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BAĞLAMSAL ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMININ İLKÖĞRETİM 7.
SINI ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARILARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING APPROACH ON
THE 7TH GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ MATHEMATICS
ACHIVEMENT
Mehmet Ali Kılıç
ÖZ
Bu araştırmada, REACT stratejisi kullanılarak bağlamsal öğrenme ve öğretme yaklaşımına göre
yapılan öğretimin öğrencilerin matematik başarılarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma, 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz
Dönemi nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 7. sınıfa devam eden 54 öğrenciden
(28 i deney 26 sı kontrol grubunda) oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Matematik
Başarı Testi kullanılmıştır. Deney grubunda bağlamsal öğrenme ve öğretme yaklaşımının REACT
Stratejisi uygulanırken; kontrol grubunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen etkinlikler
uygulanmıştır. Uygulama 17 ders saati sürmüştür. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20.0 paket
programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde; bağımsız gruplar t-testi, bağımlı
gruplar t-testi ve ANCOVA kullanılmıştır. Matematik başarı testi son test puanlarında deney grubu
lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bağlamsal Öğrenme ve Öğretme, React Stratejisi, Matematik Eğitimi, Tam
Sayılar, Matematik Başarısı, İlköğretim Öğrencileri
Abstract
In this study, it was aimed to examine the effect of teaching implemented according to the contextual
teaching and learning approach by using REACT strategy on the students mathematics achievement.
In the study quasi-experimental method was used. The study was conducted in 2012-2013 education
and teaching autumn term year. The study sample (28 for experimental group and 26 for control
group) consisted of the students continuing 7th grade. In the study, Mathematics Achievement Test
was used as data collection tool. While in the experimental group contextual teaching and learning
approach s REACT strategy was used, in the control group activities recommended by Minister of
Education was used. The experiment has been continued seventeen lesson hours. The collected data
were analyzed through SPSS 20.0 statistical packet program. In data analysis, independent group ttest, dependent group t-test and ANCOVA were used. A significant difference was found between post
achievement test scores of experimental and control groups in favor of experimental group.
Keywords: Contextual Learning and Teaching, React Strategy, Mathematic Education, Integers,
Mathematics Achievement, Primary School Students
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BİLİM ESTİVALİNDE GÖREVLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE
ESTİVAL SÜRECİNİN ETKİLERİ
Araştırmacı Öznur Caner - Doç. Dr. Sait Bulut
ÖZ
Bu araştırma, bilim festivali sürecinin bilim festivalinde görevli üniversite öğrencileri üzerindeki
etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Antalya merkezde 26-29 Nisan 2017 tarihleri arasında
yapılmış olan bu çalışma nitel bir araştırmadır. Yapılan bu araştırmanın örneklemini festivale katılan
29 üniversite öğrencisi oluşturmuş ve veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır.
Araştırma da kullanılan “Yarı yapılandırılmış görüşme formu” literatürden alınarak uyarlanmıştır.
Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi ve SPSS STATISTICS 23 programı kullanılmıştır. Veri
analizinden elde edilen bulgularda, festivale katılan öğrencilerden daha önce bilim festivaline
katılanların olduğu ve sonra da katılmak istedikleri, sundukları deneyleri bireysel veya grup halinde
hazırladıkları ve hedef kitleye uygun olduğu, festival süresince genel olarak rahatsız edici bir durumun
olmadığı ama ortamdan veya ziyaretçilerden kaynaklanan bazı problemlerin olduğu, katılımcıların
genel olarak deneyim kazandığı ve insan ilişkilerini ve çocuklarla olan iletişimlerini geliştirdikleri
gözlenmiştir. Sonuç olarak bilim festivalinin; görevli öğrencilerin alanlarına yönelik deneyim
kazandıkları, okudukları bölüme uygunluklarını gördükleri, çocukların bilime ve fen eğitimine olan
bakış açılarını olumlu yönde geliştirdiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Bilim Festivali, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fen Bilimleri, Non-Formal Öğrenme
Ortamları
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BİTKİSEL TABAKLANMIŞ DERİ ÜRETİMİ İÇİN YEŞİL ÇÖZÜM:
TRANSGLUTAMİ” NAZ ENZİMİ İLE RETENAJ
Doç. Dr. Selime Menteş Çolak
ÖZ
İşlenmiş deri atık/atıksuları, içerdiği maddeler nedeniyle çevre üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Çevre duyarlı bir dünyada deri üretim teknikleri, bitkisel tabaklama maddeleri gibi doğal ürünlere
dayanan bir tabaklama sisteminin cazibesini artırmıştır. Bununla birlikte, aynı zamanda, yüksek
oksijen talebi nedeniyle de bozunması zor olan atık maddenin yüksek organik yüklenmesinden dolayı
bu tür malzemelerin kullanımında da belirgin bir dezavantaj vardır. Bu tür atıksuların arıtılması
genellikle tanenlerin suda oldukça çözünür olması nedeniyle zordur ve aktif çamurda
mikroorganizmaların büyümesini inhibe eder. Bu çalışmada bitkisel tabaklama atıklarının kirlilik
yükünün azaltılması amaçlanmıştır. Transglutaminaz enzimi, gıda sistemlerinde, proteinlerinin
fonksiyonel özelliklerini değiştirmek için yaygın olarak kullanılan bir enzimdir. TGase enziminin en
önemli özelliği çapraz bağ oluşumunu arttırmasıdır. Bu çalışmada, deri üretimi sırasında, bitkisel
tabaklanmış deri üretim işleminde, TGase enziminden yararlanma olanakları araştırılmış ve TGase
kullanımının, deri özellikleri ve proses atıksularının kirlilik yükü üzerine etkisi ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Vegetable Tanning, Transglutaminaz Enzimi, Deri
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CHP TE TİŞ RAPORLARI IŞIĞINDA ÇORUM (1940-1945)
Doç. Dr. Sevilay Özer - Öğr. Gör. M. Selçuk Özkan
ÖZ
Cumhuriyetin ilan edilmesi arifesinde “Parti Müfettişliği” adı altında yeni bir kurum oluşturan Halk
Fırkası, bununla bir yandan parti içinde denetim ve disiplini sağlamak, bir yandan da teşkilat yapısını
güçlendirmek amacındaydı. 9 Eylül 1923 tarihinde kabul edilen tüzükle birlikte iller müfettişlik
bölgelerine ayrıldı. Teftiş Talimatnamesine göre geniş yetki ve ayrıcalıklarla görevlendirilen
müfettişler hazırlamış oldukları raporları düzenli olarak Parti Genel Merkezine aktardılar. Kökeni
İttihat ve Terakki Cemiyeti Nizamnamesine dayanan kurumun önemi zamanla arttı ve parti teşkilatları
yanında diğer müesseseler hakkında da her türlü bilgiyi veren bir yapı olarak çok daha etkin hale
geldi. Bu bildiride, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgelerinden yararlanılarak teftiş raporları
ışığında Çorum Vilayetinin (1940-1945 yılları arası) siyasi, ekonomik ve sosyal yapısı
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Halk Partisi, Parti Müfettişliği, Teftiş, Çorum.
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DENGELİ KARNE KARTI VE KAMU YÖNETİMİNDE UYGULAMA SORUNLARI
Prof. Dr. Murat Önder - Araştırmacı Güldenur Aydın
ÖZ
Örgütler, geleneksel ve sadece maddi ölçütleri başarı derecesi olarak gören yöntemlerin aksine; strateji
ile uyumlu ve performansı çok boyutlu değerlendiren yöntemleri kullanmaya başlamıştır. Bu
yöntemlerin en bilinenlerinden birisi de Dengeli Karne Kartı dır. Karne kartı, özel sektör firmaları,
kamu kurumları ve gönüllü kuruluşların performansını ölçen, çağdaş, çok boyutlu stratejik yönetim
perspektifli bir ölçüm metodudur. Karne kartı performansı; finansal, müşteri, içsel süreçler ve
öğrenme-gelişme boyutu ile kapsamlı bir şekilde değerlendirmektedir. Önceleri özel sektörde başarı
ile uygulanan dengeli karne kartının kamu sektöründe de uygulama örnekleri mevcuttur. Ancak, gerek
özel ve gerekse kamu örgütlerinde BSC uygulama sorunları olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ise
kamu sektöründe karşılaşılan uygulama sorunları ele alınmıştır. Türk kamu sektöründe
uygulanabilirliği önünde engeller Kamu Denetçiliği Kurumunda yapılan anket araştırması bulguları
üzerinden değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Dengeli Karne Kartı, Kamu Yönetimi, Uygulama Sorunları

6

ENDÜSTRİ 4.0 DAN DAN TOPLUM 5.0 GEÇERKEN EĞİTİM BİLİŞİMİNİN
GELECEĞİ
INDUSTRY 4.0 FROM COMMUNITY 5.0 THE FUTURE OF EDUCATIONAL
EDUCATION
Dr. Araştırmacı Zıya Şahın
ÖZ
Toplum 5.0, dijitalleşmenin toplumsal etkilerini, ekonomik, etik ve eğitimsel yönlerden
değerlendirerek insan-teknoloji etkileşiminde en verimli tasarımların nasıl olması gerektiğini “süper
akıllı toplum” modeliyle tanımlıyor. Bu felsefe, akıllı sistemlerle sadece teknolojinin gücünü artırmayı
değil aynı zamanda toplumun yaşam ve eğitim kalitesini de artırmayı amaçlıyor. Bu kadar büyük
ölçekteki bir dönüşümün kritik başarı faktörleri stratejik düzeyde planlanma, destek ve takip ile yaygın
ve nitelikli katılımdır. Eğitimin teknolojiye dayalı dönüşümü, nitelikli ve ilgili insan gücünü (özellikle
eğitim çalışanlarını) de kapsamalı, onların teklif ve geri beslemeleri ile zenginleştirilmelidir. Bu
boyuttaki bir dönüşüm “insan” faktörü kazanılmadan, eğitilmeden ve teşvik edilmeden
gerçekleştirilemez. Tübitakın yaptığı araştırmaya göre ülkemiz Sanayi devrimlerinde Endüstri 2.0 ile
3.0 arasındadır. Dünyada bu gelişmeler olurken Türkiye de toplum 5.0 ilgili çalışam ve uygulama
bulunmamaktadır Dolayısıyla Türkiye de toplum 5.0 için bir teorik altyapı açığı bulunmaktadır. Ama
son zamanlarda da Türkiye de dijitalleşmeye karşı artan akademik ve kurumsal ilgi dikkat
çekmektedir. Bu alanda ilgili bakanlıkların tarafında desteklendiği bilinen çalışmalar öne çıkmaktadır.
Ülkemizde dijitalleşmenin eğitim öğretimde yarattığı etkilere yönelik yayınlar incelendiğinde, toplum
5.0. ilgili çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu derleme, toplum 5.0 eğitim öğretime etkisine
ve toplum 5.0 gereksinimlerin belirlenmesine ve toplum 5.0 yönelik bilgi içermektedir
Anahtar Kelimeler: Toplum 5.0 Akıllı Robotlar, simülasyon, , Nesnelerin İnterneti, Mobil Cihazlar
Nesnelerin İnterneti(Iot), Öğrenen Robotlar, büyük Veri ve Analitiği, Yapay Zeka, verilerin
Kişiselleşmesi
Abstract
Society 5.0 defines the social impacts of digitalization in terms of economic, ethical and educational
aspects and defines how-super-smart society in should be the most efficient design in humantechnology interaction. This philosophy aims not only to increase the power of technology but also to
increase the quality of life and education of the society through intelligent systems. Critical success
factors of a transformation of such a large scale, strategic planning, support and follow-up with
widespread and qualified participation. The technology-based transformation of education should
include qualified and relevant manpower (especially education workers ) and should be enriched with
their offers and feedbacks. A transformation of this size cannot be achieved without gaining, educating
and promoting the eden human, factor. According to the research carried out by TUBITAK, industrial
revolutions in our country are between 2.0 and 3.0. Developments in society in this world, while
Turkey about 5.0-operable and therefore there is no procedure has a theoretical foundation for open
society in Turkey 5.0. But recently, Turkey has a growing interest in the academic and institutional
attention to digitalize. It is known that the relevant ministries are supported in this field. When the
literature on the effects of digitalization on education in our country is examined, society is examined .
studies are insufficient. This review contains information on the impact of community 5.0 on
education and the identification of community 5.0 requirements and community 5.0
Keywords: Community 5.0 Intelligent Robots, Simulation, , Internet of Things, Mobile Devices
Internet of Things (Iot), Learning Robots, Big Data and Analytics, Artificial Intelligence,
Personalization of Data

7

EPİLEPSİ HASTALARINDA SPORA KATILIMIN FAYDALARI
BENEFITS OF PARTICIPATION IN SPORTS OF EPILEPSY PATIENTS
Öğr. Gör. Mesut Hekım - Arş. Gör. Mehmet Tokgöz
ÖZ
Yapılan bu araştırmada epilepsi hastası bireylerde spora katılımın faydalarının incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında “science direct” ve “pubmed” veri tabanlarından epilepsi
hastalarında sporun faydaları ilgili olarak son 2008-2018 yılları içerisinde yapılmış olan 10 deneysel
çalışma araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmanın veri analiz sürecinde içerik çözümlemesi yöntemi
kullanılmıştır. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar değerlendirildiği zaman, epilepsi hastalarında spora
katılımın medikal tedavi süreçlerini olumlu yönde desteklediği, hastaların ruhsal sağlıklarını olumlu
yönde etkilediği bulgularına ulaşılmıştır. Sonuç olarak epilepsi hastalarında tedavi ve rehabilitasyon
süreçlerinde sportif etkinliklere katılımın tedaviye olan yanıtları olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Spor, Tedavi ve Rehabilitasyon

Abstract
Present study aims to examine the benefits of participation in sports of patients with epilepsy. The
study included 10 experimental studies performed in the last ten years of 2008-2018 related to benefits
of sports for epilepsy patients from the "science direct" and "pubmed" databases. Content analysis
method was utilised in data analysis process. Having evaluated the studies related to the subject, it was
found that participation in sports of epilepsy patients positively supports the medical treatment
processes and affects psychological health of the patients positively. In conclusion, it is possible to say
that participation in sports affects positively in the treatment and rehabilitation processes of epilepsy
patients.
Keywords: Epilepsy, Sports, Treatment and Rehabilitation
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EN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MOBİL ÖĞRENMEYE İLİŞKİN
ALGILARININ İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS' PERCEPTIONS
ABOUT MOBILE LEARNING
Arş. Gör. İclal Alkan - Prof. Dr. Nevzat Bayrı
ÖZ
Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi
amaçlanmaktadır. Araştırmanın katılımcılarını 2018-2019 eğitim öğretim yılında İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adayları
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Çelik (2013) tarafından geliştirilen, 21
maddeden oluşan beşli likert tipinde “M-Öğrenme Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca,
Fen Bilgisi öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, lise mezuniyet türlerine, sınıf düzeylerine ve mobil
cihazla geçirdikleri süreye göre mobil öğrenmeye yönelik tutumları arasında farklılık olup olmadığı da
incelenmiştir. Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, m-öğrenmeye yönelik tutumlarını belirlemek
amacıyla toplanan verilerin normal dağıldıkları gözlenmiştir. Dolayısıyla verilerin analizinde betimsel
istatistikler ve parametrik testlerden, t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) teknikleri
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Fen Bilgisi öğretmen adaylarının mobil öğrenmeye ilişkin
tutumlarının iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Bununla birlikte öğretmen adaylarının m-öğrenme
tutumlarının, cinsiyetlerine (t=1,14, p>.05), mezun oldukları lise türüne (F=,26, p>.05) ve öğrenim
gördükleri sınıf düzeyine (F=1,41, p>.05) göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Ancak
M-öğrenmeye ilişkin Fen Bilgisi öğretmen adaylarının tutumları mobil cihazla geçirilen süreye göre
anlamlı bir farklılık göstermektedir (F=4,43, p<.05).
Anahtar Kelimeler: Mobil Öğrenme, Tutum, Öğretmen Eğitimi

Abstract
In this research, it is aimed to examine the attitudes of prospective Science Teachers towards mobile
learning (m-learning). Participants of the research are students who are studying in the Science
Teaching Program of İnönü University Faculty of Education in 2016-2017 academic year. The "MLearning Attitude Scale" which was the Likert-type consisting of 21 items, developed by Çelik (2013)
was used in the research. It is also examined whether there is any difference between the attitudes
towards m-learning according to their genders, the types of high school graduation, the class levels of
the students studying in science teaching program and their time spent on mobile devices. In order to
determine the attitudes of prospective Science Teachers towards m-learning, it was observed that the
collected data were distributed normally. Because of that the violation of normal distribution
assumptions, parametric tests of t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used. At the
end of the study, it was seen that prospective science teachers' attitudes towards m-learning were at a
good level. However, the m-learning attitudes of the prospective teachers were determined according
to their gender (t = 1.14, p> .05), the type of high school they graduated (F =, 26, p> .05) and the class
level they studied (F = 1,41, p> .05). However, the attitudes of prospective science teachers related to
m-learning show a significant difference according to the time spent with mobile device (F = 4,43, p
<.05).
Keywords: Mobile Learning, Attitude, Teacher Education
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HYDRACHNA PROCECESSİ ERA, EYLAİS SETOSA VE HYDRODROMA
DESPİCİENS (ACARİ, HYDRACHNİDİA) TÜRLERİNDE YAĞ ASİDİ
KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ
Doç. Dr. erruh Aşçı - Araştırmacı Mehmet İnak - Doç. Dr. Sait Bulut
ÖZ
Bu çalışmada Hydrachna processifera, Eylais setosa ve Hydrodroma despiciens türlerinin morfolojik
özellikleri, Türkiye deki ve dünyadaki yayılış alanları verilmiş ve yağ asiti oranları karşılaştırılmıştır.
Bunun için Karamık Gölü nden toplanan su kenesi (Acari; Hydracnidia) türlerinden, Hydrachna
processifera, Eylais setosa ve Hydrodroma despiciens‘in yağ asiti kompoziyonu gaz
kromotografisi(GC) ile analiz edilmiştir. Doymuş yağ asitlerinden miristik asit (C14:0), palmitik
(C16:0), Heptadekanoik (C17:0) ve stearik asit (C18:0) yüksek oranda bulunmuştur. Toplam doymuş
yağ asiti oranları, türler arasında önemli derecede farklılık göstermiştir (p<0,05). Palmitoleik (C16:1),
oleik (C18:1) ve erusik (C22:1) asit en fazla bulunan tekli doymamış yağ asitleridir. Toplam tekli
doymamış yağ asitleri oranı türler arasında önemli ölçüde farklılık göstermiştir (p<0,05). Başlıca çoklu
doymamış ω3 yağ asitleri linolenik (C18:3ω3), eikosatrienoik (C20:3ω3), eikosapentaenoik (C20:5ω3)
ve dokosaheksaenoik (C22:6ω3) asit; ω6 yağ asitleri ise linoleik (C18:2ω6), γ-linolenik (C18:3ω6),
eikosadienoik (C20:2ω6) ve araşidonik (C20:4ω6) asittir. Çoklu doymamış yağ asitleri arasında da
türler arasında önemli ölçüde farklılıklar gözlenmiştir (p<0,05).
Anahtar Kelimeler: Su Kenesi, Acari, Hydrachnidia, Yağ Asidi Kompozisyonu, Karamık Gölü
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İMİDACLOPRİD’İN CAPOETA CAPOETA (CYPRİNİDAE, TELEOSTEİ)
ÜZERİNDEKİ GENOTOKSİK VE BİYOKİMYASAL ETKİLERİ
Dr. Öğretim Üyesi Özlem Önen - Dr. Öğretim Üyesi Evren Koç –
Dr. Öğretim Üyesi Hatice Beşeren
ÖZ
Zenobiyotikler tıbbi, zirai ve çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır. Bu maddeler çok düşük
miktarlarda bile toksik etki gösterebilmektedirler. Uzun süre canlı vücudunda biriktikleri zaman
organlarda ciddi hasarlara ve hatta ölüme kadar yol açmaktadır. Bunlardan birtaneside
Neonicotinoidlerve türevi ilaçlardır. Bu pestisit ilacının toksik etkileri bilinmesine rağmen zirai
mücadelede yaygın olarak kullanılmaktadır. Biz çalışmamızda primitif omurgalı balıkların
imidaclopride ye maruz kalması sonucunda meydana gelen genotoksik ve biyokimyasal etkileri
deneysel olarak araştırdık. Bu bilgilere doğrultusunda Capoeta capoeta balık türüne İmidacloprid
isimli ilaç belirli konsantrasyonlarla verilmiştir. Çalışmada, her grupta 10 adet erkek birey bulunan
dört grup oluşturuldu. Hiçbir kimyasal uygulama yapılmayan kontrol grubu örnekleri deneme
gruplarındaki örneklerle aynı temperatür ve fotoperiyotta tutulmuş ve günde bir kez olmak üzere aynı
şekilde beslendi.Uygulama grupları statik test koşullarında imidaclopride düşük (0,001 ppm), orta
(0,005 ppm) ve yüksek (0,01 ppm) konsantrasyonlarda olmak üzere 96 saat süreyle maruz bırakıldı.
Ve işlem sonunda balıklardan kan alınarak ince yayma hazırlandı. Bu yaymalar may-grunwald
boyama yapılarak genotoksik olarak değerlendirildi.Ayrıca alınan kan numuneleri biyokimyasal olarak
analiz edildi.
Anahtar Kelimeler: Zenobiyotikler, Pestisit, Genotoksite, Biyokimya
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LİNEER HOMOJEN DENKLEM SİSTEMLERİNİN ANLATIMINDA GÖSTERİ
TEKNİĞİNİN ETKİSİ
THE EFFECT OF DEMONSTRATION TECHNIQUE IN EXPLAINING SYSTEMS
OF LINEAR HOMOGENEOUS EQUATİON
Dr. Öğretim Üyesi Şerife Yılmaz
ÖZ
Lineer cebir derslerinde gerçel katsayılı, n bilinmeyenli, k tane lineer denklemden oluşan homojen
denklem sistemlerinin çözümleri için genel olarak yok etme yöntemi kullanılmaktadır. Bilinmeyen
sayısı iki ya da üç tane olduğunda grafik yöntemiyle de bu konu desteklenebilmektedir. Lineer cebir
dersi alan öğrenciler için hazırlanmış bir testte verilen denklem sisteminin aşikar ya da sonsuz çözüme
sahip olduğunu yok etme yöntemini kullanarak bulabilen öğrencilerin, homojen sistemlerin çözümüne
ilişkin genel sonuçları ifade etmekte zorlandıkları görülmüştür. Bu çalışmada homojen sistemlerin
grafik gösterimi dışında başka görsellerle ifade edilmesinin, çözüm kavramı üzerindeki etkisi
araştırılmaktadır. Bunun için Arşimet prensibini esas alan bir düzenek ile lineer homojen denklem
sistemleri modellenebilmektedir. Daha önce bu konuda test uygulanan öğrenci gurubuna, belli
ağırlıktaki üç farklı cismin bir terazinin sağ ve sol kollarına denge noktasından belli mesafelerde
dizildiğinde terazinin dengede olduğu gösterilmiştir. Aynı cisimler kullanılarak, bu cisimlerin terazinin
kollarında farklı konumlarda bulunduğu iki tane denge durumu daha gösterilmiştir. Bu üç denge
durumu, üç ayrı denklemle ifade edilerek bu sistem çözülmüştür. Sonsuz çözümün ne anlama geldiği,
bu düzenek üzerinde öğrencilere açıklanmıştır. Uygulanan test sorularına verilen cevaplar
incelendiğinde, bu tür uygulamaların konunun daha iyi kavranabilmesine yardımcı olabileceği
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lineer Cebir, Lineer Homojen Denklem Sistemleri, Gösteri Tekniği,

Abstract
In linear algebra courses for the solution of systems of homogeneous equations with real coefficients
in consisting n unknowns and k equations, the method of elimination is generally used. This issue can
also be supported by the graphical method when the unknown number is two or three. In a test
prepared for the students taking linear algebra course, students who find by using elimination method
that the given system of equations has an obvious or infinite solution, general results of the solution of
homogeneous systems have difficulty in expressing. In this study, except for the graphical
representation of homogeneous systems the effect of the expression of other images on the concept of
solution is being investigated. For this purpose, linear homogeneous system of equations can be
modeled by a mechanism based on Archimedes' principle. Students who have been tested on this
subject before, on the right and left arms of a scale when aligned at certain distances from the
equilibrium point is shown to be in balance of three different objects. By using the same objects, these
objects are located in different positions in the arms of the balance, two equilibrium states are shown.
These three states of equilibrium are expressed in three separate equations, this system is solved. What
this infinite solution means is explained to students on this mechanism. When the answers to the test
questions are examined, it is considered that such applications can help to better understand the
subject.
Keywords: Linear Algebra, Linear Homogenous Equation Systems, Demonstration Tecnique,

12

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI VE ÖĞRENME
ANLAYIŞLARI: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ
APPROACHES TO LEARNING AND CONCEPTIONS OF LEARNING OF HIGH
SCHOOL STUDENTS: A STRUCTURAL EQUATION MODELING
Dr. Öğretim Üyesi Miray Dağyar - Doç. Dr. Özlem Sadi - Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Çevik
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin biyoloji öğrenme anlayışları ile öğrenme yaklaşımları
arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesidir. Çalışma 480 lise öğrencisinin
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin Biyoloji öğrenme anlayışları ve öğrenme yaklaşımlarını
belirlemek için sırasıyla, “Biyoloji Öğrenme Anlayışı Ölçeği” ve “Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği”
uygulanmıştır. Çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkileri belirleyebilmek için yol modeli analizi
yapılmıştır. Analiz bulgularına göre, öğrencilerin biyoloji öğrenme anlayışları ile öğrenme
yaklaşımları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bunlar; ezberlemek ve bilginin arttırılması
değişkenleri ile hem yüzeysel öğrenme hem de derin öğrenme yaklaşımları arasında anlamlı ve pozitif
ilişkiler vardır. Sınava hazırlık, yüzeysel öğrenme yaklaşımları ve derin öğrenme yaklaşımları ile
anlamlı ve negatif yönlü olarak ilişkilidir. Ayrıca, uygulama, anlama, yeni bakış açısı oluşturma, derin
öğrenme yaklaşımlarını pozitif yönlü etkilerken, sadece anlama yüzeysel öğrenme yaklaşımlarını
negatif yönlü etkilemektedir. Bulgular ilgili alan yazındaki çalışmalar ışığında değerlendirilmiştir.
Bu çalışma Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından
desteklenmiştir. Proje Numarası: 15-M-14.
Anahtar Kelimeler: Yaklaşımları, Öğrenme Anlayışı, Biyoloji, Yapısal Eşitlik Modellemesi
Abstract
The purpose of the study is to examine the relationship between conceptions of and approaches to
biology learning of high school students with a structural equation modeling. The sample is 480 high
school students. Two questionnaires, Conceptions of Learning Science Questionnaire and Approaches
to Learning Questionnaire, were applied to the students to investigate their conceptions of and
approaches to learning biology. In this study, a path model analysis were conducted in order to
determine the relationships between the variables. According to the results, some significant relations
between students' conceptions of and approaches to learning biology. They are; memorizing and
increasing one's knowledge have significant and positive influences on surface approaches and also
deep approaches. Preparing for exams is significantly and negatively related with surface approaches
and deep approaches. Also, applying, understanding and seeing in a new way predict deep approaches
positively, whereas just understanding negatively affect surface approaches. The findings were
evaluated in the light of the studies related field literature.
This study was supported by the Scientific Research Projects Commission of Karamanoğlu
Mehmetbey University. Project Number: 15-M-14.
Keywords: Approaches to Learning, Conceptions of Learning, Biology, High School Students,
Structural Equation Modeling.
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ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE ALAN SEÇİMİ MOTİVASYONLARI: BEDEN
EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
PROFESSION OF TEACHING AND FIELD CHOICE MOTIVATIONS: AN
EXAMINATION ON PROSPECTIVE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
Doç. Dr. Olcay Kıremıtcı - Arş. Gör. Berkcan Boz - Arş. Gör. Dr. Lale Yıldız
ÖZ
Meslek ve alan seçimi, bireylerin sosyal kimlik gelişimlerini ve yaşam kalitelerini etkilemesinin yanı sıra,
toplumsal açıdan ekonomik gelişim ve üretimin sağlanması noktasında da etkili olmaktadır. Bu bağlamda,
toplumsal kültürün aktarılması, gelecek nesillerin yetiştirilmesi ve toplumun ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip
ehil insan gücünün oluşturulmasında kilit noktada görev alan öğretmenlerin mesleki seçim yönelimleri sosyal,
psikolojik ve ekonomik b oyutlarda önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle öğretmen adaylarının meslek
seçimlerini hangi amaç doğrultusunda yaptıkları ve meslek seçimine ilişkin motivasyonlarının hangi nedenlerle
şekillenmiş olduğu önemli bir araştırma konusu haline gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor
öğretmeni adaylarının meslek ve alan seçimi motivasyonlarının belirlenmesi ve çeşitli değişkenlere göre
incelenmesidir. Çalışmaya Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 76 (%38.6) kadın, 121
(%61.4) erkek olmak üzere toplamda 197 beden eğitimi öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak
öğretmen adaylarına yönelik meslek ve alan seçiminde motivasyon ölçeği (MASMÖ) kullanılmıştır. Elde edilen
veriye tanımlayıcı istatistik ve t-testi analizleri uygulanmıştır. Analiz sonuçları, beden eğitimi öğretmen
adaylarının en yüksek ortalama puanı, alan seçimi içsel motivasyon (X =4.12 .70) alt boyutunda aldığını
göstermektedir. Bunun yanı sıra, cinsiyet değişkeni dikkate alındığında, kadın öğretmen adaylarının
(X =3.625 .86) meslek seçimi dışsal motivasyon alt boyutunda erkek adaylara (X =3.36 .90) göre anlamlı
düzeyde daha yüksek ortalama puana sahip olduğu belirlenmiştir (t=-2.04; p<.05).Çalışmada elde edilen diğer
bir bulgu ise, YGS puanı nispeten düşük adayların alan seçimi dışsal motivasyon alt boyutunda anlamlı düzeyde
daha yüksek ortalama puanlara sahip oldukları yönündedir(t=2.25; p<.05).Sonuç olarak, beden eğitim ve spor
öğretmeni adaylarının meslek ve alan seçimi motivasyonları alt boyutlarında aldıkları puanlar açısından oluşan
anlamlı farkların, sosyal çevrenin etkisi ile sahip olunan yeterlilik ve beceri algısının bir ürünü olarak ortaya
çıktığı değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Meslek ve Alan Seçimi, motivasyon, öğretmenlik, Beden Eğitimi ve Spor

Abstract
Choosing a profession and a field affects individuals social identity developments and their quality of life as
well as having an extremely great importance in economic development and the maintenance of production in
social terms.The profession of teaching plays a pivotal role in transference of social culture,raising future
generations and the creation of competent man power that possesses the qualities required by
society.Therefore,the purpose of prospective teachers in choosing their profession and the reasons that shape
their motivation regarding their choice of profession constitute a significant research subject.The aim of present
study was to determine prospective physical education(PE) teachers motivations in choosing their profession
and field and to examine them in terms of several variables.The study was participated by a total of 197
prospective PE teachers,76(36.6%)women and 121(61.4%)men,studying at Faculty of Sports Sciences at Ege
Universtiy.The motivation scale on profession and field choice for prospective teachers was employed as data
collection tool.Descriptive statistics and t-test analyses were applied of the data collected.The results show that
the prospective PE teachers had the highest mean scores on the intrinsic reasons for field
choice(X =4.12 .70)sub-scale.Considering the variable of gender,it was determined that female prospective
teachers had a significantly higher mean score(X =3.625 .86)than the male prospective teachers(X =3.36 .90)on
the extrinsic reasons for profession choice sub- scale(t=-2.04;p<.05).In addition, the participants with relatively
lower YGS(Transition to Higher Education Examination) scores had significantly higher mean scores on the
extrinsic reasons for field choice sub-scale(t=2.25;p<.05).In conclusion,it could be stated that the significant
differences in the scores of prospective PE teachers on the sub-scales of profession and field choice motivations
come out as a result of their perceptions of competence and skills which they have with the influence of their
social environment.
Keywords: Profession and Field Choice, motivation, teaching, Physical Education and Sport
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ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN “ÖZEL EĞİTİMDE YARDIMCI
TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI” KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
Dr. Öğretim Üyesi Metehan Kutlu - Dr. Öğretim Üyesi Sinan Schreglmann –
Öğr. Gör. Nail Anıl Cinisli
ÖZ
Bu araştırma yardımcı teknolojilerin özel eğitim alanında hangi düzeylerde kullanıldığını, yardımcı
teknolojilerin kullanımına engel oluşturan faktörleri ve destek stratejilerini bu alanda çalışan
öğretmenlerin görüş ve düşünceleri temelinde belirlemeyi amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Bu
araştırmanın çalışma evrenini Hakkari İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ne bağlı 2017-2018 eğitimöğretim yılında faaliyet gösteren resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler
oluşturmuştur. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Athabasca Üniversitesi nden Linda Chmiliar
tarafından 2007 yılında geliştirilen anketten yararlanılmıştır. Araştırmaya farklı yaş gruplarındancinsiyetten ve farklı öğretim kademelerindeki özel gereksinimli öğrencilerle çalışan 211 öğretmen
katılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenleri özel eğitimde yardımcı teknolojilerin kullanımı
konusunda en çok engelleyen faktörlerin araç-gereçlerin maliyeti, karmaşıklığı, öğrenciler için yeterli
yardımcı teknoloji araç-gereçlerinin bulunmaması ve yardımcı teknolojilerle ilgili bilgi eksikliği
olduğu belirlenmiştir. Yardımcı teknolojilerin kullanımına ilişkin en önemli destek stratejileriyle ilgili
faktörlerin ise araç-gereçlerin sağlanmasıyla ilgili bütçe desteği, yardımcı teknolojilerle ilgili eğitim
desteği ve araç-gereçlerin kullanımında teknik desteğe erişim olduğu belirlenmiştir.
Bu çalışma Hakkari Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından Desteklenmiştir.
Proje Numarası: SB18BAP8
Anahtar Kelimeler: Yardımcı Teknolojiler, Özel Eğitim, Öğretmen Görüşleri
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PİYANO ÖĞRENME SÜRECİNİN ARKA PLANI: EBEVEYNİN ROLÜ
Doç. Dr. Elif Tekin Gürgen
ÖZ
Müzik alanında öğrenmeyi etkileyen faktörleri inceleyen çalışmalar test ve gözleme daha elverişli
izole ortam sağladığından öğretmen ve öğrencilerin sınıf içi davranışları, öğrenme- öğretme
yöntemleri veya kişilik özelliklerine daha çok yoğunlaşmışlardır ve bunların müziksel gelişim
üzerinde farklılık yaratıp yaratmadığı birçok çalışma ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Öğrenme
sürecindeki parametreleri incelerken araştırma odağının akla gelen ilk değişkenlerinin öğrenci ve
öğretmen olması olağandır ancak müzik gibi gündelik yaşamın neredeyse her anına nüfuz etmiş bir
alandaki öğrenme sürecinde hemen akla gelmeyen arka plandaki faktörler araştırmacılar tarafından
uzun süre göz ardı edilmiştir. Motivasyon, tutum, başarı gibi müziksel öğrenmeyi etkileyebilecek
değişkenlerin yalnızca öğretmen davranışları ile ilişkilendirilmesi meseleye sınırlı bakış getirmektedir.
Bu çalışmanın amacı çalgı öğrenme sürecini, çocukların bir şeyleri başarabilmelerine yönelik inanç ve
algılarının ailede şekillendiğine yönelik giderek güçlenen söylemlere dayanarak ebeveyn
davranışlarının erken dönem piyano öğrenme sürecine nasıl etki ettiğini kuramsal açıdan incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Piyano Eğitimi, Çalgı Öğrenme Süreci, Ebeveyn Desteği, Ebeveyn Davranışları
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SEGMENTAL MASTEKTOMİDE PEKTORAL PLANE BLOĞUNUN
POSTOPERATİ ANALJEZİYE OLAN ETKİSİ: OLGU SERİSİ SUNUMU
Dr. Öğretim Üyesi Onur Selvi
ÖZ
Postoperatif ağrı cerrahi travma ile başlayan ve dokunun iyileşmesi ile giderek azalan akut bir
durumdur. Segmental mastektomi meme neoplazmları cerrahisinde kullanılan ağrılı ve sık karşılaşılan
bir operasyondur. Segmental mastektomide postoperatif analjezi tedavisi için multimodal yaklaşım
kullanılmaktadır. Multimodal yaklaşımın bir ayağınıda rejyonel anestezi oluşturmaktadır. Ultrason
eşliğinde yapılan pektoral plane bloğu (PECS) bu amaçla kullanılan yöntemlerden biridir. PECS bloğu
PECS-I ve PECS II olmak üzere iki farklı uygulamaya sahiptir. Bu iki yöntem yakın zamanda PECS-I
ve PECS-II birlikte olacak şekilde veya erektör spina plan bloğu gibi diğer rejyonel anestezi
yöntemleri ile beraber kullanılmıştır. Biz de bu olgu serisinde PECS-I ve PECS-II bloğunun ortak
kullanımının segmental mastektomi sonrası postoperatif analjezik etkinliğini olgu serisi ile ortaya
koymak istedik.
Anahtar Kelimeler: Rejyonel Anestezi, Pecs Blok
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SPOR VE İZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ SEÇEN VE SEÇMEYEN
ÖĞRENCİLERİN, İZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PHYSICAL FITNESS LEVELS OF STUDENTS WHO
CHOOSE AND DO NOT CHOOSE TO SPORTS AND PHYSICAL ACTIVITY
LESSON
Dr. İlkay Orhan
ÖZ
Bu çalışmanın amacı spor ve fiziki etkinlikler dersi seçen ve seçmeyen öğrencilerin fiziksel uygunluk
düzeylerinin incelenmesidir. Bu amaçla 5. sınıf, 100 kız 109 erkek öğrencinin kuvvet, sürat, esneklik,
denge ve antropometrik özellikleri incelenmiştir. Erkek ve kızların değerleri ile seçmeli ders alan ve
almayanların değerleri, İndependent-Sample T Testi ile karşılaştırılmıştır. İstatistik işlemleri SPSS 18
for Windows paket programı kullanılarak yapılmıştır. Veriler değerlendirildiğinde, erkek ve kızların
yaş, ağırlık ve boy değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p<0,05). Seçmeli spor ve fiziki
etkinlikler dersi alan deneklerin yaş, ağırlık ve boy değeri ile almayanların değeri arasında anlamlı bir
fark bulunmamıştır (p<0,05). Erkek ve kızların beden kütle indeksi (BKİ) arasında anlamlı bir fark
gözlenmezken, % yağ değerleri arasında anlamlı fark gözlenmiştir (p<0,05). Seçmeli spor ve fiziki
etkinlikler dersi alanlar ile almayanların beden kütle indeksi (BKİ) değerleri arasında anlamlı bir fark
gözlenmezken, % yağ değerleri arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir (p<0,05). Erkek ve kızların
barfikste bükülü kol bekleme (BBKB) ve denge değerleri arasında anlamlı bir fark gözlenmezken,
durarak uzun atlama (DUA), mekik, 20 metre sürat koşusu ve esneklik değerleri arasında anlamlı fark
gözlenmiştir (p<0,05). Seçmeli spor ve fiziki etkinlikler dersi alan denekler ile almayan deneklerin
durarak uzun atlama (DUA), mekik, 20 metre sürat koşusu, barfikste bükülü kol bekleme (BBKB),
esneklik ve denge değerleri arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p<0,05). Seçmeli spor ve fiziki
etkinlikler dersinin seçimine, beden yağ yüzdesinin etkili olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Spor, Fiziki Etkinlikler, Seçmeli Ders, Fiziksel Uygunluk, Beden Eğitimi Dersi.

