 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

Arş. Gör. Dr. Şenay Şermet KAYA 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

Öğr. Gör. Kamuran ÖZDİL 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

Arş. Gör. Gülhan KÜÇÜK ÖZTÜRK 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

 

Özet 

Giriş: Araştırma İç Anadolu’da yaklaşık 300 bin nüfuslu bir ilde yaşayan sığınmacı ve mültecilerin 

sağlık profilinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve niteliksel tipteki 

araştırmanın kapsamını, katılmayı kabul eden 208 Suriyeli ve Afgan aile oluşturmuştur. Veriler, sosyo-

demografik ve sağlıkla ilgili özellikleri belirlemek amacıyla anket formu kullanılarak yüz yüze görüşme 

ve gözlem tekniğiyle toplanmıştır. İç İşleri Bakanlığı Göç İşleri Müdürlüğü’nden yazılı izin, etik kurul 

izni ve katılımcılardan sözel onam alınmıştır. Bulgular: Görüşülen bireylerin % 73’ü Suriye, % 27’si 

Afganistanlı, % 66’sı erkek, % 86.2’si evli, % 82.8’i ilkokul ve altı eğitim düzeyinde, % 63.9’u 

çalışmamakta, % 94.9’u asgari ücretin altında gelire sahip ve % 96.2’si sosyal güvenceden yoksundur. 

Ailelerin beslenme ve konut koşullarının sağlık açısından yeterli düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. 

Sonuç: Sığınmacı ve mültecilerin temel gereksinimlerini karşılamada sorunlar yaşadıkları tespit 

edilmiştir. Dolayısıyla buna yönelik hizmetlerin planlanmasında dikkate alınması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sığınmacı, Mülteci, Göç, Sağlık Bakım Gereksinimleri 
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ÇAĞDAŞ PLASTİK SANATLAR ÖLÇÜTLERİNDE TÜRK EBRUSUNA PLASTİK VE 

BİÇİMSEL YÖNDEN BİR BAKIŞ 

 

Doç. Dr. Şemseddin DAĞLI 

Akdeniz Üniversitesi  

 

Özet 

Geleneksel sanatlarımızı soyuta en yakın ve hatta özdeşleştirebileceğimiz alanlarından birisi olan ebru 

gerek yöntem gerek kullanılan malzemeler ve gerekse plastik kriterler açışından belkide batı çağda 

resmine en yakın olanıdır. Baktığımızda bazen gökyüzünde ki uyumlu bulut kümelerini, bazen ise bir 

mermer dokusunu bir toprağın yüzündeki çatlakların izdüşümünü bazen rengarenk bir çiçek bahçesi ni 

kısaca resim sathında görebileceğimiz ve günümüzdeki yansımalarını ebru teknesinde gözlemleriz. 

Aslında resim yapmaya çok uygun olan bu harikulade sanatımızın bu yönü günümüze kadar farklı 

kalmıştır. Arkasında derin bir ontolojik bilgi ve uzun yıllar çalışma gerektiren, günüzmüzde çok yoğun 

ilgi dahilinde mükemmel sonuçlar veren bu sanatın felsefesini, tekniğini tecrübesini kazanmış sanatçılar 

tarafından çok başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yönüyle baktığımızda Ebruyu sanat olarak 

kavrayabilmek ve kavratabilmek için bugün tüm çağdaş plastik sanatlar için uyguladığımız analizin 

ebruya da uygulanması gereklidir. Bu analizin yapılabilmesi için plastik bir takım kriterlerde geçirilmesi 

gereken Ebru nedir? Süsleme midir? Resim midir? Ebruda kullanılan malzeme ve yapım tekniğinin 

ötesinde bu olaya bu açıdan Baktığımızda bir sanat ögesinde aranılan ölçüler açısından 

değerlendirilmesidir. Günümüzde bu sanatla uğraşanlar çoğalmakta olup kumaş, cam, fayans üzerine 

yapıldığı hatta soyut resim anlayışı dışında figüratif resim üslubuyla dahi çalışıldığı görülmektedir. 

Ayrıca zamanımızda eski boyalar bulunmadığından bunların yerini artık sentetik boyalar almıştır. Bu 

arada renk zevki de değişikliklere uğramıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ebru-Resim Soyut -Sanat-Geleneksel 

 

Abstract 

One of the areas where we can identify our traditional arts with the nearest and even the most abstract 

ones is the ebru, which is probably the closest to the official figure in the Western era, in terms of the 

method and the materials used and the plastic criteria. Sometimes we look at the coherent cloud clusters 

in the sky, sometimes the projection of cracks on the surface of a marble texture of a soil, sometimes we 

can see a colorful flower garden on the surface of the picture, and we observe today's reflections on the 

marbling. In fact, this magnificent art which is very suitable for painting has remained as diverse as this 

day. This art of philosophy and technique, which has a profound ontological knowledge behind it and 

many years of work, which gives perfect results in a very intense interest in our day, is being used very 

successfully by the artists who have gained experience. When we look at this direction, it is necessary 

to apply the analysis ebru which we applied today for all contemporary plastic arts in order to 

comprehend and comprehend Ebru as art. What is the Ebru which must be passed on a set of plastic 

criteria so that this analysis can be done? Ornament? A picture? Beyond the material and construction 

technique used in the Ebru, this is what we look at from this point of view in terms of measures required 

in an artistic aspect. Nowadays, those who are engaged in this art are proliferating and it is seen that 

they have been worked on figurative painting style besides the concept of abstract painting even when 

it is made on fabric, glass, tiles. Also, since we do not have old paints in our time, they are now replaced 

by synthetic paints. Meanwhile color taste has not changed. 

Keywords: Marbling-,Painting, Abstre-,Art-,Traditional 
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INTERDISCIPLINARY EDUCATION OF YACHT DESIGN 

 

Öğr. Gör. Dr. L. N. Ece ARIBURUN KIRCA 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Arş. Gör. Saniye FIŞGIN KORKMAZ  

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Doç. Dr. Şebnem HELVACIOĞLU 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

 

Özet 

Yat tasarımı doğası gereği karmaşık bir problemdir. Bu problem gemi inşaatı, endüstri ürünleri tasarımı, 

makina mühendisliği gibi farklı disiplinleri ve onların teorilerini içerir. Başarılı bir tasarımın ana 

parametreleri, en uygun tekne direnci ve hızı değerleri, en uygun üretim ve işletme maliyeti, gemi 

hareketleri açısından yolcunu∕mürettebat konforu yanı sıra estetik dış görünüş ve iç yerleştirme vs. 

olarak sıralanabilir. Bütün bu bilgilerin tek bir disiplinin içinde yer alması çok zordur. Bu nedenlerle yat 

tasarımı ve onun eğitimi disiplinler arası çalışmaları gerektirir. Bu gereksinimden yola çıkarak 2011 

yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde yeni bir ders açılmıştır. Bu ders Gemi İnşaatı, Deniz 

Teknolojileri ve Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencilerinin ortak alabildikleri, disiplinler arası bir ders 

olmuştur. Bu dersin amacı farklı disiplinlerden öğrencilerin ortak yelkenli ya da motor yat projesi 

yapmalarıdır. Dersin başarısını ölçmek için öğrenciler arasında bir anket yapılmıştır. Öğrencilerden geri 

bildirimler sayesinde dersin güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiştir. Bu çalışmada disiplinler arası ders ve 

öğrencilerin geri bildirileri özetlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yat tasarımı, Disiplinler arası eğitim, Gemi Mühendisliği, Endüstri Ürünleri 

Tasarımı 

 

Abstract 

Yacht design is a very complex process including many different disciplines and their theories such as 

naval architecture, industrial product design, mechanical engineering etc. main parameters of a 

successful design can be listed as optimum hull form for resistance and speed, feasible production and 

operation cost, comfort for passengers according to ship motions as well as esthetic outlook, esthetic 

and ergonomic interior design. It is difficult to have all these knowledge in one discipline. Therefore 

yacht design is an interdisciplinary process and also the education of it should be interdisciplinary. 

According to this necessity, a course for naval architecture, ocean engineering and industrial product 

design students was opened in Istanbul Technical University in 2011. The course is designed to teach 

students working in a team to develop o proper sailing or motor yacht project. As a success indicator of 

the course, a survey carried out among the students. The feedback from them was very helpful to 

understand the strong and week points of the course. In the current work the layout of the course and 

feedback from the students are summarized. 

Keywords: Yacht Design, Interdisciplinary Education, Naval Architecture, Industrial Product Design 
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MULTIDISCIPLINARY PROJECT SUCCESS ORIENTED APPROACH TO YACHT 

DESIGN EDUCATION 

 

Öğr. Gör. Dr. L. N.  Ece ARIBURUN KIRCA 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Arş. Gör. Saniye FIŞGIN KORKMAZ  

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Doç. Dr. Şebnem HELVACIOĞLU 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışma kapsamında Yat Tasarımının Temel ilkeleri dersinin nasıl uygulandığı veders çıktıları 

anlatılacaktır. Bu ders lisans seviyesindeki İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı ana 

bilim dalı altında verilmektedir. Amaç farklı disiplinlerdeki öğrencilerin bir ürünü beraberce 

tasarlamalarıdır. Her iki disiplinden öğretim üyeleri ve mümkünse eşit sayıda öğrenci eğitim ve proje 

çalışmalarını birlikte yürütmektedirler. Projelerin takım çalışması halinde yapıldığı dersin amacı, 

disiplinler arası iletişimi sağlamak ve kuvvetlendirmektir. Yapılan çalışmalarla bilgi alış verişinin ve 

ortak bir ürün tasarımında bilginin beraberce öğrenilmesi ve ürüne yansıtılması esas alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Tasarım, Gemi Mühendisliği, Yat Tasarımı Eğitimi 

 

Abstract 

In this study, an analysis is made over the processes and the outcomes of the course EUT453E Basic 

Principles of Yacht Design, which is one of the elective undergraduate courses given under Department 

of Industrial Product Design, Istanbul Technical University (İTÜ). Within this course’s structure, 

interdisciplinary interaction stands out where this course was aimed towards co designing a product by 

students from both Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering and Department of Industrial 

Product Design. Throughout the course, instructors from both disciplines take part and equal number of 

quotas exists for students from each discipline. Group work system is applied in the course. It is aimed 

to increase the interdisciplinary interaction between the students as well as their individual gains as a 

result of this systematic approach. Within the framework of this examination, the instructors and 

students’ knowledge sharing and transfer, the capability to transform the acquired knowledge into a 

common product language is being examined through processes and outcomes of the course. 

Keywords: Industrial Design, Naval Architecture, Yacht Design Education 
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BEL AĞRISI TANISI KONMUŞ BİREYLERDE BAZI SOSYODEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLERİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ 

 

Öğr. Gör.  Süleyman VARSAK 

Bingöl Üniversitesi 

Arş. Gör. Faruk DİŞLİ 

Bingöl Üniversitesi 

 

Özet 

AMAÇ: Kalite, bir malın veya hizmetin talebi karşılayabilme yeteneğine dayanan özelliklerin toplamıdır. Dünya 

Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, “yaşam kalitesi, bireyin yaşadığı kültür ve değerler sistemi içinde kendi yaşamını 

nasıl algıladığıdır”. Bu çalışmanın amacı, bel ağrısı tanısı almış bireylerde cinsiyete, eğitim durumu ve mesleklere 

göre yaşam kalitesi skorları arasında fark olup olmadığının incelenmesidir. YÖNTEM: Çalışma kesitsel ve 

tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmaya Diyarbakır ilinde özel sektörde yer alan Ocak- Nisan 2015 ayları arasında 

Fizik Tedavi Merkezlerinde tedavi gören ve çalışmaya katılamaya gönüllü olan rasgele seçilmiş 226 hastalar 

alınmıştır. Hastalara SF-36 yaşam kalitesi ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında 

değerlendirilmiştir. BULGULAR: Cinsiyete göre yapılan yaşam kalitesi ölçeğinin Fiziksel fonksiyon, Genel sağlık 

ile Sosyal Fonksiyon alt bileşenleri istatiksel olarak p﹤0,05 den küçük olduğundan erkeklerde daha iyi olarak 

bulunmuştur. Çalışmaya katılan bireylerin eğitim durumuna ortalama yaşam kalitesi parametrelerinden; Fiziksel 

rol güçlüğü, Fiziksel fonksiyon, Genel sağlık, Sosyal fonksiyon, Emosyonel Rol Güçlüğü ile SF-36 toplam skoru 

p﹤0,05 den küçük olduğundan istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Çalışmaya katılan bireylerin Mesleklerine 

göre ortalama yaşam kalitesi parametrelerinden; Sosyal fonksiyon, Emosyonel Rol Güçlüğü, Fiziksel fonksiyon 

ile Genel sağlık skor puanı memur grubunda diğerlerine göre yüksektir ( p﹤0,05). SONUÇ: Bel ağrısı tanısı 

konmuş erkek hastalarda, kadınlara göre yaşam kalitesi fiziksel ve sosyal yönden daha yüksektir. Eğitim 

durumunun yaşam kalitesini etkilediği, okur yazar olmayan bireylerde yaşam kalitesinin düşük olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca memur olarak çalışan bireylerde, yaşam kalitesinin diğer meslek gruplarına göre yüksek 

olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Bel Ağrısı, Yaşam Kalitesi, Cinsiyet 

 

Abstract 

OBJECTIVE: Quality is the sum of the attributes of a product or service based on its ability to meet requests. 

According to the World Health Organization (WHO), "how quality of life perceives its own life in the system of 

culture and values in which the individual lives". The aim of this study is to examine whether there is a difference 

between the quality of life scores according to sex, educational status and occupation in individuals who have been 

diagnosed with low back pain. METHOD: The study is a cross-sectional and descriptive study. 226 randomly 

selected patients who were treated at the Physical Therapy Centers between January and April 2015 in the private 

sector in Diyarbakır province were volunteered to participate in the study. The SF-36 quality of life scale was 

administered. The obtained data were evaluated in the SPSS program. RESULTS: Physical function, general health 

and social function subscales of the quality of life scale according to sex were found to be better in males since 

they were statistically smaller than p ﹤0.05. Among the average quality of life parameters for the educational 

status of the individuals participating in the study; Physical role, Physical function, General health, Social function, 

Emotional role power and SF-36 total score were found to be statistically significant as p ﹤0.05. Among the 

average quality of life parameters according to the Profession of the individuals participating in the study; Social 

function, emotional role power, physical function and general health score score were higher in civil servant group 

than the others (p ﹤0,05). CONCLUSION: In boys diagnosed with low back pain, the quality of life is higher 

than the physical and social aspects in women. It has been found that the educational status affects the quality of 

life and the quality of life is low in illiterate individuals. In addition, it has been seen that the quality of life in civil 

servants is higher than other occupational groups. 

Keywords: Low Back Pain, Quality Of Life, Gender 
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BEL AĞRISI TANISI KONMUŞ BİREYLERİN SİGARA KULLANIMI, ALKOL ALIMI VE 

EGZERSİZ YAPMA DURUMUNA GÖRE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Öğr. Gör.  Süleyman VARSAK 

Bingöl Üniversitesi 

Arş. Gör. Rüveyda Esra ERÇİM 

Bingöl Üniversitesi 

 

Özet 

AMAÇ: Günümüz koşullarında en çok tüketilen kavramlardan başında yer alan kalite, ulaşılması hedeflenen 

mükemmellik düzey olarak ifade edilebilir. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, “yaşam kalitesi, bireyin yaşadığı 

kültür ve değerler sistemi içinde kendi yaşamını nasıl algıladığıdır”. Bu çalışmanın amacı, bel ağrısı tanısı almış 

bireylerde sigara kullanımı, alkol tüketimi ve egzersiz yapma durumuna göre yaşam kalitesi skorları arasında fark 

olup olmadığının incelenmesidir. YÖNTEM: Çalışma kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmaya Diyarbakır 

ilinde özel sektörde yer alan Ocak- Nisan 2015 ayları arasında Fizik Tedavi Merkezlerinde tedavi gören ve 

çalışmaya katılamaya gönüllü olan rasgele seçilmiş 226 hastalar alınmıştır. Hastalara SF-36 yaşam kalitesi ölçeği 

uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında değerlendirilmiştir. BULGULAR: Sigara içme durumuna 

göre ortalama yaşam kalitesi değerlendirmesinde en kötü yaşam kalitesi sigara içen kadınlarda görülürken; en iyi 

yaşam kalitesi ise sigara içmeyen erkeklerde elde edilmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin Alkol kullanma 

durumuna göre ortalama yaşam kalitesi parametreleri ile SF-36 toplam skoru p>0,05 den olduğundan istatiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. Çalışmaya katılan bireylerin Egzersiz yapma durumuna göre ortalama yaşam 

kalitesi parametrelerinden; Sosyal Fonksiyon p﹤0,05 den olduğundan istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna 

göre; Sosyal Fonksiyon puanı egzersiz yapanlarda; yapmayanlara olanlarda daha iyi çıkmıştır. Sosyal fonksiyon 

puanı en kötü olan egzersiz yapmayan bayanlar olurken, en iyi puana egzersiz yapan erkekler sahiptir. SONUÇ: 

Bel ağrısı tanısı konmuş sigara içmeyen erkeklerde yaşam kalitesi yüksektir. Çalışmaya katılan bireylerin Alkol 

kullanma durumuna göre ortalama yaşam kalitesi arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Egzersiz yapma 

durumuna göre ise Sosyal Fonksiyon puanı egzersiz yapanlarda; yapmayanlara olanlarda daha iyi çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bel Ağrısı, Egzersiz, Yaşam Kalitesi, Sigara, Alkol 

 

Abstract 

OBJECTIVE: The quality at the beginning of the most consumed concepts in today's conditions can be expressed 

as the level of perfection that is targeted to be achieved. According to the World Health Organization (WHO), 

"how quality of life perceives its own life in the system of culture and values in which the individual lives". The 

aim of this study is to examine whether there is a difference between the quality of life scores according to smoking, 

alcohol consumption and exercise status in individuals who have a low back pain diagnosis. METHOD: The study 

is a cross-sectional and descriptive study. 226 randomly selected patients who were treated at the Physical Therapy 

Centers between January and April 2015 in the private sector in Diyarbakır province were volunteered to 

participate in the study. The SF-36 quality of life scale was administered. The obtained data were evaluated in the 

SPSS program. RESULTS: The average quality of life was assessed according to smoking status and the worst 

quality of life was observed in smokers. the best quality of life was obtained in non-smokers. The average quality 

of life parameters and SF-36 total score according to the alcohol use status of the subjects participating in the study 

were found to be p> 0,05, which is not statistically significant. Among the average quality of life parameters 

according to exercise status of the individuals participating in the study; Social Function p ﹤0.05 was found 

statistically significant. According to this; The Social Function score is the one who exercises; the ones who do 

not do it better. While the social function score is the worst non exercise-minded ladies, the best puana has men 

who exercise. CONCLUSION: Quality of life is high in non-smokers who are diagnosed with back pain. There 

was no significant difference between the average quality of life according to the alcohol use status of the 

individuals participating in the study. According to the state of exercising, the Social Function score is in the ones 

exercising; the ones who do not do it better. 

Keywords: Low Back Pain, Exercise, Quality Of Life, Smoking, Alcohol 
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ANADOLU HALK KÜLTÜRÜNDE ESKİ TÜRK İNANCI İZLERİ  

TRACES OF ANCIENT TURKISH BELIEF IN ANATOLIAN FOLK CULTURE 

 

Yrd. Doç. Dr. Süheyla BİRLİK 

Karabük Üniversitesi  

 

Özet 

Türkler, ilk yurtları Orta Asya’da yaşadıkları zaman Şamanizm’e inanıyorlardı. Kuraklık, salgın 

hastalıklar, nüfus artışı, iktisadi düzenin sarsılması, yabancı kavimlerin baskısı, kendi aralarındaki 

hâkimiyet mücadelesi gibi nedenlerle tabiatı zengin ve nispeten nüfusu az bölgelere, Anadolu’ya -

yaklaşık 200 yıl- göç ettikleri sırada İslam’ı tanımışlar; ancak hemen kabul etmemişlerdir... İslamiyet’i 

kendi kültürleri ile bağdaştırıp (Şamanist ve İslami inançların sentezi∕Türk-İslam kültürü), Müslümanlık 

kalıbına bürünmüş bir Şamanizm etkisi içinde yaşamışlardır. Süreç içinde oluşan kültür ögeleri -burada 

inanç ideolojisi-, yine süreç içinde değişebilir. Ama bu değişim, hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmez. 

Yeni olan kabul edilmişse de, eski izler uzun süre yaşar. İslam dini ile Şamanizm arasındaki benzerlik 

(tek tanrı inancı, ahiret inancı...), İslam ahlakının (aile, namus...) Türk ahlakına uygun olması, cihat 

anlayışının cihan hâkimiyetini andırması, Abbasilerin Türklere hoşgörüsü gibi nedenlerle Türklerin 

İslamiyet’i kabul etmesinden bugüne 1000 yıl geçmesine rağmen; günlük hayatın içinde yaşadığımız ve 

'bize özgü' diye tanımladığımız birçok kültürel öge, aslında kökenini Şamanizm’den almakta, İslam 

öncesinin kültürünü taşımaktadır. Bu bildiride de, bugün Türk kültüründe görülen ancak Şaman 

Türklerinden kalan inanışlar araştırılacak ve incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Kültürü, Eski Türk İnancı (Şamanizm) 

 

Abstract 

The Turks believed in Shamanism when they lived in Central Asia, in their first homeland. They 

encountered Islam when they migrated to Anatolia, a less populated region with a rich nature, because 

of droughts, epidemics, population increase, economic crises, pressure exerted by foreign tribes, struggle 

for authority among themselves, etc. However, they did not immediately adopt Islam. They blended 

Islam with their own cultures, and lived under Shaman influence recast in the mold of Islam. Cultural 

elements come into existence in the course of time -among them are religious ideologies- and may 

change in the course of time as well. However, this transformation never happens completely. In case 

of acceptance of the new, the traces of the old persist for a long time. Many cultural elements in we 

observe in everyday life, which we call “peculiar to us”, have their origins in Shamanism, and have the 

characteristics of pre-Islamic culture, although 1000 years have passed since the Turks adopted Islam. 