Abstract
The aim of study is to investigation the physical fitness levels of students who choose and do not
choose to sports and physical activity lesson. For this purpose, the strength, speed, flexibility, balance
and anthropometric properties of 100 female 109 male students studying in the 5th class were
investigated. Statistical method was performed using SPSS 18 for Windows. The values of students
who choose and do not choose to sports and physical activity lesson and boys and girls were compared
with Independent-Sample T Test. When the data were evaluated, there was no significant difference
between the age, weight and height values of boys and girls (p <0.05). There was no significant
difference between the age, weight and height values of students who choose and do not choose to
sports and physical activity lesson (p <0.05). There is no significant difference was observed between
body mass index (BMI) of boys and girls, while a significant difference was observed between % fat
values (p <0.05). There is no significant difference was observed between body mass index (BMI) of
students who choose and do not choose to sports and physical activity lesson, while a significant
difference was observed between % fat values (p <0.05). While there was no significant difference
between the bent arm hang test values and balance values of the girls and boys, there was a significant
difference between standing long jump, shuttle, 20 meters speed and flexibility values (p <0.05). There
was no significant difference between the bent arm hang test values, balance, standing long jump,
shuttle, 20 meters speed and flexibility values of students who choose and do not choose to sports and
physical activity lesson. It is thought that the percentage of body fat can be effective in the selection of
sports and physical activity lesson.
Keywords: Sports, Physical Activities, Elective Lesson, Physical Fitness, Physical Education.
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TARIM 4.0 VE İNSANSIZ HAVA ARACI KULLANIMI
Prof. Dr. Ali Musa Bozdoğan - Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan - Beyza Öztürk Erdem
ÖZ
Teknoloji; buhar makinası icadı ile başlamış, elektrik enerjisi ve elektronik sistemlerin kullanımı ile
hız kazanmıştır. Teknolojideki yenilikler günden güne yaygınlaşmakta ve sektörden sektöre
çeşitlenmektedir. Bu sektörlerden birisi de tarımdır. Tarımsal üretimde istenen verimin ve üretimin
gerçekleştirilmesi için ekim, gübreleme, ilaçlama, hasat vb. faaliyetlerin belirli zamanlarda
gerçekleştirilmesi ve sonlandırılması gerekmektedir. Bu nedenle teknolojinin tarımsal alanlarda
uygulamaları son yıllarda giderek artan bir hızla önem kazanmaktadır. Günümüzde sanayi üretiminde
sıkça kullanılan ve akıllı sistemlerin temeli olan “Endüstri 4.0” tarımsal üretimde de kullanılmaya
başlamıştır. Son yıllarda yapay zeka, üç boyutlu yazıcı, bulut veri bilişimi, nesnelerin interneti ve
otonom robot gibi ileri teknolojiler birçok sektör gibi tarım sektöründe de yer almaya başlamış,
kullanılan bu akıllı sistemler “Tarım 4.0” olarak adlandırılmıştır. Tarım 4.0, tarımsal üretimde verimi
ve kaliteyi artırmayı amaçlamaktadır. Tarım 4.0 ın uygulamada yoğun olarak yer alması teknolojik
gelişmelerden birisi olan insansız hava araçları (İHA) nın da tarımda veri edinme, işleme ve uygulama
teknolojisinde de kullanılmaya başlanmıştır. Böylece İHA lar bitkiye ve tarım alanlarına ait verileri
elde etmekte ve verileri işlemektedir. Buna bağlı olarak amaca uygun şekilde tarımsal uygulamaları
gerçekleştirebilmektedir. Bu çalışmada Tarım 4.0 da kullanılan akıllı sistemler ve teknolojiler
anlatılacak ve İHA ların Tarım 4.0 içerisindeki yeri ve önemi hakkında bilgiler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tarım 4.0, Teknoloji, Akıllı Tarım, İnsansız Hava Aracı.
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TARIMDA KAOLİN UYGULAMALARI
Prof. Dr. Ali Musa Bozdoğan - Beyza Öztürk Erdem
ÖZ
Tarımsal üretimde zararlılara karşı kullanılan pestisitlerin hedef dışı canlılara ve çevreye olumsuz
etkileri bulunmaktadır. Bu etkileri minimize etmek amacıyla çevre dostu alternatif mücadele
yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi de kaolin uygulamalarıdır. Kaolin; granit
kayaçlardan elde edilen ve Türkiye'de arı kil olarak bilinen bir kil türüdür. Boya, plastik, kozmetik ve
gıda sanayiinde kullanılmakla birlikte son yıllarda tarımsal uygulamalarda da kullanımı
yaygınlaşmaktadır. Kaolin uygulaması bitkilerin meyve ve yaprak kısımlarında meydana gelen güneş
yanığı etkisini azaltmakta, sıcaklık ve ışık stresini düşürmektedir. Böylece, bitki zararlıları kontrol
altına alınmakta ve dolayısıyla ilaç kullanımı azalmaktadır. Ayrıca bitkinin sıcaklık ve ışık stresi en
aza inmektedir. Sonuç olarak ürün verimi ve kalitesi artmaktadır. Tarımsal uygulamalarda kaplama
kili olarak adlandırılan kaolin, pülverizatör memelerinde sorun oluşturmadan ince toz yayıcıyapıştırıcı veya doğal malzeme ve pestisitlerle karıştırılmakta ve uygulanmaktadır. Bu çalışmada,
tarımsal üretimde kaolin uygulamaları hakkında bilgiler verilecek ve kaolin uygulama parametreleri
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Kaolin, Pestisit, Meyvede Güneş Yanıklığı.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARININ YAŞAM
DOYUMLARINI YORDAYICI ROLÜNÜN İNCELENMESİ
INVESTIGATING THE PREDICTIVE ROLE OF UNIVERSİTY STUDENT
ACADEMIC ACHIEVEMENT ON LIFE SATISFACTION
Dr. Öğretim Üyesi Öznur Tulunay Ateş - Dr. Öğretim Üyesi Neslin İhtiyaroğlu
ÖZ
Araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin not ortalamaları ile yaşam doyumları arasındaki
ilişkiyi belirlemek ve akademik başarılarının yaşam doyumlarını yordama gücünü incelemektir.
Araştırmada ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır. Öğrencilerin akademik başarıları kendilerinden
alınan not ortalaması bilgisi ile tespit edilmiştir. Araştırmada veri toplamak için, Diener, Emmons,
Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen ve Durak, Şenol-Durak ve Gençöz (2010) tarafından
Türkçeye uyarlanan “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçme aracı 2017-2018 eğitim öğretim
yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören basit tesadüfi
örnekleme yöntemi ile araştırmaya dahil edilen 219 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Verilerin
analizinde ANOVA ve Tukey testi, Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Akademik başarının
yaşam doyumunu ne şekilde yordadığı ise, basit doğrusal regresyon analizi ile tespit edilmiştir.
Araştırma sonuçları; öğrencilerin akademik başarılarına göre yaşam doyumlarının anlamlı farklılık
gösterdiğini, akademik başarının yaşam doyumundaki değişimin %006 sını açıkladığını ortaya
koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Akademik Başarı, Yaşam Doyumu.

Abstract
The main purpose of this study is to determine the relationship between university students' grade
point averages and life satisfaction in addition to investigate the role of academic achievement in
predicting life satisfaction. Relational screening model was used in the research. Students' academic
achievements were determined by information about grade point averages taken from students. Life
Satisfaction Scale, developed by Diener, Emmons, Larsen and Griffin (1985) and adapted into Turkish
by Durak, Şenol-Durak and Gençöz (2010), was used to collect data. The measurement tool was
applied to 219 university students being educated in the 2017-2018 academic year and selected by
using simple random sampling method in the Faculty of Engineering at Mehmet Akif Ersoy
University. ANOVA and Tukey test, Pearson Correlation Analysis were used for data analysis. How
academic success predicts life satisfaction is determined by simple linear regression analysis. The
results of the research showed that life satisfaction was significantly different according to the
academic achievement of the students and that academic success explained 006% of the change in life
satisfaction.
Keywords: University Students, Academic Achievement, Life Satisfaction

21

ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM SÜRECİNİ ETKİLEYEN AKTÖRLER
Doç. Dr. ırdevs Savı Çakar - Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyumunu etkileyen faktörleri
inceleyerek, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin uyumunu artıracak çalışmalara yönelik öneriler
geliştirmektedir. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin başa çıkması ve uyum sağlaması gereken
güçlüklerin yanı sıra acil çözümlenmesi gereken problemleri ile gelişim ve uyumları açısından riskli
bir dönemin içinde oldukları kabul edilmektedir. Üniversite öğrencileri lise yaşamı sonrasında değişen
akademik ve sosyal ortama uyum sağlamak, akademik beklentileri karşılayabilmek, aileden bağımsız
olmayı başarabilmek, arkadaş ve karşı cinsle olan ilişkilerini sorgulamak ve mesleki olanakları
araştırmak gibi birçok konuyla baş etmek durumunda kalmaktadır. Bu süreçte yaşadıkları sorunları
çözmekte bazen kendi kendilerine yeterli olabilirlerken, bazen de ebeveyn, arkadaş, öğretmen ya da
uzman yardımına ihtiyaç duyabilmekte, uyum düzeyi bozulan öğrencilerde zaman zaman ruh sağlığı
problemleri ortaya çıkabilmektedir. Bu doğrultuda üniversitelere oldukça önemli görevler
düşmektedir. Öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sürecini etkileyen faktörlerin incelenmesi,
hazırlanacak kapsamlı oryantasyon programlarının yanı sıra açılacak psikolojik danışma merkezleri ile
öğrencilerin ruh sağlığı ihtiyaçları karşılanabilir. Böylece üniversite yaşamına uyum sorunlarının yanı
sıra ciddi düzeyde ruh sağlığı problemleri yaşayan öğrencilere de psikolojik yardım verilebilir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite Yaşamı, Uyum, Psikolojik Danışma
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ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİSYEN LİDERLİĞİNİN BAZI DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Dr. Öğretim Üyesi Esra Karabağ Köse
ÖZ
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademisyen liderliği ile algılarını çeşitli değişkenler
açısından incelemektir. Öğretim üyeleri ile öğrenciler arasındaki etkileşimi liderlik kavramı ile
açıklayan bir kavram olan akademisyen liderliği; hümanistik liderlik, entelektüel liderlik ve öğretimsel
liderlik olmak üzere üç boyutta ortaya çıkmaktadır. Öğretim üyelerinin sınıf içi ve sınıf dışı süreçlerde
öğrencileri ile kurmuş olduğu insani ilişkilerin niteliği hümanistik liderlik boyutunu; öğretim
süreçlerini yönetme bağlamındaki yetkinlikleri öğretimsel liderlik boyutunu; entelektüel düzeydeki
etkileşimleri ise entelektüel liderlik boyutunu oluşturmaktadır (Köse, Karabağ Köse ve Baloğlu,
2018). Tarama modelinde yapılandırılan araştırmada, ölçme aracı olarak “Akademisyen Liderliği
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçme aracının yapısal özelikleri, doğrulayıcı faktör analizi ile
değerlendirilmiştir. İki farklı devlet üniversitesinde yürütülen araştırmada, küme örnekleme yöntemi
kullanılarak belirlenen 523 üniversite öğrencisi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin
analizinde yüzde, frekans ve standart sapma değerleri ile ANOVA ve t-testi kullanılmıştır. Araştırma
sonuçları, üniversitelerde akademisyen liderliğine ilişkin öğrenci algılarının; cinsiyet, sınıf düzeyi ve
okul gibi değişkenlere göre farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Üniversite, Akademisyen Liderliği.
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ZOR HAVA YOLU YÖNETİMİ BECERİSİ İÇİN MUTİPRO ESYONEL EĞİTİM
MODÜLÜ ÖNERİSİ
A MULTIPROFESSIONAL EDUCATIONAL MODEL PROPOSAL TO DIFFICULT
AIRWAY MANAGEMENT SKILLS
Dr. Mustafa Daloglu - Prof. Dr. Yeşım Şenol
ÖZ
Zor hava yolu komplikasyonları yıkıcı sonuçları ile dikkat çekmektedir. Zor hava yolu olan hastalar gerek acil
serviste gerekse ameliyathane ortamında yaşamı tehdit edecek kadar önemli riskler arz etmektedir. Morbidite ve
mortalite oranlarını düşürmek amacı ile kurulan multidisipliner takımların yaygınlığı giderek artmakta ve
etkinlikleri yapılan çalışmalarla desteklenmektedir. Koordineli çalışabilen başarılı multidisipliner takımlar
kurabilmek için mezuniyet öncesi tıp eğitimi programlarında multidisipliner eğitim stratejilerine yer vermek
faydalı olacaktır. Multiprofesyonel eğitim, sağlık alanındaki farklı eğitim temellerine sahip öğrencilerin, eğitim
süreçlerinin belli bir döneminde destekleyici, koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve diğer sağlık ilişkili
hizmetlerde iş birliğini teşvik etme amacı güden birlikte öğrenme sürecidir. Bu çalışmanın amacı mezuniyet
öncesi tıp fakültesi, hemşirelik fakültesi ve ilk ve acil yardım bölümü öğrencilerinin, farklı sağlık hizmeti veren
branşlar arasında işbirliği ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlayacak "Zor Hava Yolu Yönetim Becerisi"
eğitim modülü oluşturmaktır. Eğitim modülü 2018-2019 eğitim yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde
uygulanacaktır. Yukarıda belirtilmiş olan tüm bölüm öğrencilerinin temel yetkinliği olması nedeniyle modülün
konusu Zor Hava Yolu Yönetim Becerisi olarak belirlenmiştir. Modülün temel amacı zor hava yolu yönetim
becerisinin geliştirilmesinin yanı sıra üç farklı okulun öğrecilerinin işbirliği, iletişim ve profesyonalism
algılarının geliştirilmesidir. Eğiticiler konu ile ilgili üç farklı meslek grubundan seçilmiştir. Checklist ve 360derece değerlendirme yöntemleri ölçme aracı olarak seçilmiştir. Eğitim materyali olarak Laerdal SimMan-3G
simülasyon mankeninin kullanılması planlanmıştır. Multiprofesyonel eğitim gerek mezuniyet öncesi gerekse
mezuniyet sonrası tıp eğitiminde etkin bir yöntem olarak dikkat çekmektedir. Geliştirdiğimiz eğitim modülü ile
modüle katılan öğrencilerin zor hava yolu yönetimi, takım çalışması ve iletişim becerilerinin gelişeceğini ön
görmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Multiprofesyonel, Tıp, Eğitim, İletişim

Abstract
Difficult airway adverse events draw attention with their devastating consequences. Patients with difficult
airways present unique challenges in emergency situations, particularly outside the operating room, increasing
the risk of life-threatening complications. Multidisciplinary teams aimed to reduce the morbidity and mortality of
difficult airway adverse events are becoming more common as their useful effects are well documented. In order
to establish a coordinated, multidisciplinary team, implementation of multidisciplinary education strategies in
undergraduate curricula may be useful. Multiprofessional education is defined as the process by which a group
of students from the health-related occupations with different educational backgrounds learn together during
certain periods of their education, with interaction. The aim of this paper is to develop a multiprofessional
module about difficult airway management for undergraduate medical, nursery and emergency medicine
technician paramedic students in order to advance collaboration and communication skills between healthcare
professions. Education module subject to this study will be performed in 2018-2019 academic year in Akdeniz
University Faculty of Medicine. Medical students, nursery students and students from emergency medicine
technician paramedic school will compose the learner groups. Module subject is determined as “Difficult Airway
Management Skills” for its characteristics of being a core competency for each profession. The main aim of this
multiprofessional module is not only to teach the basic skills of difficult airway management, but also to
improve collaboration, professionalism and communication skills among the students from three different
schools. The educators are chosen from three professions related to the subject. Checklist and 360-degree
evaluation methods are determined as assessment tools. It is planned to use Laerdal SimMan-3G simulation
manikin as lecture tool. Multiprofessional education is a significant method for both undergraduate and
postgraduate medical education. With the education module we developed, we predict to enhance the difficult
airway management, teamwork and communication skills of the participants.
Keywords: Multiprofessional, Medical, Education, Communication
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153^SM ÇEKİRDEĞİNDE TABAN DURUM KARIŞIMLARININ MANYETİK
MOMENTE ETKİSİ
EFFECT OF GROUND STATE MIXTURES ON MAGNETIC MOMENT IN 153^SM
NUCLEUS
Doç.Dr. Hakan Yakut - Arş. Gör. Dr. Emre Tabar
ÖZ
153^Sm çekirdeği, dönme ve titreşim özelliklerinin her ikisinin olduğu bir seviye spektrumuna sahip
152^Sm ve iyi deforme 154^Sm çekirdekleri arasında olduğundan özellikle ilgi çekmektedir. Bu
çekirdeğin taban-durumunun 3/2 [402] ve 3/2 [651] konfigürasyonlarının kuvvetli bir karışımı olduğu
iyi bilinmektedir. Bu çalışmada Kuaziparçacık-fonon nükleer model (QPNM) bazında taban-hal
manyetik momentleri için elde edilen analitik ifadeler kullanılarak 153^Sm çekirdeği için teorik
hesaplamalar yapılmıştır. Taban hal manyetik momentine 3/2 [402] ve 3/2 [651] konfigürasyonlarının
katkı oranları sırasıyla % 20 ve %80 civarında olduğunda hesaplanan manyetik moment değeriyle
deneysel değer karşılaştırıldığında oldukça iyi bir uyum elde edilmiştir. Ayrıca teorik hesaplardan elde
edilen bu karışım oranları literatürdeki deneysel çalışmalarınkiyle uyuşmaktadır. Bu çalışmada iç
manyetik moment (gK) ve efektif spin g factor(gseff.) gibi bazı taban-hal manyetik özellikleri de
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: 153sm, Qpnm, Manyetik Moment, Efektif Spin G Faktör

Abstract
The nucleus 153^Sm is of particular interest since it occurs between 152^Sm, which has a level
spectrum with both rotational and vibrational characteristics, and the well-deformed 154^Sm nucleus.
It is well known that the ground-state of 153^Sm is a strong mixture of the K=3/2+ [402] and 3/2+
[651] configurations. In this study theoretical calculations for the 153^Sm have been made by using
the analytical expressions obtained for ground-state magnetic moments based on the QuasiparticlePhonon Nuclear Model (QPNM). The calculated magnetic moment values are in close agreement with
the experimental data when the ground-state mixture rates of the 3/2 [402] and 3/2 [651]
configurations are around 80% and 20%, respectively. Furthermore, these mixing ratios obtained from
the theoretical calculations are consistent with those of the experimental studies in the literature. In
this research, some ground-state magnetic properties such as intrinsic magnetic moment (gk) and
effective spin g factor (gseff.) are also determined.
Keywords: 153^sm, Qpnm, Magnetic Moment, Effective Spin G Factor
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ASAL HALKALARIN KAPALI LİE İDEALLERİNDE (α,α)- TÜREVLER.
ON CLOSED LIE IDEALS OF PRIME RINGS WITH GENERALIZED (α,α)DERIVATIONS.
Dr. Öğretim Üyesi Barış Albayrak - Dr. Öğretim Üyesi Didem Yeşıl
ÖZ
Bu makalede, genelleştirilmiş (α,α)- türevli asal halkaların Lie ideallerinin değişmelilik özelliği
üzerine çalışılmıştır. R, karakteristiği 2'den farklı asal halka, L kare kapalı Lie ideali ve F:R→R,
d(Z(L))∩Z(L)≠(0) koşulunu sağlayan (α,α)- türev d ile belirli sıfırdan farklı genelleştirilmiş (α,α)türev olsun. Aşağıdaki koşullar altında L⊆Z(R) olduğu ispatlanmıştır. (i) [F(x),x]∈Z(R) her x∈L. (ii)
F(x)∘x∈Z(R) her x∈L. (iii) [F(x),F(y)]-[x,y] her x,y∈L. (iv) F(x)∘F(y)-x∘y∈Z(R) her x,y∈L. (v)
[F(x),F(y)]-x∘y her x,y∈L. (vi) F(x)∘F(y)-[x,y]∈Z(R) her x,y∈L. (vii) F[x,y]-x∘y ∈ Z(R) her x,y∈L.
(viii) F(x∘y)-[x,y] ∈ Z(R) her x,y∈L. (ix) [F(x),α(y)]-[x,y] ∈ Z(R) her x,y∈L. (x) F(x)∘α(y)-x∘y ∈ Z(R)
her x,y∈L. Ayrıca iki genelleştirilmiş (α,α)- türev F,G:R→R alınarak aşağıdaki koşullar altında
L⊆Z(R) olduğu gösterilmiştir. (i) [F(x),G(y)]-[x,y]∈Z(R) her x,y∈L. (ii) F[x,y]-[y,G(x)]∈Z(R) her
x,y∈L. (iii) F(x∘y)-y∘G(x)∈Z(R) her x,y∈L. (iv) [F(x),x]-[x,G(x)]∈Z(R) her x,y∈L. (v) F(x)∘xx∘G(x)∈Z(R) her x,y∈L.
Anahtar Kelimeler: Prime Ring, Lie İdeal, Generalized (α,α)- Derivation

Abstract
In this paper, we study commutative property on Lie ideals of prime rings with generalized (α,α)derivation. Let R be a prime ring with characteristic not 2, L be a square closed Lie ideal of R and
F:R→R be a nonzero generalized (α,α)- derivation with associated (α,α)- derivation d such that
d(Z(L))∩Z(L)≠(0). We study following conditions and prove L⊆Z(R). (i) [F(x),x]∈Z(R) for all x∈L.
(ii) F(x)∘x∈Z(R) for all x∈L. (iii) [F(x),F(y)]-[x,y] for all x,y∈L. (iv) F(x)∘F(y)-x∘y∈Z(R) for all
x,y∈L. (v) [F(x),F(y)]-x∘y for all x,y∈L. (vi) F(x)∘F(y)-[x,y]∈Z(R) for all x,y∈L. (vii) F[x,y]-x∘y ∈
Z(R) for all x,y∈L. (viii) F(x∘y)-[x,y] ∈ Z(R) for all x,y∈L. (ix) [F(x),α(y)]-[x,y] ∈ Z(R) for all x,y∈L.
(x) F(x)∘α(y)-x∘y ∈ Z(R) for all x,y∈L. Also, we investigate following conditions and prove L⊆Z(R)
for two nonzero generalized (α,α)- derivations F,G:R→R with associated (α,α)- derivations d,g:R→R
respectively. (i) [F(x),G(y)]-[x,y]∈Z(R) for all x,y∈L. (ii) F[x,y]-[y,G(x)]∈Z(R) for all x,y∈L. (iii)
F(x∘y)-y∘G(x)∈Z(R) for all x,y∈L. (iv) [F(x),x]-[x,G(x)]∈Z(R) for all x,y∈L. (v) F(x)∘x-x∘G(x)∈Z(R)
for all x,y∈L.
Keywords: Prime Ring, Lie İdeal, Generalized (α,α)- Derivation
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DEĞİŞKEN GECİKMELİ BİRİNCİ MERTEBEDEN Dİ ERANSİYEL
DENKLEMLERİ ÇÖZMEK İÇİN BESSEL KOLLOKASYON METODU
BESSEL COLLOCATION METHOD FOR SOLVING FIRST ORDER
DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH VARIABLE DELAYS
Doç. Dr. Şuayip Yüzbaşı - Gamze Yıldırım
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, birinci mertebeden homojen olmayan lineer değişken katsayılı ve değişken
gecikmeli diferansiyel denklemi çözmek için nümerik bir metot vermektir. Metot, başlangıç koşulu
altında yaklaşık çözüm elde etmek için birinci tür Bessel fonksiyonlarına dayalı bir kollokasyon
metodudur. Bu yöntem için, çözüm formunun matris formunda ifade edilmesi gerektiğinden, ilk olarak
birinci tür Bessel fonksiyonları ve türevleri matris formunda yazılır ve daha sonra denklem ve koşul
çözüm formunun matris formu kullanılarak temsil edilir. İkinci olarak, kollokasyon noktaları
tanımlanır ve bu kollokasyon noktaları yardımıyla denklem cebirsel denklem sistemine indirgenir.
Daha sonra, bu cebirsel sistem ve çözüm formunun matris formunda ifade edilen koşullar kullanılarak
yeni bir cebirsel sistem elde edilir. Böylece, bu sistem çözülür ve elde edilen çözümler birinci tür
Bessel fonksiyonlarına bağlı olarak elde edilmiş olur. Ek olarak, yöntem için hata tahmini verilir ve
yöntem nümerik örneklerle test edilir. Ayrıca, nümerik sonuçlar Matlab programı yardımıyla
hesaplanır ve tablo ve grafikler incelenerek sonuçlar hakkında bilgi verilir.
Anahtar Kelimeler: Değişken Gecikmeli Diferansiyel Denklemler, Bessel Kollokasyon Metodu,
Birinci Tür Bessel Fonksiyonları, Değişken Gecikme.

Abstract
The aim of this study is to present a numerical method to solve first order non-homogeneous linear
differential equations with variable coefficients and variable delays. The method is a collocation
method based on the Bessel functions of the first kind to obtain approximate solutions under the initial
conditions. For this method, since the solution form must be expressed in the matrix form, firstly, the
Bessel functions of the first kind and their derivatives are written in matrix form, and then the equation
and conditions are represented using the matrix form of the solution form. Secondly, the collocation
points are defined and the equation is reduced to the system of algebraic equations with the help of
these collocation points. Then, a new algebraic system is obtained by using this algebraic system and
the conditions expressed in the matrix form of solution form. Thus, this system is solved and the
solutions are obtained depending on the Bessel functions of the first kind. In addition, an error
estimate is given for the method and the method is tested with numerical examples. Additionally,
numerical results are calculated with the help of Matlab program and tables and graphs are analyzed
and information about the results is given.
Keywords: Differential Equation With Variable Delays, Bessel Collocation Method, the Bessel
Functions of the First Kind, Variable Delay.
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ÜNİVERSİTELERİN EKONOMİK ETKİ VE KATKILARI: İZİK TEMELLİ
SANAYİ
ECONOMIC CONTRIBUTION AND IMPACT OF UNIVERSITIES: PHYSICS BASED
INDUSTRY

Dr. Bahadır Sayğı
ÖZ
Üniversite kelimesi köken olarak Latince den geldiği için anlam olarak birçok dilde ve birçok sözlükte
aynı anlama gelmektedir. Genel olarak bir derece için yüksek seviyede eğitim verilen yer demektir.
Günümüz üniversiteleri hala eğitim yönünü korumakla birlikte kelime sanayi devriminden günümüze
zaman içerisinde birkaç değişime maruz kalmıştır. Üniversite artık sanayi 4.0, yapay zekâ ve kısaca
inovasyon ve ekonomi anlamını taşımaktadır. Üniversite ile inovasyon ve ekonomiyi bir iki cisim
problemi olarak kabul edecek olursak, bu sistemin parçaları birbirini beslemektedir. Bu çalışmada,
farklı ülkelerden üniversitelerin ülke ve kıta ekonomilerine olan katkılarını Birleşik Krallık ta 2
milyon, Fransa da 1,9 milyon ve Almanya da 4 milyona yakın insanın istihdam edildiği fizik temelli
sanayi üzerinden tartışacağız.
Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Üniversite, Fizik
Abstract
The university as a word is defined “a high-level educational institution in which study degrees and
academic research is done” or “a place where students study at a high level to get a degree” in several
dictionaries in several languages, which is not surprising since its roots date back to Latin world. The
contemporary universities still hold their this side in educational part, however, the word has been
objected to an evolution during time since the industrial revolution. Nowadays, the university means
that improved life chances and opportunities, industry 4.0, artificial intelligence, increased knowledge
and social mobility, briefly innovation and economy. The funds for academic research are now asking
outputs, which will affect directly the national incomes of countries. Therefore, if we accept the
university and innovation with economy is a two body system, parts the system are feeding and
driving each other. In the present work, we are planning to discuss the economic contribution of
universities in different countries over physics based industry since number of employee in the
pronounced field is 2 million in U.K., 1.9 million in France and 4 million in Germany.
Keywords: Economic, University, Physics Based Industry,
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EN VE MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE CEBİR KULLANIMINA YÖNELİK
ÖĞRENCİ TUTUMLARI
STUDENT ATTITUDES TOWARDS ALGEBRA IN SCIENCE AND
MATHEMATICS TEACHING
Murat Şırecı - Prof. Dr. Sakıne Serap Avgın
ÖZ
Bu çalışma fen ve matematik öğretiminde cebir kullanımına yönelik öğrenci tutumlarını ölçmek
amacıyla yapılmıştır. Çalışma ile öğrencilerin fen ve matematik öğretiminde cebir kullanımına yönelik
algıları belirlenmek istenmiştir. Yapılan çalışma ile fen ve matematik öğretiminde cebir kullanımının
öğrencilerde oluşturduğu kaygıları çeşitli değişkenler açısından ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Fen ve
matematik öğretiminde oluşan kaygıların belirlenebilmesi ve kaygıların kontrol edilebilmesi açısından
bu çalışma gerekli görülmüştür. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem belirlenmesinde
kolay örneklem metodu benimsenmiştir. Araştırmanın evrenini 2018-2019 öğretim yılında
Kahramanmaraş ilinde zorunlu hizmet bölgesinde bulunan bir okulda ve zorunlu hizmet bölgesinde
bulunmayan bir okulda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Karaca
(2016) tarafında geliştirilen 28 maddelik ‘Cebir Öğrenme Alanı Tutum Ölçeği (CTÖ), 5 li likert tipi
bir ölçek kullanılmıştır. CTÖ dört faktörden;“İlgi”,“Davranışsal”, “Duyuşsal” ve “Kaygı”
oluşmaktadır. Verilerin analizi SPSS programı ile yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin tutum
düzeyleri cinsiyet, sınıf, öğrenim gördükleri okul gibi bağımsız değişkenler açısından incelenmiştir.
Elde edilen verilerin analizleri yapılarak istatistiki farklılıklar tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cebir, Fen, Matematik, Kaygı, Tutum, İlgi, Davranışsal, Duyuşsal

Abstract
This study was conducted to measure student attitudes towards algebra use in science and mathematics
teaching. The study aimed to determine students' perceptions about the use of algebra in science and
mathematics teaching. The aim of this study is to reveal the concerns of algebra in the teaching of
science and mathematics in terms of various variables. This study was deemed necessary in order to
determine the anxiety and to be able to control the anxieties in science and mathematics education.
Screening model was used in the study. Easy sampling method was adopted in the determination of
the sample. The population of the study consisted of the students who were studying in a school in the
compulsory service region in Kahramanmaraş province in the 2018-2019 school year and in a school
not in the compulsory service area. 28-point developed by Karaca (2016) for data collection Algebra
Learning Area Attitude Scale‘ 5-point Likert-type scale was used. CTO from four factors; ”Interest“,
”Behavioral“, ”Affective“ and ”Anxiety“ it is formed. Data were analyzed using SPSS software.
Araştırmaya katılan öğrencilerin tutum düzeyleri cinsiyet, sınıf, öğrenim gördükleri okul gibi bağımsız
değişkenler açısından incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizleri yapılarak istatistiki farklılıklar
tespit edilmiştir.
Keywords: Algebra, Fen, Matematik, Anxiety, Tutum, İlgi, Behavioral, Affective
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GÖLLERİN BİR SİSTEMİNİN KİRLİLİK MODELİNİ ÇÖZMEK İÇİN HERMİTE
POLİNOM YAKLAŞIMI
HERMITE POLYNOMIAL APPROACH FOR SOLVING MODEL OF THE
POLLUTION OF A SYSTEM OF LAKES
Doç. Dr. Şuayip Yüzbaşı
ÖZ
Kirlilik çevremiz için çok ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu sebeple çevrenin temiz korunması
önemlidir. Bu çalışmada, birbirine bağlanan kanallara sahip üç gölün kirlilik sorunu ile ilgili bir
matematiksel model ele alınır. Bu model problem bir lineer diferansiyel denklem sistemine karşılık
gelir. Hermite polinomlarını kullanan bir kollokasyon metodu ile bu model problem nümerik şekilde
çözülür. Matris bağıntıları ve kollokasyon noktaları aracılığıyla yöntem tanımlanır ve sunulan yöntem
ile model problem bir lineer cebirsel denklem sistemine dönüştürülür. Bu sistem çözülerek yaklaşık
çözüm formunun katsayıları elde edilir. Böylece, yaklaşık çözüm bulunur. Tekniğin geçerliliğini ve
uygulanabilirliğini göstermek için sayısal uygulamalar yapılır.
Anahtar Kelimeler: Göllerin Bir Sisteminin Kirlilik Modeli, Diferansiyel Denklemler, Hermite
Kollokasyon Metodu, Hermite Polinomları.

Abstract
Pollution is a very serious threat to our environment. For this reason, clean protection of the
environment is important. In this study, a mathematical model related to the pollution problem of three
lakes with interconnected channels is considered. This model problem corresponds to a system of
linear differential equations. This model problem is solved numerically by a collocation method using
Hermite polynomials. The method is defined by means of matrix relations and collocation points, and
the model problem is transformed into an linear algebraic equation system by the presented method.
This system is solved to obtain the coefficients of the approximate solution form. Thus, the
approximate solution is found. Numerical applications are performed to demonstrate the validity and
applicability of the technique.
Keywords: Model of the Pollution of a System of Lakes, Differential Equations, Hermite Collocation
Method, Hermite Polynomials.
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KARAÖZ (ANTALYA TÜRKIYE) HALILARINDA BİTKİ VE HAYVAN
MOTİ LERİ
PLANTS AND ANIMALS MOTI S İN KARAOZ (ANTALYA TURKEY) CARPETS
Prof. Dr. Mehmet Zeki Yıldırım
ÖZ
Bu çalışmada doğal yaşamda yer alan bitki ve hayvan figürlerinin, dokuma sanatı üzerine etkilerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak Antalya'nın Aksu İlçesi Karaöz köyünde 12 adet
el dokuması dokuma halı ve Namazlağ incelenmiştir. Halı - namazlağların 10-35 yıl önce dokunduğu,
farklı renklerde olabildiği ve dokumacının beğenisini yansıttığı görülmüştür. Halıdaki motifler,
dokuma özelliklerine bağlı olarak çevrede yaşayan bitki ve hayvan isimleri ile tanımlanmaktadır.
Bunlar: kurt ağzı (wolf mouth), deve (camel), papatya (daisy), yaprak (leaf), ayı eli (bear hand). Also
other motives have named with different materials: yıldız (star), tabanca (gun), beş taş (beş taş), top
(ball), heybe (saalebag) and şeker (candy).
Anahtar Kelimeler: Halı, Bitki Motifi, Hayvan Motifi, Türkiye

Abstract
In this study, it is aimed to determine the effects of plant and animal figures in natural life on weaving
art. In accordance with this aim, 12 hand-woven carpets and carpets were investigated in Karaöz
village of Antalya Aksu District. It has been seen that the carpet - pants touched 10-35 years ago,
could be in different colors and reflected the liking of the weaver. The motifs on the carpet are defined
by the names of plants and animals living in the environment depending on the weaving properties.
These are: kurt ağzı (wolf mouth), deve (camel), papatya (daisy), yaprak (leaf), ayı eli (bear hand).
Also other motives have named with different materials: yıldız (star), tabanca (gun), beş taş (beş taş),
top (ball), heybe (saalebag) and şeker (candy).
Keywords: Carpet, Plants Motives, Animal Motives, Turkey
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TEK-A’LI DE ORME ÇEKİRDEKLERDE TABAN-DURUM MANYETİK
MOMENTİNE SPİN POLARİZASYONUN ETKİSİ
EFFECT OF SPIN POLARIZATION ON THE GROUND-STATE MAGNETIC
MOMENT IN THE ODD-A DEFORMED NUCLEI
Doç. Dr. Hakan Yakut - Arş. Gör. Dr. Emre Tabar
ÖZ
Tek kütle numaralı çekirdeklerin taban durum manyetik özelliklerinin izahı deforme çekirdeklerin
karmaşık yapısını anlamada çok bilgi vericidir. Tek-A lı deforme çekirdeklerin birçoğunun taban
durum manyetik momentleri deneysel olarak ölçülmüş olup literatürde çok sayıda çalışma mevcuttur.
Fakat manyetik momentlerin ve manyetik momente etki eden spin polarizasyonun araştırıldığı teorik
çalışmaların birçoğu deneysel değerleri açıklamaktan uzaktır. Bu çalışma da periyodik tablonun
lantanitler bölgesinde yer alan birkaç çekirdeğin izotop zincirleri için manyetik momentler ve efektif
spin g faktörler Kuaziparçacık-Fonon Nükleer Model (QPNM) çerçevesinde teorik olarak
araştırılmıştır. Çalışılan çekirdeklerin taban durumlarının kuaziparçacık-fonon etkileşmelerinden zayıf
biçimde etkilendiği ve bu etkileşmelerin taban durum dalga fonksiyonlarına katkısının oldukça küçük
(% 0.01 civarı) olduğu görülmüştür. Spin jiromanyetik faktörün renormalizasyonunun teorik olarak
açıklanması nükleer yapı fiziğinin en önemli problemlerinden biridir. Bu yüzden efektif spin
jiromanyetik faktör için teorik bazda bu çalışmada elde edilen sonuçlar literatürdeki fenemolojik
değerler ile de uyuşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Qpnm, Manyetik Moment, Efektif Spin G Faktör

Abstract
The explanation of the ground state magnetic properties of odd-mass nuclei is very informative in the
sense of the complex structure of the deformed nuclei. Some of the odd-A deformed nuclei have
experimentally measured the ground-state magnetic moments, and a large number of studies are
available in the literature. However, many of the theoretical studies investigating the effects of spin
polarizations on magnetic moments and magnetic moments are far from explaining experimental
values. In this study, the magnetic moments and the effective spin g factors for the isotope chains of
several nuclei in the lanthanides region of the periodic table were investigated theoretically within the
framework of Quasiparticle-Phonon Nuclear Model (QPNM). It has been found that the ground states
of the studying nuclei are poorly affected by quasiparticle-phonon interactions and that these
interactions are quite small (approximately 0.01%) in the ground state wave functions. The theoretical
explanation of the renormalization of the spin gyromagnetic factor is one of the most important
problems of nuclear physics. Therefore, the results obtained in this study on the theoretical basis for
the effective spin gyromagnetic factor are consistent with the phenomological values in the literature.
Keywords: Qpnm, Magnetic Moment, Effective Spin G Factor
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SİHİRLİ BİR KABUĞUN ÖTESİNDE MEYDANA GELEN DEFORMASYONA
NÖTRON-PROTON ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN KATKISI
THE EFFECT OF NEUTRON-PROTON INTERACTION ON THE BUILDING OF
DEFORMATION BEYOND A MAJOR SHELL

Dr. Bahadır Sayğı
ÖZ
Atom çekirdeği sahip olduğunu sınırlı sayıda nükleon sayısı nedeni ile bir kuantum çok cisim
problemidir. Çekirdeğin geometrisinde meydana gelen değişim uzun zamandır ilgi çeken bir konudur.
Çekirdeğin geometrisinde meydana gelen bu küresellikten sapma olayı ile ortaya çıkan nükleer
deformasyonlar için iki varsayım mevcuttur. Bu yaklaşımlardan ilki olan Kabuk Modeli nükleer
deformasyonu izoskaler nötron-proton arasındaki ilişkiden kaynaklandığını öne sürerken, deforme
ortalama alan yaklaşımları bu deformasyonun nötron-nötron, proton-proton ve nötron-proton
arasındaki ilişkilerin bir toplamı olduğunu ileri sürmektedir. Bu çalışmada, nükleer deformasyonun
nedenini Segre Tablo sunda yer alan farklı kütle bölgesinde bulunan çekirdekler üzerinden
tartışacağız.
Anahtar Kelimeler: Kuadrupol-Kuadrupole Etkileşim, Nötron-Proton Etkileşim, Nükleer
Deformasyon
Abstract
Atomic nucleus is a quantum many body problem due to the structure consisting of finite number of
nucleons. The evolution in the geometry of nuclei is a long standing research of interest. The nuclear
deformation emerge from the deviation in the spherical geometry are assumed to be from two different
approaches. While one of the approach within the shell model propose nuclear deformation is built by
isoscalar neutron-proton interaction, the other one is deformed mean field approaches assert that
deformation is shaped by the sum of neutron-neutron, proton-proton and neutron-proton interactions.
In the present work, we will discuss the physical cause which lead us to nuclear deformation over the
nuclei from different mass regions in the Segre Chart.
Keywords: Quadrupole-Quadrupole İnteraction, Neutron-Proton İnteraction, Nuclear Deformation
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BALIK YAĞININ İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ
atma Çıldır Çallı
ÖZ
Özellikle son yıllarda insan beslenmesinde çok büyük öneme sahip olan balık, su ürünlerinin büyük
bir kısmını oluşturmaktadır. Beslenme açısından bakacak olursak balık gerek kimyasal yapısı gerek
gıda değeri ile çok mükemmel bir deniz ürünüdür. Balıklar, yapılarında yüksek oranda protein
bulundurmaları, bu proteinlerinin biyolojik değerinin çok yüksek olması, insanların sağlıkları için
ihtiyaç duydukları yağ asitlerini içermeleri, yüksek düzeyde mineral ve vitamin kaynağı olmaları, bağ
dokusunun azlığı ve kolay sindirilmesi nedeniyle insanlar için önemli bir besin kaynağıdır. Ayrıca
balık etlerinin lezzeti, protein ve yağ içeriği ile yakından ilişkili olup, bu bileşenlerin mevsimsel olarak
değişimleri insanların tercihini, etkileyen temel faktörlerden biridirPUFA ların (Çoklu doymamış yağ
asitleri ) insan vücudunda kan basıncını düzenledikleri, trigliserid ve kolesterol seviyesini düşürdüğü
ve dolayısı ile kalp krizi riskini azalttığı ileri sürülmüştür. İnsan vücudunda yağ asitleri bakımından en
zengin organ beyindir. PUFA ların(Çoklu doymamış yağ asitleri ) beyin fonksiyonlarında önemli rol
oynadıkları bildirilmiştir. Sinir hücrelerinde uyarıların iletilmesinde önemli oldukları, PUFA
eksikliğinde öğrenme kabiliyetinde azalma olduğu, yaşlı insanlarda buna bağlı olarak hatırlama
güçlükleri olduğu tespit edilmiştir Sonuçta bu yağ asitlerinin kalp krizi, kalp damar hastalıkları,
depresyon, migren türü baş ağrıları, eklem romatizmaları, şeker hastalığı, yüksek kolesterol ve
tansiyon, bazı alerji türleri ile kanser gibi birçok hastalıktan korunmada önemli etkisi olduğu tespit
edilmiştir ık etinde bulunan yağların, diğer yağlara göre sağlığın korunmasında ve tedavi sürecindeki
rolü üst seviyelerdedir. Balık yağının içerisinde bulunan karbon sayısı ve doymamışlık oranı yüksek
olan bu yağ asitleri hücre zarının yapısında rol alıp, hücre zarının akışkanlık ve geçirgenliğinde görev
almaktadır. çalışmamızda sazan balığının mevsimsel olarak total yağ asitleri araştırılmıştır.Nİ
Anahtar Kelimeler: Balık Yağı, taotal Yağ Asitleri, omega
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BÜYÜK HADRON ÇARPIŞTIRICISININ ATLAS DEDEKTÖRÜ
ATLAS DEDECTOR OF LARGE HADRON COLLIDER
Prof. Dr. İlkay Türk Çakır - Dr. Öğretim Üyesi Sınan Kuday
ÖZ
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) dört adet dedektöre sahiptir Bunlardan ATLAS dedektörü
dünyanın en büyük dedektörü olup ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) olarak adlandırılmıştır. Her
biri 100 milyar proton içeren iki parçacık demeti, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda zıt yönde
ivmelendirildikten sonra ATLAS dedektörünün ortasında çarpıştırılır. Bu poster çalışması ATLAS
dedektörünün özellikleri ve ATLAS dedektörüne Türkiyeden yapılan çalışmaların özetini içerir.
Anahtar Kelimeler: Atlas, Büyük Hadron Çarpışması, Dedektör.