The reason for this is found in the similarity between Islam and Shamanism (belief in a single God, 

afterlife), compatibility between the Islamic ethics and the Turkish mores (family, honor, etc.), 

resemblance between the concepts of the Islamic jihad and the Turkish world domination, as well as in 

the tolerance the Abbasids shown to the Turks. In this paper the beliefs inherited from the Shaman Turks 

and still observed in the Turkish culture will be examined. 

Keywords: Turkish Culture, Ancient Turkish Belief (Shamanism) 
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SANATTA ETKİLEŞİM: MİNİMALİZM  

INTERACTIONS IN ART: MINIMALISM 

 

Yrd. Doç. Dr. Süheyla BIRLIK 

Karabük Üniversitesi  

 

Özet 

Minimalizm; oluşumu bağlamında 20. yüzyıla aittir. İlk kez 1961’de düşünür Richard Wollheim 

tarafından “içeriği en aza indirgenmiş sanat” için kullanılmıştır. Felsefesi; yok etmek, kimi aşamalarda 

yok etmeksizin en aza indirgemek ve estetik sonuçlara varmaktır. Belirgin özelliği; biçimin aşırı 

yalınlığı ve sanatçının kişisel anlatımını tümüyle dışlayan nesnel yaklaşımıdır. Bu modern sanat 

akımıyla bambaşka bir disiplin haline gelen “resim” ve “heykel” sanatı yanlarına “mimari”yi de alarak 

adeta sistemli bir dil kazanmıştır. Dünyadan ve Türkiye’den seçilmiş ünlü ressam, heykelci, mimar ve 

yapıtlarını irdeleyen bu bildiri; form ve mekân anlayışından plastik sanatları ilgilendiren hemen her 

ögeye kadar maksimumu içeren her şeyin değiştirilmişliğini ifade edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Minimalizm, Minimal Sanat, Resimde Minimalizm, Heykelde Minimalizm, 

Mimarlıkta Minimalizm 

 

Abstract 

Minimalism was born in 20th century. It was used for the first time by thinker Richard Wollheim in 

1961 for “minimized art in terms of content”. Its philosophy is based on destroying or in some phases, 

minimizing without destruction and drawing aesthetic conclusions. Its most evident characteristics are 

the over-simplicity of the shape and its objective approach that completely casts out the personal 

expression of the artist. “Painting” and “sculpture” that have become brand new disciplines with this 

modern art movement taking “architecture” with them have gained an almost systematic language. 

Examining famous painters, sculptors, architects and their works from Turkey as well as the world, this 

paper will state that everything including maximum from the perception of form and space to almost all 

elements concerning plastic arts is modified. 

Keywords: Minimalism, Minimal Art, Minimalist Painting, Minimalist Sculpture, Minimalist 

Architecture 
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OTEL ÇALIŞANLARININ İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİN TURİZM EĞİTİMİ ALMA 

DURUMUNA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: ANTALYA ÖRNEĞİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Sine ERDOĞAN MORÇIN 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Öğr. Gör. İlhami MORÇİN  

Süleyman Demirel Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışma, otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin, işten ayrılma niyetlerini turizm eğitimi alma 

durumuna göre incelemek için yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Antalya’da bulunan turizm işletme 

belgesine sahip beş yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırma evrenini yaklaşık 108.273 işgören 

oluşturmaktadır. Örnekleme metodu olarak tabakalı örnekleme metodu, veri toplama yöntemi olarak 

anket seçilmiştir. Anketler yüzyüze tekniği ile uygulanmış ve 644 geçerli anket dönüşü olmuştur. Veriler 

SPSS ile analiz edilmiştir. Analizlerde tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi ve bağımsız örneklem t-

testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, otel çalışanlarının işten ayrılma niyetleri turizm eğitimi 

alma değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İşten Ayrılma Niyeti, Turizm Eğitimi, Otel, Antalya 

 

Abstract 

This study was conducted to examine the turnover intentions of hotel employee according to the 

situation of receiving tourism education. The universe of the research is formed by five star hotel 

enterprises with tourism business document in Antalya. Approximately 108,273 employees make up the 

research universe. The stratified sampling method was used as the sampling method and the 

questionnaire was selected as the data gathering method. The questionnaires were applied with the 

technique of the face to face and 644 were the return of the current questionnaire. Data were analyzed 

with SPSS. Descriptive statistics, factor analysis and independent sample t-test were used in the 

analyzes. According to the results obtained, the turnover intentions of the employees significantly differ 

according to the the situation of receiving tourism education 

Keywords: Turnover Instense, Tourism Training, Hotel, Antalya 
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TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK YETENEKLERİ: SARIKAMIŞ ÖRNEĞİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Sine ERDOĞAN MORÇIN 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Öğr. Gör. İlhami MORÇİN  

Süleyman Demirel Üniversitesi 

 

Özet 

Amacı: Bu çalışmada, önlisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin liderlik yetenekleri araştırılmıştır. 

Araştırmanın temel amacı, turizm eğitimi alan öğrencilerin liderlik yeteneklerinin hangi düzeyde olduğunun 

belirlenmesidir. Yöntem: Veriler, bir devlet üniversitesi olan Kafkas Üniversitesi’ne bağlı Sarıkamış Meslek 

Yüksekokulu’nda, önlisans düzeyinde eğitim alan turizm işletmeciliği ve otelcilik programı öğrencilerden 

toplanmıştır. Sarıkamış MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği programında 55 kayıtlı öğrencinin olduğu ancak 

bu sayının terk ve yatay geçiş ile devamsızlık gibi nedenlerden dolayı 35 civarına düştüğü öğrenilmiştir. 

Evren ulaşılabilir olduğu için herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmamış ve tam sayım yapılması 

hedeflenmiştir. 35 öğrenciye anket ulaştırılmış fakat bu anketlerden 33 tanesi analize uygun olarak geri 

dönmüştür. Buna göre anket dönüş oranı %94,28dir. Verilerin toplanmasında Mckinley vd. (1993) tarafından 

geliştirilen ve Türkay ve Solmaz (2011) tarafından Türkçe’ye çevrilen Kişilerarası Liderlik ölçeği 

kullanılmıştır. Bulgular: Verilerin geçerliğini sağlamak için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi 

neticesinde KMO değeri, 526; Barlett küresellik test sonucu ise, 050 olarak bulunmuştur. Sonuç: Sarıkamış 

MYO’da önlisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin liderlik yeteneklerinin yüksek düzeyde olduğu 

ortaya çıkmıştır. Sınırlılıklar: Bu araştırmada elde edilen sonuçlar yalnız araştırma evreni için genellenebilir 

özelliktedir. Değeri: Literatürde daha önce önlisans düzeyinde öğrenim gören turizm öğrencilerinin liderlik 

yeteneğini araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmanın özgün olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik Yeteneği, Turizm Öğrencisi, Önlisans. Sarıkamış 

 

Abstract 

Purpose: In this study, the leadership abilities of students receiving tourism education at associate degree 

level were researched. The main purpose of the research is to determine the level of leadership skills of the 

students in tourism education. Methodology: The data were gathered from the tourism management and 

hospitality program students who were trained at associate degree in Sarıkamış Vocational School affiliated 

to Kafkas University which is a state university. Sarıkamış Vocational School Tourism and Hotel 

Management program has 55 registered students but it has been learned that this number dropped to around 

35 due to abandonment, horizontal transfer and absenteeism. Since the universe is accessible, no sampling 

method was used and it was aimed to perform a complete counting. Thirty-five student surveys were 

delivered, but 33 of these surveys returned as analytically appropriate. According to this, the turnover rate is 

94,28%. In the collection of data, the Interpersonal Leadership Scale was developed by Mckinley et al. (1993) 

and translated into Turkish by Turkay and Solmaz (2011) used. Findings: Factor analysis was performed to 

ensure the validity of the data. KMO value at the end of factor analysis is ,526; the Barlett sphericity test 

result is ,050. Result: As a result, it was found that the leadership skills of the students who are studying at 

the associate degree level are at a high level. Limitations: The results obtained in this study are generalizable 

only for the research universe. Value: In the literature, there has been no study investigating the leadership 

ability of tourism students who have studied at associate degree. For this reason, it is thought that the study 

is unique. 

Keywords: Leadership Talent, Tourism Student, Associate. Sarıkamış. 
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KRİZ YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI 

 

Dr. Sibel HOŞTUT 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Geçtiğimiz yıllarda kriz yönetimiyle ilgili çok sayıda makaleler, kitaplar, yüksek lisans ve doktora 

tezleri yazıldı, konferans sunumları yapıldı. Bu çalışmalarda çeşitli araştırma teknikleri kullanılarak 

krizin nasıl ele alındığı, hangi taktiklerin izlendiği ve hangi mecraların kullanıldığı gibi kriz yönetimine 

ilişkin konular tespit edilmeye çalışıldı. Bu çalışmada 1992 - 2017 yılları arasında kriz yönetimi başlığını 

içeren yüksek lisans ve doktora tezleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan çalışmanın 

amacı, çeşitli araştırma konularının ve kavramlarının sistematik ve objektif bir şekilde tanımlanmasını 

sağlayarak kriz yönetimi literatürüne katkı sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kriz Yönetimi, İçerik Analizi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi 

 

Abstract 

In the past years, an extensive research has been made on crisis management. Articles, books, master 

and doctoral theses were written and conference presentations were made. In these studies, various 

research techniques were used to determine the issues related to crisis management such as how the 

crisis were handled, which tactics were followed and which events were used. In this study, the master 

and doctoral theses written between the years 1992 – 2017 with the title of crisis management were 

examined by using the method of content analysis. The aim of this study is to contribute to the literature 

of crisis management by providing a systematic and objective definition of various research topics and 

concepts. 

Keywords: Crises Management, Content Analyses, Council of Higher Education Thesis Center 
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BULANIK MODÜLLER ÜZERİNE 

 

Yrd. Doç. Dr. Sevda BARUT 

Akdeniz Üniversitesi 

Murat YÜKSEL 

 

Özet 

Zadeh’in 1965’te tanıttığı belirtisiz küme kuramı birçok bilim insanının çalışmalarına ışık tutmuş ve bu 

çalışmalar kuramın gelişmesine katkıda bulunmuştur. 1971’de Rosenfeld belirtisiz kümeler kuramını 

gruplar kuramına uyarlamış, daha sonra 1999’da Demirci tarafından bulanık grup kavramı 

tanımlanmıştır. Bulanık halkalara geçişin ilk adımı ise, ilk olarak bulanık halka homomorfizmi tanımını 

1992 yılında veren Malik ve Mordeson tarafından atılmıştır. Tüm bu tanımlar ve teoriler ışığında 2003’te 

Sezer tarafından bulanık halka kavramı tanımlamış ve bu kavramın bazı temel özellikleri incelemiştir. 

Bu çalışmada da Sezer’in bulanık halka tanımı temel alınarak; bulanık modül, bulanık altmodül, bulanık 

modül homomorfizmi ve bulanık modül izomorfizmi kavramları tanımlanmış; bu tanımlar aracılığıyla 

bazı teorem, önerme ve sonuçlar elde edilmiş, kanıtları verilmiş ve bu kavramlar örneklerle 

pekiştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bulanık Halka, Bulanık Modül, Bulanık Altmodül, Bulanık Modül 

Homomorfizmi, Bulanık Modül İzomorfizmi 

 

Abstract 

The fuzzy set theory that was defined by Zadeh at 1965, shed light to works of many scientists and that 

was contributed to development of the theory. Then Rosenfeld (1971) adapted this theory to group 

theory after this adaption, the concept of vague group was defined by Demirci (1999). First step of 

transition to vague rings was taken by Malik and Mordeson who gave the definition of vague ring 

homomorphism at 1992. With enlightment of all these definitions and theories, Sezer (2003) defined 

vague ring and investigated basic features of that. In this study; concepts of vague module, vague 

submodule, vague module homomorphism and vague module isomorphism were defined on the basis 

of Sezer’s vague ring definition. Through these definition; some theorems, propositions and corollaries 

were obtained, proofs of them were given and these concepts were consolidated by examples. 

Keywords: Vague Module, Vague Submodule, Vague Module, Homomorphism Of Vague Module, 

Isomorphism Of Vague Module 
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ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA BİR SOSYOLOG OLARAK JEAN BAUDRİLLARD 

 

Arş. Gör. Serhat TOKER 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 

Özet 

Jean Baudrillard düşünceleri ile 20. yy la damgasını vurmuş, eserleri Türkçe'de dahil olmak üzere dünya 

üzerindeki hemen hemen bütün dillere çevrilmiş önemli bir düşünürdür. Onun hakkında bir şeyler 

söylemeye kalkışan herkes onun temelde hangi alanda düşünce üretmiş olduğu konusunda kararsızlık 

yaşar. Çoğu yerde bir medya kuramcısı olarak yer alınır. Sinema, fotoğraf gibi alanlardaki çalışmaları 

ve fikirleriyle de bir sanatçı ya da sanat kuramcısı olarak ele alınır. Onun 20. yüzyılın önemli 

Filozoflarından biri olduğunu söyleyenler de az sayıda değildir. Öte yandan özellikle dünya çapında 

tanınmasına yol açan simülasyon kuramıyla da bir iletişim bilimci olarak değerlendirilir. Onu 

tanımlarken kullanılan bütün bu sıfatların yanında ve aslında Jean Baudrillard bir sosyologdur. Henry 

Lefebvre'in gözetiminde sosyoloji eğitimi almış ve ilk kez bir lise de sosyoloji hocası olarak çalışmaya 

başlamıştır. Üniversiteye dahil oluşu ve akademik unvanlarını alması uzun bir süre almış, bunun başlıca 

sebebinin de Michael Foucault gibi düşünürlerle girdiği polemikler olduğu söylenmiştir. Bu çalışmanın 

temel amacı, bundan 10 sene önce 7 Mart 2007 yılında yaşama veda eden Jean Baudrillard'ı ve temel 

düşüncelerini, geçen süre zarfında dünya ölçeğinde yaşanan olaylar ışığında yeniden değerlendirmektir. 

Bunu yaparken onu, ona atfedilen bir çok tanım ve etiketin bir bileşkesi olarak kendine özgü bir 

toplumsal kuramı olan bir sosyolog olarak ortaya koymak amaçlanmaktadır. Böylece üzerinde bir çok 

spekülasyon yapılmış bir düşünür olarak Jean Baudrillard, Fransız sosyolojisi içindeki Durkheimcı ve 

Foucaultcu bağlama direnen kendine özgü bir sosyolog olarak okunmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Jean Baudrillard, Simulation Theory, Sociology, Hyper Reality 

 

Abstract 

Jean Baudrillard is an important thinker whose the ideas left their mark on the 20th century, and the 

works also translated to many world languages. Those who try to tell something about him, feel some 

sort of ambiguity about that in which category has Baudrillard created his thoughts. He is taken in many 

places as a Media Theorist. With respect to the his works and thoughts on cinema and photography he 

is taken also as an artist or art theorist. Also, they are not less who think that he is one of the 20th century 

philosopher. On the other hand he could be taken as a communication theorist especially pertaining to 

his simulation theory which makes him famous in all over the world. Besides this labels, he is in fact 

and basically a sociologist. He took sociology lessons from Henry Lefebvre and started his carrier as an 

sociology teacher in a high school. It has been said that the reason behind his latency while getting into 

university and  taking his academic positions,  stems from a polemic which he go into Michael Foucault. 

The main purpose of this study is to reevaluate the thoughts of Jean Baudrillard, especially in the light 

of recent developments happened  all over the world, in last decade after his sudden death in 7 March 

2007. Doing this, it is also aiming to reconstruct him as a subtle Sociologist with a  peculiar sociological 

theory, besides of more label attached to him. Thusly, as a speculated thinker Jean Baudrillard will be 

read as a unique sociologist who resists both Durkheimian and Foucauldian notions in French 

sociological tradition.  

Keywords: Jean Baudrillard, Simulation Theory, Sociology, Hyper Reality 
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GENÇLERDE KOSMOPOLİTAN EĞİLİMLER: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

ÖRNEĞİ 

 

Arş. Gör. Serhat TOKER 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 

Özet 

Kosmopolitanizm, sosyal bilimlerde özellikle 90'lardan sonra yoğun bir şekilde tartışılan bir konu 

olmuştur. Özellikle soğuk savaş sonrasında tek kutuplu olarak şekillenen dünyada teknoloji ve bilgi 

devrimi gibi tarihsel gelişmelerin de etkisiyle küresel ölçekte yeni aidiyet biçimleri ortaya çıkmıştır. 

Temelde Diogenes'e dayandırıldığı şekliyle "Dünya Vatantaşı olmak" anlamına gelen Kozmopolitanizm 

böylesi bir küresel dünyanın başat aidiyet biçimlerinden biri olmuştur. 2000'li yıllar ile birlikte özellikle 

de 11 Eylül sonrasında yeniden kutuplaşan dünyanın realitesi içinde siyasal olarak kendine öncesinde 

olduğu kadar kolay alanlar bulamayan kavram, sınırların ve sınırlılıkların özellikle Suriye İç savaşı 

sonrasındaki göçmen krizleriyle beraber yeniden ortaya çıktığı bir dünyada yeni anlamlarıyla bizleri 

bekliyor. Ulus devletler küreselleşme ve kozmopolitanlaşma rüzgarlarıyla geçirdikleri on yılların 

sonrasında, sınırlarını ve sınırlara dikilecek duvarları tekrar gündeme getirirken, öte yandan internet ve 

sosyal medyanın sürekli gelişen araçları sayesinde sanal dünya sınırsızlığını korumaktadır. Bu 

çalışmanın temeli dünyada gençlerin bir yandan gelişen vatanseverlik ve milliyetçilik rüzgarlarıyla 

birlikte, sosyal medya ve internet kullanımının da beraberinde getirdiği bu sınırsızlık durumlarını ölçme 

girişimidir. Başka bir deyişle gençler arasında kozmopolitan tutumların ne düzeyde ortaya çıktığını 

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri üzerinden yapılan küçük çaplı bir araştırma ile ortaya koymak 

amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Sosyoloji, Kosmopolitanizm 

 

Abstract 

Cosmopolitanism, becomes intensively critical subject especially after the 90's. Especially soon after 

the end of the Cold War, through a reshaping World order as a single pole, by the help of the historical 

developments such as internet and knowledge revolution, there have been occurred new kinds of 

belongings. As it is related back to Diogenes, as being a World Citizen, becomes a major type of 

belonging in such a world. By the 2000, after the 9∕11 where the polarized world order reemerges, the 

concept becomes less important by the narrowing of its place as the consequence of Syrian Civil War 

through which the debate of borders and limits are reborn as the result of the Refugee Crisis. After the 

decades through which nation states passed with the winds of globalization and cosmopolitanization, 

the borders and the walls planning to erect on the borders emerge as the new agendas of the actors. 

While these developments are the case, the new apparatus of the internet and social media maintain their 

main character as being borderless. The main purpose of this study is to evaluate this borderless position 

of the young members of the society come up with the usage of internet and social media, while there 

are winds of nationalism and patriotism in the world. In another words, it is targeting in this study to 

evaluate the degree of cosmopolitan attitudes between youngsters through a survey on the Afyon 

Kocatepe University students. 

Keywords: Cosmopolitanizm, Globalization, Sociology 
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NAR MEYVESİ (PUNİCA GRANATUM L.) VE NAR ÜRÜNLERİNİN ANTİOKSİDAN 

ETKİLERİ 

ANTIOXIDANT EFFECTS OF POMEGRANATE FRUIT (PUNICA GRANATUM L.) AND 

POMEGRANATE PRODUCTS 

 

Yrd. Doç. Dr. Sema ÖZMERT ERGİN 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Özet 

Beslenme biçimi sağlıklı yaşamı etkileyen en önemli unsurdur. İnsan vücudunda çevre kirliliği, 

radyasyon ya da normal metabolik faaliyetler sonucu ortaya çıkan serbest radikaller; kanser, diyabet, 

kardiyovasküler hastalıkların artışıyla yakından ilişkilidir. Antioksidanlar serbest radikallerin 

oluşturduğu oksidasyon tepkimelerini durduran ya da yavaşlatan bileşiklerdir. Meyve ve sebzeler doğal 

antioksidan kaynaklarıdır. Nar meyvesi fenolik madde, vitamin, mineral, organik asitlerce zengin, güçlü 

antioksidan özellikte bir meyvedir. Ayrıca nar meyvesinin antiproliferatif, antimikrobiyel, antiviral, 

antiaging fonksiyonları da bilinmektedir. Nar, meyve olarak tüketildiği gibi, nardan yapılan ürünler de 

bulunmaktadır. Bunlar; nar suyu, nar suyu konsantresi, nar sirkesi, nar şarabı, nar ekşisi gibi ürünlerdir. 

Ayrıca nar çiçeği, nar çekirdeği, nar çekirdeği yağı da farklı şekilde tüketilen nar yan ürünlerinden 

bazılarıdır. Nar meyvesinin olduğu gibi nar ürünlerinin de antioksidan aktivitelerinin yüksek olduğu 

yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. İnsan sağlığını koruyucu, iyileştirici yönüyle nar ekimi, üretimi 

artırılmalı; nar ve ürünlerinin tüketiminin yaygınlaşması sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Nar Meyvesi (Punica Granatum L.), Doğal Antioksidanlar, Beslenme, Sağlık 

 

Abstract 

Nutrition form is the most important factor affecting healthy life. Free radicals resulting from 

environmental pollution, radiation or normal metabolic activities in the human body are closely 

associated with increasing of cancer, diabetes, cardiovascular diseases. Antioxidants are compounds that 

stop or slow down the oxidation reactions produced by free radicals. Fruits and vegetables are natural 

antioxidant sources. Pomegranate is a powerful antioxidant featured fruit, rich in phenolic substances, 

vitamins, minerals, organic acids. In addition, antiproliferative, antimicrobial, antiviral, antiaging 

functions of pomegranate fruit are also known. As well as pomegranate is consumed as fruit, there are 

also products made from pomegranate. These are such products pomegranate juice, pomegranate juice 

concentrate, pomegranate vinegar, pomegranate wine, pomegranate molasses. Also, pomegranate 

flower, pomegranate seed, pomegranate seed oil are some of the pomegranate by-products that are 

consumed differently. It has been shown with made works that the pomegranate products’ antioxidant 

activities are also high as well as pomegranate fruit. By protecting and improving human health, 

pomegranate growing, production should be improved; widespread of consumption pomegranate and its 

products must be provided. 