Abstract
The large Hadron Collider (LHC) has four detectors. The ATLAS detector is the world's largest
detector and named as ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS). The two particle bunches, each
containing 100 billion protons, are collided in the middle of the ATLAS detector after being
accelerated in the opposite direction in the Large Hadron Collider. This poster includes a summary
which the features of the ATLAS detector and studies done by the ATLAS group in Turkey.
Keywords: Atlas, Large Hadron Collider, dedector
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İKİ MİLLET BİR ŞİİR
Prof. Dr. Tülin Arseven
ÖZ
Neşe Yaşın 1959 yılında Lefkoşa da doğmuştur. Kıbrıs Türk Şiirinin önde gelen şairlerinden Özker
Yaşın ın (Lefkoşa – 1932, İstanbul - 2011) kızı, şair ve araştırmacı Mehmet Yaşın ın (Lefkoşa - 1958)
kardeşidir. Şiirleri Sanat Emeği, Yazko Edebiyat, Varlık ve Adam Sanat gibi Türk edebiyatının önde
gelen dergileri tarafından yayımlanır. Çocuklar için yazdığı şiirlerini topladığı Sümbül ile Nergis
(1979) yayımlanan ilk şiir kitabıdır. Bunu Savaşların Gözyaşları (1980), Kapılar (1992), Ay Aşktan
Yapılmıştır (2001), Bellek Odaları (2005), Şiir Seçkisi (2008) ve Üşümüş Kuşlar (2016) adlı diğer şiir
kitapları izler. Şiir kitaplarının yanı sıra Üzgün Kızların Gizli Tarihi (2002) adlı bir romanı ve Şiirle
Hatırlamak (2013) adını taşıyan bir de inceleme kitabı bulunmaktadır. Kıbrıslı Rum şairlerden şiir
çevirileri yapan Neşe Yaşın ın kendi şiirleri de Rumcaya çevrilmiştir. Bu çalışmaya konu olan Hangi
Yarısını? başlıklı şiiri de Rumcaya çevrilmiş, Kıbrıs ta hayli sevilmiş ve hatta Rum besteci Marios
Tokas tarafından bestelenmiştir. Bu çalışmada Hangi Yarısını? şiiri Kıbrıs ın yakın tarihi de dikkat
alınarak nitel araştırma yöntemleri ile incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Neşe Yaşın, Şiir, Kıbrıs, Bestelenmiş Şiirler
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KAZAKİSTAN'DA BAĞIMSIZLIKTAN SONRA ONAYLANMIŞ COĞRA YA
TERİMLERİ
GEOGRAPHY TERMS APPROVED IN KAZAKHSTAN AFTER THE
INDEPENDENCE
Dr. Öğretim Üyesi Lazzat Urakova Yanç
ÖZ
Kazak Türkçesindeki coğrafya terimleri üzerine Türkiye de özel olarak yapılmış hiçbir sözlük
çalışması yoktur. Söz konusu eksikliği gidermek amacıyla kaleme alınacak olan bu çalışmada
Kazakistan Devlet Terminoloji Komisyonu nun 1990-2009 yılları arasında onayladığı terimlerin yer
aldığı Bekitilgen Terminder Sözdiği adlı eserden elde edilen 152 Kazakça coğrafya terimi, Türkçe
karşılıkları ile birlikte verilecektir. Bu çalışmanın “dilde birlik” fikri doğrultusunda coğrafya alanında
ortak terimler sözlüğünün oluşturulabilmesine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Terimlerin
Kazakça mı yoksa alıntı mı olduğu hususu üzerinde de durulacak olup Rusçadan ne derece
etkilenildiğinin görülmesi maksadıyla transkripsiyon şeklinde Rusça karşılıklarına da yer verileceği
çalışmanın diğer bir amacı, araştırmacıları lehçeler arası karşılaştırmalı sözlük alanında daha kapsamlı
incelemelere sevk etmektir.
Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Kazak Türkçesi, Coğrafya, Terimler Sözlüğü, Dilde Birlik

Abstract
There is no glossary study in Turkey exclusively on the geography terms that exist in Kazakh Turkish.
In this study, which aims to fill this void, 152 Kazakh geography terms gathered from Bekitilgen
Terminder Sözdiği, which covers terms approved by the Kazakhstan State Terminology Commission
between 1990-2009, will be given together with their Turkish equivalents. It is thought that the study
can contribute to creating a glossary of common terms in the field of geography, in line with the idea
of “language association”. Another aim of this study is to encourage researchers to conduct more
comprehensive research in the field of comparative glossary between dialects. This will be done by
focusing on whether the terms are Kazakh or borrowed from other languages, and by providing
Russian equivalents in transcription form in order to show how much influence Russian has had.
Keywords: Kazakhstan, Kazakh Turkish, Geography, Glossary of Terms, Language Association
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DADA VE A İŞ ETKİLEŞİMİ
Öğr. Gör. Ozan Uyanık
ÖZ
Dünya Tarihi incelendiğinde görülmektedir ki 19. Yüzyıldan itibaren dikkat çekici değişimler
yaşanmakta; Sanayi Devrimi, Rus devrimi, I. ve II. Dünya Savaşları ve icatlar insanlığa damgasını
vuran önemli olaylar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu değişim ve gelişmeler direkt olarak sanat
dünyasına de yansımış, Rönesans anlayışının yerine farklılıklar arayışında olan birtakım sanatçılar
gelenekleri reddetmiş bunun yerine farklı bir söylem geliştirmişlerdir. Bunun sonucunda, birçok sanat
akımı ortaya çıkmıştır. Farklı ve yenilikçi teknik arayışlar sonucu malzeme kullanımında çeşitlilik
artmış ve ortaya kolaj adı verilen teknik çıkmıştır. Araştırmanın temelini oluşturan kolajın, sanata ve
grafik tasarıma olan etkilerini değerlendirdiğimizde Dada akımının etkilerini net bir şekilde
görebiliriz. Çalışma kapsamında Dada akımının ve kolajın afiş üzerindeki etkisini ve kendilerinden
sonraki afiş anlayışını ve günümüzdeki birçok afişi ve tasarımcıyı etkilediği bilimsel veriler
doğrultusunda incelenmiş ve görsel kaynaklar çerçevesinde örneklendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dada, Afiş, Kolaj, Grafik Tasarım.
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MODERN SANATIN TEOLOJİK KÖKENLERİ VE BİREYCİLİĞİN DOĞUŞU
THE TECHNOLOGICAL ORIGINS OF MODERN ART AND RISE OF
INDIVIDUALISM
Doç. Dr. Devrim Özkan
ÖZ
Modernlik, özellikle yirminci yüzyıldan itibaren sekülerleşmeye indirgenerek anlaşılmaya çalışıldı. Bu
anlamıyla, modernlik dinden keskin bir kopuşun ifadesiydi. Modernliğin böylesi bir biçimde
anlaşılmaya çalışılması Nietzsche nin hümanizmi yorumlayış tarzının etkisiyle ortaya çıkmıştır.
Hümanizmi Avrupa nın pagan kökenlerine geri dönüşü biçiminde yorumlayan Nietzsche nin
düşünceleri yirminci yüzyıl Avrupa sında modernliğe dair tezlerin şekillenmesinde başlı rol oynadı.
Bu modernlik olgusunun sonuçlardan nedenlere ulaşmaya çalışılarak anlaşılmaya çalışılmasından
kaynaklanmaktadır. Bu anlamda modern sanatın otantik sanatlardan keskin bir kopuşun ifadesi olduğu
yaygın bir kabul görür. Bu yaklaşım modernliğin daha önceki sosyal, kültürel ve ekonomik yapılardan
köklü farklılıkları barındırdığı iddiasını sanat sahasına yansıtmanın sonucudur. Ancak, kültürel alanda
yaşanan dönüşümler süreksizliklerin yanı sıra süreklilikleri de barındırırlar. Modern sanatlarla
başlayan sanatsal ifadelerdeki dönüşümü tam manasıyla anlayabilmek için hem sürekliliklerine hem
de süreksizliklerine odaklanmak zaruridir. Bu çerçevede on dördüncü yüzyılın başından itibaren
Avrupa da etkisini giderek arttırmış olan nominalizme ve kültürel sonuçlarına dikkat çekmek
zaruridir. Zira nominalizm, Reformasyon ve hümanizmin yanı sıra, modern Avrupa kültür ve
düşünüşünün şekillenmesinde başlıca rol oynamış düşünürleri de derinden etkilemiştir. Bu çalışmada
öncelikle nominalizmin ve kültürel etkilerinin bireyciliğin gelişimini nasıl etkiledikleri ele
alınmaktadır. Daha sonra, modern sanat ve felsefedeki başlıca etkileri incelenmektedir. Son olarak
günümüzde sanat sahasında devam etmekte olan etkilerine değinilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Nominalizm, Bireycilik, Özne, Modern Sanat, Teoloji

Abstract
Modernity has been interpreted as secularism, especially since the twentieth century. From this
perspective, modernity was a symbol for a clear disengagement from religion. The reason why
modernity was tried to be understood this way is that it was influenced by Nietzsche s interpreting
way of humanism. The opinions of Nietzsche, who interpreted humanism as turning back to pagan
origins of Europe, had an impact on shaping the theses regarding modernity in twentieth century s
Europe. This is because the modernity phenomenon was tried to be understood by clarifying its
causes, based on its effects. In this sense, it is widely believed that modern art is a symbol of a certain
separation of modern art from authentic arts. This approach is a result of reflecting the claim that
modernism has radical differences from the previous social, cultural and economic structures, to the
field of art. However, the transformations which have come into being in the cultural area include not
only discontinuity but also continuity. To thoroughly understand the transformation of artistic
expressions which started with modern arts, not only their continuity but also discontinuity must be
focused on. In this context, it is a must to draw attention to nominalism whose influence gradually
increased in Europe since the early fourteenth century and to its cultural consequences. Because
nominalism, together with reformation and humanism, deeply influenced the philosophers who played
a leading role in shaping the modern European culture and mentality. In this study, how nominalism
and its cultural consequences affected the development of individualism is handled. Then, its
influences in modern art and philosophy are also analysed. Finally, its influences which are continuing
in the field of art are addressed.
Keywords: Nominalism, İndividualism, Subject, Modern Art, Theology
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MULTİDİSİPLİNER AÇIDAN ÇALGI YAPIMI TASARIMI VE RESTORASYONU
FROM THE MULTIDISCIPLINARY POINT OF VIEW INSTRUMENT
CONSTRUCTION DESIGN AND RESTORATION
Dr. Öğretim Üyesi Ali Maruf Alaskan
ÖZ
Bu çalışmada, Çalgı Yapımı Tasarımı ve Restorasyonu biliminin diğer disiplinlerle arasındaki ilişki
ele alınmıştır. İnsanlığın yaşam serüveninin en önemli iletişim aracı olan müzik aletlerinin yapımı için
ihtiyaç duyduğu materyal, bilgi, hayal, öngörü, tasarım, müziksel sezgiler ve yapım becerilerinin
hepsinin ayrı bir disiplin olduğu bilinmektedir. Fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri,
mühendislik, akustik, tarih, coğrafya, arkeoloji (tüm alt dalları), organoloji, etnomüzkoloji, sanat
tarihi, resim, tıp, din, plastik sanatlar, heykel, metalürji mühendisliği ve daha birçok bilim dalının çalgı
yapım tasarım ve restorasyonu ile dolaylı ve direkt bir ilişkisi vardır. İçinden belli bir açı, ısı ve
basınçla hava akımı geçen bir kamışın çıkardığı sesi incelediğimizde, fizik, akustik, kimya, biyoloji ve
geometri gibi temel bilim alanlarını bir arada görmeye ve anlamaya yeterlidir. Sonuç olarak herhangi
bir çalgının ham bir malzeme aşamasından başlayarak çalınabilir duruma gelmesinde geçirmiş olduğu
aşamalarının, yukarıda anlatılan disiplinlerle ilişkisi irdelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çalgıyapımı, Restorasyon, Cila, Müzik, Ses, Multidisiplin, Ağaç

Abstract
In this study, the close relationship between design and restoration of musical instrument construction
and other disciplines is discussed. It is known that all of the material, knowledge, imagination,
foresight, design, musical intuition and construction skills required for the construction of musical
instruments, the most important means of communication of human life, are a seperate discipline. The
discipline of physics, chemistry, biology, mathematics, geometry, engineering, acoustics, history,
geography, archeology (all lower branches), organology, ethnomuscology, art history, painting,
medicine, religion, plastic arts, sculpture, There is an indirect and direct relationship with instrument
design and restoration. When we examine the sound from which a stream of air passes through a
certain angle, temperature and pressure, it is enough to see and understand the basic fields of science
such as physics, acoustics, chemistry, biology and geometry. As a result, we tried to explain
relationship between the disciplines we have discussed above, which they have gone from a raw
material phase to a playable state.
Keywords: Instrument Making, Restoration, varnish, Music, Sound, Multidiscipline, Wood
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MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARIN TASARIM KÜLTÜRÜNE KATKILARI
DESIGN CULTURAL CONTRIBUTIONS OF MULTI-DISCIPLINARY STUDIES.
Dr. Öğrt. Üyesi Ayse Dora Erdılek
ÖZ
Sanat ve Tasarım alanlarında, farklı disiplinlerde eğitim veren ve eğitim alan bireylerin genel mesleki
eğitimlerinin yanında, belirlenen kısa zaman dilimlerinde ortak proje üretmeleri, deneysel çalışma ortamları
oluşturmaları ve atölye çalışmaları yapmaları eğitimde sıklıkla uygulanan, yaratıcılığı geliştiren ve farklı
disiplinlerdeki bireylerin ortak tasarım kültürü oluşturmalarını sağlayan yöntemlerden biridir. Ortaya çıkan
iletişiminin sonuçlarının sergilenmesi veya çeşitli yöntemlerle topluma sunulması ile bu etki genişleyerek
artmaktadır bu nedenle, öğrenciler ve eğitmenleri dışında, izleyen tüm bireylere çok yönlü tasarım deneyimi
yaşatmaktadır. Böylece, eğitimin ritmi toplumu etkileyerek kültürü ve onun endüstrisini sağlamaktadır. Bu
çalışmada Avrupa da çeşitli ve büyük kitlelere hitap eden tasarım etkinlikleri incelenmiştir. Etkinlik sırasında
gerçekleşen ve sergilerin yanında güzel sanatlar ve tasarım dallarında atölye çalışmalarının yer aldığı bu
etkinliklere, farklı ülke, meslek grubu hatta değişik yaş gruplarındaki bireyler katılmaktadır. Katılımcıların sergi
izleme dışında deneysel çalışmalarla katılımları, birlikte yaratmaları ve tasarım kültürü oluşturdukları
görülmektedir. Eğitim kurumlarında tasarım eğitiminde sıklıkla kullanılan bu yöntemin bu kez yaş, meslek ve
ülke farklı olmadan uygulanması multidisplinlerarası çalışmaların sosyal ve kültürel değere katkılarını ve
önemini göstermektedir. Önemi vurgulanmaya çalışılan bu yöntem yine yurtdışında bir eğitim kurumundaki
benzerliklerle desteklenecektir. Etkinliklere izleyici ve yönetici olarak kişisel katılım sağlanması çalışmanın
özgünlüğünü oluşturmaktadır. Çağımızda iletişimin, medya ve teknoloji dışında yüz yüze ve mesleki çeşitlilikler
içinde birlikte düzenlenen paylaşımlarla birlikte algılanarak değerlendirilmesini sağlamak gerektiği, bu anlamda
düzenlenen akademik çalışmaların artmasına katkı sunmak üzere bu çalışmadaki örneklerin çoğaltılabileceği
anlatılmıştır. Sonuç değerlendirmesinde disiplinler arası iletişimin atölye çalışmaları ile yaşama katılması,
paylaşılarak deneysel öğretilerin geniş kitlelere yayılmasına dikkat çekilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tasarım, Eğitim, Atölye Çalışması, Kültür, Güzel Sanatlar

Abstract
In the fields of art and design, creating common projects in short periods of time as well as general vocational
training of individuals who train and educate in different disciplines and create experimental work environments
and make workshops are methods that are frequently applied in education and that develop creativity and enable
individuals in different disciplines to form a common design culture it is one. This effect is expanding as the
results of the emerging communication are exhibited or presented in various ways. Therefore, besides the
students and their trainers, all the followers have a multifaceted design experience. Thus, the rhythm of
education affects society and provides culture and its industry. In this work, design activities addressing various
and large masses in Europe have been examined. These events, which take place during the event and where
workshops are taking place in fine arts and design branches as well as exhibitions, involve individuals from
different countries, professions and even different age groups. Participants appear to have participated in
experiential work, creating creativity and design culture outside the exhibition monitoring. Application of this
method, which is frequently used in design education in educational institutions, without age, profession and
country, shows the importance and importance of social and cultural value of multidisciplinary studies. This
method, which is tried to be emphasized, will also be supported by similarities in an educational institution
abroad. Personal participation in the events as audience and manager creates the originality of the work. It is
stated that in our age, communication should be perceived and assessed together with the sharing which is
organized in the face and professional diversity besides the media and technology, and the examples in this study
may be reproduced in order to contribute to the increase of the academic studies organized in this sense. In the
evaluation of the results, it is emphasized that participation of the interdisciplinary communication workshops
with life, sharing experimental teaching spreads widely.
Keywords: Culture, Design, Workshop, Fine Arts, Multi-Disciplinary
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SOKAK SANATI İMAJLARININ GRA İK TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
EFFECTS OF STREET ART IMAGES ON GRAPHIC DESIGN
Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer Yeşilyurt
ÖZ
Sokak sanatı kentlerin kamuya açık ortamlarında tekrarlama kavramına dayalı onaylanmamış, sansürsüz görsel
sanat hareketleridir. Etkileyici bir sanat formudur ancak kentin birçok noktasında tekrarlamalar olmadığı zaman
çok az sayıda insan için iletişim kurabilir. Şablon grafiti (stencil graffiti), çıkartma sanatı (sticker art) ve sokak
enstalasyonu (street installations) temel ifade yöntemlerinden bazılarıdır. Sokak sanatı ayrıca, "bağımsız kamu
sanatı" (independent public art), “kent sanatı” (urban art), “gerilla sanatı” (guerrilla art), “post-grafiti” (postgraffiti) ve “neo-grafiti” (neo-graffiti) olarak da adlandırılmaktadır. Grafiti ve vandalizm in ortaya çıkması ile
yakından ilişkili olduğunu kabul etmek sokak sanatı kavramını tanımlamak için doğrudur ancak yeterli değildir.
Egemen olan; sosyal, çevresel ve siyasi şartlara karşı duruş oluşturmak amacıyla şekillenen sokak sanatının
tarifini “neden” var olduğu ve bulunduğu noktadan daha fazla “hangi noktaya” gidebileceği sorularının
cevaplarında aramak gerekir. Sokak sanatı, kendi oluşturduğu ifade biçimleri ile kentlerin sorgulayan dilidir.
Kavramsal sanatçılar olmaları nedeniyle halkın sadece onların eserlerine bakmalarını değil; görmelerini,
tanımlamalarını ve onunla iletişime geçmelerini isterler. Farklı sunum yöntemleri ve ortamları kullansalar bile,
grafik tasarım ve sokak sanatının temel yapıları; önce tanımlamak, sonra bilgilendirmek ve iletişimdir. Genel
olarak sokak sanatı kuralları çiğnemekle ilgili, grafik tasarım ise kuralları yaratmakla ilgilidir. Kurallar tasarımla
ilgili disiplinlerde tutarlılık ve sistem oluşturur ve kuralları izlemek tasarım yapmak için yaygın bir yoldur.
Ancak kuralların farklı tasarım dillerinin oluşturulmasına engel olan büyük bir yaptırım gücü vardır. Sokak
sanatı sürekli gelişme gösteren dinamikleri, olasılıkları ve varyasyonları ile sınırsız bir sanattır. Grafik tasarıma
sokak sanatının baktığı pencereden bakabilmek demek; daha özgün, daha özel projelerin gerçekleştirilmesine
olanak sağlamak demektir. Bu makalenin amacı grafik tasarım ürünlerini sokak sanatı bağlamında karşılaştırmalı
örneklerle çözümleyerek, sokak sanatının grafik tasarım üzerindeki etkilerini incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Sokak Sanatı, Grafiti, Grafik Tasarım, Vandalizm

Abstract
Street art is an unsanctioned, uncensored visual arts movement based on the concept of repetition in urban public
spaces. It is an impressive art form, but it can reach to very few people when there are no repetitions in several
points in the city. Stencil graffiti, sticker art and street installations are some of the basic expression methods.
Street art is also called "independent public art", "urban art", "guerrilla art", "post-graffiti", and also "neograffiti". Recognizing that it is closely related to the emergence of graffiti and vandalism is true but not enough
to define the concept of street art. The definition of street art, which was formed with the aim of maintaining a
stance against the dominant social, environmental and political conditions, should be sought in the answers to the
questions of "why" it exists and "until which point" it can reach from where it is now. Street art is the
questioning language of cities with its own forms of expression. Because street artists are conceptual artists, they
want the people to see, identify and communicate with their works, not just to look at them. Even though they
use different presentation methods and environments, the basic structures of graphic design and street art are to
identify first, then inform and communicate. In general, street art is about breaking the rules, instead graphic
design is about creating rules. Rules create consistency and systems for the disciplines related to design, and
following the rules is a common way to make a design. However, the rules have a great sanction power that
prevents the creation of different design languages. Street art is a boundless art with the continuous development
of its dynamics, possibilities and variations. To view graphic design from the perspective of street art means to
enable the realization of more original, more specific projects. The aim of this article is to analyze the effects of
street art on graphic design by analyzing graphic design products with comparative examples in the context of
street art.
Keywords: Street Art, Graffiti, Graphic Design, Vandalism
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“PERSONA NON GRATA: A PSYCHOANALYTIC READING O H.G. WELLS’S
THE INVISIBLE MAN”
Özlem Koyuncu Öncel

Abstract
H.G. Wells personifies good and evil under the disguise of science fiction. This paper argues that
science itself is a mere tool for humanity to accomplish the desire to control death and rebirth as a
divine force. Beyond the world of The Invisible Man, Jack Griffin, the outcast of the society, mirrors
the paradoxical ambivalence of double aspects of visibility and invisibility as the poles of opacity
versus transparency, re-birth versus death, reward versus punishment, or Heaven versus Hell. Griffin,
the zero-figure, designs invisibility as a reset apparatus to begin a new life symbolically. Confining
him in the self-cell of invisibility, tormenting him both physically and psychologically, his scientific
purgatory for resurrection becomes a sadistic but desirable curse rather than a beneficial gift. Driven
by the death instinct, his dreams about his father s funeral and his being buried deeply reflect his
complex inner-conflicts, satisfying his super-ego embodied as a tendency of self-criticism and
repeating his traumatic neuroses of unpleasurable experiences. The lack of cordial relationship with
his father destines him to the self-destructiveness in thrall to his self-created scientific pain. Unlike
Jacques Lacan s mirror stage theory, Griffin employs the mechanism of invisibility as a self-mirror
easing the pressure of his self-debased image in the society (converting his passive case to active). His
destructive urge of symbolic death in invisibility emerges as the tendency of his sadomasochistic
personality, terrorising both him and others in self-despair and challenging existence. This paper aims
to provide a new critical psychoanalytical understanding of the science fiction genre through the inner
The Invisible Man.
Keywords: Death Drive, Re-Birth Instinct, Paternal Cord, Dream Psychology, Invisibility,
Sadomasochism
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6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN ÜÇÜNCÜ
MADDESİ BAĞLAMINDA TÜZEL KİŞİLERİN TÜKETİCİ NİTELİĞİ SORUNU
THE PROBLEM OF CONSUMER NATURE OF LEGAL ENTITIES IN THE
CONTEXT OF THE THIRD ARTICLE OF THE LAW ON CONSUMER
PROTECTION NUMBERED 6502
Dr. Öğretim Üyesi Özge Yenıce Ceylan
ÖZ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesinde, tüketici, ticari veya
mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Söz konusu
hükümde, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket etme ölçütü dışında, herhangi biri ayırıma
gidilmeksizin, tüzel kişilerin de tüketici niteliği taşıdığı ifade edilmiştir. Bu düzenleme, gerçek kişiler
bakımından bir sorun teşkil etmese de, tüm tüzel kişilerin tüketici sayılıp sayılmayacağı hususunun
tespiti ihtiyacını doğurmaktadır. Zira özellikle tüzel kişi tacirlere adi bir alan bırakmayan Türk Ticaret
Kanunu hükümleri ile mukayese edildiğinde, tüzel kişi tacirlerin ticari faaliyetleri kapsamına girmeyen
bazı faaliyetlerinin hangi yasa bağlamında değerlendirilmesi gerektiği ve iki kanuni düzenleme
arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Keza kamu tüzel kişileri yönünden
de konunun ele alınması, ilgili hükmün aydınlatılması amacına hizmet edecektir. Konuyla ilgili olarak,
öğretide ve mahkeme kararlarında, farklı tüzel kişi türleri bağlamında farklı yaklaşımlar olduğu
görülmektedir. Bu nedenle, farklı tüzel kişi türlerinin tüketici niteliğine sahip olup olmadığı bu
çalışmada inceleme konusu yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tüzel Kişi, Tüzel Kişi Türleri, Tüketici, Tüketicinin Korunması, Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun

Abstract
According to third article of the Law on Consumer Protection numbered 6502, consumer is defined as
any natural or legal person who is acting for purposes which are not related to his trade or profession.
In this provision, it is stated that the legal entities also have the consumer nature, without any
discrimination, except for the criteria of acting for non-commercial or non-professional purposes.
Even though this regulation does not constitute a problem for natural person, whether the all types of
legal entities have the consumer character or not, should be detected. In fact, when compared to the
provisions of the Turkish Commercial Code, which does not give an ordinary scope to the legal person
merchants, it will be seen that a balance should be established between two legal arrangement.
Furthermore, when the issue is examined in terms of public legal entities, it will also serve the purpose
clarifying the relevant provision. When the several types of legal person are analyzed, it has been seen
that there are varied approaches in the doctrine and the Supreme Court decisions. Therefore, whether
or not the several types of legal person have the consumer character will be discussed in this study.
Keywords: Legal Entity, Types of Legal Entities, Consumer, Consumer Protection, the Law On
Consumer Protection

44

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI HUKUK KOMİSYONU’NUN
DEVLETİN SORUMLULUĞU HAKKINDAKİ ÇALIŞMASININ 21’İNCİ MADDESİ
ÇERÇEVESİNDE MEŞRÛ MÜDÂ AA VE HUKUKA UYGUNLUK
WITH IN THE FRAMEWORK OF UNITED NATIONS INTERNATIONAL LAW
COMISSION, ARTICLE 21 DECLARES THE RESPONSIBILITY OF THE STATE
ABOUT SELF DEFENCE AND LAW CONVENIENCE AGREEMENT
Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Hakan Erkiner
ÖZ
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Hukuk Komisyonu (UHK) tarafından oluşturulan Uluslararası
Haksız Fiilden Ötürü Devletin Uluslararası Sorumluluğuna İlişkin Maddeler Metni nin Hukuka
Aykırılığı Ortadan Kaldıran Haller başlığının altında Meşrû Müdâfaa başlığını taşıyan 21 inci maddesi
“devletin fiilinin hukuka aykırılığı, fiil Birleşmiş Milletler Şartı na uygun şekilde, meşrû müdâfaaya
izin verilen ölçüler içerisinde ise, ortadan kalkar” demektedir. Çalışmamız, bir hukuka uygunluk
nedeni olarak meşrû müdâfaanın incelenmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda çalışma iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde devletlerin uluslararası sorumluluğuna hâkim olan ilkeler ve meşrû
müdâfaa hakkına başvurma yetkisi incelenirken, çalışmanın ikinci bölümünde uluslararası hukukta
meşrû müdâfaa hakkına başvurma yetkisi uyarınca UHK nun metnindeki 21 nci maddenin yeri ve
değeri açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Meşrû Müdâfaa, Hukuka Uygunluk Nedenleri, Uluslararası Sorumluluk

Abstract
The United Nations Law Commission's text of articles, constituted by the İnternational Law
Commission includes, Responsibility Of States for İnternationally Wrongful Acts which eliminates the
circumstances precluding wrongfulness under the title of as Self-defence article 21, that is, “the
wrongfulness of an act of a State is precluded if the act constitues a lawful measure of self-defence
taken in conformity with the Charter of the United Nations”. Our study aims to examine self-defence
as in conformity with law. Under this intend our study covers two sections. The first section examines
the principals of İnternational Responsibility of States and the competent authority about self-defence,
the second section stated in United Nations Law Commission s İnternational Law Commision text, its
value, and location in accordance with the competent authority.
Keywords: Self-Defence, Circumstances Precluding Wrongfulness, Responsibility İnternational
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI HUKUK KOMİSYONU’NUN
DEVLETİN SORUMLULUĞU ÜZERİNE MADDELER PROJESİNİN 26’NCI
MADDESİ UYARINCA EMREDİCİ KURALLARA SAYGI VE MEŞRÛ MÜDÂ AA
İLİŞKİSİ ÜZERİNE İNCELEME
UNITED NATIONS INTERNATIONAL LAW COMMISSION’S ARTICLE REVIEW ON
RESPONSIBILITY OF THE STATES COMPLIANCE WITH PEREMPTORY NORMS AND
SELF-DEFENCE IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 26
Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Hakan Erkiner
ÖZ
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Hukuk Komisyonu (UHK) tarafından oluşturulan Uluslararası
Haksız Fiilden Ötürü Devletin Uluslararası Sorumluluğuna İlişkin Maddeler Metni nin Hukuka
Aykırılığı Ortadan Kaldıran Haller başlığının altında 26 ncı maddeye göre “meşrû müdâfaa”
uluslararası hukukun emredici bir kuralından kaynaklanan bir yükümlülüğe aykırı herhangi bir devlet
fiilinin hukuka aykırılığını ortadan kaldırmaz. Viyana Antlaşmalar Hukuku Konvansiyonu nun
53 üncü maddesine göre, uluslararası hukukun emredici bir kuralı uluslararası genel hukukun emredici
bir normu, bir bütün olarak devletlerin uluslararası toplumunun, kendisinden hiçbir surette sapmaya
müsaade edilmeyen ve ancak aynı nitelikte olan daha sonraki bir uluslararası genel hukuk normu ile
değiştirilebilecek olan bir norm olarak kabul ettiği ve tanıdığı bir normdur. Çalışmamız 26 ncı
maddedeki düzenlemenin uluslararası hukuk bakımından yerini ve değerini incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Meşrû Müdâfaa, Emredici Kuralar, Jus Cogens, Uluslararası Sorumluluk

Abstract
Established by the United Nations İnternational Law Commission, Responsibility of States for
internationally wrongful acts the text relating to Article 26 under the title “self-defence” precludes the
wrongfulness of any act of a State which is not in conformity with an obligation arising under a
peremptory norm of general international law. According to article 53 of the Vienna Convention on
the Law of Treaties, a treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory
norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of
general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States
as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a
subsequent norm of general international law having the same character. Our study examines the place
and value of article 26's regulation in international law.
Keywords: Self-Defence, Peremptory Norms, Jus Cogens, Responsibility İnternational
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ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN AVRUPA
SÖZLEŞMESİ
EUROPEAN CONVENTION ON CONTACT CONCERNING CHILDREN
Dr. Cemre Tüysüz
ÖZ
Boşanmış ebeveynlerin çocukları ile sağlıklı bir şekilde ilişki kurabilmelerinde çocuğun üstün
menfaati bulunmaktadır. Çocuklarla ebeveynleri dışında bazı yakın ilişkisi bulunan kişilerin de ilişki
kurması da aynı şekilde çocuğun menfaatinedir. Günümüzde boşanmış eşlerin farklı ülkelerde mutad
meskenlerinin bulunması mümkündür. Böyle durumlarda çocukla kurulacak ilişki sınırötesi nitelik
taşıyabilmektedir. Kişisel ilişkinin sınırötesi kurulması durumunda, çocuğun kişisel ilişki kurulduktan
sonra mutad meskenine dönüşünün sorunsuz sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle çocuğun
menfaatine olacak şekilde ilişki kurulmasını koordine etmek, kişisel ilişki kurulduktan sonra çocuğun
mutad meskenine dönüşünün sağlanması amacıyla düzenlenmiş olan ve 2003 yılında Türkiye
tarafından imzalanan Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi önem arz
etmektedir. Bu bildiride, Türkiye'nin de taraf olduğu Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair
Avrupa Sözleşmesi'nin getirdiği yenilikler incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Çocuklarla Kişisel İlişki Kurma

Abstract
Children's best interest lies within developing a healthy relationship with their divorced parents.
Contact of children with some individuals, other than their parents, is also in favour of children's best
interest. Habitual residence of divorced parents and other individuals may be in different countries. In
these cases, after conducting contact, the safe return of the child to their residence is very important.
Therefore, European Convention on Contact Concerning Children which is; signed by Turkey in 2003,
regulating the scope, safeguards and procedures regarding the immediate return of the children at
transfontier contacts, exhibits the importance of the Convention. This presentation focuses on the
innovations brought by the Convention.
Keywords: European Convention On Children Concerning Contact
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KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMELERİNDE UYARLAMA
ADAPTATION OF THE PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS CONTRACTS
Dr. Öğretim Üyesi Dursun Ali Demirboğa
ÖZ
Sözleşmelerin kurulduğu andaki menfaatler dengesi üzerinden sürdürülmesi, dürüstlük kuralının bir gereğidir.
Ahde vefa (pacta sunt servanda) ilkesi sözleşme hukukunun temelini teşkil eder. Bir sözleşme hangi şartlar
altında kurulduysa aynı şartlar altında ifa edilmesini gerektirir. Bununla birlikte özellikle sürekli borç doğuran
sözleşmelerin ifasında zaman faktörü, sözleşmedeki dengenin borçlu aleyhine değişmesine sebep olabilir. Böyle
bir durumda pacta sunt servanda gereği sözleşmenin ifasının istenilmesi borçlu açısından çekilmez bir hal
alabileceği gibi alacaklı açısından da dürüstlük kuralına sığmayan bir kazancın sebebi de olabilir.
Sözleşmelerdeki başlangıçtaki dengenin bozulmasının farklı sebepleri olabilir. Bu, bazen ekonomik olabileceği
gibi siyasi, doğal veya yasal sebeplerden de kaynaklanabilir. Sözleşmenin kurulduğu andaki menfaatler
dengesinin sözleşmenin ifa edildiği ana kadar sürdürülmesinin bazen öngörülmeyen sebeplerle bozulması
durumunda, uyarlama yoluyla bu denge yeniden sağlanır. Uyarlama bazen hukuk uygulamasında adalet
dengesinin sağlanması açısından da önem taşır. Kamu Özel İşbirliği Sözleşmeleri (KÖİ) özel hukuk alanına dahil
sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmelerdir. Hukuki nitelik olarak karma sözleşme olarak nitelendirilebilir.
Sözleşmenin bir tarafının idare olması yüklenici açısından daha riskli ve korunmasız alan oluşturur. Dolayısıyla
ekonomik ve doğal sebeplerle başlangıçta öngörülemeyecek şekilde sözleşmedeki menfaatler dengesinin
bozulması, idarenin düzenleme yapma gücü nedeniyle KÖİ sözleşmelerinde daha da fazla risklidir. KÖİ
sözleşmelerinin süresinin klasik özel hukuk sözleşmelerine göre daha uzun olması, kapsamında birden fazla
sözleşme tipine ait unsurların yer alması, uyarlamanın öncelikle sözleşme içerisinde yapılmasını da gerektirir.
Türk kamu özel işbirliği hukukunda, tarafların tacir ve idare olması, bu alanda mahkeme veya tahkim yoluyla
uyarlamayı sınırlandırır. Bununla birlikte, KÖİ sözleşmelerinde sözleşmenin değişen şartlara göre uyarlama
mekanizması ve fiyat değişimleri ile ayırımcı mevzuat değişikliklerinin getirdiği maliyet artışlarının etkisinin
azaltılmasına yönelik olarak düzenlemeler yer almalıdır. KÖİ sözleşmelerinin dizaynında, uzun süreli
sözleşmelerin getirebileceği riskler ile tarafların statüsü dikkate alınarak fiyat değişimleri dâhil olmak üzere,
sözleşmenin kurulmasından sonra menfaat dengesinin sağlanmasına yönelik olarak uygun hukuki
mekanizmaların bulunması uyarlama için büyük önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kamu Özel İşbirliği, Uyarlama, Emprevizyon Teorisi

Abstract
It is a requirement of the concept of good faith to maintain the balance of interests at the time the contracts were
established. The principle of pacta sunt servanda is fundamental for all contracts. This requires to fulfill the
conditions as they have established. Nevertheless, especially the time issue in continuous debt relations may
cause changes against obligator. In this case, according to the principle of pacta sunt servanda, claiming the
fulfilment of debt will devastate obligator and at the same time, it will provide unfair gain to the obligee. The
reasons for changes in the conditions of a contract vary. They may be caused by political, natural or legal
reasons. If the balance of interest changes, it can be rearranged with the theory of imprevision. Theory of
imprevision is crucial for providing the justice. The public-private partnerships contracts crate continuous debt
relations in private law. Its legal character can be specified as a mixed contract. As one part of the contract is
administration it will cause risky and vulnerable area for the contractor. In the public-private partnerships
contracts, the unpredictable break down of the balance of benefit in the contract by the economic and natural
reasons is more risky for the contractor because of the regulation power of the administrator. The public-private
partnerships contracts continue longer than any other private law contracts and include different elements of
different types of contracts, which require the adoption, should be considered in the contract in the first stage. In
Turkish public-private partnerships law, parts of the contract are merchant and administration and that limits the
application of adaptation with the court and arbitration. In addition to that, there should be regulations for the
concept of adaptation of the public-private partnerships contracts, price variance and reducing the impact of cost
increases. It is worthful to be aware of risks because of making a long termed contract and the legal mechanisms
that help to balance the benefits of the parts of the contract including the price vary while designating frames of
the public-private partnership contracts. The lack of adaptation mechanisms will lead to legal actions because of
the economic growth and the qualification of the parts of the contract.
Keywords: Public Private Partnerships, Adaptation, Imprevision Theory
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TRA İK KAZLARINDA TAZMİNAT VE SİGORTA SORUNU
COMPENSATION AND INSURANCE PROBLEMS IN TRAFFIC ACCIDENTS
Dr. Öğretim Üyesi İlknur Uluğ Cicim
ÖZ
Ulaşım insan yaşamının zorunlu gereksinimlerinden biridir. Ulaşım araçlarının kullanımı sonucu
oluşan trafik kazaları, bedensel ve maddi zararlara neden olmaktadır. Bu zararların giderilmesi için
açılacak tazminat davaları, trafik sigortasında sigortacının sorumluluğu ve tazminat ödeyen
sigortacının rücu hakları konusunda hukuk sistemimiz içinde neler yapılabileceğini belirtmeye
çalışacağız. Özellikle ülkemizde motorlu araçlardan kaynaklanan ölüm ve yaralanmalarda kimlerinde
sorumlu tutulabileceği, nasıl hak aranabileceğini uygulamadan ve Yargıtay kararlarından örneklerle
anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Trafık Kazaları, Trafık Sıgortası, Tazmınat Davaları