Keywords: Pomegranate Fruit (Punica Granatum L.), Natural Antioxidants, Nutrition, Health 
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BİLİM FESTİVALİNDE GÖREVLİ LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE FESTİVAL 

SÜRECİNİN ETKİLERİ 

THE EFFECTS OF THE FESTIVAL PROCESS ON THE HIGH SCHOOL STUDENTS IN 

THE SCIENCE FESTIVAL 

 

Doç. Dr. Sait BULUT 

Akdeniz Üniversitesi 

Öznur CANER 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, bilim festivali sürecinin bilim festivalinde görevli lise öğrencilerini nasıl 

etkilediğini araştırmaktır. Çalışma Antalya merkezde 26-29 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılmış olup 

nitel bir araştırmadır. Yapılan bu çalışmanın örneklemini festivale katılan 35 lise öğrencisi oluşturmuş 

ve veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Araştırma da kullanılan “Yarı yapılandırılmış 

görüşme formu” literatürden alınarak uyarlanmış ve içerik analizi kontrol edilmiştir. Elde edilen 

verilerin analizinde içerik analizi ve SPSS STATISTICS 23 programı kullanılmıştır. Veri analizlerinden 

elde edilen bulgular şunlardır; festivale katılan öğrencilerden bilim festivaline daha önce katılanların 

olduğu, bundan sonra ise tamamına yakınının tekrar katılmak istedikleri, kendi seçtikleri deneyleri 

bireysel-grup halinde ve öğretmenler gözetiminde hazırladıkları, hazırlanan bazı deneylerin 

anlaşılmasında hedef kitlenin zorlandığı, festival süresince rahatsız edici bir durumun olmadığı ama 

ortamdan kaynaklanan problemlerin olduğu, katılımcıların genel olarak özgüvenlerinin arttığı ve insan 

ilişkilerinde kendilerini geliştirdikleri şeklindedir. Sonuç olarak bilim festivalinin görevli öğrencilerin 

kişisel gelişimlerini arttırdığı, bilime ve fen eğitimine olan bakış açılarını olumlu yönde geliştirdiği 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Bilim Festivali, Non-Formal Öğrenme Ortamları, Fen Bilimleri, Okul Dışı 

Öğrenme Ortamları 

 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate how the science festival process affects the high school 

students participating in the science festival. The study conducted on qualitative research between the 

dates 26-29 April 2017 in Antalya. The sample of the study consisted of 35 high school students 

participating in the festival and the data were collected with semi-structured interviews. The "semi-

structured interview form" used in the research was adapted from the literature and the content analysis 

was controlled. Content analysis and SPSS STATTICS 23 program were used in the analysis of the 

obtained data. Findings from data analyzes revealed that students who participated in the festival had 

previously participated to the science festival and then they wanted to rejoin the the science festival. 

Students indicated that they select and design their whole of the experiment, as a group under the 

supervision of the teachers. During this process there was no disturbing condition but some audiences 

have difficulty in understanding some experiments. Results also showed that students’ self efficacy 

increased and they developed their communication skills. As a result, it can be said that the science 

festival has improved the personal development of the students and has improved the views on science 

and science education positively. 

Keywords: Science Fair, Non-Formal Learning Environments, Science Instruction, Out Of School 

Learning Environments 
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GÜNÜMÜZ TÜRKİYE COĞRAFYASI'NIN HARİTALARDAKİ İSİMLENDİRİLMESİNE 

ELEŞTİREL BAKIŞ 

A CRITICAL LOOK AT NOMENCLATURE FOR TODAY’S GEOGRAPHY OF TURKEY 

IN MAPS 

 

Yrd. Doç. Dr. Safiye GENÇ 

Akdeniz Üniversitesi 

Fatma KUMKALE 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Geçmişten günümüze haritalar incelendiğinde Türkiye Coğrafyası'nın isimlendirilmesindeki çeşitlilik 

dikkat çekmektedir. Bu coğrafyaya verilen isimlerin ne zaman, nasıl değiştiği araştırmamızın 

konusudur. Bu amaçla çeşitli dönemlere ait haritalar incelenmiştir; bölgelere verilen isimlerin 

etimolojileri ele alınmıştır. İsimlendirmelerin çıkış noktaları her zaman coğrafi nedenlere 

dayanmamaktadır. Türkiye'nin belli bir bölge ismi altında konumlandırılması, isim verenin bu bölgeye 

bakış açısını da yansıtmaktır. Söz konusu çalışma, dil, tarih ve coğrafya disiplinlerinden yararlanarak 

bu tür bakış açılarını irdelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Harita Bilimi, Türkiye Coğrafyası, Coğrafi İsimlendirme, Eleştirel Haritacılık 

 

Abstract 

A detailed examination of the relevant maps reveals an outstanding diversity in the nomenclature for the 

geography of Turkey. This study aims to determine when and how the names given to this geography 

changed. To that end, various maps from different periods have been examined, and the etymologies of 

the names given to the regions have been investigated. The origins of such toponyms are not always 

attributed to landscape features. The designation of a certain geographical name for Turkey also reflects 

the viewpoint of those designating that name. The current study therefore explores such viewpoints 

through a multidisciplinary approach including linguistics, history, and geography. 

Keywords: Cartography, Geography Of Turkey, Geographical Nomenclature, Critical Cartography 
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FIKIH USÛLÜNDE TEKLÎFÎ HÜKÜMLER TEORİSİ BAĞLAMINDA “HİLÂF-I EVLÂ” 

KAVRAMI 

 

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZER 

Dumlupınar Üniversitesi 

Doç. Dr. Rıfat ATAY 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Her ilim dalının tarihi süreç içinde oluşmuş kendine has dili ve ıstılahları vardır. Bu dile ve ıstılahlara 

hâkim olmadan o ilim dalını arka planıyla kavrayıp yeterince anlama imkânı yoktur. Şer‘î ilimlerin en 

önemlilerinden biri olan fıkhın da kendine özgü dili ve ıstılahları vardır. Bu ıstılahlar bilinmeden fıkıh 

alanında derinleşmek ve söz konusu alanda doğru bilgi üretmek mümkün değildir. Bu konunun önemine 

binaen Ebû Hafs Ömer en-Nesefî gibi bazı âlimler sırf fıkıh terminolojisiyle ilgili eserler yazmışlardır. 

Bazı kelimeler, birden fazla ilim dalında terim şeklinde ortak kullanılmaktadır ve kullanıldığı ilme göre 

anlamları da değişmektedir. Söz konusu kullanımlar, bazı durumlarda karışıklığa da sebep 

olabilmektedir. Dolayısıyla kavramların hangi anlamda doğru kullanıldığının bilinmesi metnin de doğru 

bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak, bu da kavramlarla düşünen insan zihninin doğru bilgi üretmesine 

imkân verecektir. Bu yazıda, terk-i mendub, terk-i müstehab, mekruh ve lâ be’se gibi manalara gelen 

“hilâf-ı evlâ” kavramının, kelime ve ıstılah tanımları ele alınmıştır. İlk dönemlerde hakkında pek 

açıklama bulunmayan bu terimin, hicri beşinci asırdan itibaren kullanıldığı görülmektedir. Bu 

çalışmada, hicri beşinci asırdan itibaren bu terimin hangi anlamlarda kullanıldığı, dört mezhepten 

örnekler eşliğinde yükümlülük kuramı çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca konu Hanefi 

mezhebinden değişik meselelerden örneklerle desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hilâf-ı evlâ, Terk-i evlâ, Lâ be’se (bih), Mendub, İslam Hukuku 

 

Abstract 

Every branch of science has its own language and terminology that has emerged through its historical 

development. It is impossible to fully recognize and understand that brach of science with its background 

without fully grasping its language and terminology. Naturally, as one of the most important branches 

of Islamic sciences, fiqh also has its own particular language and terminology. Without knowing that 

terminology neither going into the deeper roots of fiqh nor producing correct knowledge in it is 

impossible. Some words in fiqh are used commonly as term and change in meaning accordingly. These 

usages may lead to confusions in some cases. Thus, knowing which concepts are used correctly for 

which meanings will result in understanding that text truly, which in turn make it possible for human 

mind that thinks through concepts produce accurate knowledge. This paper will examine the meaning 

and usages of the term khilaf al-awla, which have several meanings such as mandub, mustahab, makruh 

and la ba’sa. The term, about which was very little said in the early periods, has been in frequent usage 

after the fifth century Hegira. The work will try to present in which meanings the term was used within 

the context of the theory of obligatory rulesafter the fifth century Hegira, with examples from the four 

fiqh madhahib. Additionally, the subject matter has been supported with more examples from several 

cases from the Hanefites. 

Keywords: Khilāf al-awlā, Tark al-awla, Lā ba’sa Bih, Mandub, Islamic Law 
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SIVI KRİSTALLER: MADDENİN DOĞADAKİ YENİ BİR HALİ 

 

Prof. Dr. Rıdvan KARAPINAR 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Özet 

Sıvı kristaller, izotropik sıvıların akışkanlık özellikleri ile kristal yapılı katıların anizotropik özelliklerini 

bir arada sergileyen maddenin yeni bir halidir. Bu tür maddeler teknolojik uygulamalarda oldukça 

öneme sahiptir. Bilgisayar, televizyon, cep telefonu gibi aygıtlarda ekran olarak kullanımının yanı sıra, 

diğer iletişim cihazlarında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Sıvı kristallerin en önemli özelliği, küçük 

bir elektrik alanı ile sıvı kristal moleküllerin yönelimini değiştirmek mümkündür. Bu nazik tepki çeşitli 

elektro-optik sistemlerin temel çalışma ilkesini oluşturur. Bazı sıvı kristal maddeler ise sıcaklığa bağlı 

olarak renk değişimi gösterir. Bu tür maddeler sıcaklık ölçeri olarak tıp, elektronik ve kozmetik alanında 

çeşitli uygulamalara sahiptir. Diğer taraftan, bütün canlı organizmalar örneğin hücre zarı ve DNA gibi, 

sıvı kristal fazlardan oluşmaktadır. Bu nedenle sıvı kristallerin biyoloji alanındaki önemi son yıllarda 

artmaktadır. Bu bildiride, sıvı kristallerin ilginç fiziksel özellikleri incelenerek, maddenin doğadaki bu 

nazik fazı ile ilgili bazı uygulamalar sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sıvı Kristaller, Teknolojik Uygulamalar, Renk Değişimi, Canlı Organizmalar 

 

Abstract 

Liquid crystal is a new state of matter having combined properties of isotropic liquids and crystalline 

solids. That is, liquid crystals have the ordering properties of solids but they flow like liquids. These 

materials have a great importance in technological applications. They are used for displays of computers, 

televisions, mobile phones. Besides, they have some applications in communication systems. An 

interesting property of a liquid crystal is that a small electric field can orient the liquid crystal molecules. 

This delicate response is the operating principle of several electro-optical devices. Some liquid crystals 

also respond to changes in temperature by changing color. These materials are used as temperature 

indicators in medicine, electronics and cosmetic fields. On the other hand, all living organisms such as 

cell membrane and DNA include liquid crystal phases. Thus, in recent years there is great interest on 

these materials due to their biological importance. In this talk, interesting physical properties of liquid 

crystals are discussed and some applications of this delicate phase of matter are presented. 

Keywords: Liquid Crystals, Technological Applications, Color Change, Living Organism 
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PDLC SMART WINDOWS FOR SUNLIGHT CONTROL 

 

Prof. Dr. Rıdvan KARAPINAR 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Özet 

Polimerde dağılmış sıvı kristaller (Polymer-dispersed liquid crystals (PDLCs), bir katı polimer matris 

içinde rastgele dağılmış nano boyutunda sıvı kristal damlacıklardan oluşur. Bu tür maddeler ilginç 

elektro-optik özellikleri nedeniyle çeşitli teknolojik uygulamalar için oldukça kullanışlıdır. PDLC 

aygıtın çalışma ilkesi, sıvı kristal moleküllerin anizotropik dielektrik ve optik anizotropisine dayanır. 

Optik çift kırıcılık moleküllerin yönelimsel düzeninin bir sonucudur. PDLC sistemler, sıvı kristal 

damlacıklar ile polimer arasındaki kırılma indisi farkı nedeniyle, normal halde görünür bölgedeki ışığı 

saçılmaya uğratır. Ancak bir PDLC tabakaya elektrik alanı uygulandığında, damlacık içindeki sıvı 

kristal moleküller elektrik alan boyunca yönelir. Eğer polimer ve sıvı kristalin kırılma indisleri aynı ise, 

ortama düşen ışık herhangi bir kırılma indisi değişimine maruz kalmadan PDLC içinden geçer ve ortam 

saydam görünür. Böylece elektriksel olarak kontrol edilebilen PDLC sistemler, güneş ışığı şiddetini ve 

ortam sıcaklığını ayarlamada akıllı pencereler olarak kullanılabilir. Bu tür pencerelerin optik özellikleri 

oldukça ilginçtir. Bu bildiride, bir PDLC akıllı pencerenin yapımı ve çalışma ilkesi incelenerek, bazı 

elektro-optik özellikleri açıklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: PDLC, Akıllı Pencereler, Işık Geçirgenliği 

 

Abstract 

Polymer-dispersed liquid crystals (PDLCs) are composite materials made of nano-sized droplets of 

liquid crystal molecules randomly dispersed in a solid polymer matrix. These materials are useful for 

several technological applications due to their interesting electro-optical properties. The operating 

principle of the PDLCs relies on the dielectric and optical anisotropy of liquid crystal molecules. The 

optical birefringence is a consequence of the orientational ordering of the molecules. PDLCs strongly 

scatter light in the visible range in a normal state because of the difference of the refractive indices of 

the liquid crystal droplets and the polymer. When an electric field is applied to the PDLC layer, the 

liquid crystal molecules inside the droplets align along the electric field and then incident light does not 

encounter any variation in refractive index and passes through the PDLC device without being scattered, 

so it becomes transparent. Thus PDLC materials have been used as electrically-controlled smart 

windows which are useful for privacy, sun light intensity and temperature of room. Thus, the optical 

properties of these windows are considerable interest. In this talk, the fabrication method and the 

operating principle of a PDLC smart window are briefly described. Some electro-optical properties of 

these devices are discussed. 

Keywords: Polymer-Dispersed Liquid Crystals, Smart Windows, Light Transmission 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KADINA İLİŞKİN “NAMUS” ALGISI 

A STUDY ON THE PERCEPTION OF UNIVERSITY STUDENTS OF WOMEN’S HONOR 

 

Dr. Rahim DADASHZADEH 

Tabriz Üniversitesi 

Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

 

Özet 

Namus kavramı sözcük anlamı olarak; töre, gelenek, kural, dürüstlük şeklinde tanımlandığı gibi Türkiye 

gibi birçok ülkelerde de kadının bedenini ve kadının bedeninin koruması olarak da ifade edilmektedir. 

Bu namus anlayışı sonucunda kadınların hakları ve sosyal özgürlükleri sınırlandırılmakta ve bazen de 

kadının ölümüne neden olmaktadır. Bu nedenle geleceğin şekillenmesinde önemli bir röle sahip olan 

üniversite öğrencilerinin kadına ilişkin namus algılarının incelenmesinin önemli olduğu 

düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle üniversite öğrencilerinin kadına ilişkin “namus” algısını çeşitli 

faktörlere göre incelenmek istenmiştir. Bu amaçla Orta Karadeniz Bölgesinde bulunan bir devlet 

üniversitesinin çeşitli fakültelerinde lisans öğrenimine devam eden 2924 öğrenciye Gürsoy ve Arslan 

(2011) tarafından geliştirilen Kadına İlişkin “Namus” Anlayışı Tutum Ölçeği ve araştırmacı tarafından 

hazırlanan kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde normal dağılıma uygunluk 

testi yapılmıştır (p﹤ .05). Verilerin dağılımı normal olmadığından araştırmanın denencelerini test 

etmede parametrik olmayan yöntemlerden Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testlerinden 

faydalanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin kadına ilişkin namus anlayışı 

tutumlarının öğrencilerin cinsiyet, sınıf düzeyi, sosyoekonomik düzey ve öğrenim gördükleri bölüme 

göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Namus, Namus Algılanışı, Kadına İlişkin Namus Algısı 

 

Abstract 

Honor is literally defined as customs, traditions, rules, and honestly. Nevertheless, in many countries 

including Turkey, honor implies to the self-protection of women of theirown body. . As a result of this 

understanding of honor, the rights and social freedoms of women are limited and sometimes causing the 

woman to die. As such, it seems to be important to identify the attitudes of university student, as the 

future makers of this society, regarding “honor” concept. According to this aim, we study the attitudes 

of university students’ perception toward women’s honor based on various factors. We sampled 2924 

of bachelor students who were studying in different faculties of a large public university located in 

thecentral Black Searegion of Turkey. Participants completed “Scale for Attitudes on perception 

toWomen’s Honor” developed by Gursoyand Arslan (2011), and a demographic information 

questionnaire developed by researcher. Comformity test revealed that the research variables do not 

follow a normal distribution (p﹤ .05). As such, nonparametric tests such as, Mann-Whitney U and 

Kruskal-Wallis tests, were used. The results showed that the attitudes of university student’s perception 

to “honor” regarding women significantly varies according to gender, grade level, socio-economic status 

and their field of study. 

Keywords: University Students, Honor, Honor Perception, Honor Perception İn Relation To Women 
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NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE RAPORLAMA STANDARTLARI ÜZERİNE BİR 

YAZIN TARAMASI 

 

Prof. Dr. Beykan ÇİZEL 

Akdeniz Üniversitesi 

Öğr. Gör. Edina AJANOVIC 

 Akdeniz Üniversitesi 

Doç. Dr. Rabia ÇİZEL 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Nitel araştırmalar sosyal etkileşimler ve bireysel deneyimleri doğal ortamında tanımlayarak ve yorumlayarak 

birçok bilim dalına katkıda bulunur. Niteliksel araştırma, birçok disiplinde olduğu gibi turizm araştırmalarında da 

sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak, bu tür araştırmaların kalitesini tartışmak ve değerlendirmek için araştırma 

raporlarında yer alması gereken unsurların bilinmesi gerekmektedir. Nitel araştırmaların kalitesini çok yönlü 

olarak değerlendirmek gerekir. Bu bağlamda araştırma sorusunun önemi, araştırma yöntemlerinin titizliği, 

çıkarımların uygunluğunu ve belirginliğini ve raporlamanın netliği ve eksiksizliği tartışılan önemli konulardır. 

Niteliksel araştırmalarda metodolojik titizlik standartlarıyla ilgili tartışmalar devam etmesine rağmen, açık ve 

eksiksiz raporlama ihtiyacı konusunda yaygın bir mutabakat vardır. Raporlamanın kalitesini artırmada önemli bir 

adım, açık bir raporlama standartları oluşturmak ve tanımlamaktır. Bu yazın taraması farklı disiplinlerden 

çalışmaların incelenmesi ile nitel araştırmalarda en uygun raporlamanın nasıl olması gerektiği ile ilgili hususları 

ve raporlama standartlarını tanıtmak amacıyla kaleme alınmıştır. Araştırmada belirtilen raporlama standartları, 

editörlerin, dergi hakemlerinin, diğer araştırmacıların ve uygulayıcıların nitel araştırma sonuçlarını 

değerlendirmelerini sağlamada faydalı olabilir. Ayrıca araştırmacılara nitel araştırma bulgularının raporlama 

kalitesinin arttırılmasına yönelik önemli ipuçları sağlayacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte, raporlama 

standartları için bir kontrol listesinin nitel araştırma çalışmalarının şeffaflığını arttırmasına ve böylece alanın 

ilerlemesine yardımcı olacağına inanıyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Nitel Araştırma, Raporlama Standartları, Turizm 

 

Abstract 

Qualitative research contributes to various scientific fields by defining and interpreting social interaction and 

individual experiences in natural settings. As in many other fields, qualitative research methods and strategies are 

often used in tourism related studies. However, in order to discuss and evaluate the quality of these studies, it is 

necessary to know elements and concepts which should be present when reporting research findings. Quality of 

qualitative studies should be evaluated from multiple perspectives. In this context, importance of research question, 

the rigor of research methods, appropriateness and relevance of the arguments as well as clarity and completeness 

of study reports are important topics discussed in the literature. Although discussions on rigor standards in 

methodology of qualitative research continue, there is a consensus about the need for clear and complete reporting. 

An important step in increasing the quality of reporting is to establish clear reporting standards. Goal of this 

literature review is to define how the appropriate qualitative research reports should look like and define the 

reporting standards by examining studies from different disciplines. The reporting standards set out in this research 

may be useful for editors, journal referees, and other researchers and practitioners in evaluating the results of 

qualitative research. Additionally, it is expected to provide useful clues for improving the trustworthiness 

qualitative study reports. Finally, existence of reporting standards checklist will increase the transparency of 

qualitative research studies and thus help in the field progress. 