Abstract
Transportation is one of theessentialrequirements of human life. Trafficaccidentsmresultingfromtheuse
of transportationvehiclescausingphysicalandmaterialdamage. Wewilltrytospecifywhat can be done in
our legal systemaboutclaimsfordamagesto be settled, liability of theinsurer in trafficinsurances,
andtherights of theinsurerto pay compensation. Especially in thecase of deathsandinjuriescausedby
motor vehicles in ourcountry, who can be liableand how therights can be searchedwill be explained
with examples from the Supreme Court decisionsand the practice.
Keywords: Traffıc Accıdents, traffıc Insurance, Compensatıon
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DOĞU VE BATI İSLÂM DÜNYASINDA İSLÂM İLOZO LARININ YAHUDİ
FİLOZO LAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF ISLAMIC PHILOSOPHERS ON JEWISH PHILOSOPHERS IN
EASTERN AND WESTERN ISLAMIC WORLD
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bozyiğit
ÖZ
Kadim Grek felsefenin İslâm dünyasına tercüme yoluyla taşınmasından sonra İslâm filozofları kendi
felsefi sistemlerini kurdular. Kindi nin ortaya koyduğu eserlerle başlayıp Fârâbi nin eserleriyle gelişen
ve İbn Sina nın eserleriyle taçlandırılan İslâm felsefesi, Müslüman filozoflar üzerinde büyük bir etki
bıraktığı gibi, İslâm diyarında yaşayan Hristiyan ve Yahudi filozofların düşünceleri üzerinde de büyük
bir iz bırakmıştır. İslâm felsefesi Doğudaki gelişimini tamamlayınca geç de olsa yönünü Müslüman
batı olan Endülüs e çevirmiştir. Endülüs teki Yahudi filozofların hem doğudaki hem de Endülüs teki
İslâm filozoflarının etkisinde kaldığı da bir gerçektir. Yahudi felsefesinin gelişimi ve Yahudi
filozofların düşüncelerini ortaya koyması, İslâm felsefesinin gösterdiği gelişime paralel bir seyir
izlemiştir. Yahudi filozofların Yahudilik kelâmı ve akaidine ait düşünceleriyle birlikte kendilerine
özgü bir takım felsefi düşüncelerinden söz etmek mümkün olsa da, düşüncelerinin şekillenmesinde
İslâm filozoflarının payı büyüktür. Doğu İslâm dünyasında İslâm filozoflarından etkilenen Yahudi
filozoflardan Davud el-Mukammas (erken 9. yüzyıl), İsaac İsraeli (ö. 955) ve Saadia Gaon (882942) un düşüncelerinde muhtelif İslâm felsefe ve kelam ekollerinin etkisi aşikardır. Endülüs lü
filozoflardan ise önemlileri şunlardır: Solomon İbn Gabirol (1021-58 veya 1070), Abraham bin Davud
(ykl. 1110-80), Maimonides (1138-1204), Gersonides (1288- 1344), Judah Ha levi (1086-1141),
Moses İbn Ezra (Mûsâ ibn Ezra), Joseph İbn Zaddik of Cordova (Yûsuf İbn Sıddik el-Kurtubî),
Samuel İbn Tibbon (İsmâ îl ibn Tibbon) ve Shem-Tob ibn Joseph (Şem-Tob ibn Yûsuf).
Anahtar Kelimeler: Felsefe, Yahudilik, İslâm, Filozoflar, Yahudi-İslâm Felsefesi

Abstract
After the transfer of ancient Greek philosophy to the Islamic world by translation, Islamic
philosophers established their own philosophical systems. The Islamic philosophy that started with the
works revealed by al-Kindi and developed with the works of Alpharabius and crowned with the works
of Avicenna left a big impression on the Muslim philosophers and left a big mark on the thoughts of
the Christian and Jewish philosophers living in the land of Islam. When the Islamic philosophy
completed its development in the East, it turned its direction to the Muslim west of Andalusia. It is
also true that Jewish philosophers in Andalusia are under the influence of Islamic philosophers both in
the East and in Andalusia. The development of the Jewish philosophy and the manifestation of the
Jewish philosophers' views have shown the parallel development of the Islamic philosophy. Although
it is possible to talk about the philosophical thoughts of the Jewish philosophers with their ideas about
kalâm and akaid, Islamic philosophers have a great role in shaping their thoughts. The influence of
Islamic philosophy and Kalam schools in the thoughts of the Jewish philosophers who were influenced
by the Islamic philosophers in the Islamic world, the Davud al-Mukammas (early nineteenth century),
the Jesus Christ Israel (d. 955) and Saadia Gaon (882-942) are evident. Among the Andalusian
philosophers are the following: Solomon Ibn Gabirol (1021-58 or 1070), Abraham bin David (ca.
1110-80), Maimonides (1138-1204), Gersonides (1288- 1344), Judah Ha levi (1086- 1141), Moses Ibn
Ezra (Mosha ibn Ezra), Joseph Ibn Zaddik of Cordova (Yûsuf Ibn Siddiqui al-Kurubid), Samuel Ibn
Tibbon (Isaq ibn Tibbon) and Shem-Tob ibn Joseph (Sham-Tob ibn Yûsuf).
Keywords: Philosophy, Judaism, Islam, Philosophers, Judeo-İslamic Philosophies
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EŞ’ARÎ META İZİĞİNİN TEŞEKKÜLÜ-BÂKILLÂNÎ ÖRNEĞİ
Dr. Öğretim Üyesi Metin Yıldız
ÖZ
Mu tezilî düşünceden sonra neş et eden Eş arîlik te de metafizik zamanla tartışılmaya başlanmıştır.
Eş arî kelâm düşüncesini sistematik hale getirip, şekillendiren Bâkıllânî, Eş arî metafiziği konularına
epeyce yer vermiştir. Bilindiği gibi kelâmın konusu, Yüce Allah ın varlığı başta olmak üzere daha çok
fizik ötesi meselelerdir. Eş arî metafiziğini Allah-âlem ilişkisi bağlamında ele almak mümkündür.
Bâkıllânî, fizik ötesi meselelerine değinirken âlemin yapısı, cisim, cevher ve araz gibi fizik âlemini de
ele almaktadır. Ayrıca varlık ve mahiyet konusunu da tartışmaya açtığını söyleyebiliriz. Allah-âlem
ilişkisini ele almada daha önceleri Mu tezile tarafında kullanılan kelâm atomculuğu Bâkıllânî ile
birlikte Eş arî kelâmında da sistematik bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Âlemi, Allah ın
haricindeki her şey olarak isimlendiren Bâkıllânî, âlemin yaratılmışlığını Kur an da Hz. İbrahim in
arayışını delil olarak göstererek bir halden başka bir hale dönüşmesi özelliğiyle ifade etmektedir.
Yaratılmış olan âlemin işleyişinde bir zorunluluğun olup olmadığı meselesi kelâmda illiyet/zorunlu
nedensellik tartışmaları bağlamında ele alınmıştır. Basra Mu tezilesinde olduğu gibi Bâkıllânî ile
sistematik hale gelen Eş arîlikte de zorunlu nedensellik karşıtı düşünce benimsemiş ve âdet nazariyesi
tercih edilmiştir. Fâil-i muhtâr olan Allah ın âlem ile olan ilişkisi zorunlu olmayıp irâdî olduğu gibi
âlemde cereyan eden olaylar da tabiattan dolayı olmayıp Allah ın doğrudan yaratmasıyla
gerçekleşmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eş arilik, Bakıllânî, Metafizik, Âlem, Nedensellik
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KARAMAZOV KARDEŞLER ROMANI VE SÖZ SİNEMA İLMİ BAĞLAMINDA
HIRİSTİYANLIĞIN TANRISINI SORGULAMAK
Dr. Öğretim Üyesi Necati Sümer
ÖZ
Karamazov Kardeşler, ünlü Rus edebiyatçı Fyodor Mihayloviç Dostoyevski nin önemli eserlerinden
biridir. Bir aileyi konu alan bu kitap, üç kardeş ve bir baba bağlamında kişisel, toplumsal ve dinsel
sorgulamaları ele almaktadır. Bu yapıtında psikolojik çözümlemeleriyle insan ruhunun derinliklerini
irdelemeye çalışan Dostoyevski, Bir baba ve üç oğlu bağlamında Hıristiyanlık inancını ayrıntılı bir
biçimde sorgulamıştır. Söz (Ordet) ise ünlü Danimarkalı sinemacı Carl Theodor Dreyer e ait 1955
yapımlı bir sinema filmidir. Bu yapıt tıpkı Karamazov kardeşlerde olduğu gibi bir baba ve üç oğlu
üzerinden bir çiftçi ailesinin Hıristiyanlığı sorgulayışını konu edinmektedir. Biri yazınsal diğeri görsel
olmak üzere iki farklı sanat alanına ait bu metinler, birçok yönden paralellik göstermektedir. Bir baba
ve üç oğul sembolleri üzerinden aynı inancın ele alınması farklı ve ilginç bir durum ifade etmektedir.
Hıristiyanlıkta üçleme başka bir deyişle teslis, bu inancın temel bileşenlerindendir. Her iki yapıtta
baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesi, üç oğul üzerinden sembolize edilmiştir. Sinema ve edebiyat, insana
dair her türlü sorgulamanın yapıldığı verimli alanlardır. Disiplinler arası ve karşılaştırmalı yöntemle
farklı alanlar arasında bağlantı kurmak hayatı anlama açısından büyük veriler sağlamaktadır. Biz de bu
çalışmamızda bir dinler tarihçisi olarak sinema ve edebiyat sanatları bağlamında Karamazov Kardeşler
ve Söz yapıtlarında Hıristiyanlığın nasıl algılandığını ortaya koymaya çalıştık. Metinleri ve
karakterleri çözümlerken, dinler tarihinin karşılaştırma yöntemini odak aldık.
Anahtar Kelimeler: Hıristiyanlık, Tanrı, Karamazov Kardeşler, Söz Filmi
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XVIII. YÜZYILDA İSTANBUL’DA HANE İ BİR MUHADİS; İBN HİMMÂT EDDIMAŞKÎ (1175/1761-62)’NİN HADİS OKUMALARI, TALEBELERİ VE
İCÂZETLERİ
Dr. Kadir Ayaz
ÖZ
Şam, Mısır ve Hicâz ın rivayet birikiminin İstanbul ve Anadolu ya taşınmasındaki intikal sürecinin hız
kazanması, XVII. yüzyılın ikinci yarısına rastlamaktadır. XVIII. yüzyılın başından itibaren de,
bölgeler arasında gidip gelen âlimler yoluyla, hem İstanbul hem de Anadolu da Kütüb-ü sitte ve diğer
hadis kitaplarının okunması ve rivayet izinleri kuvvet kazanarak yayılmaya başlamıştır. XVIII.
yüzyılda Şam, Mısır ve Hicâz ın hadis birikimini İstanbul a taşıyan muhaddislerden biri de,
Muhammed İbn Hasan İbn Himmât ed-Dımaşkî dir. İbn Himmât, h. 1120-1134 (1709-1722) tarihleri
arasında Şam, Kahire ve Hicâz da on beş âlimden icâzet alarak özellikle hadis ilimlerinde geniş bir
birikim elde etmiştir. İlk defa 1138/1725 tarihinde Üsküdar da Ahmediyye Câmii nde ders vermeye
başlamış ve vefatına kadar (1175/1761-62) İstanbul da cami ve medreselerde hatta zaman zaman
evinde özel ilim meclislerinde hadis başta olmak üzere çeşitli ilimlerden dersler vermiştir. İbn
Himmât ın talebelerinden Bandırmalı Küçük Hamid Efendi, fıkıh, kelam, Arap dili ve mantık
ilimlerinden ve özellikle hadis ilminden onun yanında çeşitli kitaplar okumuştur. Ayrıca Küçük Hamid
Efendi, tefsir, fıkıh ve kelam ağırlıklı çalışmaların kaleme alındığı İstanbul daki ilmî gelenekten farklı
olarak, hadis usûlü, tahriç ve daha da önemlisi isnadlı rivayet ve sebet konusunda önemli eserler telif
etmiştir. Küçük Hamid Efendi nin eserleri, hocasından aldığı hadis birikiminin açık tezâhürüdür.
Diğer taraftan İbn Himmât tan icâzet alan Kâtibzâde İsmail Efendi ve Gedikzâde Abdulkadir Efendi,
İbn Himmât tan aldıkları rivayet izinlerini Şam ve Hicâz a taşımışlar ve bu bölgelerde rivayet geleneği
kuvvetli olduğu için bu izinler sonraki nesillere intikal etmiştir. Hatta İbn Himmât a dayanan silsileler,
Kâtibzâde ve Gedikzâde Abdulkadir Efendi yoluyla günümüze kadar tevârüs etmiştir. Bu çalışmada,
hayatı hakkında pek bilgi bulunmayan İbn Himmât ın İstanbul daki talebeleri ve okuttuğu kitaplar,
icâzetnâmelerdeki bilgiler çerçevesinde tespit edilerek; hem İbn Himmât ın biyografisinin yazılımına,
hem de ilimler tarihi özelinde XVIII. yüzyıldaki ulemâ ağı ve Osmanlı hadis çalışmaları konusuna
katkı sunulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İbn Himmât Ed-Dımaşkî, Osmanlı, Hadis, İcâzet
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BAHÇE ANLAYIŞININ GELİŞİMİ VE TÜRK BAHÇE ANLAYIŞININ
OLUŞUMUNDA DİĞER KÜLTÜRLERİN ETKİSİ
DEVELOPMENT OF THE GARDEN CONCEPT AND THE EFFECT OF OTHER
CULTURES IN THE FORMATION OF THE TURKISH GARDEN CONCEPT
Dr. Öğretim Üyesi Arzu Altuntaş - Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Benlıay
ÖZ
Bahçe, özellikle yerleşik düzene geçtikten sonra başta dini inanışlar olmak üzere çeşitli ihtiyaçlar ve
nedenlerle ortaya çıkmıştır. Kültürden kültüre, yöreden yöreye çeşitlilik göstermiş; zaman içerisinde
farklı mimari ve sanatsal akımlarla şekillenmiştir. Bahçede kullanılan tasarım unsurları da bu açıdan
farklılık göstermektedir. Bahçe mekanlarının oluşturulmasında kültürel farklılıkların yanı sıra iklimsel
ve ekolojik şartlar da önemlidir. Bahçe fikri ilk ortaya atıldığında zenginlik göstergesi olarak özellikle
aristokratlar için yapılırken; zamanla toplum ve bireyler için yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada
bahçe ve bahçe fikrinin doğuşu hakkında bilgiler verilmeye çalışılmış; zaman içinde farklı toplumlarda
görülen bahçe anlayışları değerlendirilerek Türklerde bahçe fikrinin ortaya çıkışı, Türk bahçe
anlayışının oluşumunda farklı kültürlerin etkisi ele alınmıştır. Bu amaçla mevcut araştırma sonuçlar
incelenmiş ve literatür taranmıştır. İlk çağlardan bu yana bahçe kültürünün oluşumunda özellikle
“formal” ve “doğal” çizgiler ön plana çıkmaktadır. İlk örnekler genel itibariyle formal yapıda ve
simetriktirler. Burada doğaya saygının yanı sıra doğaya karşı hissedilen korku ve egemenlik isteği, bu
tarz bahçe mekanlarının oluşmasına sebep olmuştur. Bitkiler belirli bir düzende ve şekil verilerek
dikilmiştir. Su çok önemli bir bahçe elemanı olarak kullanılmış ve mimari unsurlara yer verilmiştir.
Zamanla bu düşünce yerini “doğal” bir yapıya bırakmıştır. Doğaya egemen olmak yerine doğanın bir
parçası olma düşüncesi önem kazanmıştır. Bitkiler doğada olduğu gibi kendi içinde bir düzene sahip
fakat rastgele dikilmiş, su ve mimari unsurlar ise dönemin gerektirdiği şekilde kullanılmaya devam
etmiştir. Bu dönemde kamuya açık büyük alanlar oluşturulmuş ve sınırlayıcılar ortadan kaldırılmıştır.
Türk bahçe kültürünün de diğer kültürlerde olduğu gibi zamana ve ihtiyaçlara göre şekillendiği
yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bahçe, Tarih, Kültür, Türk Bahçe Anlayışı

Abstract
Garden is a form that occured because of various necessities and reasons, especially religious beliefs,
after people have settled in. It s a phenomenon that vary from culture to culture and shaped by
different architectural and artistic trends. Design elements used in garden also differ in this respect.
Climatic and ecological conditions are important in designing them. Firstly, it was made for aristocrats
as wealth indicator; later it started to be design for society and individuals. In this study, it was tried to
give information about the formation of garden and garden idea; concept of garden seen in different
societies over time was evaluated; effect of garden idea in Turks, formation of Turkish garden concept
were discussed. Since early ages, “formal” and “natural” lines appear in the formation of garden. The
first examples are generally formal and symmetrical. Hereby, in addition to respect for nature, the fear
from nature and desire of domination on it have led to design of such garden areas. Plants were
planted with a certain level and shape. Water was used as very important gardening element,
architectural elements were included. In time, this idea gave place to the concept of “natural” design.
Instead of being dominant on nature, becoming a part of it has gained importance. Plants have a plan
within themselves, water and architectural elements continued to be used as required by the era. Large
public areas were designed and the borders were removed. The Turkish garden culture has been
shaped according to time and needs of the research has been revealed.
Keywords: Garden, History, Culture, Turkish Garden Conception
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BİR DOĞA DENEYİMİ ÖNERİSİ
Doç. Dr. ürüzan Aslan - Dr. Oğuz Ateş - İnci Aydın
ÖZ
İnsanlar var oldukları andan günümüze kadar doğayı düşüncesizce kullanmışlardır. Bu yüzden doğa
zarar görmeye başlamıştır. Çağımızın toplumlarında hızla artan nüfus, çarpık kentleşme, karmaşık
sanayileşme, ekonominin çarpıklığı, eğitim kurumlarının yetersizliği ve toplumun eğitim sorunları,
medyanın aşırı tüketimini teşvik ederken, gençlik kesimi başta olmak üzere tüm bireyleri mutsuzluğa
ve bunalıma sürüklemektedir. Gençler tüm bu sorunların ötesinde enerjilerini harcayamamanın,
serbest zamanlarını yararlı bir biçimde değerlendirememenin huzursuzluğunu yaşamaktadır. İçinde
bulundukları bu durumu en faydalı şekilde değerlendirebilmeleri için doğa ile etkileşimde olmaları
gerekir. Günümüz de insanlar doğal alanlardan daha kopuk bir hayat sürdürdükleri için bu durum
çocukları da etkilemektedir. Çünkü yaşam boyu edinilen alışkanlıklar ve tutumlar küçük yaşlarda
şekillenmeye başlar. Bu yüzden çocukları erken yaş da doğa ile tanıştırmak gerekir. Fakat kentlerde ki
çarpık ve plansız yapılaşma doğanın ve ekosistemin dengeli işleyişine engel olmaktadır. Bu durumu
ortadan kaldırıp sorumlu davranmaya teşvik edebilmek için doğa eğitimi verilmelidir. Erken yaşta
verilen doğa eğitimi çocukların bilinçli, sorumlu, özgüvenli, bilgi ve duyarlılığa sahip olmasında
önemli bir etkendir. Ekolojik felsefeye göre insan doğada kendisini bulur, doğa ile özdeşleşir, doğa ile
olan ilişkilerin de kendi istek ve çıkarlarını düşünürken, doğanın istek ve çıkarlarını da hesaba katmayı
öğrenir. Doğanın anlamı ancak doğa ile etkileşimdeyken, doğa ile empati kurarak öğrenilebilir. Doğa
eğitiminin farklı programlarla öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu programlardan bazıları; izcilik, kamp,
hobi bahçeleri gibi öğrencilerin ilgilerini çeken ve doğayla yakınlaşmalarını sağlayan etkinliklerdir.
Yaygınlaştırılması gereken bu projelerin üniversite öğrencileri ile işbirliği içinde gerçekleştirilerek bu
iki farklı yaş grubundaki bireylerin bilgilerini birbirleriyle paylaşarak öğrenebilmeleri ve aktif
katılımlarla motivasyon artırmalarını sağlar. Doğa eğitimi, farklı disiplinler bir araya getirerek
öğrencilere farklı disiplinler arası bir perspektif sunarak doğanın dilini keşfetmelerini sağlar. Bu
çalışmada Malatya İnönü Çocuk Üniversitesine doğa eğitim merkezi önerisi getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğa Eğitimi, Çevre Bilinci, Katılımcı Yaklaşım
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DENEYİM TASARIMI BAĞLAMINDA ÜRETİLEN GEÇİCİ MEKANLARIN
KULLANICI MEKAN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Özlem Baysal
ÖZ
Günümüzde değişen koşullar tasarıma boyut kazandırmış ve tasarımcıları mekan kurgusunu
oluşturmanın yanı sıra farklı deneyimler yaratmaya yönlendirmiştir. Durağan mekanlar yerini giderek
kullanıcı deneyimini ön plana çıkaran interaktif (etkileşimli) geçici mekanlara bırakmaktadır. Mekan
kurgusunun yeniden tariflenerek tasarlandığı geçici mekan tasarımlarının asıl amacı; gereksinim
duyulan etkileşime uygun mekanlar oluşturmaktır. Mekan, hareket ve devinimi barındıran deneyim
alanlarını kapsamakta ve sürekli olarak onu deneyimleyen birey ve toplumla beraber yenilenmektedir.
Mekanın fiziksel özelliklerinden çok mekanın bedenle iletişim kuran yönleri, yani mekansal deneyim
öne çıkmaktadır. Geleneksel tasarım süreci ise yerini multidisipliner tasarım sürecine ve disiplinler
arası koordinasyona devretmektedir. Farklı deneyimler yaratma arayışının bir sonucu olan ‘Deneyim
Tasarımı nın ön plana çıkmasıyla mekan algısı değişmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı,
gelişmekte olan deneyim tasarımının mekan algısı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. İnteraktif
geçici mekanların tasarlanmasıyla gelişen insan - mekan etkileşimi ve bu bağlamda değişen kullanıcı
mekan algısı incelenmiştir. Elde edilen sonuçların tasarım ve iç mimarlık literatürüne katkı sağlaması
beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Deneyim tasarımı, geçici mekan, mekan algısı, iç mimarlık

Abstract
Nowadays, changing conditions have given dimension to design and led designers to create different
experiences as well as constructing space. Stable places are increasingly being replaced by interactive
spaces that bring the user experience to the forefront. The main purpose of the temporary space
designs where space fiction is re-defined; to create spaces suitable for the interaction needed. The
space encompasses areas of experience that involve movement and motion, and is constantly being
renewed together with the individual and society who experience it. The space aspects related with
human body rather than the physical features of space, in other words spatial experience, become
prominent. Traditional design process is replaced by multidisciplinary design process and
interdisciplinary coordination. The Experience Design came into prominence as a result of the search
for different experiences and the perception of space began to change. The aim of this study is to
present the effects of experience design on space perception. The interaction of human - space with the
design of interactive temporary spaces and the changing perception of the user in this context are
examined. The results are expected to provide contribution for the design and interior architecture
literature.
Keywords: Experience design, temporary space, perception of space, interior design
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EKOLOJİK TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE CADDE PEYZAJI İYİLEŞTİRME
MODELİ: MALATYA İNÖNÜ CADDESİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr. ürüzan Aslan - Dr. Oğuz Ateş - Burak Kuruçaylı - Şule Akdoğan
ÖZ
İnsani bir yaklaşım olan yayalaştırma bölgeleri, kent merkezlerinde hem yayanın rahat dolaşımına
olanak sağlayan hem de kentte kaliteli yaşamı arttıran bir sistemdir. Uygulandığı sokak ve caddelerde
ticari kullanımı da arttıran, kamu yararı gözeten bir yaklaşımdır. Kentte çevresel, toplumsal, fiziksel
ve ekonomik olarak iyileştirme sağlar. Günümüzde gerek taşıt trafiğinden kaynaklanan olumsuzlukları
gidermek, gerekse yaya odaklı alanlar yaratmak amacıyla yerel yönetimler tarafından da öncelikli
olarak ele alınmaktadır. Sonuç olarak; kent merkezlerinde, kentli ve diğer yerel paydaşlar için
yapılacak çalışmalar, görsel ve fiziksel kalitenin arttırılmasına ve kent imgesi ve yaşamına olumlu
katkı sağlayacak mekânlar oluşturulmasına yönelik olmalıdır. Bu doğrultuda estetik, fonksiyonellik ve
sürdürülebilirlik ilkelerini bünyesinde barındıran çağdaş çözümler üretilmelidir. Öneri alan
kullanımları belirlenirken, kente yakışır, doğal-kültürel unsurları birleştiren, yapısal ve bitkisel dokuyu
bir arada ve uyum içerisinde sunan, kentin kimliğini ortaya koyan, estetik değerler taşıyan, kentlilere
birlik ve beraberlik duygusunu hissettiren mekânlar yaratma kaygısı temel belirleyici olmalıdır. Bu
çalışmanın amacı, yayalaştırma ihtiyacını doğuran süreçte uygulanan örnek projeleri inceleyerek;
Malatya İnönü caddesinin bu doğrultuda tekrar tasarlanmasını sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Ekolojik İyileştirme, Ekolojik Peyzaj Tasarımı, Cadde Peyzajı, Sokak Tasarımı
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GÜZELLİK NORMU VE İYİ OLUŞ BAĞLAMINDA ÇALIŞAN KADIN
KULLANICILARIN GÜNDELİK CİLT BAKIM DENEYİMLERİNİN
İNCELENMESİ
Arş. Gör. Ezgi Çakır
ÖZ
Bu çalışma kişisel bakım deneyimleri kapsamında gündelik cilt bakım rutinlerini güzellik normu ve iyi
oluş kavramları üzerinden ele almaktadır. Kullanıcıların cilt bakımı deneyimleri sağlıklı yaşam ve iyi
oluş kavramları ile doğrudan bir ilişki kurmaktadır. Bu deneyimler kişisel cilt bakım kozmetik ürünleri
ve elektrikli kişisel bakım aletlerinin kullanımını içermektedir. Tasarım ürünler kullanıcıların farklı
ihtiyaçlarına karşılık vermekte ve bedenleriyle kurdukları bağı etkilemektedir. Gündelik cilt bakım
rutini çeşitli tasarım ve kozmetik ürünlerinin deneyimlenmesini içermekle birlikte, günümüzde bu
deneyimler dijital platformlar üzerinden paylaşılarak yeniden yaratım sürecine girmektedir. Bu
noktadan hareket eden araştırmanın amacı, farklı kullanıcı deneyimlerinin incelenmesi ve kişisel cilt
bakım rutininin iyi oluş kavramı bağlamında ele alınmasıdır. Araştırma, temel olarak farklı meslek ve
yaş grubundan altı çalışan kadın kullanıcı ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelere ve kişisel
günlüklerden toplanan görsel ve yazılı veriye dayanmaktadır. Kullanıcıların deneyimleri normatif
güzellik yaklaşımlarına olan tutumları ve sağlıklı yaşam algıları üzerinden incelenmiştir. Seçilen
kullanıcı grubu örneklemi; ürün çeşitliliğini etkilemesi, bakımlı çalışan kadın normunun görsel imaj
yaratma ve devam ettirme zorunluluğunu barındırması sebebiyle araştırılmaya değer bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: İyi Oluş, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (Ux), Norm, Kişisel Bakım, İnsan
Bedeni.
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MALATYA İLİ KENTSEL AKUSTUĞİN YAKALANMASI NİTELİĞİNDE İŞİTSEL
PEYZAJ YAKLAŞIMI
Doç. Dr. ürüzan Aslan - Dr. Oğuz Ateş - Burak Kuruçaylı
ÖZ
İşitsel peyzaj insanların algılayabildikleri tüm sesleri ifade etmektedir. İşitsel peyzaj terimi gürültüden
uzak doğanın ve doğada var olan varlıkların fiziksel boyuttaki seslerini yansıtan bir terim olarak ortaya
çıkmıştır. Bir alanın görüş çerçevesi içerisine giren tüm sesler peyzaj olarak tanımlanırken, o ortamda
duyma duyusu ile algıladığımız tüm seslerde işitsel peyzaj olarak tanımlanmaktadır. İşitsel peyzaj bir
alandaki tüm sesleri yok etmek yerine hangilerinin korunup hangilerinin kontrol altına alınacağına
yönelik çalışmalar yapılarak ortaya çıkmış bir kavramdır. İşitsel peyzaja yönelik yapılacak bu çalışma
Malatya ilinin en aktif kullan yerleri belirlenerek bu alan üzerinde işitsel peyzaja yönelik neler
yapılacağı belirlenmiştir. Bu çalışmada Malatya ili Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisine giren İnönü
Caddesi üzerinde işitsel peyzaja yönelik gürültü ölçüm tespitleri ile o alan üzerinde yapılacak ve
alanın doğal akustiğini bozmayacak şekilde çalışılmıştır. Malatya ilinin genel yapısına yönelik nüfus
yoğunluğu, arazi konumu, arazide yapılan ses ölçümleri araç ve insan yoğunluğu tespit edilerek bu
alanın kent akustiği bakımından kente yönelik oluşumları değerlendirilmiştir. İnönü Caddesi
incelenerek, kent kimliği ve kent akustiğine yönelik olumlu ve olumsuz sonuçlarının ortaya konulmuş
ve bu sonuçlar dahilinde değerlendirmeler yapılmıştır. İnönü caddesinin ses değerlendirmeleri ve
yoğunlukları ile birlikte doğal ortamın o alana kattığı akustik konforun birbirini nötrlemesine karşın
cadde üzerinde oluşan yoğun araç ve insan trafiğinden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesine
yönelik öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İşitsel Peyzaj, Kent Akustiği, Malatya.
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NANOTECHNOLOGY & NANOMATERIALS IN ARCHITECTURE
Prof. Dr. Pelin Yıldız
Abstract
Architecture and building technology on the basis of nano bio building structure and nano materials are going
through some significant innovations and developments in the process of integration of design and technology.
Nanotechnology is one of the most important opportunities in the structure of twenty-first century s key
technologies both with its technical approaches and economic, social, cultural and aesthetical impacts to be
recognized. New materials are being discovered and developed everyday as a result of investigating ways to
achieve molecular and atomic precision in engineering of materials. These new materials present new
opportunities to solve problems like heat absorbing windows, energy coatings etc. Architecture is in relation with
new building structures and opportunities by all means. Smart buildings concerning biodegradable features and
nano bio building facilities are current architectural aspects of space design. Designers should be capable of new
innovations of architecture as nano materials during design processes. The Nanohouse is a new type of ultraenergy efficient house exploiting the new materials being developed by nanotechnology. HydroHouse uses
natural airflow and seawater to cool and humidify the greenhouse. Sea water is evaporated at the facades of the
greenhouse; as air passes into the greenhouse it increases in humidity. But the smart part is in the structural
columns, which also serve as supports for the growing racks. When it rains, fresh rainwater is allowed to trickle
down from the roof, within the cylindrical columns. In architecture and its constructive industry it it is capable of
leading the building structure and architecture to an optimum level, for instance the coating of surfaces to lend
them functional characteristics such as increased tensile strength, self-cleaning capacity, fire resistance, and
many other capacities. The future of nanotechnology field depends on our ability to assemble nano particles into
3D structures to be used in developing new technologies.
Keywords: Nanotechnology, Nano-House, Biodegradable Features
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PEYZAJ MİMARLIĞINDA YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANIMI
USING ARTIFICAL NEURAL NETWORKS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Benlıay - Dr. Öğretim Üyesi Arzu Altuntaş
ÖZ
Yapay sinir ağı (YSA), girdi ve çıktı veri kümeleri arasındaki karmaşık doğrusal olmayan ilişkileri
belirleyebilen, insan beyninin işlevine dayanan esnek bir matematiksel yapıdır. Yapay sinir ağı
modelleri, özellikle süreç özelliklerinin fiziksel denklemler kullanılarak tanımlanması zor olan
problemlerde faydalı ve verimli bulunmaktadır. Herhangi bir veri için evrensel ve çok esnek fonksiyon
tahmin edicileri oldukları görülmüştür. Bunlar, özellikle temel veri ilişkileri bilinmediğinde,
istatistiksel sınıflandırıcılara çekici bir alternatif ve modeller için güçlü araçlar olarak
tanımlanmaktadırlar. Birçok yazılım ile entegre edilen yapay sinir ağlarının, uzun yıllardır uzaktan
algılama uygulamaları ile peyzaj planlama ve arazi örtüsü değişimi tespitinde kullanıldığı
bilinmektedir. Yeni bağımsız yapay sinir ağı yazılımlarının geliştirilmesiyle, bağımlı ve bağımsız
değişkenler arasındaki karmaşık doğrusal olmayan ilişkileri tespit etme yeteneği ile yeni karar verme
yaklaşımları yaratmak mümkündür. Ayrıca bağımsız değişkenler arasındaki tüm olası etkileşimleri
tespit etme yeteneği ile sadece peyzaj planlamasında değil, peyzaj tasarım çalışmalarında da büyük
fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışmada, yapay sinir ağları ve lojistik regresyon özelliklerine genel bir
bakış sunulmuş, yapay sinir ağlarının fırsat ve riskleri ile bu modelleme tekniğinin peyzaj mimarlığı
çalışmalarında kullanılmasının avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Lojistik Regresyon, Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Planlama.

Abstract
An artificial neural network (ANN) is a flexible mathematical structure based on the function of the
human brain which is capable of identifying complex nonlinear relationships between input and output
data sets. Artificial neural networks models have been found useful and efficient, particularly in
problems for which the characteristics of the processes are difficult to describe using physical
equations. They have been shown to be universal and highly flexible function approximators for any
data. These are defined as powerful tools for models and an attractive alternative to the statistical
classifiers, especially when the underlying data relationships are unknown. It is known that artificial
neural network which is integrated with several softwares, have been used in landscape planning and
land cover change detection with remote sensing applications for many years. With the development
of new independent artificial neural network softwares, it is possible to create new decision-making
approaches with the ability to implicitly detect complex nonlinear relationships between dependent
and independent variables. Also with the ability to detect all possible interactions between predictor
variables gives great opportunities in not only for landscape planning but also landscape design
studies. In this study, an overview of the features of artificial neural networks and logistic regression is
presented, opportunities and risks of artificial neural networks and the advantages and disadvantages
of using this modeling technique in landscape architecture studies are discussed.
Keywords: Artificial Neural Networks, Logistic Regression, Landscape Design, Landscape Planning.
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SIGNS OF CULTURAL HERITAGE REGARDING ARCHITECTURE IN TURKEY
ON THE BASIS OF SUSTAINABLE USAGE
Prof. Dr. Pelin Yıldız
Abstract
Architectural heritage is a symbol reflecting the identity and cultural background of societies.
Concerning the geographical position in addition to social and cultural relations, Turkey has too many
historical heritages even from ancient periods especially on the basis of architecture. These
architectural symbols are the signs of the first nature of man located in these countries. In Turkey this
is identified as some monumental structures found in variable locations under the affect of variable
cultures. The purpose of this study is to identify some valuable features of these ancient memories also
showing the first signs of accommodation and residential necessities under current conditions. These
are also reflecting religious approaches as churches or monasteries mostly in Istanbul, Anatolia and
Mesopotamia. So the methodology of this study is analyzing the general principles as functions of
these buildings and in the findings and results making some proposals regarding current conditions
and sustainable usage. These beautiful synthesis and cultural combinations show the richness of the
affect of various religions and culture in Turkey. The most distinctive examples are ancient Greece
theatres reflecting the rich and dense artistic features of the socio-cultural reflections of the life style in
Greece even at ancient periods. In Turkey these valuable heritages are under conservation. In this
work, the problem statement underlies that these rich and cultural pieces found in both of the countries
in common sense should be identified deeply and this approach should put together the importance of
these valuable historical signs which should be preserved and sustained as for the other generations of
future. In this work the methodology some suggestions among the sustainable approaches of these
historical heritages will be identified.
Keywords: Cultural Heritage, Historical Monuments, Sustainable Historical Usage
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TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANAN BEDENSEL ENGELLİLERE YÖNELİK
EĞİTİM YAPILARININ TASARIM PRENSİPLERİ
DESIGN PRINCIPLES OF EDUCATION STRUCTURES FOR PHYSICALLY
HANDICAPPED WHO USE WHEELCHAIR
Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Yıldız - Prof. Dr. Onur Altan
ÖZ
Toplum nüfusunun büyük bir dilimini oluşturan engellilerin ve engellilik durumlarının, bulundukları toplum
içerisinde çeşitli sebeplerle meydana getirdiği tesir engelsiz tasarım kavramını vazgeçilmez kılmaktadır.
Engelsiz tasarım, bütünselleşme sağlayan bir tasarım yaklaşımıdır ve bu kavramın yaygın hale gelmesiyle
engellilerin mekanlara erişim konusunda yaşadıkları sorunlar yasal çerçevede sorgulanmaya başlanmıştır. Bu
bağlamda engel gruplarından bedensel engel grubuna dahil olan tekerlekli sandalye kullanıcıları ele alınmış,
öncelikle bu bireylerin eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürürken rahat ve verimli olabilecekleri mekanların,
fiziksel anlamda ihtiyaç duydukları dolaşım ve yeterli manevra alanları düşünülerek oluşturulması
amaçlanmıştır. Bununla birlikte tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli bireylerin; toplumsal yaşama
katılım ve sosyal etkileşim çerçevesinde, bireysel hareket özgürlüklerini kolaylaştırmak ve toplumda aktif rol
almalarını sağlamak adına ulusal ve uluslararası ölçekte farkındalık yaratmak da çalışmanın temel
amaçlarındandır. Çalışma kapsamında tekerlekli sandalye kullanan bedensel engellilere yönelik eğitim yapıları
tasarım prensipleri dahilinde sınıflar, atölyeler ve laboratuvarlar, kapılar, pencereler, koridorlar, asansörler,
rampalar, yemekhane, oyun alanları, spor alanları ve konferans salonları olmak üzere onbir ana başlık üzerinden
ele alınacak, bununla birlikte Türkiye den ve Dünyadan örnekler verilecektir. Çalışma için temel verilerin ve
gerekli dökümanların temin edilmesi amacıyla literatür taraması yapılmış, konuya ilişkin kaynaklar
incelenmiştir. Bu çalışma sayesinde tekerlekli sandalye kullanan bedensel engellilere yönelik tasarlanmış olan
eğitim yapılarının uygunluklarının tespiti, gerekli olan eğitimi alarak kendilerini geliştirebilmelerini ve topluma
daha faydalı bireyler haline gelmelerini kolaylaştıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Engelsiz Tasarım, Engelli, Tekerlekli Sandalye Kullanan Bedensel Engelli, Tekerlekli
Sandalyeli Engellilere Yönelik Eğitim Yapıları