 Keywords: Qualitative Research, Reporting Standards, Tourism 
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Öğr. Gör. Edina AJANOVIC 

 Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. Beykan ÇİZEL 

Akdeniz Üniversitesi 

Doç. Dr. Rabia ÇİZEL 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Son zamanlarda turizm akademik yazınında çok disiplinli ve disiplinler arası araştırmalara karşı artan 

bir ilgi vardır (Coles ve ark., 2006; Darbellay ＆ Stock, 2012; Tribe, 2010; Weiler ve ark., 2012). Çok 

disiplinli yaklaşımlarda (teorik veya pratik olsun) bir araştırma problemi, aralarında etkileşim 

olmaksızın iki veya daha fazla disiplinin bakış açısından ele alınmaktadır. Öte yandan, disiplinler arası 

çalışmalar bilgi üretiminin farklı disiplinlerden karşılıklı etkileşim ile artacağı ve kalitesinin 

yükseleceğini vurgular. Farklı disiplinlerdeki fikirlerin, tartışmaların, bakış açılarının, yöntemlerin ve 

uygulamaların turizm olgularını daha iyi anlamaya yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu 

çalışmada nitel araştırma yöntemlerinde sıklıkla kullanılan nitel içerik analizi ile ilgili disiplinler arası 

bir yazın taraması yapılmaktadır. Araştırmanın üç amacı bulunmaktadır: Birincisi, nitel içerik analizi ile 

ilgili kavram ve yaklaşımları özetlemek; ikincisi, nitel ve nicel içerik analizi arasındaki farkların 

belirginleştirilmesini sağlamak; üçüncüsü ise, nitel içerik analizi türleri hakkında bilgi vererek turizm 

araştırmacılarına rehberlik etmektir. 

Anahtar Kelimeler: Nitel Araştırma Yöntemleri, İçerik Analizi, Turizm 

 

Abstract 

Increased interest and discussion regarding multi-disciplinarity and inter-disciplinarity of tourism 

research is being evident in recent literature (Coles et.al., 2006; Darbellay ＆ Stock, 2012; Tribe, 2010; 

Weiler et.al., 2012). In multidisciplinary approaches, a research problem (whether theoretical or 

practical) is being separately addressed from perspectives of two or more disciplines, without interaction 

between them. On the other hand, interdisciplinary work emphasizes mediation aspect where knowledge 

production is based on mutual interaction from different disciplines for increased research quality. It is 

believed that ideas, discussions, perspectives, methods and practices developed and used in other 

research fields, will help in better understanding of tourism phenomena. In this context, inter-

disciplinary literature review on qualitative content analysis, which is often used in qualitative research 

methodology, will be presented in this study. There are three aims of this study. First, to summarize the 

concepts and approaches related to qualitative content analysis; second, to clarify the difference between 

qualitative and quantitative content analysis; and finally, to provide guidance for tourism researchers 

through introducing them with different types of qualitative content analysis. 

Keywords: Qualitative Research Methods, Content Analysis, Tourism 
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ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

A RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL JUSTICE 

PERCEPTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

 

Öğr. Gör. Pınar UÇAR 

 Akev Üniversitesi 

Prof. Dr. Sabahat BAYRAK KÖK 

Pamukkale Üniversitesi 

 

Özet 

Örgütsel adalet, kazanımların, prosedürlerin ve yöneticiler tarafından çalışanlara gösterilen kişilerarası 

davranış ve iletişimin adil olarak algılanmasını ifade etmektedir. Örgütsel bağlılık, çalışanların örgütün 

hedef ve değerlerini benimsemesi, örgüt yararına fazla olarak çaba harcaması ve örgütte kalma 

arzusudur. Bu çalışmanın amacı örgütsel adaletin örgütsel bağlılık ile ilişkisinin olup olmadığını analiz 

etmektir. Bu bağlamda dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve etkileşim adaleti ile duygusal bağlılık, 

normatif bağlılık ve devam bağlılığı arasındaki ilişkiler korelasyon analiziyle test edilmiştir. Analiz 

sonuçları ile dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve etkileşim adaleti ile duygusal bağlılık ve normatif 

bağlılık arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat dağıtım adaleti, 

prosedür adaleti ve etkileşim adaleti ile devam bağlılığı arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık, Adalet, Bağlılık 

 

Abstract 

Organizational justice is refers to people’s perception of fairness of outcomes, procedures and 

interpersonal treatment and communication by managers to employees. Organizational commitment is 

to adopt the objectives and values of organization by employees, spending extra effort for the benefit of 

organizations and desire to remain in the organization. The aim of this study is to analyze whether 

organizational justice impact on the organizational commitment. In this context, the relations between 

distributice justice, procedural justice, interactional justice and affactive commitment, continuance 

commitment, normative commitment was tested by correlation analyses. The analysis results show that 

there is a significant and positive relationship among the distribution justice, procedural justice and 

interaction justice and affactive commitment and normative commitment. However, there is a significant 

and negative relationship among the distribution justice, procedural justice and interaction justice and 

continuance commitment. 

Keywords: Organizational Justice, Organizational Commitment, Justice, Commitment 
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BUILDINGS URBAN LIFE AND ENVIRONMENT 

 

Prof. Dr. Pelin YILDIZ 

 Hacettepe Üniversitesi 

 

Abstract 

Urban life is one of the most important common space in our casual lives in terms of philosophy, 

functionality, fluidity and from the ‘situational approach’ point of view. As a part of the social life; 

buildings upon their outer appearance give reflections to the environment and strongly affect the 

common space in urban life in big metropolis. So buildings forming the structure as bones of the big 

metropolis should be analysed regarding their environmental paradigms. The common sense of the outer 

reflections of the buildings and common public usage formed by multicentre area has to be analysed as 

the image of the city. In this work common space in Antalya∕Turkey and Dallas∕USA is being analysed 

by some comparative samples under the essence of building formations and identities in both cities and 

the urban environment caused by the building structures are identified by original on-site observation in 

both cities. In the conclusion part some spatial proposals will be presented by universal and accessible 

design proposals and approaches. 

Keywords: Urban Life, Buldings And Environment, Common Space, Multicentre  
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DAYLIGHTING STRATEGIES ON THE BASIS OF DESIGN PRINCIPLES UNDER THE 

ASPECT OF ‘PASSIVE HOUSE CONCEPT’ IN TURKEY 

 

Prof. Dr. Pelin YILDIZ 

 Hacettepe Üniversitesi 

 

Abstract 

Daylighting could be accepted as the controlled admission of natural light from the natural source in its 

original form, into an interior space through transparent surfaces designed adequate with the structure 

of the building in order to reduce or eliminate the power of electric lighting. The problem statement 

underlies providing a direct flow to the dynamic and perpetually evolving patterns of outdoor 

illumination; daylighting can be a medium to create a productive environment for building occupants, 

while reducing total building energy costs. The methodology of this study from an interior architectural 

point of view is identifying the principles of art and science of proper daylighting design with samples 

of providing enough daylight to an occupied space. The definition of solving the problem without any 

undesirable side effects will be examined in the findings. Daylighting strategies involve more than just 

adding windows or skylights to a space. It is the careful balancing of heat gain and loss, glare control, 

and variations in daylight availability. As an example, sustainable day lighting designs will invariably 

pay close attention to the use of shading devices to reduce glare and excess contrast in the workspace. 

Additionally, window size and spacing, glass selection, the reflectance of interior finishes and the 

location of any interior partitions must all be evaluated. In this paper the aim is to analyze the general 

approaches of the importance, philosophy, usage and necessity of day lighting in interior space 

formation regarding sustainable senses. Some basic Passive House samples from Turkey will be 

identified as the applied work. The results will clarify the potential of the energy efficiency of the 

buildings will also contain day lighting aspects. The advantages and disadvantages of day lighting will 

be identified in a detailed concept. In the conclusion part, some proposals and new aspects of day lighting 

in space formation for energy efficiency will be analyzed. 

Keywords: Daylighting Strategies, Passive House, Energy Efficient Building, Passive House İn Turkey 
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GÜZELLİK MİTİNİN DÖNÜŞÜMÜ: DOVE “GERÇEK GÜZELLİK” KAMPANYASI 

ÖRNEĞİ  

TRANSFORMATION OF THE BEAUTY MYTH: THE SAMPLE OF DOVE’S “REAL 

BEAUTY CAMPAIGN 

 

Arş. Gör. Pelı̇n ÜGÜMÜ AKTAŞ 

 Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Tüketim odaklı postmodern dünyada kadınlar hem tüketici hem de tüketilen olarak reklam metinlerinde 

kendilerine yer bulmaktadır. Bu çerçevede kurgulanan reklam metinlerinde en çok karşılaşılan unsur ise 

kaçınılmaz olarak güzellik mitidir. Güzellik ve bakım ürünleriyle pazarın önemli markalarından olan 

Dove’un 2004 yılında farklı ülkelerde yaptığı ve kadınların yalnızca yüzde ikisinin kendilerini “güzel” 

bulduğunu ortaya koyduğu araştırmayı temel alarak başlattığı “Gerçek Güzellik Kampanyası” da 

kadının hem konusu hem de hedefi olduğu küresel bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınları, 

toplumda dayatılan güzellik kalıplarını önemsemeyip kendi güzelliklerini keşfetmeye davet eden ve 

dünya çapında ses getiren kampanyanın reklam filmlerinde kadınlara yönelik verdiği mesajları 

inceleyerek ardalanını ortaya koymak bu araştırmanın temel amacıdır. Bu amaçla, kampanya 

kapsamında yayınlanan viral reklam filmleri, göstergebilimsel analize tabii tutulmuştur. Araştırma 

sonucunda; reklam metinlerinde kurgulanan mesajların toplumdaki güzellik dayatmalarını 

önemsizleştirmek bir yana, güzelliği bir gereklilik olarak pekiştirdiği görülmüştür. Kadınları tanımlayan 

ve bu bağlamda yüceltilen “güzellik” miti, belirleyiciliğini ve önemini korumakta; sadece duygusal bir 

zeminde sınırları genişletilerek daha kapsayıcı bir hale getirilmekte, böylece tüm kadınların güzellik ve 

bakım pazarının tüketicileri haline gelmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Güzellik Miti, Tüketim, Kadın, Reklam, Göstergebilimsel Analiz. 

 

Abstract 

In the consumption-oriented postmodern world of today, women have significant roles in advertising 

copies both as consumers and the-consumed. The most frequently used factor in commercials designed 

in this frame is the undeniable myth of beauty. One of the most significant brands of the market is Dove 

which has beauty care products that is popular around the world. The brand carried out a research in 

2004 including women in different countries and determined that only two percent of women find 

themselves beautiful. Upon this significant research, Dove started a global campaign named “Real 

Beauty Campaign”, in which woman is both the subject and target. In the commercial film, which had 

a great influence all around the world, women are encouraged to explore their original beauties without 

giving importance to the beauty models imposed by the society. The basic goal of this research is to 

analyze the messages given through commercials and to determine the background of them. For this 

reason, viral commercials broadcasted within the campaign are studied through semiotic analysis. At 

the end of the research, it is seen that rather than trivializing the impositions about beauty in the society, 

the messages given in the advertising copies intensify the notion of beauty as a necessity. The myth of 

‘beauty’ that defines women and glorifies them in this respect is a determinant and significant factor. 

The borders of the myth are extended on an emotional ground and it becomes more inclusive every day; 

by doing so, it is attempted to ensure that each and every woman become consumers of the market of 

beauty and care market. 

Keywords: Beauty Myth, Consumption, Woman, Commercial, Semiotic Analysis. 
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ALTERATION OF ÇIRAĞAN PALACE IN HISTORICAL PROCESS 

 

Yrd. Doç. Dr. Parisa GÖKER 

 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

 

Özet 

Tarihi saray bahçeleri, ait oldukları dönemlerin kültürel özelliklerini yansıtmaların yanı sıra, bu 

mekanları kullananların yaşam biçimlerini ve dönemin anlayışı ile yapım tekniklerini de yansıtan 

oluşumlardır. İnsan-doğa ilişkileri sonucunda ortaya çıkan bahçe kültürü, tarih boyunca her dönemin 

coğrafi durumu, tarihi, sosyo-ekonomi, kültür ve yaşam koşulları ile bağlantılı olarak değişmiş ve 

gelişmiştir. Devlet yönetimi ve sultanların yaşam alanı olarak işlev gören saraylar, kendine özgü yapıları 

ile dönemin sanat ve mimarlık anlayışını en iyi şekilde yansıtan eserler olmuşlardır. Yapılar 

topluluğundan oluşan Osmanlı sarayları, 19.yy’dan itibaren batı etkilerinin belirgin bir şekilde 

görüldüğü ve bunun sonucu olarak özgün tasarımlar ve kompozisyonların yaratıldığı alanlar 

olmuşlardır. Bu yeni anlayış çerçevesinde imparatorluğun başkenti İstanbul’da, Beylerbeyi, 

Dolmabahçe, Yıldız ve Çırağan gibi saraylar inşa edilerek kendine has tasarım özellikleri ile özgün 

eserler ortaya çıkmıştır. “Tarihsel Süreç İçinde Çırağan Sayının Değişimi” konulu çalışmanın ana amacı; 

Osmanlı Dönemi saray bahçe anlayışının ortaya konması sanı sıra Çırağan Sarayının tarihsel süreç 

içerisindeki gelişiminin ve değişiminin irdelenmesi, Sarayın konumu, farklı dönemlerde ve özellikle 

1992 Yılında otele dönüşmesi ile saray kompleksinde yapılmış olan yeni yapılar, değiştirilmiş olan 

bahçe tasarımı, mekan organizasyonunun ortaya konmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Çırağan, Saray Bahçesi, Osmanlı Dönemi 

 

Abstract 

Aside from reflecting cultural features of historical periods that they belong to, historical palace gardens 

are also entities reflecting life styles of people benefiting from the garden and understanding of the 

period as well as its construction techniques. In relation with every period’s geographical condition, 

history, socioeconomy, culture and life conditions; garden culture, which emerged as a result of the 

relation between human and nature, has altered and developed throughout history. Serving as a life space 

of sultans and governance, palaces were artifacts reflecting artistic ve architectural understanding of the 

period in the best way with their unique structures. Consisting of a band of buildings, Ottoman palaces 

has been places where western influence were seen clearly and therefore unique designs and 

compositions were created since 19th century. Within the framework of this new understanding unique 

artifacts were emerged with their genuine design features by building palaces like Beylerbeyi, 

Dolmabahçe, Yıldız and Çırağan in heart of the empire, İstanbul. The principal purpose of the study on 

“Alteration of Çırağan Palace in Historical Process” was to reveal the palace garden cognizance of the 

Ottoman Period as well as to scrutinize change and transition of Çırağan Palace within historical process, 

and to reveal the Palace’s position, new structures erected in the palace complex, modified garden 

design, and location organization in different periods and especially in 1992 upon turning it to a hotel. 

Keywords: Çırağan, Palace Garden, Ottoman Era 
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A NEW APPROACH TO HUMAN AND NATURE RELATION; ECO-CITIES 

 

Yrd. Doç. Dr. Parisa GÖKER 

 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

 

Özet 

Hızlı nüfus artışı, gelişen teknoloji ve sanayi ile birlikte insanoğlunun ekosistemler üzerindeki baskısı 

artmakta ve doğal çevrenin giderek yok olmasına ve yenileme gücünü kaybetmesine neden olmaktadır. 

Kentsel alanlarda hızlı yapısal gelişmeler sonucunda, kentsel dokuda yer alan yeşil alanlar büyük ölçüde 

yerlerini ağır yapılaşmaya bırakmaktadır. Yoğun yapılanma sonucu yağmur suyunu drene edecek toprağın 

azalmasına karşın kentlerde su kullanımının artması, kentlerin atık su alt yapı sistemlerine ilişkin 

yapılanmanın artmasına da neden olmaktadır. Bu sorunların yanında kentlerin temel sorunlarından bir diğeri 

de hava kirliliğidir. Her gün sayısı hızla artan çok katlı yapıların kentsel alanlarda hava dolaşımını 

engelleyerek, kirlilikle birlikte havanın ısınmasına da neden olduğu bilinmekte; diğer önemli bir çevre sorunu 

olan küresel ısınmaya katkı sağlamaktadır. Bunu önleyecek en önemli olgu ise kentsel alanlarda yeşil 

alanların korunması ve alternatif yeşil alan uygulamalarının geliştirilmesidir. Eko- kent kavramı, kentin ve 

çevrenin etkileşim içinde olacağı bir kent tasarımı ve uygulama yaklaşımıdır. Bu yaklaşımla hedeflenen; 

canlı organizmalar ve doğal ekosistemlerin fonksiyonlarını sürdürebileceği, kendi kendine devam edebilen, 

sağlıklı bir insan yerleşimi sağlanmasıdır. Bu çalışmada, eko-kentler, sürdürülebilir kentler ve yeşil kent 

yaklaşımları ve kent ekolojisi üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Yanı sıra kentin yaşayan dokusunda önemli 

göreve sahip yeşil alanların ekolojik özellikleri ortaya konularak, kent içinde sağlıklı yaşam ve 

sürdürülebilirlik ilkesi bağlamında yeşil alanların yeri ve önemi vurgulanmıştır. Sonuç olarak kentlerde 

yaşanabilir ve ideal çevreler yaratarak gelecek nesillere sağlıklı ortam oluşturmak için sürdürülebilirlik 

ilkesinin ekolojik temel ile ele alınmasının gerekliliği ile ilgili öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eko Kentler, Yeşil Şehirler, Sürdürülebilirlik 

 

Abstract 

With rapid population growth, developing technology and industry, pressure of humanity on ecosystems is 

increasing and they cause the natural environment to gradually disappear and lose renewal power. As a result 

of rapid structural improvements in urban areas, the green areas in the urban texture are largely leaving their 

places to heavy construction. As a result of intensive restructuring, increased use of water in urban areas 

despite the reduction of soil to drain rainwater, also leads to an increase in the structure of the cities' 

wastewater infrastructure systems. Besides these problems, one of the basic problems of the cities is air 

pollution. It is known that multi-storey buildings, which are rapidly increasing in number every day, prevent 

air circulation in urban areas and cause air to warm up with pollution. This contributes to global warming, 

another important environmental problem. The most important thing to prevent this is to protect green areas 

in urban areas and to develop alternative green area applications. The concept of eco-city is a city design and 

practice approach where the city and the environment will interact. The target of this approach is to provide 

a healthy human settlement that can continue its functions of living organisms and natural ecosystems. In 

this study, eco-cities, sustainable cities and green city approaches and effects on urban ecology have been 

examined. In addition, ecological characteristics of green areas with important relative in the living 

communities of the city are revealed and the place and importance of green spaces in the context of healthy 

life and sustainability principle in the city has been emphasized. As a result, to create a healthy environment 

for future generations by creating livable and ideal environments in cities, proposals on the necessity of 

addressing sustainability principle with ecological basis were presented. 

 Keywords: Eco-Cities, Green Cities, Sustainability 
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YABANCI DİL OLARAK ALMANCA EĞİTİMİNDE ÇEVİRİNİN FAYDALARI VE 

SINIRLARI 

 

Yrd. Doç. Dr. Özlem TEKIN 

Namık Kemal Üniversitesi 

 

Özet 

Yabancı dil eğitimi bağlamında çeviri, uzun bir geleneğe sahip olsa da, 1970'lerden bu yana çevirinin 

rolü ile ilgili - en azından İngilizce gibi yaygın kullanım alanı olan bazı dillere ilişkin - yoğun bir tartışma 

yaşanmaktadır. Yabancı dil olarak Almanca eğitimi bağlamında ise bu konu bugüne kadar dar kapsamda 

ele alınmıştır. Bunu göz önünde bulundurarak bu bildiri, yabancı dil olarak Almanca eğitimi alanında 

çevirinin rolünü, özellikle de faydalarını, sınırlarını ve bunlardan dolayı ortaya çıkan sonuçları 

irdelemeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil olarak Almanca, Çevirinin Faydaları, Çevirinin Sınırları 

 

Abstract 

Even if translation has a long tradition within the conveyance of foreign languages, there has been a 

vehement discussion on its role since the 1970s – at least with respect to some languages, such as 

English. In the context of German as a foreign language this topic has been discussed only to some 

extent. With this in mind, this paper aims to examine the role of translation in the field of German as a 

foreign language with specific focus on the advantages and limitations associated with its conveyance 

and the resultant consequences. 

 Keywords: German as a Foreign Language, Translation, Advantages, Limitations 
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ALMAN EDEBİYATI BAĞLAMINDA ZAFER ŞENOCAK'IN ŞİİRLERİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Özlem TEKIN 

Namık Kemal Üniversitesi 

 

Özet 

Bu bildirinin amacı, Zafer Şenocak'ın şiirlerinin temel özelliklerini ve biçimlerini ortaya çıkarıp 

Şenocak’ın şiirini Alman edebiyatı bağlamında konumlandırmaktır. Bunun için ilk olarak Zafer 

Şenocak'ın edebi eserleri ve genel olarak Şenocak’ın şiirinin önemi tartışılacaktır. Daha sonra yazarın 

lirik eserleri bağlamında bir dizi şiir incelenecek ve böylece şairin "yazı biçemi" ortaya çıkarılacaktır. 

Bu yaklaşım ile Zafer Şenocak'ın şiirleri Alman edebiyatı bağlamında konumlandırmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Zafer Şenocak, Şiir, Alman Edebiyatı, Kültürlerarası Edebiyat 

 

Abstract 

The aim of this paper is to shed light on the poetry of Zafer Şenocak and to uncover the essential charac-

teristics and forms of his poems in order to position Şenocak's poetry within the German literature. As 

a first step, the literary work of Zafer Şenocak and the importance of his poetry in general will be 

discussed. As a second step, a number of poems will be analyzed in the context of the lyrical oeuvre of 

the author thus pursuing the ‘writing myth’ of the poet. In conclusion, as the final step, the poetry of 

Zafer Şenocak will be positioned within the context of German literature. 

 Keywords: Zafer Şenocak, Poetry, German Literature, Intercultural Literature 
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"TÜRKENDEUTSCH": FONETİK ÖZELLİKLERİ VE ALMAN DİLİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Özlem TEKIN 

Namık Kemal Üniversitesi 

 

Özet 

Bu bildiri, Almanya'daki Türk gençlerin kullandığı ve aynı zamanda Alman gençlerin ve Alman 

medyasının da benimsediği yeni bir konuşma ve etkileşim tarzı olan "Türkendeutsch"‘un fonetik 

özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Öncelikle, "Türkendeutsch"‘un genel özellikleri, konuşanları, 

Alman gençlerin ve medyasının bunu benimsemesi gibi konular ele alınacaktır. Daha sonra, 

"Türkendeutsch"‘un fonetik özellikleri detaylı olarak incelenecek ve örneklerle açıklanacaktır. Ardından 

"Türkendeutsch"‘un hatalı veya uygun olmayan bir Almanca olarak kabul edilmesi gerekip gerekmediği 

tartışılacaktır. Son olarak bu konuşma tarzının Alman gençleri ve Alman medyası tarafından 

benimsenerek Alman dili üzerinde olumsuz bir etki yaratıp irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: “Türkendeutsch“, Phonetic Features, Impact on the German Language 

 

Abstract 

The aim of this paper is to shed light on the poetry of Zafer Şenocak and to uncover the essential charac-

teristics and forms of his poems in order to position Şenocak's poetry within the German literature. As 

a first step, the literary work of Zafer Şenocak and the importance of his poetry in general will be 

discussed. As a second step, a number of poems will be analyzed in the context of the lyrical oeuvre of 

the author thus pursuing the ‘writing myth’ of the poet. In conclusion, as the final step, the poetry of 

Zafer Şenocak will be positioned within the context of German literature. 

 Keywords: Zafer Şenocak, Poetry, German Literature, Intercultural Literature 
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ANTICANCER ACTIVITY OF COLCHICUM SANGUICOLLE IN HELA AND C-4 I CELLS 

 

Prof. Dr. Gül ÖZCAN 

İstanbul Üniversitesi 

Özlem DAĞDEVİREN ÖZSÖYLEMEZ 

İstanbul Üniversitesi 

Uzm. Gizem AKMAN 

İstanbul Üniversitesi 

Dr. Walid KHALILIA 

Al-Istiqlal University 

 

Özet 

Amaç: Kanser, normal hücrelerin sonsuz bölünme yeteneği kazanmaları ile ortaya çıkan ve organizmayı ölüme 

sürükleyen uzun bir süreçtir. Bugüne kadar non-steroidal, anti-inflamatuvarlar ve anti-tümöral gibi apoptoz 

düzeyini değiştirdiği bilinen birçok ilaç vardır. Günümüzde kanser tedavisinde doğal ürünlerin kullanımı büyük 

bir öneme sahiptir. Bununla birlikte, potansiyel yeni ilaç geliştirme açısından ülkemiz için endemik bitki ekstresi 

ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada, ülkemize endemik bitki ekstresinin etki mekanizmaları ile 

kanser hücrelerinde teşvik edilmesi amaçlanan apoptozun hücresel ve moleküler açıdan belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Malzeme ve Yöntem: HeLa ve C-4 I hücrelerine Colchicum sanguicolle bitki ekstresinin farklı 

dozları (0.001, 0.01, 0.05, 0.25 ve 0.5 mg ∕ ml) 24, 48 ve 72 saat boyunca uygulandı. Apoptozun morfolojik 

kriterleri faz kontrast mikroskobunda ve DAPI ile flouresan mikroskobunda gösterilmiştir. Bitki ekstresinin IC50 

dozlarının uygulandığı HeLa ve C-4 I hücrelerinde kaspaz-3,7 enzim aktivasyonunun saptanması için flouresan 

plate okuyucu kullanılmıştır. Bulgular: Colchicum sanguicolle ekstresi ile yapılan apoptotik indeks sonuçlarına 

göre, apoptoz oranının doza ve saate bağlı olarak arttığı saptanmıştır. Kaspaz analizi, bitki ekstresi uygulanmış 

HeLa ve C-4 I hücrelerinde Kaspaz 3,7 enzim aktivasyonunun kontrol gruplarına göre 1,5 kat fazla olduğunu 

göstermiştir. Tartışma: Çalışmamız sonucunda ortaya konmuş veriler, doğal ürünlerden yapılacak olan 

antikanserojen ilaçların tasarlanmasına katkılar sağlayacaktır. Teşekkürler: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası 41488. 

Anahtar Kelimeler: Colchicum Sanguicolle, Apoptosis, C-4 I, Hela,Kaspaz 

 

Abstract 

Background∕Aim: Cancer is a long process that come up with infinite division ability in normal cells, and leading 

organisms to death. Until today, there are a lot of medicines that are known to change the apoptosis levels like 

non-streoid, anti-inflammatory and anti-tumor. Nowadays, using natural products have a great importance in 

cancer treatment. However, studies about endemic plant extracts for our country, which is very important in terms 

of potential new drug development. In this study, we aim to find out plant extract' effect mechanisms that is 

endemic to our country and to what extent does molecules which have roled in apoptosis, that is aimed to be 

stimulated on cancer cells, intersect with each other, or to determine on which degree they differ in cellular and 

molecular ways. Materials and Methods: Different doses (0.001, 0.01, 0.05, 0.25 and 0.5 mg∕ml) of the Colchicum 

sanguicolle were applied for 24, 48 and 72 hours on the HeLa and C-4 I cell lines. The morphological criteria of 

apoptosis are shown in the the phase contrast microscope and the fluorescence microscope with DAPI stain. 

Fluorescent plate reader was used for detection of caspase-3,7 enzymes activation in HeLa and C-4 I cells to which 

IC50 doses of plant extract were applied. Results: According to the results of apoptotic index made with Colchicum 

sanguicolle extract, it was determined that the apoptosis rate increased depending on the dose and time manner. 

Caspases analysis showed that caspases 3,7 enzymes activation in HeLa and C-4 I cells which were applied plant 

extract were 1,5 folds more than its control groups. Discussion: The results of our work will contribute to the 

design of anticarcinogenic drugs to be made from natural products. Note to the Scientific Comittee: This work was 

supported by Scientific Research Projects Coordination Unit of Istanbul University. Project number 41488. 

Keywords: Colchicum Sanguicolle, Apoptosis, C-4 I, Hela, Caspases 
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THE CYTOTOXIC EFFECT OF COLCHICUM BAYTOPIORUM LEAF EXTRACT IN 

CANCER AND NORMAL CELLS 

 

Özlem DAĞDEVİREN ÖZSÖYLEMEZ 

İstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. Gül ÖZCAN 

İstanbul Üniversitesi 

 

Özet 

Amaç: Kanser, normal hücrelerin sonsuz bölünme yeteneği kazanmaları ile ortaya çıkan ve organizmayı 

ölüme sürükleyen uzun bir patolojik süreçtir. Günümüzde farklı kanser hastalıklarının tedavisinde genelde 

kemo ve∕veya radyoterapi ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Bitki kaynaklı doğal ürünler, yeni 

antikanser ilaç geliştirmek için sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, normal (Vero) ve kanser 

(HeLa ve C-4 I) hücrelerinde farklı dozlarda Colchicum baytopiorum (Türkiye‘ye endemik bir tür) yaprak 

ekstresinin sitotoksisite üzerine etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Malzeme ve Yöntem: Bu çalışmada, 

xCELLigence System ile Gerçek Zamanlı Hücre Analizi (RTCA), bitki ekstresinin farklı dozlarının (2500, 

1000, 250, 100, 25, 10 μg ∕ ml) kanser ve normal hücrelerinde sitotoksiklik etkilerini sürekli olarak ölçmek 

için kullanılmıştır. xCELLigence Sistemi ile bitki ekstresinin IC50 dozları belirlenmiştir. Sonuç: Bu 

çalışmada, bitki ekstresinin IC50 dozları HeLa için 5 µg∕ml; C-4 I için 10 µg∕ml; Vero için 40 µg∕ml olarak 

bulundu. Tartışma: Colchicum baytopiorum yaprak ektresinin sitotoksik aktivitesi HeLa, C-4 I ve Vero 

hücrelerinde ilk defa çalışıldı. Bitki ekstresinin IC50 dozlarının 24 saat uygulanmasından sonra kanserli 

hücreler ölürken normal hücrelerin yaşamına devam ettiği bulundu. Sonuçlara göre, bu endemik bitki 

ekstresinin kanser tedavisinde umut verici yeni bir yol olduğu görülüyor. Teşekkürler: Bu çalışma İstanbul 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  (Proje numaraları 45377 ve 25135) ve 

TÜBİTAK 2211-C Yurt İçi Doktora Burs Programı (No. 1649B031501267) tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Vero, C-4 I, HeLa, Cochicum Baytopiorum, xCELLigence 

 

Abstract 

Background∕Aim: Cancer is a pathological process of normal cells dividing uncontrollably and leading 

organisms to death. Nowadays, often in the treatment of different types of cancer, chemotherapy and ∕ or 

radiotherapy and surgical procedures are being used. Natural products derived from plants are commonly 

used for new anticancer drug development. The purpose of this study was to determine whether different 

doses of Colchicum baytopiorum (an endemic species in Turkey) leaf extract might effect on cytotoxicity in 

normal (Vero) and tumor cells (HeLa and C-4 I). Material and Methods: In this study, Real-time cell analysis 

(RTCA) with xCELLigence System was used to continuously measure the different doses of plant extract 

(2500, 1000, 250, 100, 25, 10 µg∕ml)-mediated cytotocixity effects in cancer and normal cells. IC50 doses of 

plant extract was determined with xCELLigence System. Results: In this study, IC50 doses of the plant 

extract have been found as 5 µg∕ml for HeLa; 10 µg∕ml for C-4 I and 40 µg∕ml for Vero cells. Discussion: 

The cytotoxic activity of Colchicum baytopiorum leaf extract has been studied for the first time in HeLa, C-

4 I and Vero cell lines. We found that, after treatment of IC50 doses of plant extract for 24 hours, cancer cells 

were died, but normal cell was survived. According to the results, we can suggest that this endemic plant 

extract seems to be a new promising way of cancer treatment. Note to the Scientific Comittee: This work was 

supported by Scientific Research Projects Coordination Unit of Istanbul University, Project numbers 45377, 

25135 and TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) 2211-C Domestic 

Doctoral Scholarship Program Intended for Priority Areas, No. 1649B031501267. 

 Keywords: Vero, C-4 I, HeLa, Cochicum Baytopiorum, xCELLigence 
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RESEARCH ON THE MINE POTENTIAL OF SIRNAK CITY∕TURKEY AND ITS USAGE 

AREAS 

 

Yrd. Doç. Dr. Öykü BİLGİN 

Şırnak Üniversitesi 

 

Özet 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi, Şırnak ili ve yakın çevresinde daha önce yapılmış çalışmalar sonucunda 

bölgenin endüstriyel ve enerji hammaddelerine yönelik yüksek rezervli pek çok maden potansiyeline 

sahip olduğu MTA' nın 1978 yılı araştırmalarına göre tespit edilmiştir. Genellikle bölgede; asfaltit, 

fosfat, çimento hammaddeleri, bazalt, mermer, jeotermal kaynaklar ve petrol vb. madenler yer 

almaktadır. Bu madenlerin bir kısmı kamu veya özel sektörler tarafından işletilmektedir. Asfaltit 

madeni, bölgede oluşum itibari ile kömürden farklı olarak petrol kökenli olup, 82 milyon tonun üzerinde 

rezerv potansiyeline sahip bir enerji hammaddesidir. Bununla birlikte asfaltit külleri içerisinde 

kadmiyum, molibden, nikel ve vanadyum gibi zenginleştirme ile kazanılabilir pahalı elementler de 

bulunmaktadır. Asfaltitler genellikle bölgede ısınma amaçlı ve termik santrallerde yakıt olarak 

kullanılmaktadır. Bazalt rezervleri ise Şırnak ili Suriye sınırında Cizre, İdil ve Nusaybin ilçeleri arasında 

yer almakta ve genellikle kaldırım taşı yapımında kullanılmaktadır. Diğer taraftan, bölgede çimento 

yapımında hammadde olarak kullanılan pek çok kil ve kireçtaşı rezervleri de Şırnak∕merkez ve Cizre 

ilçelerinde yer almaktadır. Ayrıca, Şırnak iline bağlı Güçlükonak ilçesinde faaliyet gösteren Hısta 

Kaplıcası, 67 ºC sıcaklıktaki kaplıca suyu ile termal turizmde kullanılmaktadır. Son olarak, ülkemizin 

sürekli artan ham petrol ve doğalgaz ihtiyacının karşılanması için, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

(TPAO) tarafından, Şırnak ve çevre illerinde yapılan arama, sondaj ve üretim faaliyetleri sırasında 2009 

yılı verilerine göre üretilen 403.677 varil petrolün Şırnak ilinden çıkarıldığı belirtilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şırnak, Asfaltit, Maden Yatakları, Kullanım Alanları 

 

Abstract 

As a result of the works made in the Southeastern Anatolia Region, Sirnak City and its close areas in 

the past, it was detected that the region has a great deal of mine potential with high reserve in terms of 

industrial and energy raw materials according to the 1978 researches of MTA. Generally, mines such as 

asphaltite, phosphate, concrete raw materials, basalt, marble, geothermal sources, and petroleum are 

available in the region. Some parts of these mines are operated by the public or private sectors. 

Differently from the coal in terms of formation in the region, asphaltite mine is a petroleum-based mine 

and an energy raw material having a reserve potential over 82 million ton. In addition to it, there are 

expensive elements recoverable with enrichment such as cadmium, molybdenium, nickel, and vanadium 

within the asphaltite ashes, too. Asphaltites are generally used for heating purpose and as fuel in the 

thermal power plants in the region. As for basalt reserves, they are available between the districts of 

Cizre, İdil, and Nusaybin in Sirnak at the Syrian border and used for the production of pavement stone 

in general. On the other hand, clay and limestone reserves used as raw material in the production of 

concrete in the region are also available in the city center of Sirnak and Cizre district. Moreover, Hısta 

Hot Spring operating in the Güçlüpınar district of Sirnak City is used with its hot spring water at 67°C 

in the thermal tourism. Finally; it is stated that 403.677 barrels of oil produced according to 2009 data 

were extracted from Sirnak City during the exploration, drilling and production activities carried out in 

Sirnak and nearby cities by Turkish Petroleum Corporation (TPAO) in order to meet the ever-growing 

raw material and natural gas needs of our country.  

Keywords: Sirnak, Asphaltite, Mineral Deposits, Usage Areas 
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A REVIEW OF CACHE COHERENCE PROBLEM AND PROTOCOLS 

 

Arş. Gör. Ömer ASLAN 

Siirt Üniversitesi 

 

Abstract 

Even though technology has been improved recently, there are still some problems with modern 

computer. One of the big problem in computer architecture is cache coherence problem. The problem 

of cache coherence is solved by today's multiprocessors by implementing a cache coherence protocols. 

The cache coherence protocol affects the performance of a distributed shared memory multiprocessor 

system. In this paper, different cache coherence protocols have been discussed including MSI, MESI, 

MOSI, MOESI, and Dragon protocol. They all basically derived from MSI protocol. Each protocol has 

advantages and disadvantages for different situations. On the other hand, there are three cache coherence 

solutions including snoopy, directory and hybrid-based one. Snoopy-based protocol works well if the 

number of cache is small. This type of protocol is most commonly used method in commercial 

multiprocessor. The main advantage of snoopy protocols is the low average miss latency, for cache to 

cache misses. However, directory-based protocols scale much better than snoopy protocols. The second 

and more important advantage of directory-based protocol is the ability to exploit arbitrary point-to-

point interconnects. For test case, MSI and MESI protocol has been implemented.  

Keywords: Cache Coherence Problem, Snoopy Protocols, Directory-Based Protocols, Cache 

Coherence Protocols 
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PERFORMANCE COMPARISON OF STATIC MALWARE ANALYSIS TOOLS VERSUS 

ANTIVIRUS SCANNERS TO DETECT MALWARE 

 

Arş. Gör. Ömer ASLAN 

Siirt Üniversitesi 

 

Abstract 

Any software which executes malicious payloads on victim machines is considered as a malware such 

as the following: Viruses, worms, Trojan horses, rootkits, backdoor and ransomware. In recent years, 

the number and the severity of these malicious software have been increasing rapidly. The harm that 

malware inflicts on the world economy and private companies’ assets is increasing every day. Thus, 

there is an urgent need to detect and prevent malware before damaging to the important assets in world 

wide. There are lots of different methods and tools to combat against malware. In this paper, static 

malware analysis tools such as (Peid, PEview, Bintext, MD5deep, Dependency walker, and IDA Pro) 

and antivirus scanner tools such as (Norton, McAfee, Kaspersky, Avast, Avira, Bitdefender, and 

ClamAV) have been examined. In a test case, 200 malware and benign were collected from different 

sources and analyzed under different version of Window machines. Test results show that for existing 

malware, antivirus software detect malware fast and efficient when compared to static analysis tools. 

However, for unknown malware static analysis tools performed reasonably better than antivirus 

software. 

Keywords: Malware Analysis, Static Malware Analysis Tools, Malware Detection, Performance 

Comparison of Malware Detection Static Tools, Antivirus Scanner to Detect Malware 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN YENİLİKÇİ SOSYAL BİLGİLER 

ÖĞRETMENİ ALGILARI 

 

Prof. Dr. Hilmi DEMIRKAYA 

Akdeniz Üniversitesi 

Elif IŞIK DEMİRHAN 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilginin sürekli bir şekilde yenilendiği 21. yüzyılda yaşam boyu öğrenme 

temelinde kendilerini yenilemeleri, yeni bilgi, fikir ve teknolojileri derslerinde etkili bir şekilde 

kullanabilmeleri önemlidir. Sosyal bilgiler öğretmenleri inovatif düşünebilen, girişimci, sorunlara çözüm 

üretebilen, eleştirel düşünce ve karar verme becerisine sahip oldukları zaman günümüz toplumunun 

isteklerine cevap verebileceklerdir. Bu çalışmada Ankara (Türkiye) şehrinde görev yapan sosyal bilgiler 

öğretmenlerinin yenilikçi sosyal bilgiler öğretmeni algılarını ortaya çıkarmaktır. Bu araştırmada nitel 

araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırma fenomenolojik araştırma desenine göre tasarlanmıştır. 2016-

2017 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında kasıtlı olarak seçilen 14 sosyal bilgiler öğretmeni ile mülakat 

yapılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilerek uzman görüşü alınan yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılarak derlenmiştir. Açık uçlu sorular sosyal bilgiler öğretmenlerine yöneltilmiştir. Araştırmaya 

dahil edilen sosyal bilgiler öğretmenlerinin cevapları görüşme süreci boyunca eşzamanlı olarak araştırmacılar 

tarafından yazılmıştır. Bu nitel araştırmanın verileri içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. 

Analiz sonucu ortaya çıkan bulgulara göre üç temel temaya ulaşılmıştır: (1) Kendini yenileyen sosyal bilgiler 

öğretmeni, (2) Teknoloji dostu sosyal bilgiler öğretmeni, (3) Günlük hayatla bağlantı kurabilen sosyal bilgiler 

öğretmeni. Böylece, bu araştırmadan ortaya çıkan bulguların Türkiye’nin yenilikçi öğretmenlerini 

yetiştirecek olan eğitim fakültelerine yönelik yaratıcı bir öğretim programı geliştirmesi için Türkiye Yüksek 

Öğretim Kurumu’nu cesaretlendirmesi beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Yenilikçi Öğretmen, Algı, Nitel Araştırma, İçerik Analizi 

 

Abstract 

It is important for social studies teachers to be able to use them effectively in the lessons of renewal, new 

knowledge, ideas and technology on the basis of life-long learning in the 21st century, where information is 

constantly being renewed. Social studies teachers will be able to respond to the demands of today's society 

when they think innovative, enterprising, able to solve problems, and have critical thinking and decision-

making skills. This study seek to explore social studies teachers’ perceptions of innovative social studies 

teachers in Ankara, Turkey. This study adopts a qualitative research approach. The research has been 

designed using a phenomenological approach. Fourteen social studies teachers, intentionally selected, were 

interviewed during the second semester of 2016-2017 academic year. The data obtained from this study by 

semi-structured interview form. In this study open-ended questions were asked to social studies teachers. 

Their answers were written by researchers at the same time during the interview process. The qualitative data 

of this study is analyzed by using the content analysis method. As a result of this analysis, three main themes 

were brought out; (1) Self-renewing social studies teacher, (2) Tech-friendly social studies teacher, (3) A 

social studies teacher who can connect with everyday life. Therefore, finding from this research is expected 

to encourage the Turkish Higher Education Council to develop a creative curriculum to education faculties 

for innovative teachers in Turkey. 

Keywords: Social Studies Teachers, Innovative Teacher, Perception, Qualitative Study, Content Analysis 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDAKİ COĞRAFYA 

GÖRSELLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

 

 Hamide KARACAN 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Prof. Dr. Hilmi DEMIRKAYA 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Okullarda en temel ders materyallerinden birisi olan ders kitaplarının etkili olabilmesi için görsel 

zenginliğinin ve albenisinin yüksek olması, renkli ve ilişkili fotoğraflarla desteklenmesi zaruridir. Ders 

kitaplarındaki resimler metinlerden daha uzun süre hafızada tutulmaktadır. Anlatımda sözcüklerin yetersiz 

kaldığı durumlarda uygun resim, fotograf ve grafikler kullanarak konuların daha kolay anlaşılması 

sağlanabilir. Bu araştırmanın amacı, ortaokul 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler ders kitabında 

kullanılan coğrafya görsellerine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim 

yılı bahar yarıyılı içerisinde uygulanmış olup, araştırmanın çalışma grubunu 66 ortaokul öğrencisi 

oluşturmaktadır. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Nitel veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu 

yoluyla, nicel veriler ise araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılarak elde edilmiştir. Nitel verilerin 

analizinde nitel betimsel analiz, nicel verilerin analizinde ise nicel betimsel analiz tercih edilmiştir. Verilerin 

çözümlenmesi sonucu ortaya çıkan bulgulara dayalı olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: (1) Araştırmanın 

katılımcıları görsellerle ilgili 17 maddeden 15’ine olumlu bakarken 2 madde konusunda olumsuz 

değerlendirmişlerdir. Öğrenciler ders kitaplarında yer alan görsellerin öğrenme alanını yeterince yansıttığı 

ve baskılarının iyi olduğu görüşündedirler. (2) Öğrenciler coğrafya ile ilgili konularda ve ünite isimlerinde 

tam bilgi vermişlerdir. Ayrıca öğrencilerin büyük çoğunluğu coğrafya ile ilgili kitapta yeterince görsel olduğu 

hakkında hem fikirdir. Sonuç olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ortaokullarda kullanılan sosyal 

bilgiler ders kitabında yer alan coğrafya konuları ile ilgili görsellerin öğrencilerde coğrafya algısı 

yaratmadaki etkisinin incelendiği araştırma genel olarak olumlu olarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, Coğrafya, Görsel, Ortaokul Öğrencisi 

 

Abstract 

One of the most basic course materials in schools is that the textbooks must be high in visual richness and 

attractiveness, and supported by colorful and related photographs. The pictures in the textbooks are kept in 

memory longer than the texts. In situations where the words are inadequate, it is possible to make them easier 

to understand by using appropriate pictures, photographs and graphics.The aim of this research is to reveal 

the views of the middle school 5.,6, and 7th grade students about the geographic images used in social studies 

textbooks. The study was carried out in the spring semester of 2016-2017 academic year and the study group 

of the study constituted 66 middle school students. Mixed method was used in the research. Qualitative data 

were obtained through a semi-structured interview form and quantitative data were obtained using a 

questionnaire developed by researchers. Qualitative descriptive analysis is preferred in the analysis of 

qualitative data and quantitative descriptive analysis is preferred in the analysis of quantitative data. Based 

on the findings, the following results were obtained based on the findings: (1) The participants of the study 

had a negative view on the two items while positively looking at the 15 items from the 17 items related to 

the visuals. Students are of the view that the visuals in the textbooks adequately reflect the area of learning 

and that the prints are good. (2) The students gave full information on geographical issues and unit names. 