Abstract
The effect of the disabled people and their disability that constitute a big part of the population of the society, for
various reasons within the society they reside in, makes the concept of unimpeded design indispensable.
Unimpeded design is a design approach that provides holistic integrity and with this concept become
widespread, problems of disabled people in accessing places started to be questioned in the legal framework. In
this context, wheelchair users who are in the group of physically handicapped have been addressed; primarily, it
has been aimed to create places where these people can be comfortable and efficient during their education by
thinking their stroll and enough maneuver room that they physically need. In addition to this, in the context of
participation in communal living and social interaction of physically handicapped people who use wheelchair,
raising awareness in domestic and in international scale to make their personal freedom of action easier and to
ensure they take an active role in the society is one of the main purposes of the study. In the context of the study,
within the design principles of education structures for physically handicapped who use wheelchair; classes,
workshops and laboratories, doors, windows, corridors, elevators, ramps, dining hall, play grounds, play fields
and conference rooms will be addressed under eleven main titles and in addition to this, examples from Turkey
and from the world will be given. A literature review has been done to supply the base data and necessary
documents, sources about the topic has been examined. Owing to this study, determination of the
appropriateness of the education structures designed for physically handicapped who use a wheelchair, will make
easier for them to develop themselves by getting the necessary education and become more beneficial
individuals.
Keywords: Unimpeded Design, Disabled, Physically Handicapped Who Use Wheelchair, Education Structures
for Disabled People in a Wheelchair
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TURİSTİK BÖLGELERDE KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞANTININ DEĞİŞİMİ VE
KORUMA SORUNLARI BAĞLAMINDA 'SE ERİHİSAR-SIĞACIK' ÖRNEĞİNİN
İNCELENMESİ
ALTERATION OF CULTURAL AND SOCIAL EXPERIENCES AND
PRESERVATIONS PROBLEMS IN TOURISTIC REGIONS - INVESTIGATION OF
'SEFERIHISAR-SIGACIK'
Arş. Gör. Yeliz Keskin - Araştırmacı Ayşen Höbel
ÖZ
Ülkemizde turistik bölgelerde genellikle doğru turizm planlaması yapılmamaktadır. Bunun sonucunda turistik
bölgelerde görülen değişiklik ve yenilikler bölgenin gelişimi, ekonomik durumu, kalkınması adına pozitif
sonuçlar yaratsa da somut ve soyut kültürel değerlerin korunması konusunda olumsuzlukları da beraberinde
getirmektedir. İzmir in Seferihisar İlçesi ne bağlı Sığacık Mahallesi kıyı turizmi ve kültür turizminin bir arada
görüldüğü bir bölgedir. Yerel ve özgün değerleri ile ön plana çıkan bölge, 2010 yılında Türkiye nin ilk ‘Yavaş
Şehir ünvanını almıştır. Yavaş Şehir Hareketi nin amaçlarını kentlerin kimliklerine sahip çıkarak küreselleşme
sonucu ortaya çıkan kentlerin birbirine benzemesine, aynılaşmasının önüne geçilmesi; kentlerin yönetilirken
yerel yemeklerine, yöresel mimarisine, geleneklerine, göreneklerine, zanaatlarına, esnafına sahip çıkılması ve
desteklenmesi oluşturmaktadır. Bölgenin Yavaş Şehir oluşu sonucunda yapılan sokak sağlıklaştırma çalışması,
yeni yat limanının açılması, yeni imar düzenlemeleri, diğer uygulama ve etkinlikler ile Sığacık bir çekim noktası
haline gelmiştir. Bu durum bölgenin Yavaş Şehir ilkelerinin tam tersi yönünde gelişmesine neden olmuş;
bölgede nüfus artışı, yeni yapılaşma, rant kaygısı, kapasite üstü kullanımlar, tarihi dokunun tahribatı, yanlış
işlevlendirme gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Sığacık taki plansız turizm ve bilinçsiz dönüşüm anlayışı kentteki
popülerliği arttırırken özgün yaşantı ve kültürel değerleri yok etmektedir. Seferihisar- Sığacık Bölgesi nde
yapılan bu çalışma, bölgenin tarihini ve günümüzdeki değişimini araştırmayı, bölgede son zamanlarda yapılan
çalışmaların şehir üzerindeki etkilerini incelemeyi, Sığacık'ın yavaş şehir olmasının ve bölgede yapılan sokak
sağlıklaştırma projesinin bölge ve insanlar üzerindeki etkilerini ve bir koruma sorunu olarak Sığacık'ın özgün
yaşantı ve kültürel değerlerinin kaybolması konusundaki farkındalık seviyesini ortaya çıkarmayı
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Koruma, Yavaş Şehir, Kültürel Değer, Sığacık

Abstract
Touristic regions generally do not have the right tourism planning in Turkey. Alterations and innovations that are
seen in the touristic regions bring about positive results for the development of the region and economic
situation, but also bring about the negativity of preserving cultural values. Sığacık is located in Seferihisar,
district of İzmir. Sığacık is a region where coastal tourism and cultural tourism are seen together. Region
outshines with its local and original values. The area has had the apellation of Turkey's first 'Slow City' in 2010.
The aim of the Slow City Movement is to prevent cities from becoming similar to each other and to prevent their
similarities from results of globalization; it is necessary to sustain local dishes, local architecture, traditions and
crafts. After being Cittaslow, the area has become a point of attraction with the street rehabilitation application,
opening of the new marina, new zoning arrangements, other applications and activities. This situation caused the
region to develop in the opposite direction of the principles of Cittaslow; problems such as population growth,
new construction, rent concern, over-capacity utilization, destruction of historic texture, misfunctioning have
emerged. Unplanned tourism and unconscious transformation approach in Sigacik increase the popularity of the
city while destroying the unique experience and cultural values. This study aims to investigate the historical and
current change of Sığacık, the effects of recent applications on the region, the effects of being a slow city and
street rehabilitation project. And also this investigation aims to reveal the level of awareness about the
disappearance of the original life and cultural values of Sığacık.
Keywords: Sustainable Tourism, Preservation, Cittaslow, Cultural Value, Sığacık
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ALTERNATİ YAKIT OLARAK KULLANILAN ASPİR YAĞININ MOTOR
VERİLERİNE ETKİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE MODELLENMESİ
MODELING THE EFFECTS OF ASPIR OIL USED AS AN ALTERNATIVE FUEL
ON MOTOR DATA WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
Dr. Abdulkadir Bektaş
ÖZ
Ülke ekonomisi için önemli bir unsur olan enerji konusu sanayileşmenin ve sanayide sürekliliğin alt
yapısını oluşturmaktadır. Bu nedenle, enerji ihtiyacı ulusal ve uluslararası alanda oldukça önemli bir
rol oynamaktadır. Petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil temelli enerji kaynaklarının tükenebilir oluşu ve
meydana getirdiği çevresel etkiler güvenilir, yeterli, ucuz ve temiz enerjinin akıbetini gündeme
getirmektedir. Günümüzde, çevresel kirlilik dünyanın geleceğini ciddi anlamda tehdit etmektedir.
Zararlı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması yaşamsal döngüde ihtiyaç duyulan
sağlık ve sıhhatin önünde ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. İnsan hayatını kolaylaştıran teknolojilerden
biri hiç şüphesiz motorlardır. Özellikle günümüz taşıt teknolojisinde içten yanmalı motorlarda enerji
üretimi için yakılan fosil yakıtlar çevresel kirliliğin başlıca aktörleri olarak sahnede yerini almaktadır.
Özellikle petrol türevli fosil yakıtların oluşturduğu salımlar biyolojik hayatı ciddi anlamda tehdit
etmektedir. Zararlı emisyonların miktarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar ile birlikte alternatif
yakıtların önemi giderek artmaktadır. Petrol rezervlerinin sınırlı olması da bu konuya olan ilgiyi daha
da arttırmaktadır. Bu çalışmada, içten yanmalı bir dizel motorda yakıt olarak kullanılan motorin
içerisine farklı oranlarda karıştırılan aspir yağının motor performansı, yakıt tüketimi ve egzoz
emisyonlarına olan etkilerinin karışım miktarına bağlı olarak doğrusal regresyonu ile genelleştirilmiş
regresyonunun yapay sinir ağı ile modellenmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Araç Emisyonları, Bitkisel Yağlar, Doğrusal Regresyon, Sinir Ağı Modeli.

Abstract
Energy, which is an important element for the countries' economy, constitutes the infrastructure of
industrialization and industrial continuity. Therefore, the energy needs play a very important role in
the national and international arena. The depletion of fossil based energy sources such as oil, natural
gas and coal and the environmental impacts bring forth the fate of reliable, adequate, cheap and clean
energy. Nowadays, environmental pollution seriously threatens the future of the world. Intense mixing
of harmful substances into air, water and soil is a serious threat to well-being needed in the vital cycle.
One of the technologies that make human life easier is undoubtedly the engines. Especially, fossil
fuels burned for energy production in internal combustion engines in today's vehicle technology are on
the stage as the main actors of environmental pollution. In particular, the emissions of petroleumderived fossil fuels seriously threaten biological life. With the efforts to reduce the amount of harmful
emissions, the importance of alternative fuels is increasing. The limited availability of oil reserves
further increases the interest in this issue. In this study, it is aimed to model the generalized regression
and generalized regression with the artificial neural network depending on the amount of mixture of
safflower oil mixed in different proportions of diesel oil used in fuel in an internal combustion engine.
Keywords: Vehicle Emissions, Vegetable Oils, Linear Regression, Neural Network Model
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DERİ VE DERİDEN MAMUL ÜRÜNLERDE YAŞLANMA PROBLEMİ
Doç. Dr. Selime Menteş Çolak
ÖZ
Deri, farklı ortamlarda ve genellikle erken yaşlanmaya neden olabilecek sert çevre koşullarında
kullanılabilen doğal bir malzemedir. Yaşlanma, kısmen kendi istikrarsızlığından ve kısmen dış
etkilerden kaynaklanan bir malzemenin özelliklerinde tersinir değişiklikler olarak tanımlanabilir.
Yaşlanma, makromoleküllerin tahrip edilmesinden ve dallanmış veya üç boyutlu yapıların (çapraz
bağlama) oluşumuna neden olan makromoleküllerin kimyasal dönüşümlerinden kaynaklanır.
Yaşlanma, deriden mamul ürünlerin kullanımı yada depolanması sırasında sırasında ortaya çıkar. Deri
bozulmasını etkileyen en önemli faktörler sıcaklık, bağıl nem ve UV radyasyonudur. Gerçek koşullar
altında, deri üzerindeki çeşitli faktörler aynı anda hareket eder ve deriyi etkiler. Yaşlanma, derinin
mekanik özelliklerinin bozulmasına ve renk değişikliğine neden olur. Derinin birçok durumda
yaşlanmaya karşı direnci, depolama süresini ve bazen deri ürünlerinin ömrünü belirler. Yaşlanma
sürecinin gelişimini gözlemlemek ve olası karekteristik özelliklerinin kaybını tahmin etmek ve
bozulma ürünlerini belirlemek için teknik olarak önemlidir. Stabilizasyon, deride yaşlanmayı
önlemenin etkili bir yoludur. Bu derlemede deri üretiminde kullanılan ürünlerin deri yaşlanma
özelliklerine etkisi açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, Deri, Sararma, Cr(Vı), Uv, Nem
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DONMA-ÇÖZÜLMENİN ARKLI BOYUTLARDAKİ İSCEHİSAR ANDEZİTİNİN
İZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE FREEZING-THAWING EFFECT ON PHYSICAL AND
MECHANICAL PROPERTIES OF ISCEHISAR ANDESITE IN DIFFERENT SIZES
Doç. Dr. Mustafa Yavuz Çelık - Öğr. Gör. Zeyni Arsoy - Öğr. Gör. Murat Sert
ÖZ
Doğal yapı taşları, farklı iklim şartlarına göre ıslanma-kuruma, su emme, tuz kristalleşmesi ve donmaçözülme gibi fiziksel koşullardan etkilenmektedir. Bu şartlara göre de az veya çok ayrışmaktadır. Bu
ayrışmaları benzetmek amacıyla laboratuvarlar ortamında yaşlandırma deneyleri yapılmaktadır. Bu
çalışmada ilk aşamada karakterizasyon deneyleri (kimyasal, mineralojik-petrografik, fiziko-mekanik)
yapılmıştır. Daha sonra iki farklı boyuttaki (50x50x50 ve 300x50x50 mm) andezit örnekleri TS EN
12371 standartlarına göre 25 döngü donma ve çözülme deneyi uygulanmıştır. Son aşamada
andezitlerin yoğunluk, gözeneklilik, kütle kaybı, ultrases geçiş hızı, basınç ve eğilme dayanımı gibi
fiziksel ve mekanik parametrelerde meydana gelen değişiklikler incelenmiştir. Deneysel verilere göre
andezitlerin donma-çözülme etkilerine karşı dayanıklı olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Andezit, Yapı Taşı, Donma-Çözülme

Abstract
Natural building stones have been affected by different conditions such as wetting-drying, salt
crystallization and freezing-thawing. According to these conditions, it is subject to deterioration. To
simulate these deteriorations, aging tests are carried out in laboratories. In this study, characterization
experiments (chemical, mineralogical-petrographic, physico-mechanical) were carried out in the first
stage. Then, two different sizes (50x50x50 and 300x50x50 mm) samples according to TS EN 12371
standards 25 cycles of freezing and thawing test was applied. In the final stage, changes in physical
and mechanical parameters such as density, porosity, mass loss, ultrasound velocity speed,
compressive and flexural strength of andesites were investigated. According to experimental data,
andesites were found to be resistant to freeze-thawing effects.
Keywords: Andesite, Building Stone, Freezing-Thawing
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ELECTROSPINNING OF POLYVINYLPYRROLIDONE/BORIC ACID
NANOFIBERS
Hülya Kesıcı Güler - Doç. Dr. unda Cengız Çallıoğlu
Abstract
In this study, it was aimed to achieve green electrospinning of polyvinylpyrrolidone (PVP) nanofibers
with various concentrations of boric acid (BA) such as 0, 1, 2, 3 and 4 wt % and characterization using
SEM (fiber morphology) and FT-IR (chemical structure). Ethanol was used as a solvent; PVP polymer
concentration was applied 8 wt % and this value was determined from our preliminary studies. Firstly,
solution properties (viscosity and conductivity) were determined. And then, nanofiber production
optimization such as voltage, feed rate, distance between the electrodes and ambient conditions were
carried out. All solutions were prepared under the same conditions (temperature, stirring time etc.).
According to the results, generally, nanofibers were quite uniform and has smooth surface. However,
when BA concentration increased, stickiness occurred into the nanoweb structure between fibers.
Also, FT-IR results showed that BA and PVP existed in the chemical structure of nanofibers. It is
thought that this nanofibrous surface will have a good potential for various application areas due to
boric acids functional properties.
Keywords: Polyvinylpyrrolidone, Boric Acid, Nanofiber, Green Electrospinning
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INDIK YAĞI KATKILI MOTORİN YAKITININ MOTOR PERFORMANS VE
EGZOZ EMİSYON DEĞERLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF HAZELNUT OIL ADDITIVE DIESEL FUEL ON ENGINE
PERFORMANCE AND EXHAUST EMISSION VALUES
Dr. Öğretim Üyesi Recep Onur Uzun
ÖZ
Dünyanın endüstriyel serüveni içerisinde insan hayatını kolaylaştıran, bireylerin hareket kabiliyetini
arttıran, bunun yanı sıra ağır sanayide yüksek güç ve kuvvet gerektiren işlerin yapımına imkân
sağlayan motorlu taşıtlar hiç şüphesiz yakın tarihin en önemli buluşlarından birisidir. İş üretimi için
gerekli olan enerjinin motorlar tarafından elde edilmesi yakıtlara olan ihtiyacın önemini ifade
etmektedir. Yakıtların yanması sonucunda kimyasal reaksiyonlar ile elde edilen ısının sağladığı enerji
mekanik enerjiye dönüştürülürken yanma sonrası oluşan kimyasal gazlar çevresel kirliliklere sebep
olmaktadır. Bunun yanı sıra, fosil yakıtların yakın gelecekte tükenmesine yönelik tahminler alternatif
yakıt arayışlarının önemini arttırmaktadır. İçten yanmalı motorların ilk icat edildiği dönemlerde yakıt
olarak kullanılan bitkisel yağlar günümüzde de alternatif olarak ilk akla gelen yakıtlardır. Bununla
birlikte, azalan rezerv ve artan fiyatlar petrolün sürekliliğini yitirmesine yönelik tahminleri
desteklerken, bitkisel yağların üretimindeki zorluklar ve çoğu zaman oluşan yüksek maliyetlere
rağmen emisyonların azaltılması ile birlikte çevresel kirliliklerin sınırlandırılmasına yönelik
avantajları dikkat çekici unsurlar olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, tek pistonlu bir dizel
motorda yakıt olarak kullanılan motorinin içerisine farklı oranlarda fındık yağı katılarak yanma olayı
sırasında ölçülen motor performans değerleri ile yanma sonrasında oluşan egzoz emisyonlarının
değişimleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yakıt, Bitkisel Yağlar, Araç Emisyonları.

Abstract
Motor vehicles which facilitate the human life in the world's industrial adventure and increase the
mobility of individuals, as well as the construction of jobs that require high power and force in heavy
industry, are undoubtedly one of the most important discoveries of recent history. The energy required
for the production of work by the engines means the importance of the need for fuels. As a result of
the combustion of fuels, the energy produced by the chemical reactions is converted into mechanical
energy and the chemical gases formed after combustion cause environmental pollution. In addition,
forecasts for the depletion of fossil fuels in the near future increase the importance of searching for
alternative fuels. Vegetable oils, which are used as fuel in the period when the internal combustion
engines were first invented, are also the alternative fuel that is considered. However, while decreasing
reserves and rising prices support forecasts for the loss of oil continuity, despite the difficulties in the
production of vegetable oils and the high costs often arise, the advantages of reducing emissions and
limiting environmental pollution continue to be remarkable. In this study, the engine performance
values measured during the combustion process by adding different amounts of hazelnut oil into the
motor used as a fuel in a single-piston diesel engine, and the changes in exhaust emissions after
combustion were investigated.
Keywords: Fuel Oil, Plant Oils, Vehicular Emissions.
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FLOOD PREVENTION APPLICATIONS IN TURKEY
Asst. Prof. Dr. Naci Büyükkaracığan
Abstract
One of the most important disasters caused by natural or human intervention is floods. The main
feature of floods is that they create a continuous problem that cannot be completely avoided for
people. The societies have continued their research and combat activities for the control of this
extreme event since they have been faced with the threat of flooding for centuries. Especially in the
last 50 years, urbanization has increased dramatically and has caused both climate deviations and
increased number and effects of floods. In addition, due to urbanization and distorted construction, the
rate of mixing of rainwater to soil decreases, causing surface flows and decreasing ground water
levels. As a result of these, surface flows cause floods and are still more effective in many regions of
the world, including our country, and cause significant loss of life and property. Project activities
including structural elements for preventing floods and reducing losses; Small waterworks projects
addressing the need for flood protection in a limited part of the river basin due to its urgency due to the
multi-purpose large water works projects that address the need for flood protection and control along
with the river basin and other water development needs. In this study, the measures to be taken to
protect the floods and examples from the studies in our country were given.
Keywords: Flood, Flood Prevention, Natural Disasters, Turkey
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OSİL YAKITLI BİR MOTORDA ALTERNATİ YAKIT KULLANIMLARININ
EGZOZ EMİSYON VE MOTOR PERFORMANSLARINA OLAN ETKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF ALTERNATIVE FUEL USAGE ON
EXHAUST EMISSION AND MOTOR PERFORMANCE IN A FOSSIL FUEL
ENGINE
Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Üstün
ÖZ
Günümüzde fosil yakıtlı araçların çevreye yaydıkları zararlı egzoz emisyon oranlarının azaltılması ile
ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir. Motorlu taşıt üreticileri fosil yakıtlı motorların egzoz
emisyon değerlerini uluslararası yapılan antlaşmalar sonucu belirlenen standart değerlerde üretim
yapma zorunlulukları vardır. Bu durum motorlu taşıt üreticilerini zararlı egzoz emisyonlarını azaltıcı
arayışlara yöneltmektedir. Yeni nesil dizel araç motorlarında yanma sonrası egzoz emisyon değerlerini
azaltan ek sistemler ( SCR-Selective Catalytic Reduction, DPF-Diesel Particulate Filter..) ve alternatif
yakıtlı motorlar geliştirmektedir. Günümüzde Hibrit motorlu taşıt üretimlerinin artmasının en temel
sebeplerinden birisi motorlu taşıtların karbon salınımlarının azaltılarak çevresel etkilerinin minimize
edilmesi ve yakıt tasarrufu sağlanmasıdır. Motorlu taşıtlarda alternatif yakıt olarak biyoyakıt (SıvıGaz) olarak (biyoetanol, biyometanol, biyohidrojen, biyogaz, biyodizel vb bitkisel yağlar)
kullanılmaktadır. Biyoyakıt motor sistemi üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan fosil yakıt
içerisine belirli oranlarda karıştırılıp kullanılabildiği gibi yardımcı ek sistemler ile doğrudan da
kullanılabilmektedir. Bu çalışmada dizel bir motor içerisine atık kızartma yağı belirli oranlarda ilave
edilerek motor performans ve egzoz emisyon değerleri ölçülmüş ve dizel motor yakıtı olan motorin ile
kıyaslaması yapılmıştır. Atık kızartma yağının ölçüm sonuçlarında zararlı egzoz emisyon değerlerinde
motorine göre ciddi oranda azalma olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Alternatif Yakıtlar, Yakıtlar ve Yanma, Biyoyakıtlar, Egzoz Emisyonları,

Abstract
Today, the studies on reducing the harmful exhaust emissions of fossil fuel vehicles are continuing
rapidly. Motor vehicle manufacturers are obliged to produce exhaust emission values of fossil fuel
engines at standard values determined by international agreements. This situation drives motor vehicle
manufacturers to seek to reduce harmful exhaust emissions. SCR-Selective Catalytic Reduction, DPFDiesel Particulate Filter .. and alternative fuel engines develop new generation diesel engine engines.
Today, one of the main reasons for increasing the production of hybrid motor vehicles is to reduce the
carbon emissions of motor vehicles and to minimize their environmental impacts and to save fuel. It is
used as biofuels (Liquid-Gas) as an alternative fuel in motor vehicles (bioethanol, biomethanol,
biohydrogen, biogas, biodiesel etc. vegetable oils). Biofuel can be used in fossil fuel in certain
proportions without any change on the engine system and can be used directly with auxiliary auxiliary
systems. In this study, the engine performance and exhaust emission values were measured by adding
the waste frying oil in a diesel engine to the diesel engine fuel and compared with diesel fuel. In the
results of the measurement of waste frying oil, harmful exhaust emission values were significantly
reduced compared to diesel.
Keywords: Alternative Fuels, Fuels and Combustion, Biofuels, Exhaust Emissions,
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HAYVANSAL ATIKLARIN TERMOGRAVİMETRİK İNCELENMESİ VE PİROLİZ
KİNETİĞİ
THERMOGRAVIMETRIC INVESTIGATION AND PYROLYSIS KINETICS OF
ANIMAL WASTE
Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Akyürek
ÖZ
Piroliz mekanizmasının anlaşılması ve reaktör tasarımı için piroliz kinetiği ve termodinamik analiz yöntemi çok
önemlidir. Bu çalışmada, sığır atığının ısıl bozunması termogravimetrik analizörde (TGA) incelenmiştir. Piroliz
testleri, 100 cm3/dk'lık azot akışı altında, oda sıcaklığından 1000 ° C'ye kadar 10, 30, 50 ° C/dakikalık üç farklı
ısıtma hızında uygulanmıştır. Hayvansal atığın TGA da termal ayrışmasından sonra, piroliz sırasındaki
aktivasyon enerjileri (EA) Flynn-Wall-Ozawa (FWO) metodu kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuçlar piroliz
işleminde sıcaklık artışı ile termal dönüşümünün üç aşamaya ayrılabileceğini göstermektedir. 200 ºC-400 ºC
sıcaklık aralığındaki ilk aşama, hemiselüloz ve selüloz bozunmasının baskın reaksiyon bölgesini, 400 ºC ile 550
ºC arasında ikinci aşama, bileşenlerin lignin ayrışmasını ve son aşamada (700 ºC-750 ° C) mineral bileşenlerin
ayrışması meydana gelmektedir. Isıtma oranı biyokütle pirolizinde önemli bir faktördür. Maksimum sıcaklığın,
ısıtma oranını artırarak daha yüksek değerlere kaydığı gözlenmiştir. Sığır atığının karmaşık piroliz mekanizması,
termogravimetrik analiz yöntemi ile ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hayvansal Atık, Piroliz, Termogravimetrik Analiz, Kinetik Analiz.

Abstract
The pyrolysis kinetics and thermodynamic analysis are important for understanding the pyrolysis mechanism and
for the reactor design. In this study thermal degradation of cattle manure was examined in thermogravimetric
analyzer (TGA). Pyrolysis tests were implemented at three different heating rates of 10, 30, 50 °C/min from
room temperature to 1000 C, under nitrogen flow of 100 cm3/min. After thermal decomposition of manure in
TGA, activation energies (EA) during pyrolysis process were calculated by using Flynn-Wall-Ozawa (FWO)
method. The results demonstrate that the pyrolysis process can be divided into three stages of conversion degrees
with the increase of temperature. The first stage, in the temperature range of 200 ºC -400 ºC represents
dominating reaction zone of hemicellulose and cellulose decomposition, in the second stage in between 400 ºC
and 550 ºC, lignin decomposition of components take place and in the last stage (700 ºC –750 °C) decomposition
of mineral components occur. The heating rate is an important factor on biomass pyrolysis. The maximum
temperature has observed to shift towards higher values by increasing the heating rate. The complex mechanism
of cattle manure pyrolysis is revealed with the thermogravimetric analysis method.
Keywords: Animal Waste, Pyrolysis, Thermogravimetric Analysis, Kinetics.
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İNSAN SOLUNUM SİSTEMİNDE AEROSOL HAREKETLERİNİN C D
SİMÜLASYONU
CFD SIMULATION OF THE AEROSOL DYNAMICS IN THE HUMAN
RESPIRATORY SYSTEM
Dr. Öğretim Üyesi Doğan Çiloğlu
ÖZ
İnsan solunum sistemindeki aerosol hareketlerinin davranışının belirlenmesi, hava kirliliği veya mesleki faktörlerden
kaynaklanan muhtemel sağlık riskleri açısından ve tedavi amaçlı aerosol ilaçların ilgili bölgelere taşınımı açısından
önemli bir konudur. Aerosol içerikli bir hava kütlesi ile parçacıkların taşınımı ve belirli bölgelerde birikimi
mekanizmalarının belirlenmesi için gerekli ölçümlerin canlı bir ortamda (in vivo) yapılması oldukça zordur. Bu
nedenle, aerosol hareketlerinin detaylı bir analizi için gerçekçi bir insan akciğer modelinin kullanılması gerekmektedir.
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) insan akciğerinde aerosol taşınımını incelemek ve partikül birikimini doğru
bir şekilde belirlemek için son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, aerosol hareketlerini incelemek için
üçlü bifurkasyonlu bir insan akciğer havayolu modeli (trakeobronşial ağacının G6-G9 jenerasyonları) kullanılmıştır.
Simülasyonda çapları 0,1-5 µm aralığında değişen toplamda 10,000 partikül kullanılmıştır. Ağız girişinde hava debisi
15 L/d olduğu için, G6-G9 jenerasyonlarında düşük Reynolds sayısı nedeniyle akış laminer, sıkıştırılamaz ve kararlı
kabul edilmiştir. FSI simülasyonunu çözmek için ANSYS yazılım programı kullanılmıştır. Simülasyon yapılırken bir
solunum periyodu için hava kanalları boyunca izlenen partikül miktarını belirlemek ve her bir partikülün yörüngesini
takip etmek için Euler-Lagrange yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, büyük partiküllerin yüksek çarpışma
etkisi nedeniyle ilk jenerasyonlarda çöktüğünü, daha küçük partiküllerin ise son jenerasyonlara kadar ulaşma
eğiliminde olduğunu göstermiştir. Ayrıca, sayısal sonuçlar yerçekimi açısının partikül çökmesinde önemli bir etkiye
sahip olduğunu ortaya koymuştur. Sayısal sonuçlar, insan solunum sisteminde aerosol taşınımı ve birikimi ile ilgili
önemli bir bakış açısı sunmakta ve niceliksel sonuçlar vermektedir. Bu nedenle, bu model solunum süresi, yerçekimi
yönü ve partikül boyutu gibi farklı parametrelerin aerosol dinamikleri üzerindeki etkilerini belirlemede kullanılabilir.
Ayrıca, elde edilen sonuçlar, uygulanan ilaç tedavisinin etkilerini tahmin etmede farmakologlara ve araştırmacılara
yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer, Solunum Sistemi Modeli, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Partikül Taşınımı, Partikül
Birikimi

Abstract
Understanding the behavior of aerosol dynamics in the human respiratory system is an important issue in terms of the
possible health risks results from air pollution or occupational factors and the delivery of pharmaceutical aerosols to
the specified location for respiratory therapy. In vivo measurements are typically limited to the determining of the
particle transport dynamics and deposition mechanism in an aerosol bolus. Thus, it is inevitable to use a realistic
human lung model for a detailed analysis. Computational fluid dynamics (CFD) has been frequently used in recent
years to study aerosol transport and to determine the deposition in the human lung correctly. In this study, a triplebifurcation human lung airway geometry (i.e., G6-G9 generations of the tracheobronchial tree) has been used to
investigate the aerosol dynamics. In the numeric simulation, there are 10,000 particles with diameters ranging from 0.1
to 5 µm. As the air flow rate at the mouth inlet is taken as 15 L/min, the flow regime is assumed laminar,
incompressible and steady due to the low Reynolds number from G6 to G9. The ANSYS (FE) software package is
used to solve FSI simulation. While the simulation is doing, the Euler-Lagrange method is employed to determine the
number of the particles tracked through the respiratory airways and to follow the trajectories of single particles for one
breathing period. The simulation results show that the finer particles tend to travel to distal generations, while the
larger particles deposit in the first generation due to the high impaction effect. The results also depict that the gravity
angle significantly influences the particle deposition. The numerical results provide an important perspective on
aerosol transport and deposition in the human respiratory system and give quantitative results. Hence, this model can
be used in determining the effects of different parameters on the aerosol dynamics such as breathing period, gravity
direction and particle size. Moreover, the obtained results can assist to pharmacologists and researchers in estimating
the effects of administered drug therapy.
Keywords: Lung, Respiratory System Modeling, Computational Fluid Dynamics, Particle Transport, Particle
Deposition
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KÖMÜR ŞLAMLARININ ULTRASON İLE MİKRO SELLEKTİ
KOAGÜLASYONU - MODİ İYE SANTRİ ÜJ ÇÖKTÜRME SEPERATÖRÜNDE
YIKAMA
ULTRASOUND MICRO SELLECTIVE COAGULATION OF COAL SLIME DEASHING IN MODIFIED CENTRIFUGE SETTLING SEPERATOR
Dr. Yıldırım Tosun
ÖZ
Tunçbilek, Bolu Mengen ve Kütahya Gediz linyitleri selektif aglomerasyonda birlikte asfaltit ile test edilmiştir.
Kömür yıkamada kül ve kükürt içeriği, Şırnak asfaltitinin sert yıkanması nedeniyle büyük sorun yaratmıştır. Bu
değerlendirme, azaltılmış maliyetler ile ulaşım ve çevre koruma açısından büyük faydalar sağlamıştır. Kömür
balçıklarının geri kazanımı, 20-120 mg / l'lik akaryakıt eriyiğinden, akaryakıt mikro pıhtılaşmanın mekanik
çalkalanması ve ardından modifiye santrifüj yerleştiricisi ile araştırıldı. Mikrograflar ve parçacık boyutu
ölçümleri, pıhtıların, 70 ila 100 um arasında değişen büyüklükte, akaryakıt mikro koagülasyon ve balçık ince
aglomeratı olduğunu göstermiştir. Mikro santrifüj çökelticisi, kolondaki eğimli lamel plakaları gibi diğer
mekanik teknikler kadar fazla olduğu ve pıhtılaşma etkisinin akaryakıt yağıyla karıştırıcı şartlandırıcısında
yönetildiği görülmüştür. Sütun Yerleştirici, lamella yerleşimcileri üzerindeki pıhtıları geçici olarak kurtarmak
için kullanılır. Yakıt ve yüzey aktif madde adsorpsiyonu kontrol ölçümleri ile değerlendirildi.
Anahtar Kelimeler: Çöktürme Kolonu, Kolon Sentrifüj, Yağ Koagülasyonu, Selektif Aglomerasyon, Şlam
Çökeltme, Linyit Şlam, Asfaltit Şlam

Abstract
Tunçbilek, Bolu Mengen and Kütahya Gediz lignite were tested in selective agglomeration by asphaltite
together. The ash and sulfur contents in coal washing provided great issue due to hard washability of Şırnak
asphaltite. This evaluation gave great benefits in terms of reduced costs as well as transport and environmental
protection. The coal slime recovery ranged from a 20-120 mg/l fuel oil solution through with mechanical
agitation of fuel oil micro coagulation followed by modified centrifuge settler was researched. Micrographs and
particle size measurements indicated that coagulates were the fine agglomerate of fuel oil micro coagulation and
slime, with size ranging from 70 to 100 μm. Micro centrifuge settler proved much as other mechanical
techniques such as inclined lamella plates in column and coagulation effect was managed in agitation conditioner
by fuel oil. Column Settler used to recover coagulates on the lamella settlers temporarily. The fuel oil and
surfactant adsorption was evaluated through control measurements.
Keywords: Settling Column, Column Sentrifuge, Fuel Oil Coagulate, Selective Agglomeration, Slime Settling,
Lignite Slime, Asphaltite Slime
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MONTHLY FLOW MODELLING O ÇARŞAMBA STREAM USING STOCHASTIC
ARIMA MODEL
Asst. Prof. Dr. Naci Büyükkaracığan
Abstract
In the phase of planning and projecting of water resources, it is very important to realize reliable
current forecasts and flow modeling studies. The monthly flow series are time series. This method
used for estimate correctly future values of the variables. ARIMA model is one of the general class of
model for forecasting a time series which can be stationarized by transformations such as differencing
and logging. ARIMA; time series analysis is modelled of the recoverable over time a random
stochastic (probabilistic) process or its errors. Theory of ARIMA model is based on Box-Jenkins
model that is used forward-looking forecasting and control of univariate time series. In this study,
autoregressive ARIMA models of monthly flows of Sorkun flow observation station (D16A115) in
Çarşamba Stream was 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. According to results of study, stream flows of Sokun Station gave good results for ARIMA
model.
Keywords: Earth Sciences, Akaike Information Criterion, Arıma Model, Autoregressive Models, ,
Synthetic Hydrological Series
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ORMAN YANGININDAN ETKILENEN ALANLARIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN
TESPİTİ
Berat Karabacak - Öğr. Gör. Ercüment Aksoy - Dr. Öğretim Üyesi Nusret Demir
ÖZ
Ormanlar, coğrafyamızın vazgeçilmez bir parçası, hayati öneme sahip bir bileşenidir. Gerek insan
kaynaklı gerekse de insan müdahalesi olmadan çevresel etkenlerden dolayı ormanlarımız yanmakta ve
bu zenginliğimiz yok olmaktadır. Yangın sonrası, yanan alanların doğru olarak belirlenmesi, yeniden
ağaçlandırma çalışmaları, yangının verdiği zararın doğru olarak belirlenebilmesi için oldukça
önemlidir. Bu amaçla uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) teknolojileri yanan alanların
tespitinde faydalı araçlar sunmaktadırlar. Bu çalışmada Haziran 2016 de Antalya Kumluca bölgesinde
meydana gelen orman yangınının etkilediği bölgelerin uydu görüntülerinden belirlenmesi
amaçlanmıştır. Yangın öncesi iki görüntü, yangın sonrası da bir adet görüntü kullanılmıştır. Kullanılan
uydu görüntüleri NASA tarafından fırlatılan LANDSAT 8 görüntüleridir. Yanan alan indeksi yöntemi
kullanılarak yanan alanlar belirlenmiştir. Yangın öncesi iki görüntünün kullanılması ile de hiçbir
yanan alan bulunmayarak, kullanılan yöntemin doğruluğu ortaya konmuştur
Anahtar Kelimeler: Orman Yangını, Uydu Görüntüsü, Uzaktan Algılama
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POLİESTER VE ELASTAN KARIŞIMLI ÖRME KUMAŞLARIN BOYUTSAL VE
YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Dr. Öğretim Üyesi Mıhrıban Kalkancı
ÖZ
Örme kumaşlardaki boyut değişimi problemi, günümüzde de önemini korumaktadır. Boyutsal stabilite
kumaşların en önemli mekanik özelliklerinden biridir. Özellikle yıkama sonrası giyside oluşabilecek
çekme ya da kısalma önemli bir kalite problemidir. Boyut değişiminin belli sınırlarda kalabilmesi için
terbiye işlemleri sırasında boyut stabilitesi etkin bir şekilde sağlanmalıdır. Bu çalışmada %100
poliester, %50 poliester -%50 pamuk, %50 poliester -%50 viskon örme kumaşlar elastan içeren ve
içermeyen şekilde işletme şartlarında üretilmiş ve terbiye işlemlerinden geçirilmiştir. Çalışmada örme
kumaşların boyutsal ve yapısal özellikleri, üretim sürecinin başından itibaren izlenmiştir. Terbiye
işlemleri sonunda kumaşlar laboratuvar şartlarında yıkama işleminden geçirilerek boyut değişimleri
ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre kumaşlardaki boyutsal değişimler ve yapısal özelliklerdeki
farklılıklar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Boyut Değişimi, Terbiye İşlemleri, Karışım Örme Kumaş, Yıkama Etkisi.
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SİLİS İÇERİKLİ KARBONATLI DOĞALTAŞLARDA PÜRÜZLÜLÜK ANALİZİ
ROUGHNESS ANALYSIS OF CARBONATED NATURAL STONES WITH SILICA
Öğr. Gör. Zeyni Arsoy - Öğr. Gör. Murat Sert - Doç. Dr. Mustafa Yavuz Çelık –
Hamdi atih Okdemır
ÖZ
Doğaltaşlar günümüzde çok farklı sektörlerde kullanım olanağı bulmaktadır. Doğaltaşların başlıca
kullanım alanlarını zemin ve cephe kaplamaları oluşturmaktadır. Bunun yanında dekorasyon,
mezarcılık, park bahçeler ve heykelcilik alanlarında da sıklıkla kullanım olanağı bulmaktadır. Bu
çalışmada insanların sıklıkla kullandıkları zeminlerde kullanılan 6 çeşit silis içerikli karbonatlı
doğaltaş üzerinde yayaların emniyetini artırıcı uygun yüzey işlemlerinin belirlenmesi bu çalışmanın
amacını oluşturmaktadır. Çalışmada yüzeyleri cilalı, honlu, eskitilmiş ve patinatolu olarak işlenmiş
doğaltaşların zemin kaplama malzemesi olarak kullanılmasında önemli bir parametre olan pürüzlülük
değerleri belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan tüm numunelerde cilalanmış yüzeylerin yüzey
pürüzlülüğü en düşük değerdedir. Dazkırı siyahının tüm yüzeylerinde, uşak yeşili ve rüstik yeşilin
eskitilmiş yüzeylerinde pürüzlülük değerlerinin çok yüksek olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Silisli Doğaltaşlar, Pürüzlülük, Yüzey İşleme

Abstract
Natural stones are now available in many different sectors. Today, the main uses of natural stones are
floor and facade cladding. In addition, decoration, graveyard, park gardens and sculpture areas are
often found in the use of opportunities. The aim of this study is to determine the appropriate surface
treatments for the safety of pedestrians on 6 different types of silicified carbonaceous natural stone
used in soils that people use frequently. In this study, roughness values, which are an important
parameter in the usage of polished, honed, aged and patinatically processed natural stones as a floor
covering material, were determined. The surface roughness of the polished surfaces is the lowest in all
samples. It has been determined that roughness values of rough green and rusty green surfaces are
very high on all surfaces of black leather.
Keywords: Silicious Natural Stones, Roughness, Surface Treatment
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SOYA Lİ İ ESASLI KUMAŞLARIN ASİT BOYALARI VE KİTOSAN
BİYOPOLİMERİ KULLANILARAK AYNI ANDA BOYANMASI VE
ANTİBAKTERİYEL BİTİM İŞLEMİ
SIMULTANEOUS DYEING AND ANTIBACTERIAL FINISHING OF SOYBEAN
FIBER BASED FABRIC USING ACID DYES AND CHITOSAN BIOPOLYMER
Dr. Öğretim Üyesi Buket Arık - Doç. Dr. Arzu Yavas - Prof. Dr. Ozan Avınc
ÖZ
Tek adımda antibakteriyel özellikli ve renkli soya lifi esaslı kumaş elde etmek için soya lifi esaslı
kumaşın aynı anda boyanması ve antibakteriyel bitim işlemi çektirme yöntemiyle asit boyaları ve
kitosan biyopolimeri kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmada, kırmızı ve mavi renkte iki farklı asit
boyarmaddesi ve orta molekül ağırlığında kitosan biyopolimeri kullanılmıştır. Kumaşların
antibakteriyel aktivitesi, AATCC 147 standardına uygun şekilde iki patojen bakteri olan E. coli ve S.
aureus karşısında değerlendirilmiştir. Soya lifi esaslı kumaşların asit boyaları ile boyanmasında
kitosan ilavesinin etkisi, işlem görmüş numunelerin K/S ve CIE L*, a*, b*, C* değerleri ölçülerek
incelenmiştir. Sonuçlar, kitosan biyopolimerinin boya alımı açısından çok az bir düşüşe neden
olduğunu ve kitosan ilavesi olmadan boyanmış numunelerle kıyaslandığında kitosan ilavesi ile
boyanmış numunelerde daha düşük K/S değerleri elde edildiğini göstermiştir. İşlem görmüş
kumaşların antibakteriyel olduğu bulunmuş ve kitosan ilavesi boyanmış kumaşların antibakteriyel
özelliklerini geliştirmiştir. İşlemlerin yıkama ve sürtmeye karşı haslık özellikleri de test edilmiş ve
kitosan ilavesi ile boyanmış soya lifi esaslı kumaşlar nispeten düşük sürtme haslık performans
değerleri göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Soya Lifi Esaslı Kumaş, Kitosan Biyopolimeri, Asit Boyama, Antibakteriyel
Bitim İşlemi, Yıkama ve Sürtme Haslığı.

Abstract
The simultaneous dyeing and antibacterial finishing of soybean fiber based fabric was investigated
through exhaustion process using acid dyes and chitosan biopolymer to obtain colored soybean fiber
based fabric with antibacterial properties in one step. Two different acid dyestuffs in red and blue
color and medium molecular weight chitosan biopolymer were used in the study. The antibacterial
activity of the fabrics was evaluated against two pathogenic bacteria including E. coli and S. aureus
according to the standard AATCC Method 147. The effect of chitosan addition on acid dyeing of
soybean fiber based fabrics was studied by measuring the K/S and CIE L*, a*, b*, C* values of the
treated substrates. The results showed that the chitosan biopolymer caused little decrease in terms of
dye uptake and lower K/S values were obtained when compared to the samples dyed without chitosan
addition. The treated fabrics were found to be antibacterial and the chitosan treatment enhanced the
antibacterial characteristics of the dyed fabrics. Fastness properties of the applied finish to washing
and rubbing were also tested and dyed soybean fiber based fabrics with the involvement of chitosan
biopolymer displayed relatively low rubbing fastness performance values.
Keywords: Soybean Fiber Based Fabric, Chitosan Biopolymer, Acid Dyeing, Antibacterial Finishing,
Washing and Rubbing Fastness.
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TEA Şİ RELEME ALGORİTMASI TASARIMI VE UYGULAMASI
TEA ENCYRIPTION ALGORITHMS DESIGN AND APPLICATIONS
Arş. Gör. Muhammet Cihat Mumcu - Arş. Gör. Uğur Osman Yücel
ÖZ
Günümüz teknoloji dünyasında veri aktarımı önemli konulardan biridir. Özellikle veri aktarımının
güvenli bir şekilde yapılması, üzerinde en çok durulan konuların başında gelmektedir. Gün geçtikçe
çok büyük miktarlardaki verilerin bilgisayarlar tarafından işlenmesi, saklanması ve elektronik
haberleşme kanalları üzerinden bir yerden diğer bir yere iletilmesi, gündelik hayatın sıradan işlerinden
biri haline gelmektedir. Ancak verilerin iletimi sırasında kullanılan haberleşme kanallarının herkesin
kullanımına ya da erişimine açık olması, söz konusu verilerin yetkili olmayan (üçüncü) şahıslar
tarafından değiştirilmesi, yok edilmesi ve içeriğine ulaşılması problemini gündeme getirmektedir. Bu
noktada, mesajların herkesin erişimine açık elektronik haberleşme kanallarından iletilebilmesi için bir
takım dönüşümler sonucunda değişikliğe uğratılarak, üçüncü şahıslar için anlaşılmaz bir hale
getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, şifreleme ya da kriptografik işlemler yapılmaktadır. Bu
çalışmada, şifreleme algoritmalarından Küçük Şifreleme Algoritması'nın (TEA) uygulamaları
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Veri Aktarımı, Küçük Şifreleme Algoritması, Kriptoloji

Abstract
In today's technology world, data transfer is one of the most important issues.In particular,
transmission of the data is really crucial. Day by day processing and storage of very large amounts of
data by computers and transmission from one place to another via electronic communication channels
is becoming one of the ordinary tasks of everyday life. However, the fact that the communication
channels used for the transmission of data are open to the use or everyone have permission to access,
is causing the problem of such data being exchanged, destroyed and accessed by unauthorized (third)
persons. At this point, a number of conversions need to be made to make the messages
incomprehensible to third parties, so that they can be communicated to everyone's accessible
electronic communication channels. For this purpose, encryption or cryptografic operations are
performed. In this study, encryption algorithms will be implemented using "Tiny Encryption
Algorithm" (TEA).
Keywords: Data Transfer, Tiny Encryption Algorithm, Cryptology
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TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE EĞİTİM VİZYONU VE
SÜRDÜRÜLEBİLR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİLERI
TRAINING VISION IN THE TEXTILE AND READY-TO-WEAR SECTOR AND
TRAINING STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Dr. Öğretim Üyesi Mıhrıban Kalkancı
ÖZ
Türkiye de genel eğitim içinde mesleki eğitimin düşüşte olduğu bilinen bir gerçektir. Buna paralel olarak Meslek okullarına
olan ilgi de ne yazık ki düşmektedir. Öğrencilerin bu bölümleri istedikleri için değil de düşük puanla kabul edildiği için
gelmeleri üzücüdür. Bugünkü şekliyle devam ettiği sürece tekstil sektöründe sürdürülebilir kalkınma kavramından bahsetmek
zordur. Hazır giyim sektörü, pazar isteklerine odaklı, emek yoğun ve düşük ücretli bir sanayi kolu ve dinamik ve inovatif bir
sektördür. Yüksek kaliteli moda piyasasında, sektör modern teknoloji, tasarımcılar ve yüksek derecede esnekliğe sahiptir.
Hazır giyim sektöründe, firmaların rekabet avantajı tüketici istek ve tercihlerini yakalayabilen tasarımlar üretmektir.
Rekabetçi üretim ortamında ayakta kalabilmek, kaynakların kısıtlı olduğu bir dünyada çalışmak, çevresel etkileri azaltmak,
maliyetleri düşürmek ve firmaların, müşteri beklentilerini karşılayarak varlıklarını idame ettirebilmeleri günümüzde
“sürdürülebilirlik” ifadesi ile karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada tekstil ve hazır giyim sektöründe sürdürülebilir kalkınma
için eğitim stratejileri ve yeni bakış açıları incelenmiştir. Bu kapsamda, hazır giyim sektöründe sürdürülebilirlik, sektörün
tedarik zincirinde yer alan tüm aşamalarda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi ile mümkündür. Sürdürülebilir kalınma çevre
korumadan daha kapsamlı bir kavramdır. Geniş anlamda “sürdürülebilir kalkınma” kaynakların tüketimi, oluşan atıkların
tümünü kapsayan tüm çevresel olumsuzlukların en aza indirilmesi anlamında “çevresel sürdürülebilirlik”; doğal kaynakların
korunarak geliştirilmesi anlamında “ekolojik sürdürülebilirlik”; maliyetlerin kabul edilebilir, toplumun tüm sektörlerine
hizmet edebilecek kabiliyeti anlamında “ekonomik sürdürülebilirlik” ve toplumların özelliklerine ve kapasitelerine uygun,
yapılabilir, katılımcı plan ve programlarla “toplumsal sürdürülebilirliğin” birbirlerini tamamlayıcı olduklarını kabul eden
anlayıştır. Bu açıdan bakıldığında tekstil sektöründe de küresel ekonomide neler olduğunu öğrenen, inovatif fikirler üreten bir
eğitim sistemi benimsenmesi ve dolayısıyla katma değer üretilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak sektörde çalışacak
öğrencilerin sürdürülebilirlik stratejilerini, kurum stratejilerine entegre edebilmeleri için, öncelikle sektörün geleceğini
öngörebilmeli ve bu öngörüler ışığında vizyon belirlemeli ve uygulamaya geçmelidir.
Anahtar Kelimeler: Tekstil Sektörü, Sürdürülebilirlik, Eğitim Vizyonu.

Abstract
In general education in Turkey is a known fact that the decline of vocational education. Parallel to this, interest in vocational
schools is unfortunately falling. It is a pity that the relationship between vocational training and employment has been
improved and that these parts of the students are accepted because they are accepted with low scores, not because they want
them. As long as it continues as it is today, it is difficult to talk about the concept of sustainable development in the textile
sector. The ready-to-wear sector is a dynamic and innovative industry with a focus on market demands, a labor-intensive
low-wage industry. In the high-quality fashion market, the industry has modern technology, designers and a high degree of
flexibility. In the ready-to-wear sector, the competitive advantage of companies is to produce designs that can capture
consumer desires and preferences. It is now confronted with the statement of "sustainability" that it is possible to survive in a
competitive production environment, work in a world where resources are limited, reduce environmental impacts, reduce
costs, and enable companies to handle assets by meeting customer expectations. In this study, training strategies and new
perspectives for sustainable development in textile and garment sector are examined. In this context, sustainability in the
ready-to-wear sector is only possible if sustainability can be achieved at all stages of the supply chain of the industry.
Sustainable sustainability is a more comprehensive concept than environmental protection. "Environmental sustainability"
means that consumption of "sustainable development" resources in the broad sense is minimized by all environmental
negativities including all of the wastes generated; "ecological sustainability" in the sense of protecting and developing natural
resources; understand that economic costs are acceptable, "economic sustainability" in the sense of its ability to serve all
sectors of the society, and that "social sustainability" is complementary to feasible, participatory schemes and programs with
the characteristics and capacities of societies. From this point of view, in the textile sector, it is necessary to adopt an
education system that produces innovative ideas that learns what is in the global economy and therefore to produce added
value. As a result, students who will work in the sector should be able to foresee the future of the industry first and to
determine and apply vision in this predictive light so that they can integrate sustainability strategies into their institutional
strategies.
Keywords: Textile Sector, Sustainability, Education Vision.

81

TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SEKTÖRÜNDE YENİ DESTEKLER: AR-GE VE
TASARIM MERKEZLERİ
NEW SUPPORTS IN THE TEXTILE AND READY-TO-WEAR SECTOR: R & D
AND DESIGN CENTERS
Dr. Öğretim Üyesi Mıhrıban Kalkancı
ÖZ
Türkiye nin önde gelen sektörlerinden biri olan tekstil ve hazır giyim sektöründe en önemli sorunlar, dünya
genelindeki haksız rekabet, dövizin değer kaybetmesi ve temel enerji girdi maliyetlerinin artması sonucu rekabet
edebilme gücünün zayıflaması, markalaşma ve vizyon eksikliği gibi sorunlar gelmektedir. İstanbul Tekstil ve
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği nden (İTHİB) alınan verilere göre Türkiye de tekstil ve hazır giyim eşyaları
imalatında çalışan sayısı toplam 865 bin civarındadır. Perakende sektöründe çalışanlar ve diğer yan sektörler ile
birlikte bu rakamın toplamda 2 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir. 2017 yılında İstanbul Hazır giyim ve
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) verilerine göre sadece hazır giyim sektöründe kayıtlı istihdam rakamı
önceki yıla göre 25 bin azalmıştır. Sektörde vizyon sağlamak ve çözümler üretmek kaçınılmazdır. Bu nedenle
Ar-ge merkezleri her sektörde olduğu gibi tekstil ve hazır giyim sektöründe de çok önemli bir yer tutmaktadır.
Tekstil ve hazır giyim sektöründe ihracatı artırmak, üretimi daha kaliteli hale getirmek, katma değer sağlamak ve
yüksek teknoloji ile üretim yapmak, dünya çapında hızla gelişen teknolojilere ayak uydurmak ve ötesine geçmek
için Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya çok daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. 5746 Sayılı
“Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” ile 10 Ağustos 2016 tarih ve 29797
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin
Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” ile firmaların tasarım merkezi kurmalarının yolu açılmıştır. Bu çalışmada
firmaların tasarım merkezi kurabilmeleri için gerekli şartlar, tasarım merkezlerinin avantajları ve Türkiye ve
Denizli de yer alan tasarım merkezlerinin işleyişine ver verilmiştir. Sonuç olarak özgün tasarımların üretilmesini
teşvik etmek üzere verilecek destekler arasında, vergi indirimi, sigorta prim desteği, gelir vergisi stopajı desteği
ve damga vergisi istisnaları bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tekstil, Ar-Ge, Tasarım Merkezi

Abstract
The most important problems in the textile, one of Turkey's leading industry and garment industry, unfair
competition worldwide, losing exchange value and the increasing weakening of competitive- the results of the
primary energy input costs, comes problems such as branding and lack of vision. Istanbul Textile and Raw
Materials Exporters' Union (İTHİB) based on data received from the number of employees in the manufacturing
of textile and apparel goods in Turkey is around 865 thousand total. Together with employees and other subsectors in the retail sector, this figure is estimated to total 2 million. According to the data of the Association of
Ready-to-Wear Garments and Apparel Exporters (İHKİB) in 2017, registered employment in the ready-to-wear
sector decreased by 25 thousand compared to the previous year. It is inevitable to provide vision and solutions in
the sector. For this reason, R & D centers are very important in textile and garment sector as they are in every
sector. R & D, innovation, design and branding should be given much more importance in order to increase
exports, to make production more high quality, to provide added value and to make production with high
technology, to keep pace with the rapidly developing technologies in the world and to go beyond. . With the
"Law on the Support of Research and Development Activities" numbered 5746 and the "Regulation on
Implementation and Supervision Regarding Supporting Research, Development and Design Activities"
published in the Official Gazette dated August 10, 2016 and numbered 29797, the establishment of design
centers of companies was opened. In this study the conditions required in order to establish design center firms,
design centers and Denizli in Turkey are given advantages and give the functioning of the design centers
situated. As a result, tax incentives, insurance premium support, income tax withholding support and stamp tax
exemption are among the supports to encourage the production of original designs.
Keywords: Textile, R & D, Design Center
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THE MATHEMATICAL MODEL AND CONTROL OF WATER SUPPLY SYSTEM
IN SIRNAK
Arş. Gör. Veysel Kış
Abstract
The amount of water in the world is decreasing day by day.Therefore control of water supply systems
are being very important. This study describes the mathematical model and control of water supply
system in Sirnak. The water transmission line consists of water reservoirs, pumps, valves, pipelines
and other hydraulic elements. Pump stations deliver water through pipeline to storage reservoirs. The
elements of the water supply system are divided into two groups, active elements and passive dynamic
elements. The active elements are like pipes,reservoirs and pipelines. These active elements are
operated directly to control the flow rate of water and water pressure. Pump stations deliver water
through pipeline to storage reservoirs.The passive elements are pipes and reservoirs.They can not
directly effect system. The mathematical model contains the nonlinear and linear equations between
flow rates and reservoir heads. The friction coefficients are calculated by two different method ,Hazen
Williams and Darcy-Weisbach. Water is assumed to be incompressible and the other system elements
are stationary. The bernoulli equations and energy conservation equations are applied each component
model. The simulation model is done with the matlab simulink program. This model is applied to the
water supply system in Sirnak. The measured quantities and simulation results show a basis for future
work on mathematical model and control of water supply system.
Keywords: Mathematical Models, control System, Water Supply Systems
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THE MATHEMATICAL MODELING OF SOLAR CELL
Arş. Gör. Veysel Kış
Abstract
Many energy sources in the world are decreasing day by day. Therefore, the need for renewable
energy resources is increasing. In this study, solar cells are used as a renewable energy source in
Şırnak.Current-voltage (I-V) and power-voltage (P-V) characteristic curves have been obtained for
solar cell modeled according to different number of parallel connected cells, different temperature
values and different solar absorption quantities. The general mathematical model of solar cell is
obtained. Electrical energy consumption values are taken in the morning, afternoon and evening hours
in Şırnak Engineering Building.The simulation model is done with the matlab program. Mathematical
models were compared with the real system and the results obtained were very close to each other. As
a result, simulation and mathematical results have shown that it is possible to use this solar cell model.
Keywords: Solar Cell, mathematical Model, simulation
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TÜRK KÖMÜR VE LİNYİTLERİN ULTRASONİK ETKİ İLE
KÜKÜRTSÜZLEŞTİRİLMESİ- ŞIRNAK AS ALTİTİN MODİ İYE PNÖMATİK
FLOTASYONU
ULTRASOUND ACTIVATED DESULFURIZATION OF TURKISH COALS AND
LIGNITES – MODIFIED PNEUMATIC FLOTATION OF SIRNAK ASPHALTITE
Dr. Yıldırım Tosun
ÖZ
Ultrason dalgaları öncelikle mikro titreşimsel etki ile flotasyon işleminde balçık parçacıklarında etkili
olmuştur. Tunçbilek, Bolu Mengen, Kütahya Gediz Linyit ve Şırnak asphatitleri işlenerek temiz
kömür ürünleri modifiye edilmiş pnömatik hücrelerde orta boylu ve şist yerleşimleriyle sığ formda
alınmıştır. Daha temiz formlar da ikinci temizlik aşaması da yapıldı. Pnömatik yüzdürme performansı
ve modifiye edilmiş pnömatik hücre ve konvansiyonel hücrelerin mikrodalga hareketini takiben
temizleme verimleri ile karşılaştırmak ve karşılaştırmak için, 1.5 ve 1.1 gr / cm3 yoğunluklarda ZnCl2
banyoları olmak üzere iki ve üç kademeli ağır yıkamalar uygulanmıştır. Optimum yıkama ünitesi ve
en gelişmiş temiz ürün için modifiye hücre tasarımı araştırıldı. Gelişmiş tasarımla, ülkenin kükürt
giderme olarak ihtiyaç duyduğu daha temiz ürün üretilerek yüksek kaliteli linyit elde edilmiştir.
Kömür çeşitleri, Şırnak yöresinde kömür ve asfaltitin flotasyon temizlemesinden sonra mikro
dalgalanma yöntemini değiştirebilir. Ülke tarafı akaryakıtla pıhtılaşmayı çok yaygın olarak
kullanmaktadır, çünkü su arıtmada yaygın olarak kullanılan su yüzdürme yöntemi ve asfaltitin
yüzdürülmesi sırasında sülfür içeriğinin% 48 kadar yüksek sülfür giderimi ile belirli bir seviyeye
düştüğü bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Şlam Flotasyonu, Kolon Flotasyonu, Pnömatik Flotasyon, Ultrasonik Flotasyon,
Mobil Ultrasonik Koagülasyon, Asfaltit Şlamı, Biyoçar

Abstract
Ultrasound waves primarily were efficient in slime size particles in flotation process by micro
vibrative act. Tunçbilek, Bolu Mengen, Kütahya Gediz Lignite and Şırnak asphatite were processed
and the clean coal products of them received with mid-products and shale settlements in modified
pneumatic cell in the shallow form. The cleaner forms was also second cleaning stage was also carried
out. Heavy duty washing was also applied in two and three stages ranging 1.5 to1.7 gr/cm3 densities
of ZnCl2 baths in order to determine and compare with pneumatic flotation performance and cleaning
efficiencies following microwave act of modified pneumatic cell and conventional cell. The modified
cell design for the optimum washing unit and the most advanced clean product was investigated. With
the advanced design, the high quality lignite was obtained by producing the cleaner product that the
country needs as desulfurization. The coal types can change the method of microwave act following
flotation cleaning of the coal and ashaltite in the local area of Şırnak. The country side may use much
that coagulation by fuel oil as oil flotation method used commonly water treatment and during
flotation of asphaltite fines it was found that sulfur content decreased to certain level with high as 48%
sulfur elimination.
Keywords: Slime Flotation, Column Flotation, Pneumatic Flotation, Ultrasonic Flotation, Mobile
Ultrasonic Coagulation, Asphaltite Slime, Biochar
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLU TAŞIMA MEMNUNİYETLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE ÇALIŞMA: ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ
Dr. Öğretim Üyesi Halim erit Bayata - Öğr. Gör. atih İrfan Baş –
Arş. Gör. Ömer aruk Keleş
ÖZ
Bu çalışmada, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesindeki Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar
Kurumu kız ve erkek öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin kullandıkları ulaştırma sistemlerinin türü,
memnuniyet seviyelerinin belirlenmesi ve bu sistemlerdeki kalitenin arttırılması amaçlanmıştır.
Araştırma, Erzincan da bulunan bütün Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu kız ve erkek
öğrenci yurtlarında kalan öğrencileri kapsayacak şekilde yapılmıştır. Elde edilen verilerin
değerlendirilmesinde öğrencilerin toplu taşıma memnuniyet seviyelerinin belirlendiği “Yurt
Öğrencileri Anketi” kullanılmıştır. Anket yurtlarda kalan 242 si kız ve 348 i de erkek öğrenci olmak
üzere 21 yaş ortalamasına sahip 590 öğrenciyi kapsayacak şekilde uygulanmıştır. Ankete katılanların
91 i ön lisans, 494 ü lisans ve 5 i de yüksek lisans öğrencileridir. Öğrencilerden 32 si eğitim görürken
aynı zamanda çalışmak zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir. 194 öğrencinin ehliyeti olmasına rağmen
yalnızca 14 ünün bir motorlu araca sahip olduğu görülmüştür. Ankete katılan öğrencilerin ortalama
aylık yurt ücretleri 240 TL, ailelerinin ortalama aylık gelirleri de 2350 TL olarak belirlenmiştir.
Öğrencilerden 480 i okullarına gitmek için ulaşım aracı olarak toplu taşımayı kullandıklarını
belirtmişlerdir. Bütün öğrenciler değerlendirmeye alındığında, öğrencilerin 344 ü toplu taşıma
hizmetlerini kötü, 182 si orta derece ve 64 ü de iyi olarak nitelendirmiştir. Toplu taşıma hizmetlerinin
kötü olarak değerlendirme sebeplerinin başında %45 ile ücretlendirmenin pahalı ve %38 ile toplu
taşıma araçlarının çok kalabalık olması gelmektedir. Aynı zamanda, öğrencilerin %71 i toplu taşıma
hizmetlerini güvenli bulmamakla beraber %76 sı da konforlu olarak değerlendirmemektedir. Bu
çalışmada anket yapılan öğrencilerin cinsiyetleri, yaşları, eğitim durumları, herhangi bir işte çalışıp
çalışmadıkları, ehliyet ve herhangi bir motorlu araca sahiplik durumları, aylık yurt ücretleri, aylık
ortalama aile gelirleri ve toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet dereceleri belirlenerek, araştırmanın
toplu taşıma hizmet kalitesini arttıracağı düşünülmektedir. Araştırma için oluşturulan anket, bu ve
benzeri konulardaki diğer çalışmalar için örnek teşkil edecek niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Yurt Öğrencileri Anketi, Toplu Taşıma Hizmeti, Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi, Anket
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VARIABLITY ANALYSIS OF ANNUAL PEAK FLOWS IN ÇARŞAMBA STREAMS
Asst. Prof. Dr. Naci Büyükkaracığan
Abstract
Water is an indispensable substance for the continuity of human life. Water resources are decreasing
day by day. In recent years it has been observed that there are significant changes in precipitation and
currents of streams. The main reason for the reduction of water reserves is global climate change. The
globe warming is caused by global climate change. Global climate change not only reduces water
reserves, but also adds trends. An increase in flood events can be given as an example. The annual
peak current value is the maximum current value measured in a river per year. The change of this
value from year to year is important for the estimation of possible floods. In this study, trend tests
were applied to annual peak flows of Çarşamba Stream 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 peak flows in Çarşamba Basin.
Keywords: Annual Peak Flows, Çarşamba Basin, Hydroclimatology, Trend Analysis
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WIM
Nurgül Durak
ÖZ
Hareket halinde tartım sistemleri (weight in motion - wim) kamyon, tır gibi ağır taşıtların ticari
yüklerinin yasal limitlere uygunluğunun kontrolünü hızlı bir şekilde gerçekleştiren çözümlerdir.
Projenin amacı, yüksek hızlı taşıt tartım sisteminin, düşük hızlı tartım sistemi verisine göre otomatik
olarak doğrulanacağı ve böylece zaman içinde ölçüm hata oranının artmasının önüne geçebilecek bir
çözümün geliştirilmesidir. Sistem, yola yerleştirilerek taşıt ağırlık değerini algılayan sensörler, yoldan
alınan veriyi dönüştürerek ağırlık değerini bulan ve yasal limitlerle eşleyen bir proses cihazı, taşıtın
yasal limitleri aşıp aşmamasına göre taşıtı yönlendirecek olan yardımcı sistemler ve hareket halinde
yapılan ilk ölçüme göre kritik ağırlığa sahip taşıtları düşük hızda tartarak nihai ağırlığını bulan bir
kantardan oluşmaktadır. Hareket halinde tartım sistemleri yol üzerinde taşıtın yüksek hızlardaki
hareketinde ağırlık ölçümünü gerçekleştirerek sadece kritik ağırlıklardaki taşıtları yol kenarı denetim
istasyonuna yönlendirerek istasyonların iş yükünü azaltan bir çözümdür. Bu sistemlerin sahip olduğu
birçok avantajın yanında, sıcaklık farklarına bağlı olarak asfalt viskozitesinin değişmesi sebebiyle
sensör ve algılayıcıların hatalı ölçümler gerçekleştirmesi gibi önemli dezavantajları da bulunmaktadır.
Bu dezavantajdan kaynaklı hata oranları otomatik doğrulama sistemi ile minimum düzeyde
tutulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hareket Halinde Tartım, Sensör, Algılayıcı, Piezoelektrik Sensör, Doğrulama
Algoritması
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DİYABETİK HASTALARDA NADİR GÖRÜLEN RAOUTELLA PLANTİCOLA
BAKTERİYEMİSİ
A CASE OF RAOULTELLA PLANTICOLA BACTEREMIA IN A DIABETIC
PATIENT
Dr. Öğretim Üyesi atih Öner Kaya
ÖZ
Raoultella planticola aerobik, hareketsiz, kapsüllü, gram negatif basil olup ilk kez 1980 li yıllarda tanımlanmıştır
ve Klebsiella ailesine dahil edilmiş, 2001 yılında itibaren yeni bir tür olarak Enterobacteriaceae ailesinin içine
dahil edilmiştir. İnsanlarda %9-18 oranında görülmekte olup özellikle idrar, gayta ve balgamda kolonize
olur.Vakaların %82,4 ü immun sistemi baskılanmış kişilerde görülmüştür. Vaka:70 yaşında erkek hasta,10
gündür olan bilateral el eklemlerinde ve ayak bileğinde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı, halsizlik, iştahsızlık,
öksürük şikayetleri ile hastanemize yatırıldı. Hastanın Tip 2 diyabet, esansiyel hipertansiyon, hiperlipidemi ve
depresyon dışında bilinen herhangi bir hastalığı yoktu. Bilateral el eklemlerinde ve ayak bileklerinde ağrı, şişlik,
kızarıklık mevcuttu. Hastanın gelişinde biyokimyasal değerleri ve romatolojik belirteçleri istendi. Gelişinde ateşi
olmayan fakat bakılan rutinlerinde C reaktif protein (CRP):7,1, sedimantasyon(ESR):55, D dimer:1677 ve
hemogramı normal sınırlarda saptanan hastanın kan ve idrar kültürleri gönderildi. Kan kültürlerinin
gönderilmesinden itibaren 14. saatte R.planticola kan kültürlerinde üredi. Yapılanan mikrobiyogramında
bakterinin ampisilin direnci dışında tüm antibiyotiklere duyarlı olduğu saptandı. Kan kültüründe R. planticola
üreyen hastanın altta yatan immün sistemi baskılayan maligniteyi dışlamak ve d-dimer yüksekliğine sebep
olabilecek pulmoner emboliyi dışlamak amacıyla toraks ve batın tomografileri çekildi. Malignite veya pulmoner
emboli tanıları dışlandı. D-dimer yüksekliği akut faz reaktanı artışı olarakdeğerlendirildi. Hastanın serumunda
Romatoid faktör (RF) 103 IU/ml ve anti siklik sitruline peptid (anti-CCP) 49,8 IU/ml olarak yüksek saptandı. R.
planticola bakteriyemisi için ciprofloksasin tedavisi verilen hastaya artritleri dolasıyla steroid tedavisi
başlandı.Tartışma:R. planticola enfeksiyonu ile ilgili literatürde 35 vaka saptanmış olup; bunlardan 7 vaka
ölmüş, 24 vaka da altta yatan malignensi saptanmıştır.R. planticola enfeksiyonu daha çok immün sistemi
baskılanmış hastalarda görülen bir enfeksiyon olmasına rağmen diyabet gibi immün sistemi hafif baskılanmış
hastalarda R. planticola enfeksiyonunun neden olduğu vakalar izlenmiştir. Hastanın CRP ve ESR yüksekliği
nedeniyle yatışında alınan kan kültüründe R. planticola üremesi ile, gönderilen romatolojik testlerinde RF ve
anti-CCP pozitifliğinin saptanmasının insidental bulgular olduğu düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Raoutella Planticola, Bakteriyemi, Diyabet

Abstract
R. planticola is an aerobic, immobile, encapsulated gram negative rod bacteria which was first reported at 1980s
and classified in Klebsiella family. Patient:70 years old male was applied as outpatient to our department with
the complaints of pain, swelling, morning stiffness of joints of hands and ankles symmetrically, fatigue and
anorexia. The patient had a history of diabetes mellitus, hypertension, hyperlipidemia and depression.
Tenderness and effusion were found basically on proximal interphalangeal and ankle joints symmetrically
without redness. Routine laboratory tests and serological markers were performed. The patient had no fever at
presentation; his laboratory test revealed a normal whole blood test and increased inflammatory markers as
follows: CRP: 7,1mg/dL, ESR:55mm/h, D-dimer:1677ng/mL. Since he had nonspecific complaints beside the
complaints of arthritis, we also perform the blood and urine cultures of the patient. On 14th hours of cultures,
both two sets of blood cultures were found to be positive for R. planticola. No bacteria grew in the urine culture.
Bacteria was susceptible to all antibiotics except ampicilin.Since R. planticola grew on blood cultures, In the
blood tests, rheumatologic markers increased namely Rheumatoid Factor(RF):103 IU/mL and anti-CCP: 49,8
U/mL. We started ciprofloxacin for the treatment of R. planticola bacteremia and steroids for the treatment of
rheumatoid arthritis(RA).Our patient was a mild immunocompromised due to his diabetes but he had no
malignancy or drug usages that cause immunodeficiency. We started ciprofloxacin therapy and steroid therapy
together and we postponed starting DMARDS for RA after antimicrobial therapy of R. planticola. If we assumed
the increase in ESR and CRP values to his rheumatologic disease and didn t perform the cultures of the patients;
maybe R. planticola bacteremia would progress and cause bad results for the patient.
Keywords: Raoultella Planticola, Bacteremi, Adiabetic
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11-12 YAŞ GRUBUNDAKİ ERKEK FUTBOLCULARDA 8 HAFTALIK DENGE
EGZERSİZLERİNİN STATİK DENGE VE ANAEROBİK GÜCE ETKİSİ
EFFECT OF 8 WEEKS OF DYNAMIC BALANCE EXERCISES ON STATIC
BALANCE AND ANAEROBIC POWER IN MALE SOCCER PLAYERS OF 11-12
AGE GROUP
Nuran Ordu - Dr. Öğretim Üyesi Zeynep İnci Karadenızlı
ÖZ
Çalışmamız 11-12 yaş erkek futbolcularda, 8 hafta süreyle yapılan dinamik denge egzersizlerinin
statik denge ve anaerobik güce etkisini bulmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, araştırma için gönüllü
olarak katılan 11-12 yaş arasından seçilmiş futbolculardan 9 çalışma grubu, 9 kontrol grubu olmak
üzere toplamda 18 futbolcudan oluşmaktadır. Çalışma grubuna, 8 hafta süresince haftada 2 gün 1 saat
süreyle denge egzersizleri yaptırılmıştır. Kontrol grubu ise denge egzersizleri uygulanmadan normal
günlük antrenmanlarına devam etmiştir. Ölçümler için boy uzunluğu, vücut ağırlığı, statik denge ve
anaerobik gücü kapsayan ön ve son testler yapılmıştır. Bu testlerde boy uzunluğu için mezura, vücut
ağırlığı için elektronik tartı, statik denge için Flamingo denge tahtası, anaerobik güç için Lewis
formülü kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede SPSS 17 istatistik paket programı kullanılmıştır.
İstatistik analizlerde anlamlılık düzeyi başlangıçta p<0.05 olarak kabul edildi. Bağımsız iki grup
karşılaştırılmalarında Mann Whitney U testi, Grup içi karşılaştırmalarda bağımlı iki ölçüm
karşılaştırmaları için Wilcoxon testi kullanıldı. Analiz değerlendirmeleri sonucunda, statik denge ve
anaerobik güç değerlerinde, çalışma grubunda öntest ve son testler arasında anlamlı farklar
bulunurken, kontrol grubunda bulunmamıştır. Sonuç olarak yapılan çalışmadaki denge egzersizlerinin,
sağlıklı genç futbolcularda psikomotor özellikleri etkileyen denge ve anaerobik güç değerlerinin
olumlu yönde geliştirilmesine katkıda bulunabileceği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Futbol, 11-12 Yaş, Statik Denge, Anaerobik Güç

Abstract
Our study was carried out to determine the effect of dynamic balance exercises on static balance and
anaerobic power in male soccer players of 11-12 age group. The study consisted of 18 soccer teams, 9
of which were selected from 11 to 12 years of age participating voluntarily, and 9 of which were
control groups. Balance exercises were performed for 2 weeks and 1 hour per week for 8 weeks. The
control group continued normal daily training without balance exercises. Pre-test and post-tests were
carried out for measurements including body height, body weight, static balance and anaerobic power.
For each child in the study group and the control group, height and weight measurements were taken,
strength tests (tennis ball throwing, standing jumping and vertical jumping) and static balance tests
(flamingo) were performed. In these tests, body height and weight measurements were taken by an
electronic scale. A Flamingo balance board was used for static balance test, and anaerobic power value
was calculated with a Lewis formula. SPSS 17 statistical package program was used for statistical
evaluation. Statistical significance was initially accepted as p <0.05. The Mann-Whitney U test was
used for independent two-group comparisons, and the Wilcoxon test was used for two comparativedependent comparisons of intra-group comparisons. As a result of the analysis evaluations, static
balance and anaerobic power values were found to be significantly different between the pretest and
posttest in the study group, but not in the control group. As a result, it has been determined that the
dynamic balance exercises in the study can contribute to the improvement of the static balance and
anaerobic power values affecting the psychomotor characteristics in healthy young footballers.
Keywords: Soccer, 11-12 Year Old, Balance, Anaerobic Power
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50-65 YAŞ ARASI KADINLARDA 6 HAFTALIK EV TEMELLİ ELASTİK DİRENÇ
ANTRENMANLARININ BEDEN KOMPOZİSYONU VE MOTORİK ÖZELLİKLER
ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 6 WEEKLY HOUSE BASED
ELASTIC RESERVE TRAINING ON BODY COMPOSITION AND MOTOR
FAUTURES IN WOMEN 50-65 YEARS
Dr. Özgür Özdemir
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, 50-65 yaş arası kadınlarda 6 haftalık ev temelli elastik direnç antrenmanlarının beden
kompozisyonu ve motorik özellikler üzerine etkilerini araştırmaktır. Dünyada birçok ülkede yaşlı birey sayısı
artış göstermektedir. İdeal olan, uzayan yaşamın sağlıklı ve mutlu bir şekilde sürdürülmesidir. İnsanların
fizyolojik kapasitelerindeki düşüş, biyolojik yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucudur. Bedensel etkinlik ve sağlık
için egzersizler kaliteli yaş almanın vazgeçilmez unsurları olarak bilinir. Çalışmaya Antalya Toros Aile Sağlık
Merkezine bağlı 50 -65 yaş arası 46 kadın gönüllü birey arasından dahil olma kriterlerine bağlı olarak aile
hekimi tarafından spora katılım öncesi değerlendirmelerinden sonra 17 katılımcı rastgele yöntem ile iki
guruba(egzersiz, kontrol) ayrılmışlardır. Katılımcılara Eğitim kitapçığı ve egzersiz bantlarının olduğu alıştırma
kitleri verilmiş ve araştırmacılar tarafından öğretim, uyum antrenmanı yaptırılmıştır. Egzersiz grubundaki(n=8)
katılımcılar 6 hafta boyunca 24 birim elastik direnç ev antrenmanı gerçekleştirmiştir. Katılımcılar haftada bir kez
telefonla aranarak antrenman kapsamı düzenlenmiş ve bireyler yüreklendirilmiştir. Kontrol gurubu(n=9) ise
günlük bedensel etkinlik düzeylerini korumuştur. Katılımcılara çalışma öncesi ve 6 hafta sonrası Beden
kompozisyonu, fonksiyonel ve motorik test ve ölçümler uygulanmıştır. Beden kompozisyonu değişkenlerinden
egzersiz ve kontrol grubunda Yüzde yağ ve yağ kütlesi sonuçlarında anlamlı farka rastlanmıştır (p<0,05). Ayrıca
fonksiyonel testlerden sandalyede otur kalk testi (Chair stand test), İki dakika adım testi (Two minutes step test)
ve sağ-sol diz ekstansiyon ölçümlerinde de anlamlı sonuçlar ortaya çıkmıştır(p<0,05). Altı haftalık ev temelli
elastik direnç egzersizleri beden yağlarında azalmaya yol açmış. Ayrıca diz ekstansiyon kuvveti ve denge
çabukluk değişkenlerinde olumlu gelişmeler ortaya çıkmıştır. Bu durum günlük yaşam etkinliklerinin
kolaylaşmasını ve olası kazaların ihtimalini azaltabilir.
Anahtar Kelimeler: Bedensel Etkinlik, Elastik Direnç Antrenmanı, Fonksiyonel Testler, Yaşlanma

Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of 6-week home-based elastic resistance training on body
composition and motor characteristics in women aged 50-65 years. In many countries in the world, the number
of elderly individuals increases. Normally, prolonging healthy and happy life is to maintain. The decline in
human physiological capacity is an inevitable consequence of biological aging. Exercises for physical activity
and health are known as indispensable elements of quality age. According to the criteria of inclusion of 46
female volunteer individuals between 50-65 years of age who are in Antalya Toros Family Health Center due to
their being included in the study, 17 participants were randomly divided into two groups (exercise, control) after
pre-participation evaluation by the family physician. Training brochure and training kits/ exercise kits were
given to the participants Adaptation training was applied by researchers. Participants in the exercise group (n =
8) performed a home-strength training of 24 units of elastic resistance for 6 weeks. Participants were called by
phone once a week and the scope of training was organized and individuals were encouraged. The control group
(n = 9) maintained daily physical activity levels. Body composition, functional and motoric tests and
measurements were applied to the participants before and 6 weeks after the study. There was a significant
difference between body composition % fat and fat mass results in exercise and control groups (p <0,05). In
addition, functional tests, chair stand test, two minute step test and right-left knee extension measurements were
also significant results (p <0.05). Six weeks of home-based elastic resistance exercises led to a decrease in body
fat. In addition, knee extension force and balance, agility variables were positive. This can reduce the likelihood
of daily life activities and possible accident.
Keywords: Physical Activity, Elastic Resistance Training, Functional Tests, Aging
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ACİL SERVİSTEKİ ADLİ VAKALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF FORENSIC CASES IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
Dr. Öğretim Üyesi eride Sinem Akgun
ÖZ
Doğal olmayan etkenlerin insan üzerinde oluşturduğu fiziksel veya davranışsal zararların
değerlendirildiği adli olguların en sık karşılaşıldığı yerler hastanelerin acil servisleridir (AS). Bu
çalışmada Acil Servisimize başvuran adli nitelikteki olguların demografik özellikleri incelenerek
ülkemizin adli kayıtlarına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Erişkin Acil Servis ine bir yıl boyunca başvuran adli olguların hastane dosyaları ve adli raporları
retrospektif olarak tarandı. Hastaneye başvuru zamanı (saat-ay), yaş, cinsiyet, başvuru sebepleri (trafik
kazası, intoksikasyon, darp, kesici delici alet yaralanması, ateşli silah yaralanması, korozif maddeye
maruziyet, düşme veya üzerine sert cisim düşmesi, yanık ve arrest) incelendi. Veriler SPSS 16.0 e
kaydedildi ve istatistiksel analizleri yapıldı. Çalışma süresince toplam 236 adli olgu başvurmuş olup
%65,3 ünü (n=154) erkekler oluşturmaktadır. Başvuruların yaş aralığı 1-89, yaş ortalaması 32,57
16,2 idi. Yaş aralıklarına göre dağılım değerlendirildiğinde en sık %27,5 ile yirmili yaş grubunun
başvurduğu görüldü. Adli olguların en fazla başvuru nedeninin trafik kazaları (n=77), ikinci sıklıkta 56
vaka ile darp olguları tespit edildi. Başvurular gün içinde en sık 08:00‐15:59 (n=109) saatleri arasında
ve mart, nisan ve mayıs aylarını içeren ilkbahar mevsiminde (n=72) idi. Vakaların %16.5 u iş kazası
olup; iş kazası ile gelen olguların en sık erkek cinsiyette (n=33) ve kesici delici alet yaralanması
(n=27) ile başvurdukları saptandı. 10 yaş altı iki olgumuz AS e kardiyo-pulmoner arrest olarak
getirilmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Adli olguların mevsimsel ve gün
içerisindeki saat dilimlerine dağılımı göz önünde tutularak AS lerde insan gücü planlaması
yapılmalıdır. Trafik kazaları ve iş kazaları ülkemizde adli olgular arasında ilk sıralarda olup bunların
önlenebilir olması sebebi ile önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Adli Vakalar, İş Kazası