In addition to these findings, the vast majority of students agree on sufficiently visual in the book about 

geography. As a result, in the academic year of 2016-2017, on the effect of the geographical subjects related 

to the social studies textbooks used in the middle school social studies to create geographical perception on 

the students was generally evaluated as positive. 

Keywords: Middle School, Social Studies Textbook, Geography, Visual, Middle School Student 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDA KULLANILAN 

COĞRAFYA GÖRSELLERİNİ HATIRLAMA VE KONULARLA İLİŞKİLENDİRME 

DURUMLARI 

 

Prof. Dr. Hilmi DEMIRKAYA 

Akdeniz Üniversitesi 

Hamide KARACAN 

Milli Eğitim Bakanlığı 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı ortaokul 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler ders kitabında kullanılan 

coğrafya görsellerini hatırlama ve konularla ilişkilendirme durumlarını ortaya çıkarmaktır. Araştırma 

2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Burdur ilindeki bir ortaokulda öğrenim gören 66 

öğrenciye uygulanmıştır. Çalışma grubunda yer alan ortaokul öğrencileri, olgu ve olaylar, ekonomik 

faaliyetler, harita türleri ve değerlendirme becerileri bağlamında kendilerine yöneltilen sorulara cevap 

vermişlerdir. Nitel araştırma yaklaşımının kullanıldığı bu araştırmanın verileri betimsel analiz yoluyla 

çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucu ortaya çıkan bulgulara göre araştırmaya katılan ortaokul 

öğrencileri; kendilerine verilen görseller ile kitapta yer alan konuları oldukça yüksek oranda 

ilişkilendirmişlerdir. Olayların yer aldığı görseller öğrencilerin kolaylıkla yorum yapmasını sağlayacak 

şekilde olduğu için görsellerin kalıcılığı yüksek olmuştur. Ayrıca görsellerin renklendirme ve 

boyutlarının dikkat çekiciliğinin hatırlanmayı kolaylaştırdığı belirlenmiştir. Öğrencilerin yaşantı haline 

getirdikleri ve farklı yönlerini görebildikleri faaliyetleri hatırlama ve ilişkilendirme düzeylerinin, ilk kez 

öğrendikleri faaliyetlere oranla daha yüksek olduğu görülmüştür. Ders kitabında yer alan haritaların 

hatırlanma ve konularla ilişkilendirilme düzeyinin iyi olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrenciler 

kendilerine verilen görselleri değerlendirme becerisi konusunda başarılı olmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: Ortaokul Öğrencisi, Sosyal Bilgiler, Ders Kitabı, Coğrafya Görseli, Hatırlama Ve 

Konularla İlişkilendirme 

 

Abstract 

The purpose of this study is to reveal the situation of middle school 5, 6, and 7th grade students to 

remember geography images used in social studies textbook and to relate them to topics. Research was 

performed to 66 students whom they enrolled in a middle school in the province of Burdur. Middle 

school students in the study group responded to questions posed in the context of facts and events, 

economic activities, map types and assessment skills. The data of this research using the qualitative 

research approach have been analyzed through descriptive analysis. Analyzes of the data reveal that 

middle school students who participated in the study, they have associated the subjects given in the book 

with the visuals given to them at a high level.The visuals were so persistent that the images in which the 

events took place were intended to make it easier for students to comment. It has also been determined 

that the strikingness of the colors and sizes of the visuals makes it easier to remember. It has been seen 

that the level of recall and association of the activities that the students make into life and can see 

different aspects are found to be higher than the activities that they have learned for the first time. It has 

been concluded that the maps in the textbook have a good level of remembrance and relevance to the 

topics. Students have been successful in evaluating the visuals given to them. 

Keywords: Middle School Student, Social Studies, Textbook, Geographical Visual, Recalling And 

Associating With Subjects 
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TÛTÎ-NÂME RODOS NÜSHASI 

 

Doç. Dr. Bekir DİREKCİ 

Akdeniz Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Mevlüt GÜLMEZ 

Akdeniz Üniversitesi 

Arş. Gör. Bilal ŞİMŞEK 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

XVI. yüzyılda özellikle Kânûnî döneminde (1520-1566) birçok hikâye dilimize aktarılmıştır. Hint 

kaynaklarında “Sukasaptati (Çukasaptati) yani Papağanın 70 Masalı olarak bilinen eser, Tûtî-nâme 

adıyla Farsçaya aktarılmış, 16. yüzyılda Kânunî Sultan Süleyman döneminde de Farsçadan Türkçeye 

aktarılmıştır. Türkçe Tûtî-nâmeler üzerinde bugüne kadar kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Şemsettin 

Kutlu ve Behçet Necatigil Tûtî-nâmelerin matbu nüshalarına dayanarak Tûtî-nâme’yi sadeleştirmiştir. 

İbrahim Sona iki nüsha üzerinde değerlendirme yapmış, Tûtî-nâme’nin gerçekte iki Türkçe çevirisi 

olduğu hükmüne varmıştır. Bu çevirilerden ilki 1538 tarihli, ikinci çeviri ise şimdilik en eski istinsah 

tarihine sahip nüshaya göre 1712 tarihlidir. Bilinen en eski Türkçe Tûtî-nâme çevirisi 1538 tarihli 

Bodleian Library nüshasıdır. Bodleian Library nüshası 1538, Rodos nüshası 1564 yılında istinsah 

edilmiştir. Yıl farkı olsa da her iki nüsha da aynı yüzyılda istinsah edildiği için imlâ hususiyetleri 

açısından fark yoktur. 1538 tarihinde Kanunî Sultan Süleyman döneminde tercüme edilen Tûtî-

nâme’nin şimdilik Bodleian Library, British Museum, Rodos ve Süleymaniye olmak üzere dört yazma 

nüshası vardır. Tanıtımını yapacağımız Tûtî-nâme, Rodos Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesinde 

bulunmaktadır. Muhammed bin Abdullah en-Nahif tarafından H 971∕M 1564 yılında istinsah edilmiştir. 

Eski Anadolu Türkçesinin birçok özelliğini de bünyesinde barındıran Rodos nüshası 16. yüzyıla ait bir 

eserdir. 

Anahtar Kelimeler: Tûtî-nâme, Rodos Nüshası, Hikâye, Eski Anadolu Türkçesi 

 

Abstract 

Many stories were transferred to our language in 16th century, especially during the reign of Suleiman 

the magnificent (1520-1566). Known as “Sukasaptati (Çukasaptati) ,in other words, 70 fairy tales of the 

parrot in the Indian sources, the manuscript was transferred to Persia by name Tûtî-nâme and transferred 

from Persian to Turkish in 16th century (the reign of Suleiman the magnificent). There hasn't been a 

comprehensible study on Turkish Tûtî-nâme. Based on the printed copies of Tûtî-nâmes, Şemsettin 

Kutlu and Behçet Necatigil simplified it. Abraham Sona made an assessment on two copies and 

concluded that Tutinameh actually had two translations in Turkish. The first translation is dated 1538 

and the second is dated 1712 based on the earliest manuscript of the work. The oldest known Turkish 

Tûtî-nâme translation is the Bodleian Library manuscript (dated 1538). Bodleian Library Manuscript 

was written in 1538, Rhodes manuscript was written in 1564. Although they were written in the different 

years, there isn’t any difference in terms of spelling since both copies were written in the same century. 

Tûtî-nâme, which was translated in 1538 during the reign of Suleiman the magnificent, has now four 

manuscripts such as the Bodleian Library, the British Museum, Rhodes and Süleymaniye. The Tûtî-

nâme which we will present in this study, is located in Rhodes Hafız Ahmed Ağa library. It was written 

by Muhammed bin Abdullah en-Nahif in 1564(H=971). The Rhodes copy, which contains many features 

of Old Anatolian Turkish, is a work of the 16th century. 

Keywords: Tûtî-nâme, Rhodes Copy, Story, Old Anatolian Turkish 
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TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZILI 

ANLATIMLARINDAKİ İSİM ÇEKİM EKLERİYLE İLGİLİ HATALAR 

 

Deniz ÇETİNTAŞ 

Akdeniz Üniversitesi 

Doç. Dr. Bekir DİREKCİ 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmada Deniz ÇETİNTAŞ’ın (2017), “Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazılı 

Anlatımlarındaki İsim Çekim Ekleriyle İlgili Hatalar Üzerine Bir Değerlendirme“ adlı yüksek lisans 

tezindeki verilerden yararlanılmıştır (Danışman: Doç Dr. Bekir DİREKCİ). Çalışmanın amacı, Türkçeyi 

yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki isim çekim eklerine ilişkin hatalarını tespit 

etmektir. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ve C1 seviyesinde dil yeterlilik sertifikasına sahip olan 

öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki isim çekim ekleri kullanımlarının ve hatalarının betimlenmesi amaçlanan 

çalışma bir durum çalışmasıdır. Durum çalışmasının doğasına uygun olarak Avrupa Birliği Avrupa Dilleri 

Ortak Çerçeve Programı’nda belirtilen Yabancı Dil Yeterlilik Seviyelerinden C1 düzeyinde olan 16 

öğrencinin yazılı anlatımlarındaki isim çekim ekleriyle ilgili hataları tespit edilmiştir. Tespit edilen hatalar 

çeşitli başlıklar altında sınıflandırılmak suretiyle değerlendirilmiştir. Çalışma grubu oluşturulurken 

belirlenen ölçütlere (yabancı uyruklu, C1 düzeyinde dil yeterlilik sertifikasına sahip ve yazılı sınav kâğıdı 

bulunan) uygun öğrenciler çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışma grubundaki öğrencilerin güz ve bahar 

yarıyıllarına ait sınav kâğıtları doküman analiziyle incelenmiş, isim çekim ekleriyle ilgili hataları ortaya 

konulmuştur. Çalışma grubunun özellikleri, kişisel bilgi formu aracılığıyla elde edilen verilerle 

betimlenmiştir. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki isim çekim eklerine 

ilişkin hataları araştırmacının yanı sıra bir Türkçe eğitimi alan uzmanı tarafından incelenmiş, 

değerlendiriciler arasındaki güvenirlik tespit edilmiştir. Araştırma gerçekleştirilirken ulaşılan 13 öğrenci ile 

gerçekleştirilen görüşmeler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, isim çekim ekleriyle ilgili 

hataların %25.95’i isim çekim eklerinin yanlış kullanılmasından, %53’ü isim çekim eklerinin eksikliğinden, 

%21.03’ü de gereksiz kullanılmasından kaynaklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe, İsim Çekim Ekleri, Öğrenci Görüşleri 

 

Abstract 

The aim of this study is to determine errors of the inflectional morphemes in the written expressions of the 

students who learn Turkish as a foreign language. The present study is case study that aims to describe what 

the errors of the inflectional morphemes in the written expressions of the C1 level students who learn Turkish 

as a foreign language and what their opinions are about the inflectional morphemes. In accordance with the 

case study design, the errors have been identified in the inflectional morphemes in the written expressions of 

16 students at the C1 level of the foreign language proficiency levels set out in the European Union Common 

European Framework of Reference for Languages in the study. While forming the study group, several 

criteria have been determined. The students who have C1 level language certificate and a written exam paper 

have participated in the study. The exam papers in the fall and spring semesters of these students are examined 

through document analysis, and the errors of the inflectional morphemes are determined. The demographic 

information form collected from the students is used to demonstrate the characteristics of the study group. 

Besides, the interviews of 13 students are analysed descriptively. As a result, it is observed that there is a 

concordance between students‘ use of inflectional morphemes and the number of these morphemes in their 

expressions, and 25.95 % of these errors are due to the misuse of the inflectional morphemes, 53% of these 

errors are due to the absence of these morphemes, and 21.03% of these errors are due to the redundant use of 

these morphemes. 

Keywords: Turkish as a Foreign Language, Inflectional Morphemes, Students’ Opinions 
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ŞEHİR TASARIMININ TRAFİK KAZALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Mahsa ANBERİ 

Gazi Üniversitesi 

 

Özet 

Kent, aslında birbirine bağlı bir toplamdır ki doğal nedenler, sosyal faktörler ve inşa edilmiş bir çevre 

dir. Kent ve kentleşme; teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelişti ve hergün büyük şehirlerin sayısında 

artış göründü, özellikle gelişmekte olan ülkeler, İran ve Türkiye gibi. Tüm şehirlerin bütün farklıklarına 

rağmen (ölçek, iklim, sosyal ve politik roller) aynı kensel alanlara konut, hızmetler ve iletişim 

sahiptirler. İstatistiksel verilere göre şu şekilde söylenebilir ki sokak ve caddeler kentin büyük bir 

kısmını oluşturur, bu ise vatandaşların yaşam tarzı ve kalitesini etkiler. Dünyada trafik kazalarının 

istatiksel artmaktadır ve şehirlerin gelişmesi, nüfusların ve insanların araçlara olan ihtiyacı sonucunda 

ortaya çıkmış ve farklı boyutlarda hasarları olan olaylardır. Dünya üzerinde her geçen gün trafik kazası 

istatistik oranları artmaktadır. Türkiye ve İran da maalesef trafik kaza ve felaketleri vahim bir tablo 

ortaya koymaktadır. Kara yolun trafik hasarları (ölme, yaralanma, ekonomik hasarlar) her yıl 

artmaktadır ve önem verilmediği takdirde ölüm, yaralanmalar, mali hasarlar, sosyal güvenliği ve halk 

sağlığını tehdit etmeye devam edecektir. Hal bu ki bazı tedbirler ile özellikle şehir tasarım teknikleri ile 

karayolu trafik hasarlarını önleyebiliriz veya hasar, yaralanma ve ölüm oranını azaltabiliriz. Bu 

çalışmamızda şehir tasarımının trafik kazaları üzerindeki etkileri aynı zamanda bu kazaların nasıl 

engelleneceğini araştıracağız. Bu çalışmada iki ülke (Türkiye ve İran) baz alınarak Türkiye (Ankara)ve 

İran da (Tahran) şehir planlaması ve tasarımlarının geliştirilmesinin trafik hasarlarıı azaltmak hatta 

ortada kaldırılmasına çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şehir Tasarımın, Trafik, Trafik Kazası, Şehir Yönetimi, Trafik Yönetimi 

 

Abstract 

The city is in fact an interconnected aggregate of natural causes, social factors and a built environment. 

Urban and urbanization; with the development of technology, and an increase in the number of large 

cities appeared every day, especially in developing countries such as Iran and Turkey. Despite all the 

differences of all cities (scale, climate, social and political roles), they have housing, speed and 

communication in the same areas. Statistically, it can be said that streets and streets constitute a large 

part of the city, which affects the lifestyles and quality of the citizens. Traffic accidents in the world are 

increasing statistically, and the development of cities is the result of the need for people and vehicles to 

suffer, resulting in damage in different dimensions. Statistical rates of traffic accidents are increasing 

day by day. Unfortunately, traffic accidents and disasters in Turkey and Iran are showing a grave picture. 

Road traffic injuries (death, injury, economic damages) are increasing every year and will continue to 

threaten death, injury, financial damage, social security and public health if not emphasized. This means 

that we can prevent road traffic damages or reduce damage, injury and death by means of some 

measures, especially urban design techniques. In this study, we will investigate the effects of urban 

design on traffic accidents as well as how to prevent these accidents. In this study, the development of 

urban planning and designs in Turkey (Ankara) and Iran (Tehran) based on two countries (Turkey and 

Iran) will be tried to reduce or even eliminate traffic damages. 

Keywords: City Design, Traffic, Traffic Accident, City Administration, Traffic Management 
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JEOLOJİK VE JEOFİZİK YÖNTEMLERİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİNİN 

ÖNEMİ, SİNOP ÖRNEĞİ 

THE IMPORTANCE OF EVALUATION OF GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL 

METHODS, THE CASE OF SINOP 

 

Yrd. Doç. Dr. Seda ÇELLEK 

Ahi Evran Üniversitesi 

 

Özet 

Zeminin özelliklerini belirlemek için, arazi ve laboratuvar ortamlarında birçok deney 

gerçekleştirilmektedir.Sondajlar ile alınan numuneler, örselenmiş olmakla beraber tüm tabakları da 

temsil edememektedir. Numunelerde ki bozulma ise sonuçlara olumsuz olarak yansımaktadır. Zemin 

sondajları, güvenilir olduğu kadar pahalı yöntemlerdir. Sondajlarla, dar bir alanda derinlikle değişen 

zemin özellikleri belirlenebilmektedir. Bu da çok sayı da sondaj açılmasını gerektirmektedir. Bu işlem 

ise hem maliyeti yükseltmekte hem de uzun zaman almaktadır. Açıldığı lokasyon için ayrıntılı bilgi 

verirken bu veriler sondaj yapılan alanla kısıtlı kalmaktadır. Zemin sondajlarından gerçeğe daha yakın 

sonuçlar almak için yeryüzünün doğal yapısını bozmaksızın yapılan,kısa zamanda geniş alanların düşey 

ve yanal özelliklerini belirleme imkânı sunan jeofizik yöntemlerle beraber değerlendirmek daha uygun 

olacaktır. Sinop merkez de yer alan zeminlerin jeoteknik özellikleri, belirlenen alanlardan alınan 

örselenmemiş ve örselenmiş örnek üzerinde yapılan laboratuvar deneyleri ile araştırılmıştır. Ayrıca 

alanda yapılan jeofizik çalışmalar değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler için Surfer10.0 programı 

kullanılarak dağılım haritaları üretilmiştir. Sondaj ve jeofizikverilerin hepsi birlikte göz önüne alınarak 

alanınzemin şartları ile ilgili değerlendirme yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sinop, Zemin, Jeoteknik, Jeofizik 

 

Abstract 

Many experiments are carried out in field and laboratory environments to determine soil properties. 

Samples taken with drilling do not represent all the plates although they are disturbed. Deterioration in 

the samples is effect the results negatively. Ground drilling are reliable but also expensive methods. 

Ground propertis changing with depth in narrow areas can be determined . This requires a large number 

of drilling operations. This process both increases the cost and takes a long time. While giving detailed 

information for the location where it is opened, this data is limited to the area where the drilling is done. 

It would be more appropriate to evaluate the geophysical methods that provide the possibility to 

determine the vertical and lateral characteristics of large areas in a short time, without disturbing the 

natural structure of the earth, in order to get closer results to ground drilling. The geotechnical 

characteristics of the grounds located in Sinop center were investigated by laboratory experiments on 

undisturbed and disturbed samples taken from the determined areas. Distribution maps were produced 

using Surfer 10.0 for the examinations. Soil conditions of the field were evaluated considering the 

drilling and geophysical data. 

Keywords: Sinop, Soil, Geotechnic, Geophysic 
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DOĞAL OLUŞMUŞ KUMLAR İLE ÖĞÜTÜLMÜŞ TÜREVLERİNİN MÜHENDİSLİK 

ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARISON OF ENGINEERING CHARACTERISTICS OF NATURALLY FORMED 

SANDS AND THEIR GRINDED DERIVATIVES 

 

Yrd. Doç. Dr. Seda ÇELLEK 

Ahi Evran Üniversitesi 

 

Özet 

Çalışmada kullanılmak üzere 4 farklı bölgeden kum numunesi alınmıştır. Her kum öğütmeden 

geçirilerek, belirli tane boyutlarında 3 farklı numune elde edilmiştir. Toplamda 4 kumdan 3 farklı 

gruptan 12 numune elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan dört kum ve öğütülmüş kumlar için elek analizi 

yapılarak grafikleri çizilmiştir. Belirlenen numunelere hidrometre ve özgül ağırlık deneyler yapılarak 

özellikleri belirlenmiştir. Malzemeler, 100 nolu elek üstü, 100 nolu elek altı 200 nolu elek üstü ve 200 

nolu elek altı 325 nolu elek üstü olmak üzere sınıflamıştır. Çalışmada kullanılacak numunelerin yarıdan 

fazlası 200 nolu eleğin altına geçmesinden ötürü ince taneli zemin olarak adlandırılmıştır. Elemelerin 

kuru yapılmasından dolayı, 3 numunenin hidrometre deneyleri ile tane dağılımı belirlenmiştir. 