Abstract
Emergency departments (ED) of hospitals are the most common cases where the forensic cases are
evaluated in which physical or emotional damage caused by non-natural factors are evaluated. The
aim of this study was to investigate the demographic characteristics of forensic cases who applied to
our Emergency Department and to contribute to the forensic records of our country. Forensic patient
reports and hospital patient files who admit to the ED of Maltepe University Medical Faculty Hospital
during one year period were searched retrospectively. Hospital application times (hour-month), age,
gender, causes (traffic accident, poisoning, assault, cutting-penetrating tool injuries, gunshot wounds,
exposure to corrosive substances, falling or on hard objects falling, burns and cardiac arrest) were
examined. Statistical analysis was done by SPSS Statistics 16.0. Results: There were 236 forensic
cases in the study period. 65.3% of the cases were male. Their ages ranged between 1 to 89 years, the
average age was 32,57 16,2. It was detected that the 27.5% of the patients were between of age
group 20-30. The most frequent cause of admission was traffic accidents (n=77), followed by assault
(n=56). Forensic case presentations were more frequent in March, April and May; during spring
season. When forensic admissions were mostly between 08:00‐15:59 (n=109). 16.5% of cases are
occupational accidents; the most common gender was male(n =33) and the cutting-penetrating tool
injuries (n =27) were the most common causes. Two cases under 10 years of age were brought to ED
as cardio-pulmonary arrest and could not be saved despite all interventions. Manpower planning
should be made in EDs by considering the distribution of forensic cases to seasonal and day time
zones. Traffic accidents and occupational accidents take first two places in forensic cases in our
country and they are important because they are preventable.
Keywords: Emergency Department, Forensic Cases, Occupational Accident
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ADOLESANLARDA MEKANİK BEL AĞRISI ŞİDDETİ VE SÜRESİNİN KAS
KUVVETİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRMESİ
THE EVALUATION OF RELATIONSHIP OF MUSCLE STRENGTH WITH
ADOLESCENT MECHANICAL LOW BACK PAIN INTENSITY AND DURATION
Dr. Duygu Çubukçu
ÖZ
Mekanik bel ağrısı; paravertebral kas spazmına veya kas atrofisine sebep olabilir. Sonuçta kas
kuvvetinde azalma görülebilir. Bu çalışmada sağlıklı ve mekanik bel ağrısı olan adolesan olguların
gövde kasları kas kuvveti, vücut kitle indeksleri (VKİ), postural değişiklikleri değerlendirildi. Bel
ağrılı ve ağrısız olgularda, ağrı şiddeti ve süresi ile kas kuvveti ilişkisi incelendi. Bu çalışma, yaş
ortalaması ağrılılarda 16.0 10.2 ve ağrısızlarda 15.2 10.1 olan 60 olguda yapıldı. Ağrı süresi 12.1
16.4 ay ve VAS'a göre ağrı şiddeti 5.9 1.2 idi. Manuel olarak bel ekstansörleri, karın fleksörleri,
kalça ve diz ekstansörleri ölçüldü. Hamstring kısalığı için yapılan ölçümde, EAPM (el-ayak parmak
mesafesi) ağrılılarda ortalama 3.5 2.1 ve ağrısızlarda 1.6 2.2 cm bulundu ve istatistiksel olarak
anlamlıydı (p<0.05) Birinci grupta ağrı şiddeti, ağrı süresi, kas kuvveti ve EAPM arasında negatif
korelasyon saptandı. Bel ağrısıyla kas kuvvetleri arasında negatif ilişki saptandı. Hamstring kası ağrılı
hastalarda kısa olarak bulundu. Ağrının kas kuvvetini azaltabileceği, kuvvet azlığının ve hamstring
kısalığının adolesan bel ağrısında bir risk faktörü olabileceği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Adolesan Mekanik Bel Ağrısı, Ağrı Şiddeti, Kas Kuvveti, Hamstring Uzunluğu

Abstract
Mechanical low back pain may result muscle spasm or muscle atrophy. As a result, decrease in the
muscle strength can be seen. In this study, body muscle muscles, body mass index (BMI) and postural
changes were evaluated adolescent cases with low back pain and healty. The relationship between the
muscle strength with pain intensity and pain duration was investigation in patients with low back pain
and without pain. This study have been done in 60 cases. The patients were the average age was
16.0 10.2 in the painful patients and 15.2 10.1 in the painless patients. Pain duration was 12.1 16.4
months and pain intensity according to VAS was 5.9 1.2. Lumbar extensors, abdominal flexors, hip
and knee extensors were manually measured. In measurement for Hamstring shortness, HTFD (hand
toe finger distance) was found as 3.5 2.1 cm in painful patients and as 1.6 2.2 cm in painless patients
and that was statistically meaningful (p<0.05). In the first group between pain intensity, pain duration,
muscle strength and HTFD negative corelation was found. Between lumbar pain and muscle strength
negative correlation was confirmed. Hamstring muscle has been found short in painful patients. It has
been considered that the pain may decrease the muscle strength and the decrease in the muscle
strength and hamstring shortness may be a risk factor for adolescent lumbar pain.
Keywords: Adolescent Mechanical Low Back Pain, Pain İntensity, Muscle Strength, Hamstring
Length
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖREV YAPAN AKADEMİK VE İDARİ
PERSONELİN GÖREV TÜRÜ VE CİNSİYETE BAĞLI YAŞAM KALİTESİ ALGISI
THE TYPE OF TASK AND GENDER-RELATED QUALITY OF LIFE ON
ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE STAFF WORKING IN AKDENIZ
UNIVERSITY
Dr. Özgür Özdemir
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, Akdeniz Üniversitesinde görev yapan akademik ve idari personelin görev türüne ve cinsiyete bağlı
yaşam kalitesi düzeyi algılarını araştırmaktır. Yaşam kalitesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kişinin kendi
durumunu, kültürü ve değerler sistemi içinde algılayış biçimi olarak tanımlanmıştır. Bu terim, sağlık durumundan da öte
kişisel iyilik halini içine alan geniş bir kavramdır. Kişinin yaşadığı yerde, amaçları, beklentileri, standartları ve ilgilerini
kapsar. Fiziksel sağlık, bağımsızlık düzeyi, sosyal ilişkiler, çevre etkenleri ve kişisel inançlar temelinde yer alır. Sağlıkla
ilgili yaşam kalitesi, kişinin sağlık açısından özgün, fiziksel, psikolojik ve sosyal durumunu ifade eder. Çalışmanın
örneklemini Akdeniz üniversitesinde rastgele yöntemle seçilmiş gönüllü 100 akademisyen ve 100 idari personel
oluşturmaktadır. Katılımcılara serbest zamanları içerisinde kısa form yaşam kalitesi(Sf-36) ölçeği uygulanmıştır. İstatistik
yöntemi olarak gruplar arasındaki farklılık için bağımsız iki örnek arasındaki t testleri uygulanmıştır. Bu analizler için IBM
SPSS Statics 21.00 versiyonu istatistik yazılımı kullanılmış ve p< 0.05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir. Katılımcıların
görev türüne bağlı karşılaştırıldığı yaşam kalitesi bileşenlerine göre, Fiziksel rol kısıtlılıkları, Beden ağrısı, Duygusal rol
kısıtlılıkları, Yaşam enerjisi(canlılık) puanlarında anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05), Fiziksel fonksiyon, Sosyal
fonksiyon, Genel zihinsel sağlık ve Sağlığın genel algılanması puanları arasında anlamlı farka rastlanmıştır (p<0,05).
Katılımcıların cinsiyete bağlı karşılaştırıldığı yaşam kalitesi bileşenlerine göre ise Fiziksel rol kısıtlılıkları, Beden ağrısı,
Sosyal fonksiyon, Duygusal rol kısıtlılıkları puanlarında anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05), Fiziksel fonksiyon, Genel
zihinsel sağlık, Yaşam enerjisi(canlılık), Sağlığın genel algılanması puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).
İdari personelin Sosyal fonksiyon algılama değerleri daha yüksek iken Akademisyenlerin Fiziksel fonksiyon, genel zihinsel
sağlık ve Sağlığın genel algılanması değerleri İdari personele göre daha yüksek algılandığı ortaya çıkmış. Görev türüne
bakılmaksızın Üniversite kampüsünde çalışan kadın personel ile erkek personelin yaşam kalitesi algılarına göre erkek
personelin Fiziksel fonksiyon, Genel zihinsel sağlık, Yaşam enerjisi(canlılık), Sağlığın genel algılanması bileşenleri kadınlara
göre daha yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yaşam Kalitesi, Üniversite, Akademisyen, İdari Personel

Abstract
The aim of this study was to investigate the academic and administrative staff working in Akdeniz University and their
gender and quality of life. Quality of life is defined by the World Health Organization (WHO) as a way of perceiving one's
own situation, culture and values. This term is a broad concept that includes personal well-being beyond health status. It
covers the objectives, expectations, standards and interests of the person where they live. It is based on physical health, the
level of independence, social relations, environmental factors and personal beliefs. Health-related quality of life refers to the
individual's physical, psychological, and social status in terms of health The sample of the study consisted of 100
academicians and 100 administrative staff, randomly selected in Akdeniz University. Short form quality of life (SF-36) scale
was applied to participants in their free time. For the difference between groups, t-test was applied between two independent
samples as a statistical method. IBM SPSS Statics 21.00 version statistical software was used for these analyzes and accepted
as significant at p <0.05 level. There was no significant difference in physical role limitations, body pain, emotional role
limitations, life energy scores (p> 0.05), compared to the quality of life components of the participants. There was a
significant difference between physical function, social function, general mental health and general perception of health (p
<0,05).While there was no significant difference in the physical role limitations, body pain, social function, emotional role
limitations scores of the participants according to the quality of life compared to the gender-dependent components (p> 0.05),
Physical function, General mental health, Life energy (vitality), There was a significant difference between the detection
points (p <0.05). While the social function perception values of the administrative staff were higher, it was found that
academicians had higher perception of physical function, general mental health and general perception of health than
administrative staff. Regardless of the type of duty, according to the perceptions of quality of life of female staff and male
staff working on the university campus, the male staff's physical function, general mental health, life energy (vitality),
general perception of health were found to be higher than females.
Keywords: Quality of Life, University, Academician, Administrative Staff
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ATRİYUM İBRİLASYONUNUN KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİ ÜZERİNE
ETKİSİ
THE EFFECT OF ATRIAL FIBRILLATION ON THE TREATMENT OF HEART
FAILURE
Dr. Ahmet Genç
ÖZ
Atriyum fibrilasyonu (AF) ve kalp yetersizliği (KY) şu anda kardiyovasküler hastalıkların iki “epidemisi” dir.
Hem AF hem de KY önemli birer morbidite ve mortalite sebebidirler ve kötü prognoza sahiptirler.Bu nedenle,
AF u veya KY i olan hastalar, klinisyenler için terapötik zorluk taşırlar. > 30.000 KY hastasını içeren bir analiz,
AF'li hastaların mortalitede% 33'lük bir artışa sahip olduğunu gösterdi. Bazı çalışmalar AF'nun varlığının
hastanede yatış süresi, hastanede kalış süresi ve KY hastalarında mortalite ile ilişkili olduğunu
düşündürmektedir. Çalışmamızın amacı AF'nun KY tedavisine etkisini araştırmaktı. Antalya Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Kalp Yetersizliği Polikliniği'nde düzenli olarak takip edilen düşük
ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği (DEFKY) olan hastalar klinik değerlendirmede retrospektif olarak
değerlendirildi. Hastalar AF ve sinüs ritmiyle iki gruba ayrıldı ve KY ilaçlarıyla karşılaştırıldı. Bu çalışmaya 80
hasta (% 28 kadın ve% 82 erkek) dahil edildi. Ortalama yaş 65.2 14.5 idi. ortanca hastalık süresi 13.5 aydı
(IQR 3-36). Hastaların% 44'ünde eş zamanlı şiddetli kapak hastalığı yoktu, 15 (% 18.7) hastada kalıcı atriyum
fibrilasyonu vardı. Sinüs ritmi grubunda hastaların % 75'i anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ADEI)
veya anjiyotensin II reseptör blokerleri (ARB) almakta ve ayrıca hastaların sırasıyla % 60 ve% 66.2'si renin
anjiyotensin sistem blokerlerinin (RASB) ve beta blokerlerin(BB) hedef dozunun % 50 ve üzerini
kullanmaktaydılar. AF grubunda, hastaların sırasıyla % 91'i ve % 80'i RASB ve BB alıyordu, ancak bunların%
40'ı RASB'nin hedef dozunun % 50 ve üzerini , BB'kullananların da %33 ü hedef dozunun % 50 ve üzerini
almayı başardı. Her iki grup arasında, RASB kullanımında hedef dozların % 50 veya daha fazlasına ulaşma
bakımından anlamlı bir fark olmamasına rağmen (p: 0.248), BB kullanımında hedef dozların % 50 veya daha
fazlasına ulaşma bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p: 0.038). Biz bu çalışmamızda AF olan
hastaların olmayanlara göre anlamlı derecede daha düşük doz BB kullandıklarını saptadık.
Anahtar Kelimeler: Kalp Yetersizliği, Atriyum Fibrilasyonu, Tedavi

Abstract
Atrial fibrillation (AF) and heart failure (HF) are currently two “epidemics” of cardiovascular disease . Both AF
and HF are associated with significant morbidity and mortality Thus, patients with AF or HF present a particular
therapeutic challenge for clinicians. An analysis that included > 30,000 HF patients showed that patients with AF
have a 33% increase in mortality. A number of studies have suggested that the presence of AF is associated with
increased hospitalization in HF patients. The purpose of our study was to investigate the effect of AF to HF
treatment. Patients with heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) who followed regularly in Antalya
Research and Training Hospital Cardiology Clinic heart failure outpatient department were evaluated
retrospectively. Patients were divided into two groups that with AF and sinus rythm and they compared to their
HF medication. This study included 80 patients (28% female and 82%male) . Mean age was 65.2 14.5. median
duration of disease was 13.5 months (IQR 3-36). 15 (18.7%) patients have permanent atrial fibrillation. In sinus
rythm group 75% of patients were receiving angiotensin converting enzyme inhibitors(ACEI) or angiotensin II
receptor blockers (ARB) and also 60% and 66.2% of them receiving 50% or more of the target doses of renin
angiotensin system blockers (RASB) and beta blockers (BB) respectively . In AF group 91% and 80% of patiens
were receiving ACEI or ARB and BB respectively but 40% of them can receive 50% or more of the target doses
of RASB and 33% have receiving 50% or more of the target BB. Although there was no significant difference
(p:0.248) between the two groups in terms of 50% or more of the target doses of RASB use, there was a
statistically significant difference (p:0.038) in terms of 50% or more of the target doses BB use. In this study, we
found that patients with AF receiving significantly lower doses of BB than those without.
Keywords: Heart Failure, Atrial Fibrillation, Treatment

95

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE 2010-2016 YILLARI ARASINDA
PSEUDOMONAS Spp ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK SONUÇLARI
THE RESULTS OF ANTIMICROBIAL SENSITIVITY IN PSEUDOMONAS Spp
BETWEEN 2010-2016 IN A UNIVERSITY HOSPITAL
Dr. Öğretim Üyesi Elif Tekın İşlerel
ÖZ
Pseudomonas spp, solunum sistemi, dolaşım sistemi, üriner sistem ve derinin nazokomiyal kaynaklı
infeksiyonlarına yol açabilen önemli bir patojenler arasındadır. Bu çalışmada, amacımız, kliniğimizde üretilen
Pseudomonas suşlarının antibiyotik duyarlılık durumlarını ortaya koymaktı. Ocak 2010 – Nisan 2016 tarihleri
arasında, hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında izole edilen Pseudomonas suşlarının antimikrobiyal
duyarlılıkları, örnek türleri ve materyalin gönderildiği klinik verileri retrospektif olarak incelendi. Verilerin
analizi için Microsoft Excel 2016 programı kullanıldı. Suşlar geleneksel tanı yöntemleri ve Api 20 NE(BioMeriéux, Fransa) sistemi kullanılarak tanımlanmış ve antibiyotik duyarlılığı (CLSI) kriterleri doğrultusunda
Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemi ile araştırılmıştır. Antibiyotik duyarlılığı hassas, orta hassas ve dirençli
olarak değerlendirildi. Belirtilen tarih aralığında toplam 301 örnekte Pseudomonas üremesi tespit edildi. Suşların
izole edildiği örneklerin %34.9 u balgam, %21.6 sı idrar, %12.0 si trakeal aspirat, %11.3 ü yara, %8.6 sı kan,
%5.0 i bronkoalveolar lavaj, % 6.6 sı ise diğer olarak belirlendi. Kültürlerin çoğunlukla Göğüs Hastalıkları
(%21.6), Anestezi ve Yoğun Bakım (%15.3) ve Tıbbi Onkoloji (%10.0) kliniklerinden gönderildiği izlendi.
Hassas, orta hassas ve direnç oranları seftazidim için %89.4, %1.7 ve %9.0; sefepim için %86.4, %2.7 ve %11.0;
imipenem için %77.7, %6.3 ve %15.9; gentamisin için %90.4, %2.3 ve %11.3, amikasin için %90.4, %2.3 ve
%7.3; siprofloksasin için %88.4, %2.3 ve %9.3; piperasin tazobaktam için ise %87.7, %1.3 ve %11.0 olarak
hesaplandı. Hastanemizin Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında izole edilen Pseudomonas suşlarında en fazla
direnç oranı sırasıyla imipenem, gentamisin, sefepim ve piperasilin tazobaktama karşı bulundu. Direnç
profillerindeki değişiklikler nedeniyle her hastane duyarlılık oranlarını izlemeli ve mutlaka gözönüne almalıdır.
Anahtar Kelimeler: Psedomonas, Antibiyotik Duyarlılığı, İnfeksiyon

Abstract
Pseudomonas spp are important pathogens that can cause nosocomial infections of respiratory, circulatory,
urinary systems and skin. In this study, our aim is to determine the antibiotic susceptibility status of
Pseudomonas spp. that were cultivated in our clinic. Pseudomonas spp. isolated in the Medical Microbiology
Laboratory of our hospital between January 2010 and April 2016 were analyzed according to antimicrobial
susceptibility, type and clinical source of the sample retrospectively. Microsoft Excel 2016 program was used for
data analysis. The strains were identified using conventional diagnostic methods and Api 20 NE (Bio-Meriéux,
France) system and further investigated by Kirby-Bauer disc diffusion method according to the criteria of
antibiotic susceptibility (CLSI). Antibiotic sensitivity was evaluated as sensitive, intermediate and resistant. In
the specified time interval, Pseudomonas spp. growth was identified in a total of 301 samples. 34.9% of the
strains were isolated from sputum, 21.6 % from urine, 12.0% from tracheal aspirate, 11.3% from wound, 8.6%
from blood, 5.0% from bronchoalveolar lavage, 6.6% from other. It was observed that most of the cultures were
sent form clinics of Chest Diseases (21.6%), Anesthesia and Intensive Care Unit (15.3%) and Medical Oncology
(10.0%). The ratio of sensitive, intermediate and resistant were found as 89.4%, 1.7% and 9.0% for ceftazidime;
86.4%, 2.7% and 11.0% for cefepime; 77.7%, 6.3% and 15.9% for imipenem; 90.4 %, 2.3 % and% 11.3 for
gentamicin, 90.4%, 2.3% and 7.3% for amikacin; 88.4%, 2.3% and 9.3% for ciprofloxacin;87.7%, 1.3% and
11.0% for piperasin tazobactam, respectively. The resistance ratio of the Pseudomonas strains isolated in the
Medical Microbiology Laboratory of our hospital was found highest against imipenem, gentamicin, cefepim and
piperacillin tazobactam, respectively. Due to the differences in resistance profiles, each hospital should monitor
and take into consideration of its susceptibility rates.
Keywords: Pseudomonas, Antibyotic Susceptibility, İnfection
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BİR ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE 2010-2016 YILLARI ARASINDA KAN
KÜLTÜRÜNDE ÜREYEN GRAM NEGATİ BAKTERİLER VE
ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK SONUÇLARI
ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY AND ISOLATED GRAM NEGATIVE
BACTERIA FROM BLOOD CULTURES IN A UNIVERSITY HOSPITAL BETWEEN
2010-2016
Dr. Öğretim Üyesi Elçin Akduman Alaşehir
ÖZ
Kan dolaşımı enfeksiyonlarının en önemli etkenlerinden biri gram negatif mikroorganizmalardır. Bu çalışmanın amacı
kliniğimizde kan kültürlerinden üreyen gram negatif mikroorganizmaları ve antibiyotik duyarlılıklarını incelemektir. Son 6
yılda, laboratuvarımıza gönderilen kan kültürlerinden üreyen gram negatif suşlar ve antimikrobiyal duyarlılıkları retrospektif
olarak incelendi. Kan kültürü örnekleri BACT/ALERT-3D (Bio-Mérieux, Fransa) otomatize sistemi ile inkübe edildi. Suşlar
Api 20 NE (Bio-Mérieux, Fransa) ile tanımlandı ve antibiyotik duyarlılığı (CLSI) kriterleri doğrultusunda Kirby-Bauer disk
diffüzyon yöntemi ile araştırıldı. 1503 örneğin 234 inde gram negatif bakteri üremesi izlendi. İzole edilen suşların %49.1 ı
E.coli, %13.7 si Pseudomonas spp, %13.7 si Klebsiella spp, %9.4 ü Acinetobacter spp, %6.4 ü Enterobacter spp, %3.8 ı
Proteus spp ve %3.8 i diğer gram negatif bakteriler olarak tanımlandı. TABLO 1: İzole edilen fermentatif bakterilerde
antibiyotik direnç oranları Antibiyotikler Enterobacter spp Escherichia coli Klebsiella spp Proteus spp Diğer gram (-)
bakteriler Toplam Ampisilin 100.0% 73.9% 100.0% 62.5% 62.5% 79.5% Sefazolin 84.6% 54.4% 58.1% 25.0% 57.1%
56.1% Trimetoprim-Sulfametaksazol 28.6% 51.3% 34.4% 50.0% 16.7% 45.1% Siprofloksasin 30.8% 52.2% 28.1% 0.0%
0.0% 41.6% Seftriakson 35.7% 46.5% 41.9% 12.5% 0.0% 41.4% Amoksisilin/Klavulonik asit 76.9% 38.3% 43.8% 12.5%
42.9% 41.1% Seftazidim 42.9% 38.9% 41.9% 0.0% 0.0% 36.2% Sefepim 14.3% 40.2% 40.6% 0.0% 0.0% 34.9%
Piperasilin/Tazobaktam 30.0% 22.6% 33.3% 0.0% 0.0% 23.5% Gentamisin 14.3% 26.1% 21.9% 25.0% 0.0% 23.4%
Ertapenem 0.0% 0.0% 21.4% 33.3% 0.0% 4.8% İmipenem 7.1% 0.0% 10.3% 0.0% 14.3% 3.0% TABLO 2: İzole edilen nonfermentatif bakterilerde antibiyotik direnç oranları Antibiyotikler Acinetobacter spp Pseudomonas spp Toplam
Amoksisilin/Klavulonik asit 95.0% 100.0% 96.2% Ertapenem 100.0% 50.0% 93.3% Sefepim 90.5% 9.4% 41.5% Seftazidim
90.0% 6.3% 38.5% İmipenem 84.2% 9.4% 37.3% Siprofloksasin 81.0% 6.7% 37.3% Gentamisin 71.4% 10.0% 35.3%
Piperasilin/Tazobaktam 85.7% 7.4% 34.1% Özellikle yoğun bakım ünitesi ve onkoloji hastalarının kan kültürlerinde üreme
olması ve etkin antimikrobiyal tedavinin hızlı başlatılmasının gerekli olduğu göz önüne alınarak hastaneye ait duyarlılık
oranları izlenerek uygun tedavi başlatılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Gram Negatif, Antimikrobiyal Duyarlılık, Kan Kültürü

Abstract
Gram negative microorganisms are important causes of blood stream infections. In this study our aim was to evaluate gram
negative microorganisms isolated from blood cultures and their antimicrobial susceptability. Gram negative microorganisms
isolated from our laboratory during the last 6 years and their antimicrobial susceptibility results were retrospectively
analyzed. Blood culture samples were incubated in a BACT/ALERT-3D (Bio-Mérieux, France) automated system. Strains
were identified using Api 20 NE (Bio-Mérieux, France) and antibiotic susceptability (CLSI) was determined using the KirbyBauer disc diffusion method. Of 1503 cultures, gram negative microorganisms were isolated from 234 samples. Of these
49.1% was E.coli, 13.7% was Pseudomonas spp, 13.7% was Klebsiella spp, 9.4% was Acinetobacter spp, 6.4% was
Enterobacter spp, 3.8% was Proteus spp and 3.8% was identified as other gram negative bacteria. TABLE 1: Antimicrobial
susceptability rates of isolated fermentative bacteria Antibiotics Enterobacter spp Escherichia coli Klebsiella spp Proteus spp
Diğer gram (-) bakteriler Toplam Ampicilin 100.0% 73.9% 100.0% 62.5% 62.5% 79.5% Cefazolin 84.6% 54.4% 58.1%
25.0% 57.1% 56.1% Trimethoprim-sulfamethoxazole 28.6% 51.3% 34.4% 50.0% 16.7% 45.1% Ciprofloxacin 30.8% 52.2%
28.1% 0.0% 0.0% 41.6% Ceftriaxone 35.7% 46.5% 41.9% 12.5% 0.0% 41.4% Amoxicillin/Clavulonic acid 76.9% 38.3%
43.8% 12.5% 42.9% 41.1% Ceftazidime 42.9% 38.9% 41.9% 0.0% 0.0% 36.2% Cefepime 14.3% 40.2% 40.6% 0.0% 0.0%
34.9% Piperacillin/Tazobactam 30.0% 22.6% 33.3% 0.0% 0.0% 23.5% Gentamicin 14.3% 26.1% 21.9% 25.0% 0.0% 23.4%
Ertapenem 0.0% 0.0% 21.4% 33.3% 0.0% 4.8% Imipenem 7.1% 0.0% 10.3% 0.0% 14.3% 3.0% TABLE 2: Antimicrobial
susceptability rates of isolated non-fermentative bacteria Antibiotics Acinetobacter spp Pseudomonas spp Toplam
Amoxicillin/Clavulonic acid 95.0% 100.0% 96.2% Ertapenem 100.0% 50.0% 93.3% Cefepime 90.5% 9.4% 41.5%
Ceftazidime 90.0% 6.3% 38.5% Imipenem 84.2% 9.4% 37.3% Ciprofloxacine 81.0% 6.7% 37.3% Gentamicin 71.4% 10.0%
35.3% Piperacillin/Tazobactam 85.7% 7.4% 34.1% Patients from intensive care units and oncology wards require especially
speedy commencement of antimicrobial therapy. It is therefore important that hospital specific antimicrobial susceptability
rates are monitored and appropriate treatment given.
Keywords: Gram Negative, Antimicrobial Susceptibility, Blood Culture
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BÜLLÖZ DERİ HASTALIKLARINDA HİSTOPATOLOJİK İNCELEME
Dr. Öğretim Üyesi Gülname ındık Güvendi - Hatice Beşeren –
Dr. Öğretim Üyesi Yasemen Adalı
ÖZ
Histopatolojik inceleme birçok hastalıkta olduğu gibi deri hastalıklarının tanısında da oldukça
önemlidir. Deri biyopsilerine benign ve malign hastalıklarda başvurulmaktadır. Derinin benign
hastalıkları grubunda yer alan büllöz hastalıkların ayırıcı tanısında histopatolojik incelemede rutin
hematoksilen&eozin (H&E) kesitlerin yanısıra direkt immunfloresan inceleme (DİF) de
uygulanmaktadır. Biz bu yazımızda derinin büllöz hastalıklarının histopatolojik bulgularını H&E ve
DİF düzeyinde tanımlayarak özet bir kaynak oluşturmayı amaçladık. Bül 0.5 cm'den büyük çaplı içi
sıvı dolu kabarcık anlamına gelmektedir. Bül oluşum mekanizması kabaca 3 ayrı patofizyolojik
mekanizma ile açıklanabilir: intersellüler sıvı artışı, intrasellüler sıvı artışı ve hücreler arası bağların
hasarı. Derinin egzema gibi enflamatuar hastalıklarında intersellüler sıvı artışı izlenirken intrasellüler
sıvı artışı herpes simpleks vezikülleri örneği ile açıklanabilir. Otoimmun büllöz hastalıklarda ise
karşımıza çıkan patern hücreler arası bağların hasarı sonucu gelişen akantolizdir.Derinin büllöz
hastalıkları; pemfigus vulgaris ve büllöz pemfigoid gibi deri ve mukozalar için spesifik otoimmun
hastalıkların yanısıra sistemik lupus eritematozus gibi sistemik hastalıkların deri tutulumlarında da
görülebilir. Deri dokusundaki ayrımlaşmanın yeri histopatolojik olarak belirlenerek tanı için yol
gösterici olmaktadır. DİF inceleme ile ise otoimmun olaylarda ilgili antikorun spesifik olarak
bağlanma yeri saptanarak rutin H&E inceleme ile birlikte kesin tanı koyulur. Bu yazımız ile H&E ve
DİF bulgularını beraber olarak açıklayarak derinin büllöz hastalıkları konusunda patolog ve
dermatologlara kaynak olabileceğimizi düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Bülloz Hastalıklar, İmmünfloresan, Hematoksilen Eozin Boyama
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ÇAPRAZ TABLOLARDA (KONTENJANS TABLOLARINDA) ÇOKLU AKTÖR
ANALİZİ
Prof. Dr. Sıddık Keskın
ÖZ
Bu çalışmada, birden fazla çapraz tablonun birleştirilerek analiz edilmesinde kullanılan Çoklu Faktör
Analizi (ÇFA) hakkında genel bilgi verilerek bir uygulama yapılmıştır. Çoklu Faktör analizi, aynı
deney üniteleri veya nesneler için oluşturulmuş çoklu çapraz tablonun birleştirilerek, eşzamanlı olarak
analiz edilmesine imkan sağlayan bir çok değişkenli istatistik analiz yöntemidir. Çoklu Faktör Analizi,
farklı değişken türlerini (sürekli ve kategorik) içeren birden fazla tablonun eş zamanlı olarak analiz
edilmesini sağlayarak; gözlemler, değişkenler ve tablolar arasındaki ilişkileri genellikle 2 boyutlu
uzayda görsel olarak sunabilen bir analiz yöntemidir. Çoklu Faktör Analizinde, aynı tablo içerisindeki
değişkenlerin aynı tipte olması gerekirken, farklı tablolarda aynı olma zorunluluğu yoktur. Yöntem,
temel bileşenler analizi ile çoklu uyum analizinin birleşimi olarak sürekli ve kategorik değişkenlerin
eşzamanlı analizinde kullanılabilmektedir. Çoklu Faktör Analizi, üç aşamalı olarak düşünülebilir.
Birinci aşamada, tablolar içerdiği değişken tipine bağlı olarak Temel Bileşenler Analizine ya da Çoklu
Uyum Analizine tabi tutulur ve her tablodaki veriler, kendi birinci tekil değerine (birinci özdeğerin
karekökü) bölünerek normalize edilir. İkinci aşamada; her tablo birleştirilerek, genel matris (tablo)
oluşturulur ve bu matris, Temel Bileşenler Analizine tabi tutulur. Üçüncü aşamada; iki boyutlu uzayda
gösterilmek üzere, nesnelere ve değişkenlere ait faktör skorları hesaplanır. Sonuç olarak, çoklu faktör
analizinin; karmaşık veri setlerini analiz edilebilmesi nedeniyle, değişken tipine göre esnek bir yöntem
olduğu, sonuçları iki boyutlu uzayda grafiksel olarak göstererek, sonuçların kolay yorumlanabilir
olmasını sağladığı ve bu nedenle de alternatifi olabilecek diğer yöntemlere göre avantajlı bir yöntem
olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Özdeğer, Çoklu Faktöriyel Analiz, Çapraz Tablo, İnertia
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CİNSEL SAĞLIK GÖRME ENGELLİ BİREYLERİNDE HAKKIDIR
Arş. Gör. Hatice Güdül - Doç. Dr. Hatice Balcı
ÖZ
Cinsel sağlık doğumla başlayan ve hayatın her evresinde devam eden bir süreçtir. Sağlıklı bir toplum
oluşturmak ve geliştirmek için cinsel sağlığın korunması son derece önemlidir. Bireylerin şiddet ve
ayrımcılıktan uzak, güvenli ve tatmin edici cinsel deneyimler yaşayabilmesi, istenmeyen gebelik,
cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hakkında bilgi sahibi olması için cinsellik ve cinsel sağlık
konularında doğru ve yeterli bilgiye sahip olması gerekmektedir. Cinsellik ve cinsel sağlık ile ilgili
sağlık hizmeti almada tüm bireyler aynı haklara sahiptir. Ancak cinsel sağlık ve üreme sağlığı görme
engelli bireylerde en ihmal edilen konulardan biridir. Görme engelli bireylerin görme yetilerinin
yeterli olmaması veya bu yetinin hiç olmaması onları cinsel şiddet, zorlama, cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonlar, istenmeyen gebelikler, yetersiz aile planlaması kullanımı gibi konularda riskli grup
haline getirmektedir. Ayrıca görme engelli bireyler toplumun mitleri ve önyargılarından dolayı
aseksüelliği içselleştirmekte ve cinsel sağlık hizmeti aramamaktadır. DSÖ Dünya Engellilik
Raporu nda görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukların; yeterli hizmet sağlanmaması, hizmete
erişimde sınırlılıklar, yetersiz finansman, politika ve standartların yetersizliği, engelli bireylere karşı
olumsuz inanç ve önyargılar, eksik hizmet sunumu gibi sorunlardan kaynaklandığı belirlenmiştir.
Yapılan literatür incelenmesinde görme engelli bireylerin cinsel sağlık konularında yeterli bilgiye
sahip olmadıkları, yeterli cinsel sağlık hizmeti alamadıkları, kendi bilgilerini yeterli görmedikleri ve
anatomi, cinsel ilişki, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, aile planlaması gibi cinsel sağlık konularında
eğitim almak istedikleri belirlenmiştir. Görme engelli bireylerin cinsel sağlıkla ilgili ihtiyaçları görme
engelli olmayan bireylerden farklı değildir. Birleşmiş Milletler tarafından Engelli Hakları
Sözleşmesi nin temelinde engelli olmayan bireylerin sahip olduğu tüm hakların ve fırsatların engelli
bireyler içinde geçerli olduğu ilkesine yer verilmiştir. Görme engelli bireylerin cinsel sağlık
konularındaki eksiklerini gidermek için görme engelli bireylere uygun araç ve gereçler yardımı ile
ayrıntılı, sağlık profesyonelleri tarafından titizlikle planlanmış multidisipliner cinsel sağlık eğitimleri
hazırlanmalıdır. Braille alfabesi ile hazırlanmış özel materyaller, betimlemeler ile desteklenmiş
seslendirmeler ve dokunma duyusunun kullanımını destekleyen üç boyutlu eğitim araçları ile cinsel
sağlık eğitimleri verilmelidir. Bu çalışmada görme engelli bireylerin cinsel sağlık konularındaki
yetersizlikleri, bu yetersizliğin nedenleri ve neler yapılabileceğinin açıklanması planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Cinsellik; Cinsel Sağlık; Görme Engelli
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DENTAL TRAVMALARDA DOĞRU KLİNİK VE RADYOLOJİK MUAYENE
NASIL VE NEDEN YAPILMALIDIR'
HOW AND WHY OF AN APPROPRIATE CLINICAL AND RADIOLOGICAL
EXAMINATION OF DENTAL TRAUMA
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Özcan - Küçük - Dr. Öğretim Üyesi Mert Ataol
ÖZ
Dentoalveoler travmalar ile oldukça sık karşılaşılmaktadır ve pek çok faktöre bağlıdırlar. Yaş,
cinsiyet, etyoloji, mekanizma, yerleşim, kuvvetin yönü ve enerjisine bağlı olarak travmanın oluşma
şekli ve sıklığı değişiklik göstermektedir. Diş kırıkları en sık karşılaşılan travma sonrası
komplikasyondur ve kron kırığı, kron-kök kırığı yada kök kırığı şeklinde görülebilirler. Bunların
yanısıra, diş ve diş parçalarının intrüzyonları daha az sıklıkla rastlanan ancak daha ciddi problemlerdir.
Dental travma vakaları için, özellikle de diş yada diş parçalarının bulunamadığı durumlarda, uygun bir
yumuşak doku muayenesi yapılması gerekir. Bu sunumun amacı dental travma sonrası farkedilmemiş
diş intrüzyonu ve dokuya saplanmış diş parçası vakalarını sunmaktır. Vaka 1: 12 yaşında kadın hasta
maksiller sağ santral kesici dişin kron kırığı sebebiyle estetik şikayet ile kliniğimize başvurdu. Klinik
muayenede alt dudakta hiperemi ve küçük bir laserasyon görüldü. Radyolojik muayenede ise alt
dudakta düzgün sınırlı bir radyoopak yabancı cisim fark edildi. Bu yabancı cismin dişin kron kırığında
ayrılarak alt dudağa girmiş parça olduğu ve bu durumun gözden kaçmış olduğu düşünüldü. Vaka 2: 35
yaşında kadın hasta anterior maksiller bölge için estetik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Klinik
muayenede sol santral kesici dişin eksik olduğu görüldü. Hasta, çocukluk çağında aldığı bir dental
travma sonrası bu dişin çekildiğini belirtti. Radyolojik muayenede bu dişin intrüze olduğu görüldü.
Dişin şekli ve pozisyonu KIBT ile değerlendirildi ve cerrahi olarak çekimine karar verildi.
Anahtar Kelimeler: Dental Travma, Kron Kırığı, İntrüzyon

Abstract
Dentoalveolar traumas are common and are caused by many factors. The pattern and the frequency of
trauma vary depending on age, gender, etiology, mechanism, location, direction and the energy of
impact. Tooth fractures are frequent posttraumatic complications and can be seen as crown fracture,
crown-root fracture, or root fracture. Besides these, intrusion of tooth or tooth fragment are uncommon
but more serious problems. For dental trauma cases, it is essential that an appropriate perioral soft
tissue examination would be performed especially in cases that tooth and tooth pieces could not be
found. The aim of this presentation is to report two cases of dental trauma with overlooked intrused
tooth and embeded tooth fragment. Case 1: A 12-year-old female patient was referred to our clinic for
complaint of crown fracture of maxillary right central incisor tooth. On the clinical examination, it was
revealed that there were a hyperemia and a small laceration on the lower lip. On the radiological
examination, it was determined that a regular radiopaque body was in the lower lip. It was thought that
this body was the fractured tooth fragment embedded to lower lip and this situation was failed to
notice. The fractured fragment was identified and removed carefully. Case 2: A 35-year-old female
patient was referred to our clinic for esthetical complaint of anterior maxillary region. On the clinical
examination, it is revealed that left central incisor tooth was missed. The patient reported that this
tooth was extracted because of a dental trauma in childhood. On the radiological examination, it was
revealed that this tooth was intrused. The shape and position of this tooth were evaluated with CBCT
and it was decided to surgical extraction of it.
Keywords: Dental Trauma, Crown Fracture, Intrusion
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DENTAL TRAVMAYA BAĞLI KOMPLİKASYONLARIN GECİKMİŞ TANISI: İKİ
VAKA RAPORU
DELAYED DIAGNOSIS OF COMPLICATIONS RELATED TO DENTAL TRAUMA:
TWO CASE REPORTS
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Özcan-Küçük - Dr. Öğretim Üyesi Mert Ataol
ÖZ
Diş hekimliğinde dentoalveoler travmalar ile oldukça sık karşılaşılmaktadır. Travma sonrasında sert
dokularda kırık, intrüzyon, ekstrüzyon, avulsiyon ve diş ve diş parçalarının yutulması, aspire edilmesi
ve çevre yumuşak dokulara penetre olması gibi komplikasyonlarla karşılaşılabilir. Dental travma
vakaları için, özellikle de diş ya da diş parçalarının bulunamadığı durumlarda yumuşak doku
muayenesinin doğru şekilde yapılması gerekir. Bu iki vaka sunumun amacı dental travma sonrası
intrüze olmuş keser diş ve alt dudağa penetre olmuş diş fragmanı vakalarının geç dönem tanı ve
tedavilerini sunmaktır. Olgu sunumu Olgu 1: 11 yaşında erkek hasta 1 ay önce geçirdiği travma
sonrası kırılan ön dişlerinin estetik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Klinik muayenede maksiller sağ
ve sol santral kesici dişlerde kron kırığı ve alt dudakta skar dokusu görüldü. Radyolojik muayenede ise
alt dudakta boyut ve şekil açısından dişin kırık parçasıyla uyumlu düzgün sınırlı bir radyoopak yabancı
cisim gözlendi. Lokal anestezi altında, diş fragmanı çıkarıldı. Olgu 2: 35 yaşında kadın hasta anterior
maksiller bölge için estetik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Klinik muayenede sol santral kesici dişin
eksik olduğu görüldü. Hastadan alınan anamnezde, bu dişin çocukluk çağında aldığı bir dental travma
sonrası çekildiğini belirtti. Ancak radyolojik muayenede bu dişin intrüze olduğu görüldü. Dişin şekli
ve pozisyonu konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi ve lokal anestezi altında intrüze diş
çıkarıldı. Dentoalveolar travma sonrası çevre sert ve yumuşak dokuların klinik ve radyolojik olarak
kapsamlı değerlendirilmesi bu tip komplikasyonların erken tanı ve tedavisi için gereklidir
Anahtar Kelimeler: Dental Travma, Intruzyon, Yumuşak Doku Muayenesi, Gecikmiş Tanı