Çalışmada orijinal kum için hazırlanan sıkılık değerleri baz alınmıştır. Elde edilen 4 kum serisinden aynı 

gramda hazırlanan kesme kutusu numuneleri, 0.5 mm∕sn sabit hız ve 50, 100, 200 ve 400 kPa gerilme 

değeri ile deneye tabi tutulmuştur. Aynı şekilde belirlenen gramlar ile konsolidasyon deneyleri de 

yapılmıştır.Kesme kutusu ve konsolidasyon deneylerinden elde edilen ϕ ve 

Anahtar Kelimeler: Kum, Öğütme, Kesme Kutusu, Ödometre 

 

Abstract 

Four sand samples were taken from different regions for the study. By grinding each sand, three different 

samples in specific grain size were prepared. In total, 12 samples were obtained from 3 different groups 

of 4 sand. Graphics were produced using sieve analysis for the 4 sand samples and grinded sands used 

in the study. Specific gravity and hydrometer experiments were performed on selected samples and they 

properties were determined. The materials are classified as oversize no.100, undersize no.200, oversize 

no.200, undersize no.200 and undersize no.325. Since more than half of the samples to be used in the 

study passed through sieve no.200, they were called as fine grained. Since sieving were performed in 

dry conditions, distribution of 4 samples were determined with hydrometer experiments. The study was 

based on the density values prepared for the original sand. Shear box samples from the four prepared at 

the same gram were subjected to the experiment with the constant speed of 0.5 mm ∕ sec and stress 

values of 50, 100, 200 and 400 kPa. Consolidation experiments were also conducted with grams 

determined in the same way.The φ and σ values obtained from the shear box and consolidation tests 

were compared. Acknowledgment This study was carried out in Civil Engineering Geotechnical 

Laboratory within the scope of METU, DOSAP (Post Doctorate Research Programme) I’d like to thank 

Prof. Dr. Kemal Önder ÇETİN for giving me the chance to work with him. 

Keywords: Sand, Grinding, Shear Box, Odometer 
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YENİ KURULAN ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE ORTAK KULLANIM MEKÂNLARI, 

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

COMMON USE AREAS IN NEW UNIVERSITIES, THE CASE OF AHİ EVRAN 

UNIVERSITY 

Yrd. Doç. Dr. Seda ÇELLEK 

Ahi Evran Üniversitesi 

 

Özet 

Yeni bir Üniversitenin kurulması, yıllar alan bir süreçtir. Organizasyon yapısının düzenlenmesi, mimari 

tasarımı ve şehirle olan konumu gibi birçok aşamadan geçmektedir. Kampüs alanları dinamik bir yapıya 

sahiptir. Eğitim binaları açısından sürekli büyümeye elverişli esnekliğe sahip olması gerekmektedir. 

Kampüs alanları kullanıcı gereksinimlerine cevap vermelidir. Kampüs kullanıcılarının çevrelerine sahip 

çıkması için de kampüs hayatlarından hoşnut olmaları gerekmektedir. Rekreasyonel amaçlı ortak 

kullanım mekânlarının planlanmasında yerleşim sisteminin de özelliklerine bakılarak, yıllara göre 

kampüs kullanım mekanlarınınolumlu yönde gelişme göstermesi beklenmektedir. Çalışma alanı olarak, 

2006 yıllında kurulan, Ahi Evran Üniversitesi, Bağbaşı Kampüsü seçilmiştir.1.800.000 m2’lik bir alana 

kurulan kampüs, kapasitesi, yerleşimi, kampüs içi ulaşımı, ortak kullanım alanları ve büyüme imkanları 

bakımından incelenmiştir. Kampüs şehre yaklaşık 4 km metre mesafede, batı yönünde kurulmuştur ve 

en yakın yerleşim alanına 1 km uzaklıktadır. Bağbaşı Kampüsünün yaygın tip yerleşim sistemine göre 

tasarlandığı belirlenmiştir. İnşaatların tamamlanmasıyla da ana kampüs özelliği taşıma durumundadır. 

Alanda, farklı bölgelenmeler mevcuttur. Nedeni ise arazide ki kot farklarıdır. Kampüs içi alanlar 

kullanıma uygun olarak yapılanmıştır. Kampüs içinde araç trafiğinden araındırılmış yaya yolları 

mevcuttur. İnşaatların yoğun ve hızlı devam ettiği alanda eğitim ve temel ihtiyaca dönük alanların 

olumlu olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ahi Evran Üniversitesi, Bağbaşı Kampüsü, Kırşehir 

 

Abstract 

Establishing a new university is a process that takes years. It includes many stages such as its 

organizational structure, architectural design and location in the city. Campus areas have a dynmaic 

structure. Education buildings should be flexible enough for a constant growing. Campus areas should 

meet the user requirements. Campus users need to be pleased with campus life in order to enjoy their 

surroundings. Considering the characteristics of the settlement system in the planning of common spaces 

for recreational purposes, it is expected that campus usage spaces will show a positive development over 

the years. Bağbaşı Campus of Ahi Evran University, which was founded in 2016, was selected as the 

field of study. The campus built on a 1.800.00 m2- area was analyzed according to its capacity, 

settlement, inncer-campus transportation, common use areas and growth possibilities. The campus city 

is located at a distance of about 4 km in west direction and is 1 km away from the nearest residental 

area. It was determined that Bağbaşı Campus had been designed according to common type settlement 

system. It can also be the main campus after the completion of construction. There are different zonings 

in the field because of the elevation differences. Inner-campus areas have been structured according to 

the use. There are pedestrian paths within the campus that are excluded from vehicular traffic. It has 

been determined that areas for education and basic needs are utilised positively in the field where 

construction continues densely and rapidly. This study was prepared by considering AEU-BAP Project 

called “AHİ EVRAN UNIVERSITY INFORMATION SYSTEM” with no MMF.A3.16.008 

Keywords: Ahi EvranUniversity, Bağbaşı Campus, Kırşehir 
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KELİMELERE DÜŞEN BİR FOTOĞRAF: SİYAH BEYAZ ŞİİRİ 

 

Dr. Ruhi İNAN 

Balıkesir Üniversitesi 

 

Özet 

Şiir, akıllarda ve hislerde izafi sonsuz düşünme ve hissetme kabiliyeti meydana getiren edebi bir türdür. 

Fotoğrafın insan hayatına girmesiyle birlikte tıpkı şiir gibi onun da sıradan görüntüleri ya da şeyleri 

olağan dışı estetik objelere dönüştürdüğü, görece sonsuz düşünme ve hissetme kabiliyeti kazandırdığı 

görülür. Temel olarak iki zıt disiplinmiş gibi görünen bu iki sanat dalı, var oluşsal ya da gaye olarak biri 

birinden çok da uzak değildir. Çünkü her ikisi de manaya kadraj ya da görsel pencereden derinlik katarak 

varlıkları ya da olguları gittikçe billurlaşan kurmaca bir estetiğe dönüştürürler. İşte Sabri Altınel'in 

"Siyah Beyaz" başlıklı şiiri, her iki disiplininin estetiğini de içinde barındıran bu yaklaşıma uygun 

örneklerden biri olma özelliğe sahiptir. Bu sebeple de "Siyah Beyaz" şiirinde, her iki disiplini birleştiren 

fotoğrafik okuma metodu uygulanacaktır. Bu maksatla şiir, biçimsel okuma (ışık, odak noktası, renkler, 

perspektif vd.) ve içerik okuması olarak ( konu, mekan, çerçevenin dışında kalanlar, imge, sembol, mesaj 

vd.) iki başlık altında incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Fotoğrafik Şiirler, Fotoğrafik Okuma, Şiir ve Fotoğraf 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL KARŞILAŞTIRMA DÜZEYİ VE OTOMATİK 

DÜŞÜNCELER İLE KİŞİSEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Doç. Dr. Firdevs SAVİ ÇAKAR 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILINÇ 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

Hakan ACAR 

Milli Eğitim Bakanlığı 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal karşılaştırma düzeyi ve otomatik düşünceleri ile 

kişisel iyi oluşu arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın katılımcıları 2017-2018 Eğitim ve 

Öğretim döneminde MAKÜ Formasyon programına devam eden farklı lisans programlarındaki 4. sınıf 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Sosyal Karşılaştırma Ölçeği, Otomatik Düşünceler 

Ölçeği ve Kişisel İyi Oluş ölçeği ile elde edilmiş olup, veri analizleri PearsonMomentler Çarpımı 

Korelasyon Katsayısı ve Aşamalı Regresyon Analizi ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda kişisel iyi 

oluş ile sosyal karşılaştırma arasında pozitif yönde, otomatik düşünceler ile negatif yönde ve anlamlı 

ilişki bulunmuştur. Sosyal karşılaştırma ve otomatik düşünceler birlikte kişisel iyi oluş düzeyindeki 

değişimin %26’sını açıklamaktadır. Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları ile 

ilgili değişkenlerin incelenmesi ve ruh sağlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılması önemli 

görünmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Sosyal Karşılaştırma, Otomatik Düşünceler, Kişisel İyi Oluş, Üniversite 

Öğrencileri 

 

Abstract 

The aim of this study is to examine social comparison level among university students and the 

relationship between automatic thoughts and psychological well-being. Participants of the research 

constitute of 4th grade students from different bachelor’s degree programs who attended MAKU 

Pedagogical Formation program in 2017-2018 Academic Year. Research data was collected with Social 

Comparison Scale, Automatic Thoughts and Psychological Well-Being Scale. Data analyses were 

carried out using Pearson Product Moment Correlation Coefficient and Gradual Regression Analysis. 

As a result of the research, positive-oriented relationship was found between psychological well-being 

and social comparison, and negative-oriented significant relationship was found with automatic 

thoughts. Together with social comparison and automatic thoughts explain 26% of change at 

psychological well-being level. Consequently, it is considered important to conduct studies towards 

analyzing university students’ psychological well-beings and improve their mental health. 

 Keywords: Automatic Thoughts, Social Comparison, Psychological Well-Being, University Students 
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YETİŞKİNLİK DÖNEMİNDE TRAVMATİK YAŞANTILARLA BAŞA ÇIKMA VE UYUM 

SÜRECİ 

 

Doç. Dr. Firdevs SAVİ ÇAKAR 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILINÇ 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

Hakan ACAR 

Milli Eğitim Bakanlığı 

 

Özet 

Bu çalışma yetişkinlik döneminde travmatik yaşantılarla başa çıkma ve uyum sürecine ilişkin bir 

literatür tarama çalışmasıdır. Yaşam bir gelişim sürecidir ve her gelişim dönemi farklı uyum becerileri 

ile hem döneme özgü gelişimsel sorunlarla hem de travmatik yaşantılarla etkili şekilde başa çıkmayı ve 

uyum sağlamayı gerektirir. Yetişkinlik dönemi önceki dönemlerdeki yaşam deneyimleri ve gelişimsel 

kazanımlarla, azalan fiziksel güce uyum ve topluma fayda sağlama ihtiyacın, ebeveyn olarak 

çocuklarına ve kendi ebeveynlerine karşı bakım sorumluluklarının arttığı bir dönemdir. Birçok yetişkin 

bu döneme sağlıklı ve yeterli düzeyde psikososyal olgunluk ve başa çıkma yetkinliği kazanarak 

ulaşırken, bazı yetişkinler bu dönemde basit düzeyde ruhsal sorunlardan ciddi psikopatolojik sorunlara 

kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan sorunlar yaşamaktadır. Bu süreçte travmatik yaşantılarda 

yetişkinlerin uyum sürecini ciddi şekilde etkileyerek, var olan dengesini bozar ve ruhsal sorunlara yol 

açabilir. Bu nedenle yetişkinlerin travmatik yaşantılarla başa çıkması ve uyum becerilerinin artırılması 

önemli bir ihtiyaçtır. Bu doğrultuda yetişkinlere yönelik araştırmalar yapılması, ruh sağlığını koruma ve 

güçlendirme çalışmalarında önleme ve müdahale programları hazırlanması ve yetişkinlerin ihtiyaçlarına 

odaklanılması gerekmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Yetişkinlik Dönemi, Travmatik Yaşantılar, Başa Çıkma, Uyum Süreci 

 

Abstract 

This study is a literature screening study related to coping with traumatic experiences during adulthood 

and adaptation process. Life is a process of development, and each developmental period with different 

adaptation skills requires effective coping and adaptation to both period-specific developmental 

problems and traumatic experiences. Adulthood period is a period when adaptation to decreasing 

physical power and need to provide benefit to society, as parents, nurturing responsibilities towards 

children and their own parents increase together with life experiences and development acquisitions 

from previous periods. While many adults reach this period by acquiring healthy and adequate level of 

psychosocial maturity and coping efficacy, some adults experience a variety of problems ranging from 

basic level mental health problems to serious psychopathological problems during this period. During 

this process, traumatic experiences seriously affect adults’ adaptation process and disrupt their existing 

balance and may lead to mental health problems. Therefore, it is an important need to increase adults’ 

adaptation skills and coping with traumatic experiences. In this respect, it is necessary to conduct 

researched towards adults, to prepare prevention and intervention programs in mental health protection 

and improving studies, and to focus on needs of adults.  

Keywords: Adulthood, Traumatic Experiences, Coping With, Adaptation 
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ELİT KADIN JUDOCULARDA HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMANLARININ 

ANAEROBİK PERFORMANS, BAZI ANTROPOMETRİK PARAMETRELERİN ÜZERİNE 

ETKİSİ 

THE EFFECT OF ELITE FEMALE JUDOA ’S PRE-COMPETITION CAMP PERIOD 

TRAINING ON ANAEROBIC POWER PERFORMANCE AND SOME ANTHROPOMETRIC 

PARAMETERS 

 

Fatih UYSAL 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Yrd. Doç. Dr. Serdar ELER 

Gazi Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Nebahat ELER 

Bülent Ecevit Üniversitesi 

 

Özet 

Araştırmanın amacı; Dünya Şampiyonasına Katılan kadın Judo A Milli Takımının Hazırlık Dönemi 

Antrenmanlarının Anaerobik Güç ve Bazı Fiziksel ve Antropometrik Parametreleri Üzerine Etkisini 

incelemektir. Araştırmaya 19-21 yaş arası 16 Milli Bayan sporcu çalışmaya katılmıştır. Sub-scapula, triceps, 

biceps, subra-iliac, calf deri kıvrımı kalınlıkları ve Femur bikondüler ve humerus bikondüler çap Holtain 

marka antropometrik set ile, çevre ölçümleri Gulick marka mezura ile biceps fleksiyonda iken ve baldırın en 

kalın çevresinden yapılmıştır. Durning-Womersley‘in formülü kullanılarak vücut yoğunluğu hesaplanmış ve 

Siri formülü ile vücut yağ yüzdesine(VYY) dönüştürülmüştür. Anaerobik güç ölçümü için wingate testi 

kullanılmış ve Monark marka Ergomedic 894 E bisiklet ergometrisi ile yapılmıştır Verilerin istatistiksel 

analizleri SPSS 15,0 paket programında yapılmış ve verilerin analizinde Paired T testi kullanılmış ve 

anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Min Power (M.P),  vücut yağ yüzdesi, subcapula, biceps, 

sağ el kavrama kuvveti değerlerinde anlamlı fark tespit edilmiştir (*p<0,05). Sonuç olarak kamp döneminde 

yapılan antrenmanların sporcuların judo sporu için gerekli olan anaerobik güç ve antropometrik ölçüm 

değerlerini olumlu yönde etkilediği ve bu sonuçların hazırlık dönemi antrenmanlarının şiddet ve 

yoğunluğunun planlanmasında yararlı olabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Anaerobik Güç, Fiziksel,  Judo, Antropometrik. 

 

Abstract 

The aim of this study is to examine the effect of elite female Judoa ’s pre-competition camp period training 

on anaerobic power performance and some anthropometric parameters. 16 fational female athletes from 19 

to 21 years of age participated in the study. The skin fold thicknesses of subscapula, triceps, biceps, subrailiac, 

calf and femur Femur bikondrial and humerus bikondrial were measured with the Holtans brand 

anthropometric set, perimeter measurements were made from the thickest circumference of the calf while the 

biceps were in flex with the Gulick brand grape. Using Durning-Womersley's formula, body mass was 

calculated and converted to body fat percentage (VLM) by the Siri formula. Wingate test was used for 

anaerobic power measurement and Ergomedic 894 E bicycle ergometer of Monark brand was used. Statistical 

analysis of the data was made in the SPSS 15.0 package program and Paired T test was used in the analysis 

of the data and the significance level was accepted as p <0.05. There was Min Power (MP), body fat 

percentage, subcapula, biceps, and right hand grip strength values (* p <0,05). There was a statistically 

significant difference between ANP (A.P) and Power Drop (P.D) values (p <0,05), Min Power (M.P), body 

fat percentage, subcapula, biceps and right hand grip strength values.  In conclusion, it can be concluded that 

the training during the camp period affects positively the anaerobic power and anthropometric measurement 

values required for judo sports by the athletes and these results may be useful in planning the intensity and 

intensity of preparatory training. 

Keywords: Anaerobic Power, Physical, Judo, Anthropometric 
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ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK DANIŞMANLIK UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLER 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF ACADEMIC CONSULTANCY APPLICATIONS IN UNIVERSITY FOR 

STUDENTS 

 

Doç. Dr. Kadir PEPE 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Özet 

Araştırma, üniversitelerde uygulanan akademik danışmanlık hizmetlerinin uygulama düzeyinin 

öğrenciler açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, örneklem grubu ise 1.2.3.4 sınıflarda 

okuyan tesadüfi örneklem yöntemiyle belirlenmiş 205 öğrencidir. Araştırmada veriler yazılı 

kaynaklardan ve anket yöntemiyle elde edilmiştir. Amaca yönelik bir anket geliştirilmiştir. Anketin 

anlaşıla bilirliği, kapsam geçerliği ve güvenirliği sağlanmıştır. Anketin Cronbachs Alpha güvenirlik 

katsayısı 0,95 bulunmuştur. Anketler örneklem grubuna birebir görüşülerek doldurtulmuştur. İstatistik 

işlem olarak, frekans, %, Crosstab ve faklılıkların tespiti için  Chi-Square tests işlemleri yapılmıştır. 

Farklılıkların tespitinde 0,05  anlamlılık düzeyi olarak kabül edilmiştir.  Elde edilen veriler sonucunda, 

katılımcıların toplamda verdikleri cevaplara göre, araştırma kapsamında üniversitelerde uygulanan 

akademik danışmanlık sisteminin yeterince uygulanmadığını ve danışmanların görev ve 

sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmediklerini söyleyebiliriz. Sınıf değişkenine göre verilen 

çevaplarda ise 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı görüş farklılıkları bulunmaktadır(p<0,05). 

 Anahtar Kelimeler: Üniversite, Akademik Danışmanlık, Öğrenci, Değerlendirme 

 

Abstract 

The research was conducted to evaluate the level of application of academic advising services applied 

at universities in terms of students.  The universe of the research was Mehmet Akif Ersoy University, 

Physical Education and Sports High School students, and the sample group was 205 students who were 

determined by random sample method in 1.2.3.4 classroom.  Data were obtained from written sources 

and questionnaire. A questionnaire for the purpose was developed. The survey's clarity, coverage and 

reliability are provided. The Cronbachs Alpha reliability coefficient of the questionnaire was 0.95. The 

questionnaires were filled in the sample group by interviewing each other.  Chi-Square tests were 

performed to determine frequency,%, crosstab and differences as statistical process. It was accepted as 

0,05 level of significance in determining the differences.  As a result of the obtained data, we can say 

that the academic consulting system applied at the universities under the research is not applied 

sufficiently and the consultants do not fully fulfill their duties and responsibilities according to the 

answers given by the participants in total. There is a significant difference in the level of significance at 

the level of significance (p <0,05).  

Keywords: University, Academic counseling, Student, Evaluation 
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SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA GÜDÜLENME KAYNAKLARININ 

İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF SPORTS HIGH SCHOOL STUDENTS’ SPORT MOTIVATION 

SOURCES 

 

Pınar KARACAN DOĞAN 

Gazi Üniversitesi 

 

Özet 

Bu araştırma spor lisesi öğrencilerinin sporda güdülenme kaynakları ve demografik değişkenlerle olan ilişkisini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem olarak betimsel tarama metodu kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak Pelletier ve ark. (1995) tarafından geliştirilen tarafından geliştirilen Kazak (2004) tarafından Türkçe 

uyarlaması yapılan "Sporda Güdülenme Ölçeği -SGÖ- (Sport Motivation Scale)” kullanılmıştır. Örneklem 

grubunu random yöntemiyle belirlenen 130 kişi oluşturmaktadır.  Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde 

istatistikî yöntem olarak frekans, yüzde dağılımları, İkili gruplar için (Independent-Sample) t-testi, çoklu gruplar 

için Tek Yönlü Varyans OneWay-ANOVA analizleri kullanılmıştır. Normal dağılım varsayımının sınanması için 

Kolmogorov-Smirnov Z testi kullanılmıştır.  Araştırma sonucunda; öğrencilerin içsel güdüleme ve dışsal 

güdüleme kaynaklarının orta düzeyin biraz üzerinde olduğu, güdülenmeme kaynağının ise düşük seviyede kaldığı 

tespit edilmiştir. Bununla birlikte Bilmek ve Başarmak boyutunun daha belirgin olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmadan elde edilen bulgular demografik değişkenler açısından değerlendirildiğinde bireysel spor yapanların 

içsel güdüleme ve dışsal güdüleme kaynaklarının anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda Maddi gelir durumu yükseldikçe güdülenme kaynaklarının da yükseldiği bununla birlikte 

güdülenmeme düzeylerinin düştüğü tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin yaş değişkeni ile sporda güdülenme 

ölçeğinin alt faktörlerine ilişkin düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Araştırmada sporculuk yaşı 

değişkeninin sporda güdülenme kaynakları üzerinde etken olduğu, sporculuk yaşı yükseldikçe içsel güdüleme ve 

dışsal güdüleme kaynaklarının ortalamasının da yükseldiği belirlenmiştir.  

 Anahtar Kelimeler: Spor Lisesi, Sporda Güdülenme, İçsel Güdülenme, Dışsal güdülenme, Güdülenmeme. 

 

Abstract 

The aim of this research is to determine relationship between sports high school students’ sport motivation sources 

and demographic variables. Descriptive survey method was applied as a method. “Sports Motivation Scale (SMS)” 

which was developed by Pelletier et al. (1995) and adapted into Turkish by Kazak (2004) was used as data 

collection tool. Sample group consisted of 130 people who were determined through random method.  In 

assessment of research data, frequency, percentage distribution, for groups of two Independent-Samples t-test, for 

multiple groups OneWay-ANOVA analysis were employed as statistical methods. For testing assumption of 

normal distribution, Kolmogorov-Smirnov Z test was used. As a result of the research, it was found that sources 

of intrinsic motivation and extrinsic motivation for students are slightly above medium level, whereas source of 

amotivation is at low level. Besides, it was found that dimensions To Know and To Succeed are more distinct. 

When findings obtained through the research are assessed in terms of demographic variables, sources of intrinsic 

and extrinsic motivation are found to be significantly high for those who do sports individually.  In consequence 

of analysis made, it was found that sources of motivation become higher as financial situation gets better, but 

amotivation levels decrease. Moreover, there is no significant difference between variable of student ages and 

levels relating to sub-factors of sports motivation scale. It was found in the research that variable of sportsmanship 

age is effective on sources of motivation in sports, and the higher the sportsmanship age the higher the average of 

sources of intrinsic and extrinsic motivation. 

Keywords: Sports High School, Sport Motivation, Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, Amotivation. 
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RAMAN SPEKTROSKOPİSİ VE MATLAB KULLANIMI 

 

Öğr. Gör. Yıldız BORA 

Hakkâri Üniversitesi 

Öğr. Gör. Dr. Güneş AÇIKGÖZ 

Mustafa Kemal Üniversitesi 

 

Özet 

Mustafa Kemal Üniversitesi Raman spektroskopisi, tıp, biyoloji, eczacılık, malzeme bilimi gibi birçok 

alanda kullanılan çok duyarlı bir tekniktir ve mikroskobik numuneler üzerinde hızlı, duyarlı, tahribatsız 

analiz sağladığından dolayı son yıllarda dünya çapında önemi gittikçe artmaktadır. Ayrıca, az bir 

numune Raman spektroskopisi ile yapılan inceleme için yeterli olabilmektedir. Bu çalışmada, 785 nm 

lazere ve CCD detektöre sahip Renishaw in Via Raman Spektroskopisi kullanılmıştır. Kan, etanol gibi 

farklı numunelerin Raman Spektroskopisiyle incelenmesi sonucunda çok fazla veri elde edilmiştir. Elde 

edilen veriler MATLAB® (Matlab 7.13, The Mathworks, Natick, MA) programına aktarılarak 

spektrumları çizilmiştir. Parmak izi bölgesinde incelenen numuneye ait pikler elde edilmiştir. Ayrıca, 

numunelerdeki gizli (latent) değişkenler ve bu değişkenlerin değişimi de PLS (Kısmi En Küçük Kareler) 

tekniği kullanılarak saptanabilmektedir. Spektroskopik çalışmalarda Matlab programının kullanılması 

numunenin analizi ve miktar tayininin yapılabilmesi bakımından avantaj sağlamaktadır, dolayısıyla 

farklı çalışmalarda da kullanılabileceğine inanmaktayız. 

 Anahtar Kelimeler: Raman Spektroskopisi, Matlab, PLS (Kısmi En Küçük Kareler), Parmak İzi 

Bölgesi 

 

Abstract 

Raman spectroscopy is a highly sensitive technique used in many fields such as medicine, biology, 

pharmacy, material science and has become increasingly important worldwide in recent years because 

it provides fast, sensitive, non-destructive analysis on microscopic samples. In addition, a small sample 

can be sufficient for analysis by Raman spectroscopy. In this study, Renishaw in Via Raman 

Spectroscopy with 785 nm laser and CCD detector was used. A lot of data has been obtained as a result 

of analyzing different samples such as blood, ethanol with Raman Spectroscopy. The obtained data were 

transferred to MATLAB® (Matlab 7.13, The Mathworks, Natick, MA) and their spectra were plotted. 

Peaks of the examined sample were obtained in the fingerprint area. In addition, the latent variables in 

the samples and the exchange of these variables can be detected using PLS (Partial Least Square) 

technique. The use of the Matlab program in spectroscopic studies provides an advantage in that the 

sample can be analyzed and quantified, so we can also use it in different studies. 

Keywords: Raman Spectroscopy, Matlab, PLS (Partial Least Squares), Fingerprint Region 
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HOW IS HOSPITAL GREENNESS RELATED TO PEOPLE`S RESTORATION AND 

HEALTH? 

 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah AKPINAR 

Adnan Menderes Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışma hastane bahçelerinin sağlık açısından algısal restorasyonu, insanların algısal restorasyonu ve 

sağlıkları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu çalışmadaki veriler 2016 yılında iki farklı hastaneden 

toplanmıştır. Yaşları 18 ile 76 arasında değişen toplam 300 katılımcı ile bu araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmada kullanılacak ölçekler Dikkat Restorasyon Teorisi bileşenleri (uzaklaşma, büyülenme, 

ahenk ve uyum), hastane bahçesinin doğallığı ve sağlık göstergelerinden (stres, ruh sağlığı ve genel 

sağlık) oluşmaktadır. Katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni hali, eğitim seviyesi, meslek durumu ve aylık 

hane gelirleri istatistiki olarak kontrol edilerek gerçekleştirilen çoklu regresyon analizi sonucunda 

hastane yeşil alanının sağlık açısından restorasyonu (uzaklaşma (b = .917, p≤.001), büyülenme (b = 

.903, p≤.001), ahenk (b = .444, p≤.001) ve uyumluluk (b = .814, p≤.001)) sağladığı öngörülmektedir. 

Sağlık açısından ise, algısal restorasyon bileşenlerinden yalnızca uyumluluğun stres (b = .256, p≤.01), 

ruh sağlığı (b = .249, p≤.01) ve genel sağlık (b = .215, p≤.05) ile anlamlı ilişkisi olduğu görülmüştür. 

Bu çalışmanın sonucu göstermiştir ki, insan algısal restorasyonuna katkı sağlamak için hastane bahçeleri 

etkili bir kaynak olabilir. Ancak, hastane bahçelerinin sağlık açısından faydalı olabilmeleri için 

insanların tercihleri ve istekleri dikkate alınarak belirli kalite ve özellikteki hastane bahçelerinin 

tasarlanması gerekmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Dikkat Estorayon Teorisi, Restoratif Çevre, Hastane Bahçesi, Sağlık Açısından 

Algısal Restorasyon, Sağlık 

 

Abstract 

This study investigates the associations between perceived restorativeness of hospitals` greenness, 

people’s perceived restoration, and health. Data was collected through a survey in two hospitals in 2016. 

A total of 300 people aged 18–76 participated in the study. Measures included Attention Restoration 

Theory components (i.e. being away, fascination, coherence, and compatibility), naturalness of 

hospitals` greenness, and health indicators (i.e. stress, mental health, and general health). Multivariate 

regression analysis controlling for sex, age, marital status, education, occupation, and income level 

showed that perceived restorativeness (i.e. being away (b = .917, p≤.001), fascination (b = .903, p≤.001), 

coherence (b = .444, p≤.001), and compatibility (b = .814, p≤.001)) is predicted by the green space 

present in the hospitals. For health, only compatibility was associated with stress (b = .256, p≤.01), 

mental health (b = .249, p≤.01), and general health (b = .215, p≤.05). Findings of this study indicate that 

hospital greenness could be an effective resource in contributing to people’s perceived restoration. 

However, for health benefits people’s perception and preferences for certain qualities and features of 

green space in hospitals should be provided. 

Keywords: Attention Restoration Theory, Restorative Environment, Hospital Green Space, Perceived 

Restorativeness, Health 
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ALANYA MERKEZ İLÇESİNDE YAŞAYANLARIN DIŞ MEKÂN BİTKİ TERCİHLERİ 

ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

A STUDY ON THE OUTDOOR PLANT PREFERENCES OF ALANYA CITY’S RESIDENTS, 

ANTALYA/TURKEY 

 

Doç. Dr. Cengiz YÜCEDAĞ 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Samet AŞIKKUTLU 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Özet 

Çalışmanın amacı, kentte yaşayanların dış mekân bitkilerine yönelik tercihlerinin belirlenmesidir. Bu 

amaç doğrultusunda materyal olarak Antalya İli’nin Alanya Merkez İlçesi seçilmiştir. Çalışmada anket 

yöntemi izlenmiş ve toplam 384 kişiye yüz yüze görüşmeler şeklinde anket uygulanmıştır. Anket 

verileri, SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların çoğunun 

dış mekânda bitkisel doku olarak çiçekli bitkileri istedikleri, apartmanda oturdukları, boş zamanlarının 

hiçbir kısmını bahçe işlerine ayırmadıkları, bahçe ile uğraşmak ve bahçelerinde meyve bitkileri 

yetiştirmek istedikleri, kent bitkilerinin salkım formlu olmalarını ve çiçekleriyle estetik özellik 

taşımalarını istedikleri belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların çoğunluğu kentin yeşil dokusunun yetersiz 

olduğunu ifade etmiştir. Sonuç olarak, bir turizm kenti olan Alanya’da kent sakinleri ilgili gruplar 

tarafından dış mekân bitkileri konusunda yazılı, sözlü, görsel ve işitsel iletişim araçlarıyla 

bilgilendirilebilir. Ayrıca, kentin yeşil dokusunun zenginleştirilmesi yönünde gerekli çalışmaların 

yapılması büyük önem taşımaktadır.  

 Anahtar Kelimeler: Alanya, Kent, Dış Mekân Bitkileri, Tercih 

 

Abstract 

The aim of the study is to determine the preferences of the urban residents for outdoor plants. For this 

purpose, Alanya County of Antalya Province was chosen as the material. The survey method was 

followed in the study and a total of 384 people were interviewed as face to face interviews. Survey data 

were analyzed using the SPSS program. According to the results of the analysis, it was determined that 

most of the participants wanted flowering plants as outdoor plant tissue, stayed in the apartment, spent 

no part of their leisure time for the garden works, wanted to deal with garden and to grow fruit plants in 

their gardens, that the plants of the city are in the form of bunch and carry aesthetic features with their 

flowers. Moreover, the majority of the participants stated that the green tissue of the city was 

insufficient. As a result, Alanya, a tourism city, can be informed by the relevant groups by means of 

written, oral, visual and audio communication tools about outdoor plants. In addition, it is very important 

to carry out the necessary studies to enrich the city's green texture. 

Keywords: Alanya, City, Outdoor Plants, Preference 
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DİABETLİ ÇOCUKLARIN HASTALIKLARINA PSİKOSOSYAL UYUMLARI 

 

Öğr. Gör. Süreyya SARVAN 

Akdeniz Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Rahşan KOLUTEK 

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Sevcan ATAY TURAN 

Akdeniz Üniversitesi 

Öğr. Gör. Leyla MUSLU 

Akdeniz Üniversitesi 

 

Özet 

Çocuklarda diyabet insidansı gün geçtikçe artmaktadır. Tüm Dünyada, yarım milyondan fazla çocuğun diyabet ile 

yaşadığı tahmin edilmektedir. Diyabet kardiyovasküler hastalık, retinopati, nefropati, nöropati ve erken ölüm dahil 

olmak üzere pek çok potansiyel risk taşıyan kronik metabolik bir hastalıktır. Hastalığın teşhisi, çocuklarla birlikte 

tüm aile bireylerinde umutsuzluk, acı ve endişe yaratabilir. Diyabetin tedavi ve bakımı, özel bir çaba gerektirdiği 

için hem çocuklar hem de aileleri için karmaşık ve zahmetlidir. Çocuklar beceri geliştirme, duyguyu yönetme, 

engellenmiş duygular, sosyal yaşam ve sağlık profesyonelleri ile ilişkiler olmak üzere çok çeşitli sorunlar 

yaşabilmektedir. Bu hastalık, çocukların günlük faaliyetlerini ve akademik başarılarını etkileyebilir. Özellikle 

başlangıçta, sağlık durumlarıyla baş etmede büyük zorluk çekebilirler. Yeterli destek olmazsa genellikle hastaların 

normal yaşamları bozulmaktadır. Evde, okulda, sosyal ortamlarda kan şekeri dalgalanmalarına karşı güvenli 

önlemlerin alınarak, eğitim ve sosyal aktivitelere katılımlarının teşvik edilmesi, özgüvenini arttırıcı etkinliklere 

katılımının desteklenmesi gereklidir. Hastalığın dayattığı zorluklara ve kısıtlamalara psiko-sosyal destek 

sağlayarak çocukları ve ebeveynleri hazırlamak, yaşam kalitelerinin artırır ve hastalığa uyumu kolaylaştırır. 

Çocuklar sağlanan bakım kalitesi beklentileri karşılamaktan uzaktır. Çocukların hastalıklarına uyum sağlayarak, 

yaşamlarını normal bir şekilde sürdürmeleri için; sadece ailelerinden değil aynı zamanda, okul yönetimi, 

öğretmenleri, akranları ve sağlık profesyonellerinden somut, bilgilendirici ve duygusal destek almaları, daha kolay 

uyum sağlamlarına katkıda bulunabilir. 

 Anahtar Kelimeler: Tip 1 Diabet, Çocuk, Psikososyal Uyum 

 

Abstract 

The incidence of diabetes in children is increasing day by day. Over the entire world, more than half a million 

children are estimated to have been living with diabetes. Diabetes is a chronic metabolic disease that carries many 

potential risks including cardiovascular disease, retinopathy, nephropathy, neuropathy and death. The diagnosis of 

the disease can create hopelessness, pain and anxiety in all family members with children. The treatment and care 

of diabetes is complex and troublesome for both children and their families as it requires special effort. Children 

can experience a variety of problems, including skills development, mood management, frustrated feelings, social 

life and health professionals. This disease can affect children's daily activities and academic achievement. 

Especially at the beginning, they can have great difficulty coping with their health condition. Without sufficient 

support, the normal lives of the patients are often deteriorating. At home, at school, in social settings, taking safe 

precautions against blood sugar fluctuations, encouraging their participation in education and social activities, 

supporting their participation in self-reliance activities. Preparing children and parents by providing psycho-social 

support for the constraints and constraints imposed by the disease increases quality of life and facilitates adaptation 

to the disease. The quality of care provided to children is remote from expectation. For children to adapt to their 

illness and live their lives in a normal way; informative, and emotional support from school management, teachers, 

peers, and health professionals, as well as their families, as well as contribute to making it easier for them to adapt. 

Keywords: Diabetes Mellitus, Child, Psychosocial Adaptation 
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Özet 

Mülteci; ülkesinde ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce ya da ulusal kimliği nedeniyle kendisini baskı 

altında hissederek, ülkesini terk edip, başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan ve ülke tarafından 

'kabul' edilen kişidir. Bu derleme makalenin amacı, doğal felaketler ya da savaşlar gibi çeşitli nedenler 

ile mülteci durumda olan çocukların yaşadığı sorunları güncel literatür ışığında sunmaktır. Yöntem: 

Türkiye’deki mülteci çocukların yaşadığı sorunlar bilimsel araştırmalar ve istatistiki veriler ele alınarak 

incelenmiştir. Bulgular: Bileşmiş Milletler Mülteci Örgütü’nün (UNHRC) raporuna göre; yaklaşık 22,5 

milyon mültecinin yarısından fazlası 18 yaşın altındadır. Türkiye’de bulunan 3.5 milyon mültecinin 3.2 

milyonu Suriye’den gelmiş ve % 70’i çocuk ve kadınlardan oluşmaktadır. Bir mültecinin evinden uzakta 

geçirdiği ortalama süre yaklaşık 20 yıldır ve en büyük amacı hayatta kalmaktır. Çoğu mülteci çocuk 

okula gidememekte ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmak zorunda kalmaktadır. Sonuç: 

Mülteci çocukların normal büyüme ve gelişmesini sağlamak için ulusal ve uluslararası olarak yasal 

düzenlemeler yapılmalı, çeşitli politikalar ve programlar geliştirilmeli, finansal destek sağlanmalıdır. Bu 

bağlamda hemşireler birinci basamak sağlık hizmetlerin de mülteci olan çocukların sağlıklarının 

geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, ihmal ve istismara uğrayan çocukların tespit edilmesinde önemli 

bir kaynak ve rehberdir. 
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Abstract 

Backround: Refugee; is a person who has abandoned his / her country and demanded asylum from 

another country and is 'accepted' by the country, feeling under pressure because of race, religion, social 

position, political thought or national identity in his / her country. This review is aimed at presenting the 

current literature on the problems experienced by refugee children for various reasons, such as the 

purpose of the article, natural disasters or wars. Method: The problems faced by refugee children in 

Turkey have been examined by taking into consideration the scientific researches and statistics. Results: 

According to the report of the United Nations Refugee Organization (UNHRC) more than half of the 

approximately 22.5 million refugees are under 18 years of age. 3.2 million of the 3.5 million refugees 

in Turkey come from Syria and 70% are children and women. The average time a refugee has spent 

away from home is about 20 years and the greatest goal is to survive. Most refugee children can not go 

to school and have to work to meet their basic needs. Conclusion: To ensure normal growth and 

development of refugee children, national and international legal arrangements should be made, various 

policies and programs should be developed and financial support should be provided. In this context, 

nurses are an important source and guide for primary health care services to improve the health of 

refugee children, prevent disease, neglect and exploitation. 
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HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE REFLEKŞIN KULLANIMI 
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Özet 

Reflekşın, yaşantısından anlam çıkararak öğrenme yöntemidir. Bir konu hakkında düşünme ya da yansıtma 

olarak tanımlanan reflekşın; yansıtıcı gözlem, özbilinçlilik, sürekli özeleştiri olarak ta ifade edilebilmektedir. 

Reflekşın sürecinde kişi kendi eylemlerini, düşüncelerini ve duygularını analiz etme, sorgulama ve inceleme 

olanağı bulur. Bunu yaparken kendini tanıma, tanımlayabilme, sentez-analiz edebilme ve değerlendirebilme 

becerilerini kullanır. Hemşirelik eğitiminde reflekşın; duruma ya da yaşadıklarına duyarlı olmayı ve bu 

durumu etkileyen faktörleri incelemeyi sağlar. Özellikle klinik uygulama eğitiminde reflekşın kullanılması, 

öğrencilerin deneyimleri ile öğrenmelerini, olayların farkında olmalarını ve bunlar üzerinde düşünmelerini 

sağlar. Bunun yanısıra eleştirel düşünme, problem çözme ve araştırma becerilerini geliştirmeye teşvik ederek, 

klinik ortamdaki karmaşık durumlarla başetmeyi kolaylaştırır. Reflekşın yöntemi, problem çözme sürecini 

kapsayan, öğrencinin var olan problem karşısında problemi sorgulamasını ve probleme ilişkin çözüm 

üretebilmesini sağlayan bir yöntemdir. Yansıtıcı düşünmenin, problem çözme aşamaları ile ilişkili olduğu ve 

ülkemizde öğrencilere kazandırılmak istenen bir beceri olarak, eğitimin amaçları içerisinde bulunduğu 

bildirilmektedir. Bu süreci tam ve doğru anlama, bakımın kalitesini arttırır ve profesyonel becerileri geliştirir. 

Hemşirelik gibi doğrudan insana hizmet eden mesleklerde hemşirelerin problem çözme becerilerinin iyi 

olması beklenmektedir. Ülkemizde bazı hemşirelik okullarında eğitim sürecinde reflekşın yöntemi 

kullanılmaktadır. Klinik uygulamada bu yöntemin etkinliğine ilişkin bilimsel araştırma sınırlı olduğundan 

yeni çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. 
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Abstract 

Reflections is a method of learning by making sense from experience. Reflection, which is defined as 

reflection or reflection on a subject; reflective observation, self-consciousness, constant self-criticism. In the 

process of reflection, one has the ability to analyze, question and examine his own actions, thoughts and 

feelings. In doing so, it uses the skills of recognizing, defining, synthesizing, analyzing and evaluating 

oneself. Reflection in nursing education; allowing them to be sensitive to the situation or living and to 

examine the factors that affect this situation. The use of reflection, especially in clinical practice training, 

allows students to experience and learn, to be aware of events and to think about them. It also facilitates 

coping with complex situations in the clinical setting, encouraging critical thinking, problem solving and 

research skills development. The reflection is a method which includes the problem solving process and 

enables the student to question the problem in the face of the existing problem and to produce a solution for 

the probing. It is reported that reflective thinking is related to problem-solving stages and is a purpose of 

education as a skill to be gained to students in our country. This process improves full and correct 

understanding, quality of care and professional skills. It is expected that nurses' problem solving skills will 

be good in professions that serve directly human beings such as nursing. Some nursing schools in our country 

use the reflection method in the education process. Since there is limited scientific research on the efficacy 

of this method in clinical practice, new studies are needed. 
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TÜRKİYE DE VE DÜNYADA HASTANE HİZMETLERİ BAĞLAMINDA MANEVİ BAKIM 
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Ziya ŞAHİN 

Antalya Olgunlaşama Enstitüsü- Yiyecek İçecek Öğretmeni 

 

Özet 

 

Genellikle hastalıklar bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarından ziyade manevi ilgi ve 

ihtiyaçlarını da artırır, özelikle tedavisi uzun süre olan yaşam kalitesine olumsuz etki edecek olan 

hastalıklar da hastalının sosyal ve manevi desteğe olan ihtiyacı daha da artmaktadır.  Manevi bakım ile 

ilgili teorik ve uygulamalar incelendiğinde özelikle Amerika başta olmak üzere Avrupa nın birçok 

ülkesinde meslek dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu dışında meslek gelişim için gönüllü 

kuruluşların, üniversitelerin ve hastanelerin de desteklerinin alarak manevi danışmanlık programları 

oluşturulmaktadır ve hatta okular açılmaktadır. Dünyada bu gelişmeler olurken Türkiye’de yerleşik bir 

manevi bakım anlayışı ve uygulaması bulunmamaktadır Dolayısıyla Türkiye’de geliştirilmeye ve 

yerleştirilmeye çalışılan bu hizmet için bir teorik altyapı açığı bulunmaktadır. Ama son zamanlarda 

manevi bakım anlayışı ve uygulaması alanında ilgili bakanlıklar tarafında desteklendiği bilinen, 

hastanelerde manevi bakım veya moral merkezleri adı altında birtakım çalışmalar öne çıkmaktadır. 

Ülkemizde hastalıkların hasta üzerinde yarattığı etkilere yönelik yayınlar incelendiğinde, maneviyatla 

ilgili çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, hastalıkta maneviyatın etkisine manevi 

gereksinimlerin belirlenmesine ve manevi bakıma yönelik bilgi içermektedir.  
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