Abstract
Dentoalveolar traumas are common in dentistry. There are various post-traumatic complications such
as fractures of hard tissues, intrusion, extrusion, avulsion, and swallowing, aspiration or penetration of
teeth and teeth fragments to surrounding soft tissues. For dental trauma cases, it is essential that an
appropriate soft tissue examination would be performed especially in cases that tooth and tooth pieces
could not be found. The aim of this two-case report is to present delayed diagnosis and management of
complications after dental trauma cases with intrused incisor tooth and embedded tooth fragment to
lower lip. Case reports Case 1: An 11-year-old male patient was referred to our clinic for esthetic
complaint of fractured anterior teeth due to dental trauma one-month ago. On the clinical examination,
it was revealed that there were crown fractures of left and right maxillary central incisor teeth and a
scar tissue on the lower lip. On the radiological examination, it was determined that there was a
regular radiopaque foreign body similar with fractured tooth fragment in terms of shape and
dimensions in the lower lip. Under local anesthesia, this embedded fragment was removed. Case 2: A
35-year-old female patient was referred to our clinic for esthetical complaint of anterior maxillary
region. On the clinical examination, it is revealed that left central incisor tooth was missed. On the
patient s anamnesis, it was stated that this tooth was extracted because of a dental trauma in childhood.
Therefore, on the radiological examination, it was revealed that this tooth was intrused. The shape and
position of this tooth were evaluated with Cone Beam Computed Tomography and it was removed
under local anesthesia Clinical and radiological evaluation of perioral hard and soft tissues after
dentoalveolar trauma is essential for early diagnosis and management of such complications.
Keywords: Dental Trauma, Intrusion, Soft Tissue Exanination, Delayed Diagnosis
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DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA
SPORUN FAYDALARI
BENEFITS OF SPORTS IN CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT
HYPERACTIVITY DISORDER
Öğr. Gör. Mesut Hekım - Arş. Gör. Mehmet Toksöz
ÖZ
Yapılan bu araştırmada dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konulmuş olan çocuklarda
sporun faydalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında “science direct” ve “pubmed”
veri tabanlarından konu ile ilgili olarak son 2008-2018 yıllları içerisinde yapılmış olan 20 deneysel
çalışma araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmanın veri analiz sürecinde içerik çözümlemesinden
yararlanılmıştır. Konu ile ilgili yapılan araştırma sonuçları değerlendirildiği zaman dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda spora katılımın motor beceri gelişimini desteklediği tespit
edilmiştir. Sonuç olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda motor beceri
gelişiminin desteklenmesinde sporun katılımın faydalı sonuçlar ortaya koyacağı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Spor, Motor Gelişim

Abstract
This study aims to examine the benefits of sports in children with attention deficit hyperactivity
disorder. Within the scope of the study, 20 experimental studies conducted in the last ten years of
2008-2018 related to the "science direct" and "pubmed" databases were utilised in the study. In the
data analysis process of the study, the content analysis was utilized. When the results of the studies
related to the subject were evaluated, it was determined that the participation in sports of children with
attention deficit hyperactivity disorder supported motor skills development. As a result, it is possible
to conclude thatparticipation in sports supports motor development in children with attention deficit
and hyperactivity disorder will have beneficial results.
Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Sports, Motor Development
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DİZ OSTEOARTRİTİ OLAN HASTALARDA AĞRI VE ONKSİYONEL DURUM
İLE İLİŞKİLİ AKTÖRLER
THE FACTORS ASSOCIATED WITH PAIN AND FUNCTIONAL STATUS IN
PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Sarsan
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, diz osteoartriti (OA) olan hastalarda ağrı ve fonksiyonel durum ile ilişkili faktörleri
belirlemekti. Materyal ve Metod: Amerikan Romatoloji Koleji kriterlerine göre diz OA tanısı konulan toplam
224 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya katılmayı kabul eden hastalardan yazılı onam alındı. Tüm hastaların
sosyodemografik özellikleri sorgulanarak kaydedildi ve ayrıntılı öyküleri alınıp, fizik muayeneleri yapıldı. Diz
OA lı hastaların radyolojik evrelemeleri Kellgren-Lawrence skalası ile değerlendirildi. Diz ağrısının şiddetini,
tutukluk derecesini ve fiziksel fonksiyonunu değerlendirmek için Western Ontario and McMaster Üniversitesi
Osteoartrit İndeksi (WOMAC) kullanıldı. Hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerini belirlemek için
descriptive ve frekans analizi yapıldı. Obez ve obez olmayan diz OA lı hastaların karşılaştırılmasında gruplar
arasında fark olup olmadığı, sayısal değişkenler için Mann Whitney U testi, niteliksel değişkenler için ise ki-kare
testi kullanılarak değerlendirildi. Korelasyon analizi için ise Spearman testi kullanıldı. Çalışmaya dahil edilen
224 hastanın yaş ortalaması 57,12 9,12 yıl, hastalık süreleri ise ortalama 3,67 4,15 yıldı. Hastaların 183 ü
(%81,7) kadın, 41 i (%18,3) ise erkekti. Hastaların 84 ü (%37,5) obez iken, 140 ı (%62,5) obez değildi.
WOMAC skalasının tüm alt skorları diz OA sı olan obez hastalarda, obez olmayanlara göre istatistiksel olarak
anlamlı derecede daha kötüydü. WOMAC fiziksel fonksiyon alt skalası ile yaş, vücut kitle indeksi, ağrı,
tutukluk, hastalık süresi ve radyolojik evreleme arasında anlamlı pozitif korelasyon mevcuttu. WOMAC ağrı ve
tutukluk alt skalaları ile ise hastalık süresi arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı. Sonuç olarak, diz OA lı
hastalarda yaş, obezite, ağrı, tutukluk, hastalık süresi ve radyolojik evre fiziksel fonksiyonu etkileyebilir, bu
nedenle bu hastaların fiziksel fonksiyonlarını değerlendirirken bu faktörlerin göz önünde bulundurulması
gerektiği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, Ağrı, Fonksiyonel Durum

Abstract
The aim of this study was to determine the factors associated with pain and functional status in patients with
knee osteoarthritis(OA). Materials and Methods:A total of 224 patients diagnosed as knee OA according to
American College of Rheumatology criteria, were included in the study. Written consent was obtained from the
patients who agreed to participate in the study. Sociodemographic characteristics of all patients were recorded
and a detailed history was taken and physical examinations were performed.Radiological staging of the patients
with knee OA was assessed with the Kellgren-Lawrence scale.The Western Ontario and McMaster Universities
Osteoarthritis Index(WOMAC) was used to assess the severity of knee pain, stiffness, and physical
function.Descriptive and frequency analyzes were performed to determine the sociodemographic and clinical
characteristics of the patients.The Mann-Whitney U test was used for numerical variables and the chi-square test
was used for qualitative variables to compare if there was a difference between the obese and non-obese knee
OA patients. Spearman test was used for the correlation analysis. The mean age of the 224 patients included in
the study was 57.12 9.12 years and the mean duration of disease was 3.67 4.15 years.183(81.7%) of the
patients were female and 41(18.3%) were male. While 84(37.5%) of the patients were obese, 140(62.5%) were
non-obese. All subscale scores of the WOMAC scale were significantly worse in obese patients than non-obese
patients with knee OA. There was a significant positive correlation between WOMAC physical function subscale
and age, body mass index, pain, stiffness, disease duration and radiological staging. A significant positive
correlation were found between WOMAC pain and stiffness subscales and disease duration. In conclusion; age,
obesity, pain, stiffness, disease duration and radiological stage may affect physical function in patients with knee
OA, therefore we believe that these factors should be taken into consideration when evaluating the physical
functions of these patients.
Keywords: Osteoarthritis, Pain, Functional Status
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DOĞUM SONU DÖNEMDE KADINLARIN ANNELİK ONKSİYONU İLE
MATERNAL BAĞLANMA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF MATERNAL ATTACHMENT RELATIONSHIP WITH
MATERNAL FUNCTION OF WOMEN IN POSTPARTUM PERIOD
Mine Oruç - Prof. Dr. Kamile Kabukcuoğlu
ÖZ
Bu araştırma, doğum sonu dönemde kadınların annelik fonksiyonu ile maternal bağlanma ilişkisinin
incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Çalışma 10 Mayıs -15 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya il
merkezinde bulunan, yıllık doğum sayısı en fazla olan 35 Nolu ve 3 Nolu Aile Sağlığı Merkez lerinde
yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, doğum sonu 8-11 haftalık bebeği olan, 18- 45 yaş arasında 250 anne
oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, anneleri tanıtıcı bilgi formu, Barkin Annelik Fonksiyonu Ölçeği
ve Maternal Bağlanma Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekler annelere yüz yüze görüşme yöntemiyle
uygulanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, aritmetik ortalama, Tek Faktörlü Varyans Analizi, KruskalWallis H Testi, Bağımsız Gruplar İçin t Testi, MannWhitney U Testi, Nokta Çift Serili Korelasyon Analizi,
Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyon Analizi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi ve
Basit Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Barkin Annelik Fonksiyonu Ölçeği toplam puan
ortalaması 76.97
10.19, Maternal Bağlanma Ölçeği toplam puan ortalaması 100.92
3.17 olarak
belirlenmiştir. Annelik fonksiyonu ile maternal bağlanma arasında pozitif, düşük ve anlamlı bir ilişki
olduğu belirlenmiştir (r=0.22, p= 0.00). Doğum şekli ile annelik fonksiyonu arasında pozitif ve düşük bir
ilişki olduğu saptanmıştır (r= 0.11). Doğum şekli ile maternal bağlanma arasında sıfıra çok yakın bir ilişki
olduğu belirlenmiştir (r= 0.01). Maternal bağlanma ile öz bakım, anne psikolojisi, bebek bakımı, sosyal
destek ve anneliğe uyum puanları arasında pozitif, düşük ve anlamlı ilişkiler söz konusudur. Çalışma
sonucunda maternal bağlanma ve fonksiyonel durum arasında anlamlı ilişki belirlenmiştir. Maternal
bağlanma ve annelik fonksiyonunun alt ölçeklerinin anlamlı ilişki içinde olduğu belirlenmiştir. Doğum
şekli ile fonksiyonel durum arasında ve maternal bağlanma arasında ilişki bulunmasına rağmen, vajinal
doğumun farklılaşmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Annelik Fonksiyonu, Maternal Bağlanma, Hemşirelik

Abstract
The aim of the present study is to investigate the relationship between maternal attachment and maternal
functions of women in postpartum period. The study was carried out in 35 th and 3 rd. Family Health
Centers located in Antalya city center between 10 May and 15 November 2017 with the highest number of
annual births. The study's universe consisted of 250 mothers between the ages of 18 and 45, who had a
baby at the postpartum the week 8-11 weeks. Mother identifying information form, the Barkin Index of
Maternal Function and Maternal Attachment Inventory were used as data collection tools. In the analysis of
the data, number, percentage, arithmetic mean, one-factor variance analysis, Kruskal-Wallis H test, T test
for independent groups, Mann-Whitney U test, point double-column correlation analysis, Spearman Brown
Row Correlation Analysis, Pearson Moments Multiplication Correlation Analysis and Simple Linear
Regression Analysis were used. The mean score of the Barkin Index of Maternal Function was 76.97
10.19 and the mean score of the Maternal Attachment Inventory was 100.92 3.17. There was a positive,
low, and significant relationship between maternal attachment and maternal function (r=0.22, p= 0.00).
There was a positive and low correlation between type of delivery and maternal function (r= 0.11). It has
been determined that there is a close relationship between the type of delivery and maternal attachment (r=
0.01). A significant relationship between maternal attachment and functional status was determined at the
end of the study. The subscales of maternal function and maternal attachment were found to be
significantly related. Although there is a relationship between the type of delivery and functional status and
maternal attachment, vaginal birth has not been differentiated.
Keywords: Maternal Function, Maternal Attachment, Nursing
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DOKU OKSİJEN SATURASYONU ÖLÇÜMÜ İÇİN YENİ BİR OPTİK SİSTEMİN
GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPMENT OF THE NOVEL OPTICAL SYSTEM FOR MEASURING TISSUE
OXYGEN SATURATION
Dr. Öğretim Üyesi Aslınur Sırcan Küçüksayan - Arş. Gör. Ahmet Kürşad Sırcan –
Dr. Öğretim Üyesi Ertan Küçüksayan
ÖZ
Doku oksijen saturasyonu (StO2) tıbbi uygulamalar için oldukça kullanışlı bir parametre olarak bilinir.
Doku oksijenasyonu, dokunun canlılığı için önemlidir. Bu çalışmanın amacı, doku oksijen
saturasyonunun gerçek zamanlı ve sürekli ölçümünü sağlayan bir optik sistem geliştirmektir. Bu
çalışmada doku canlılığının değerlendirilmesinde yüksek hassasiyet ve özgüllüğe sahip gerçek zamanlı
yeni bir tıbbi cihaz tasarlamayı amaçladık. Bu yeni optik sistem, 760 nm - 800 nm'de emisyon yapan
iki LED'den ve dokudan yansıyan ışık şiddetini ölçebilen bir fotodiyottan oluşmaktadır. İki farklı
dalga boyunda LED ışık dokuya gönderildi. Dokudan yansıyan ortalama ışık şiddeti sistemdeki
gömülü yazılım tarafından ölçüldü. Daha sonra ortalama ışık şiddetini kullanarak, oksijen saturasyonu
hesaplandı ve LCD ekranda gösterildi. Bu yeni optik sistem, sensör altında bulunan dokudaki
hemoglobin oksijen saturasyonunu invazif olmayan şekilde ölçmek için görünür/yakın kızılötesi ışık
kullandı. Dokudan yansıyan ışık şiddetinin ölçümünün StO2'yi hesaplamak için kullanılabileceği
gösterilmiştir. Sonuçlar, optik sistemin doku hasarını ve canlılığını tahmin etmede yardımcı
olabileceğini düşündürmektedir. Doku oksijen saturasyonunu ölçen bu optik sistem, doku canlılığını
değerlendirmek için hasta başı monitörü olarak geliştirme potansiyeline sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Optik Sistem, Doku Oksijen Saturasyonu, Doku Canlılığı

Abstract
Tissue oxygen saturation (StO2) is known quite useful parameter for medical applications. Tissue
oxygenation is important for viability of tissue. The objective of this study is to develop an optical
system that provides real-time and continuous measurement of tissue oxygen saturation. We have
aimed to design the system a new medical device with a high sensitivity and specificity in assessment
of tissue viability in real time. This novel optical system consist of two LEDs which enable to
emission in 760 nm - 800 nm and a photodiode which capable of measure the intensity of the light
reflected from the tissue. LEDs light with two different wavelengths were sent to the tissue. We
measured the average light intensity reflected from the tissue by the embedded software in electronic
equipment. Later, using average light intensities, we calculated to oxygen saturation and shown on
LCD screen. Results: The novel optical system applied visible/near-infrared rays to non-invasively
measure the oxygen saturation of hemoglobin in tissue located under the sensor probe. It has been
shown that the measurement of the average light reflected from the tissue can be used to calculate
StO2. The results suggested that optical system can be said to be helpful for predicting damage to and
the viability of tissue. The optical system to measure tissue oxygen saturation has potential to improve
bedside monitoring device for assess tissue viability.
Keywords: Optical System, Tissue Oxygen Saturation, Tissue Viability
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EĞİTİM DÜZEYLERİ MİGRENLİ HASTALARDA MİGREN TİPİNİ ETKİLER Mİ'
DO EDUCATIONAL LEVELS AFFECT THE MIGRAINE TYPE IN MIGRAINE
PATIENTS'
Uzman Eylem Özaydın Göksu
ÖZ
Migren primer baş ağrılarında ikinci sıklıkta görülen genel popülasyonda yaklaşık %10 undan
fazlasını etkileyen yaşam kalitesini bozan ciddi bir sağlık problemidir. Türkiye de yaşam boyu migren
prevalansının %16 olduğu, erkeklerde %10,9,kadınlarda ise bu oranın %21,8 olduğu bulunmuştur.
Migren patogenezi hala belirsizliğini korumakta ve eşlik eden komorbid durumlar hala
araştırılmaktadır. Migen ve eğitim durumları ile ilgili prevalans çalışmalarında subgrup analizleri
şeklinde çalışmalar mevcuttur. Biz bu çalışmada migren alt tipleri ile hastaların eğitim düzeyleri
arasında ilişki olup olmadığını belirlemeyi amaçladık. Son altı ayda baş ağrısı polikliniğinde takipli
toplam 85 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar migren alt tiplerine göre epizodik migren (EpM),
kronik migren (KrM) ve ilaç kötüye kullanım başağrısının eşlik ettiği kronik migren (IKKBA+KrM)
hastaları olmak üzere üç gruba ayrıldı. Tüm hastaların eğitim düzeyleri kayıt edildi. Hastaların 81 i
kadın (%95,3) ve 4 ü erkek idi (%4,7). Yaş ortalaması 42,08 10 olarak bulundu. Eğitim düzeylerine
göre (ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim) migren alt tipleri değerlendirildiğinde gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p:0,32) Eğitim durumuna ve migren prevalansına ilişkin
birçok çalışma olmasına rağmen, bizim retrospektif çalışmamız, eğitim durumu ile migren alt tipleri
arasında rahat bir ilişkiyi göstermeyi amaçlayan tek çalışmadır. Bu durumun doğrulanabilmesi için
geniş çaplı prevelans çalışmalarına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Migren, Migren Alt Tipleri, Eğitim Düzeyleri

Abstract
Migraine is the second most common primary headache disorder that impairs quality of life and,
affects 10% of general population. The prevelance of migraine in male and female population is
10.9% and 21.8% respectively with a life long prevelance of 16% in Turkey. The pathophysiology of
migraine is still not clear and its association with comorbid conditions is under investigation. There are
studies of subgroup analysis regarding migraine and educational level. The aim of the present study is
to reveal the association between migraine subgroups and educational levels of patients. In this study
85 migraine patients who have outpatient headache clinic follow-up with in last 6 months were
included. Patients were classified as episodic migraine (EpM), chronic migraine (KrM) and
medication overuse headache accompanying chronic migraine (IKKBA+KrM). Educational status of
all subjects were collected. Eighty-one (95.3%) patients were female and 4 (4.7%) patients were male.
Mean age was 42 10. The association between educational status and migraine subtypes were not
statistically significant (p:0,32) ALthough there are several studies regarding educational status and
migraine prevelance, according to our knowledge, our retrospective study is the only one aiming to
exhibit a casual relationship between educational status and migraine subtypes. Larger and prospective
cohort studies may give better answer to this question.
Keywords: Migraine, Migraine Subtype, Educatian Levels
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EL HİJYENİ BEŞ İNDİKASYON UYUMU BİR YILLIK DENEYİM
Uzman Şenay Öztürk Durmaz
ÖZ
El Hijyeni Beş İndikasyon Uyumu Bir Yıllık Deneyim Amaç: El hijyeni hastane enfeksiyonlarının
önlenmesinde en etkili ve ucuz yöntemdir. Bu çalışmada yeni açılan bir Devlet Hastanesi sağlık
personelinin el hijyeni gerektiren beş indikasyon kuralına uyum oranlarının belirlenerek ve eğitim
stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem:2017 yılı içerisinde 12 aylık dönemde yapılmıştır.
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından 1 yıl boyunca 3 er aylık periyodlarla mesai saatleri içerisinde
ve haberli olarak Sağlık personeli izlenmiş, el hijyeni beş indikasyon kuralına göre gözlem yapılmış ve
uyum oranları hesaplanmıştır. Verilerin toplanmasında, T.C Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve
Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Sağlık Hizmetlerinde El Hijyeni Hakkındaki Dünya
Sağlık Örgütü Kılavuzu doğrultusunda hazırlanan el hijyeni gözlem formu kullanılmıştır. Bulgular:
Toplam 693 adet el hijyeni gözlem formu dolduruldu.528 i indikasyon uyumlu bulundu. Hastane
genelinde el hijyeni uyum oranı %76 idi.5 indikasyon kuralına göre en yüksek uyum oranı hasta ile
temas sonrası (%96,3)iken, en az uyum oranı aseptik işlemler öncesinde %45,2 idi.Cinsiyete göre
erkeklerde el hijyenine uyumu %65.6,kadınlarda %78.5idi.Ünvanlara göre el hijyeni uyumu
değerlendirildiğinde doktorların uyum oranı %67,2 ,hemşirelerin %80,3 idi.El hijyeninde 5 indikasyon
kuralı(hastayla temas öncesi,aseptik işlemler öncesi,vücut sıvılarının bulaşma riski sonrası ,hastayla
temas sonrası ve hasta çevresiyle temas sonrası)gereği el hijyeni davranışını değerlendirmek üzere
ovma,yıkama ve yok seçenekleri işaretlenerek yapıldı. Sonuç:Bu çalışmada el hijyeninde 5 indikasyon
içersinde sağlık personelinin en sık hastayla temas sonrası el hijyeni sağlama eğiliminde olduğunu
gösterdi.Sağlık personelinin el hijyenine uyması ve bunun sağlanabilmesi enfeksiyon kontrol
programının ilk ve en temel yoludur.Elde edilen veriler sonucunda sağlık personeline verilen el hijyeni
eğitiminin belirli periyodlarla tekrarlanması gerektiği sonucuna varıldı.Yapılan gözlemler ve geri
bildirimler ile el hijyenine uyumun arttırılması planlandı.
Anahtar Kelimeler: El Hijyeni,enfeksiyon Kontrol Programı,sağlık Çalışanları
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ELİT OKÇULARIN 70 METRE ATIŞ İLE İZİKSEL VE MOTOR PERFORMANS
ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN 70 METERS SHOOTING
WITH PHYSICAL AND MOTOR PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF
ELITE ARCHERY
Araştırmacı Ekin Boz - Doç.Dr. Selma Cıvar Yavuz
ÖZ
Bu çalışmanın amacı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde yeralan elit erkek okçuların 70 metre
atış ile fiziksel ve motor performans özelliklerinin incelenmesidir. Bu çalışmaya yaş ortalamaları
18.91 1.92 yıl olan 10 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Sporculara uygulanan testler sırasıyla;
fleksometer aleti ile ilk önce sağ kola takılıp, sporcunun atış esnasında ki performansını yapması ve
çene altına getirdiği zaman ki açısı ölçülmüştür. Aynı zaman da fleksometer ile sporcunun sağ ve sol
omuzunun çekiş açıları ölçülmüştür. Flamingo denge testinde ise, sporcuların çıplak denge ayağı ile
bir dakikada düştükleri sayılar kaydedilmiştir. El dinamometresi ile, sağ ve sol el pençe kuvveti
ölçümleri alınmıştır. Sporcuların beden kütle indeklerini belirlemek için, boy ve ağırlık ölçümleri
alınmıştır. Beden yağ yüzdelerini belirlemek için antropometrik ölçümler alınmıştır. Atış esnasındaki
kalp atım sayıları, kalp atım monitörü ile ölçülmüştür. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı
istatistikler ve parametreler arasındaki ilişki Spearman korelasyon analizi ile IBM SPSS Statistics 23
paket programında yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, boy ortalamalarının 172.80 4.31 cm, ağırlık
ortalamaları 79.90 12.81kg, beden kütle indeksleri 24.89 4.60 kg/ m2 ve beden yağ yüzdeleri
15.96 3.66 % olduğu görülmüştür. 70 metre atış performansları ile parametreler arasında anlamlı bir
ilişki bulunmamıştır. Sonuç olarak 70 metre atış performans puanları ile ele aldığımız parametreler
arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı söylenebilir. Ayrıca gelecekte yapılacak olan çalışmalarda atış
süresini de alınması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Elit Okçular, Fiziksel Özellikler, Performans

Abstract
The purpose of this study is to examine the physical and performance characteristics with 70-meter
shot of in Turkey Olympic Preparation Center elite male archers. The subjects of the study consisted
10 males with mean age of 18.91 1.92 years old. All of the subjects joined the study volunterily. The
tests applied to the athletes were as follows; The first time with the flexometer was inserted into the
right arm, the performance of the athlete during the shot and brought under the chin angle when the
angle was measured. At the same time, the traction angles of the right and left shoulder of the athlete
were measured with the flexometer. In the Flamingo equilibrium test, the numbers of the athletes
dropped in one minute with the bare balance leg were recorded. Left and right hand paw force
measurements were taken by hand dynamometer. Height and weight measurements were taken to
determine the body mass index of the athletes. Anthropometric measurements were taken to determine
body fat percentages. Heart rate during shooting was measured by heart rate monitor. The data were
analyzed by using Spearman correlation analysis and IBM SPSS Statistics 23 package program. As a
result of the analysis. At the end of measurements, the mean values for girls found to be as follows:
weight; 79.90 12.81 kg, height; 172.80 4.31 cm, body mass index (BMI); 24.89 4.60 kg/ m2. There
was no significant correlation between the 70-meter performance and the parameters. As a result, it
can be said that there is no meaningful relationship between the 70 meter firing performance scores
and the parameters. In addition, it is recommended to take shooting time in future studies.
Keywords: Elite Archers, Physical Characteristics, Performance
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GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK UYGULAMALAR SIRASINDA ILIMLI SEDASYON
İÇİN PROPO OL VE REMİ ENTANİL HASTA KONTROLLÜ SEDASYON /
ANALJEZİYE KARŞI REMİ ENTANİL İNFÜZYONU: PROSPEKTİ
RANDOMİZE ÇALIŞMA
REMIFENTANIL INFUSION VERSUS PROPOFOL AND REMIFENTANIL
PATIENT CONTROLLED SEDATION/ANALGESIA FOR MODERATE SEDATION
DURING INTERVENTIONAL RADIOLOGICAL PROCEDURES: A PROSPECTIVE
RANDOMIZED TRIAL
Dr. Öğretim Üyesi Şule Arıcan - Doç. Dr. Gamze Sarkılar - Prof. Dr. Ruhiye Reisli –
Prof. Dr. Şeref Otelcioğlu
ÖZ
Girişimsel radyolojik uygulamalar sırasında intravenöz sedasyon ve analjezi kullanımı artmaktadır.
Sedasyon ve analjezi, hastaların korku ve endişeden kaynaklanan negatif psikolojik reaksiyonlarını en
aza indirmelidir. Ayrıca ağrıyı rahatlatmalı ve hastalara güvenli ve rahat bir ortam sağlamalıdır. Bu
çalışmanın amacı, iki ilacın etkinliğini ve güvenliğini ve radyolojik prosedürler sırasında ılımlı
sedasyon için kullanılan yöntemlerin karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya, girişimsel radyoloji işlemleri
uygulanan Amerikan Anesteziyoloji Derneği (ASA) I-II-III skoru olan 60 hasta alındı. Hastalara Grup
R'de remifentanil bolus (0.2 µg.kg-1) ve remifentanil infüzyonu (0.05 µg.kg-1.min-1) uygulandı. Grup
PR'de hasta kontrollü analjezi / sedasyon (PCAS) cihazı ile 2.5 mL yükleme dozu (25 mg propofol –
25 µg remifentanil) ve 1 mL'lik bir bolus dozu (10 mg propofol –10 µg remifentanil) uygulandı. Tüm
hastaların sedasyon düzeyleri Ramsey Sedasyon Ölçeği (RSS) ile değerlendirildi, ağrı düzeyleri
Görsel Analog Skala (VAS) ile değerlendirildi. Derlenmeleri 5 dakikalık aralıklarla modifiye Aldrete
skoru (MAS) ile değerlendirildi. Gruplar arasında işlem sırasında 5, 10, 20, 25 ve 30. dakikalarda RSS
değerleri arasında anlamlı fark olmasına rağmen (P <0,05), VAS, anksiyete düzeyleri ve MAS'de
anlamlı fark yoktu (P>0.05). Her iki propofol – remifentanil PCAS ve remifentanil infüzyon
uygulaması yeterli ılımlı derecede sedasyon sağlar.
Anahtar Kelimeler: Remifentanil; Propofol; Sedasyon; Girişimsel Radyoloji

Abstract
The use of intravenous sedation and analgesia during interventional radiological procedures is
increasing. Sedation and analgesia should minimize patients negative psychological reactions caused
by fears and anxiety. Also they should relieve pain and provide patients a safe and comfortable
environment. The aim of this study was to compare the efficacy and safety of two drugs and methods
used for moderate sedation during radiological procedures. Sixty patients, with American Society of
Anesthesiologists scores (ASA) I-II-III, undergoing interventional radiology procedures were included
in this study. The patients were administered remifentanil bolus (0.2 µg.kg-1) followed by
remifentanil infusion (0.05 µg.kg-1.min-1) in Group R, 2.5mL loading dose (25 mg propofol–25 µg
remifentanil) and a 1mL bolus dose (10 mg propofol–10 µg remifentanil) via patient-controlled
analgesia/sedation (PCAS) device in Group PR. All the patients sedation levels were assessed with
the Ramsey Sedation Scale (RSS), pain levels were assessed with Visual Analog Scale (VAS). Their
recoveries were assessed with the modified Aldrete score (MAS) at 5 min intervals. Although a
significant difference was noted between the groups for RSS values at 5, 10, 20, 25, and 30th minutes
during the procedure (P<0.05), there was no significant difference in VAS, anxiety levels and MAS (P
> 0.05). Both propofol–remifentanil PCAS and remifentanil infusion provide sufficient moderate
sedation.
Keywords: Remifentanil; Propofol; Sedation; İnterventional Radiology
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GÖRME ENGELLİ BİREYLERDE SPORA KATILIMIN DENGE PERFORMANSI
ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF PARTICIPATION IN SPORTS ON
BALANCE PERFORMANCE OF VISUALLY DISABLED INDIVIDUALS
Arş. Gör. Mehmet Tokgöz - Öğr. Gör. Mesut Hekım
ÖZ
Yapılan bu araştırmada görme engelli bireylerde spora katılımın denge performansı üzerindeki
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında “science direct” ve “pubmed” veri
tabanlarından görme engelli bireylerde sporun faydaları ilgili olarak son 2008-2018 yılları içerisinde
yapılmış olan 20 deneysel çalışma araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmanın veri analiz sürecinde
içerik çözümlemesi yönteminden faydalanılmıştır. Yapılan araştırma bulguları değerlendirildiği
zaman, normal gelişim gösteren akranları ile kıyaslandığı zaman görme engelli bireylerin denge
performanslarının daha düşük olduğu, bununla birlikte uygun antrenman modellerinin görme engelli
bireylerde denge performansını arttırdığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak görme engelli bireylerde spora
katılımın denge performansını olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Engellilik, Görme Engeli, Denge Performansı

Abstract
The current study aimed to investigate the effects of participation in sports on balance performance in
visually disabled individuals. The study included 20 experimental studies conducted in the last ten
years 2008-2018 related to benefits of participation in sports of visually disabled individuals from the
"science direct" and "pubmed" databases. Content analysis method was performed in data analysis
process of the study. After the evaluation of findings gathered in the study, it was found that the
balance performance of visually diabled individuals was lower when compared to their peers with
normal development and appropriate training models increased balance performance in visually
disabled individuals. As a result, it can be said that the participation in sports of visually disabled
individuals affected the balance performance positively
Keywords: Disability, Visual Disability, Balance Performance
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HAYVAN ISIRIĞINA MARUZ KALAN HASTADA MULTİ DİSİPLİNER TEDAVİ
YAKLAŞIMIMIZ: OLGU SUNUMU
Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Güven
ÖZ
Hayvan ısırığına maruziyet ciddi mortalite ve morbiditeye yol açabilir. Özellikle major vasküler
yaralanmalar hem ekstremiteyi hem de hayatı tehdit ettiğinden bu olgularda hızlı ve doğru karar
vermenin önemi aşikardır. At ısırığına maruz kalarak sağ ön kolda ciddi doku defekti ile birlikte
vasküler, sinir ve tendon hasarı ve kemik fraktürü bulunan 68 yaşında erkek hasta hastanemiz acil
servisine başvurdu. Tarafımızca radial artere safen ven reverse transpozisyonu ile ve ulnar arteri
primer tamir ederek acil revaskülarizasyon sağlanan hastada kemik defekti ortopedi ve travmatoloji
ekibince fikse edilirken var olan geniş doku defekti ve sinir-tendon hasarı PREC(plastik rekonstrüktif
ve estetik cerrahi) ekibince onarıldı. Bu yazıda hayvan ısırığı ile travmatize olmuş subtotal ampute üst
ekstremitenin multidisipliner ve zamanında yaklaşım ile başırılı tedavisini sunduk.
Anahtar Kelimeler: Hayvan Isırığı, Vasküler Yaralanma, Multidisipliner Yaklaşım
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HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE YENİLİK: 3B YAZICILARLA ÜRETİLEN
MATERYALLERİN KULLANIMI
INNOVATION IN NURSİNG EDUCATION: USE OF MATERIALS PRODUCED
WITH 3D PRINTERS
Arş. Gör. Aysu Buldum - Dr. Öğretim Üyesi Tuba Güner Emül –
Doç. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz
ÖZ
Günümüzde artan ve yayılan bilimsel bilgi teknolojide birçok gelişmeye sebep olmuştur. Gelişen
teknoloji ile sağlık hizmetleri de oldukça değişmiştir. Yaşlanan nüfusun ve hastalıkların artması, hasta
bakımı ve tedavi uygulamalarında gelişen teknolojinin entegre edilmesiyle sağlık hizmetinde kalitenin
perspektifini değiştirmiştir. Bu gelişmeler içerisinde, ilk olarak 1984 yılında geliştirilen ve günümüzde
sağlık, mühendislik gibi alanlarda kullanımı artan 3B (3 Boyutlu) yazıcılar dikkat çekmektedir. Bu
yazıcılarla üretilen medikal ekipmanlar hasta tedavilerinde ve yaşam kalitesini arttırmada
kullanılmaktadır. Gelişen bilgi ve teknoloji çağını yakalamak adına hemşirelik eğitiminde de 3B
yazıcıların kullanılması oldukça önemlidir. Hemşirelik öğrencilerinin 3B yazıcılarla üretilen maliyeti
düşük, gerçeğe yakın maketlerin kullanılması ile hemşirelik eğitiminde klinik öncesi laboratuar
uygulamalarında verim sağlanması düşünülmektedir. Bu laboratuar uygulamaları ile hemşirelik
öğrencilerinin klinikte bakım davranışları olumlu yönde gelişmektedir. Toplum sağlığını yakından
etkileyen hemşirelerin eğitim süreçlerinde de gelişen teknolojiden yararlanılması son derece önem
taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: 3b Yazıcı, Eğitim, Hemşirelik.

Abstract
Nowadays, increasing and spreading scientific information has caused many developments in
technology. Developing technology and health services have also changed. Increasing the aging
population and diseases, changing the perspective of the quality of health care by integrating the
developing technology in patient care and treatment applications. Among these developments, firstly,
3D (3-D) printers, which were developed in 1984 and have been used in areas such as health and
engineering, are noteworthy. Medical equipment produced with these printers is used in patient
treatments and to improve the quality of life. The use of 3D printers in nursing education is very
important in order to catch up with the era of developing information and technology. It is thought that
nursing students will be able to gain efficiency in pre-clinical laboratory applications in nursing
education by using low-cost models produced with 3D printers and using realistic models. In this
laboratory, nursing students' nursing behaviors develop positively. It is of utmost importance to utilize
the developing technology in the educational processes of the nurses who are closely affected by
public health.
Keywords: 3d Printers, Eduction, Nurrsing.
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İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA D VİTAMİN DÜZEYLERİ İLE
HASTALIK ŞİDDETİ VE NON-MOTOR SEMPTOMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D LEVEL AND DISEASE SEVERITY AND
NON-MOTOR SYMPTOMS IN IDIOPATHIC PARKINSON'S DISEASE
Uzman Doktor atma Genç
ÖZ
İdiopatik Parkinson hastalığı (IPH), yaygın nörodejeneratif bir bozukluktur. Non-motor semptomlar (NMS), hastaların yaşam
kalitesi üzerinde önemli etkileri olan IPH'nin sık görülen klinik özellikleri olarak kabul edilmektedir. Birçok çalışma,
substantia nigrada dopaminerjik nöronlar üzerinde D vitamin reseptörleri olduğunu göstermiştir, D vitamininin dopaminerjik
nöronları koruyabildiği öne sürülmüştür. D vitamini eksikliği, motor şiddetinin artması, postural instabilite ile korelasyon
göstermiştir. Çalışmamızın amacı Parkinson hastalığında hastalığın şiddeti ve NMS lar ile serum D vitamin düzeyi arasındaki
ilişki durumunu araştırmaktır. Çalışmamızda Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Parkinson hastalığı ve
hareket bozuklukları polikliniğinde Birleşik Krallık Beyin Bankası'nın tanı ölçütlerine göre tanı konulan ve düzenli olarak
izlenen IPH hastaları geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastalık progresyonunun değerlendirilmesinde Hoehn ve Yahr (HY) ölçeği ve Engellilik ve Bozukluğun değerlendirilmesi için Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği (UPDRS)
kullanılmıştır. NMS ları araştırmak için konstipasyon, anosmia, hızlı göz hareketi (REM) uyku davranış bozukluğu (RDB) ve
daha önce tanısı konan depresyon öyküsü sorgulandı. Hastaların D vitamin düzeyleri ile NMS arasındaki ilişki araştırıldı.
Çalışmaya 124 hasta alındı (%70.2 i erkek ve % 29.8 i kadın). Hastaların yaş ortalamaları 67,21 9,1 (min.38-max.84) ve
ortalama hastalık süreleri 6,5 4.7 yıl idi. UPDRS skoru 21,5 11.5 idi. 50 hasta monoterapi alırken geri kalan hastalar
kombinasyon tedavisi almakta idi. Anosmi 53 (%42.7), konstipasyon 69 (%55.6), RBD 73 (%58.9) ve depresyon hikayesi de
40 (%32.3) hastada saptanmıştı. Hastaların ortalama vitamin D düzeyleri 16.75 7.23(min.4-max.38.9) idi. Depresyon,
anosmi ve RBD olan ve olmayan hastalar arasında D vitamin düzeyleri açısından anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p=0.349,
p=,159, p=,468). Kabızlık olan ve olmayan hastalar arasında D vitamin düzeyi açısından anlamlı fark saptandı (p=0.043). D
vitamin düzeyleri ile UPDRS ve H-Y ölçeği arasında anlamlı ilişki saptanmadı (sırasıyla p=0.438 ve p=0.340). Literatürde
IPH hastalarında NMS lar ile D vitamin düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştıran çalışma sayısı yetersiz olup, biz bu
çalışmamızda ilk defa İPH da D vitamin düzeyi ile konstipasyon arasında bir ilişki olabileceğini göstermiş olduk.
Anahtar Kelimeler: Parkinson Hastalığı, D Vitamini, Non-Motor Semptomlar, Hastalık Şiddeti

Abstract
Idiopathic Parkinson s disease (IPD) is the common neurodegenerative disorder. Non-motor symptoms (NMS) are regarded
as important clinical features of IPD, as they are both common and influential on the patients quality of life. Many studies
have shown that there are vitamin D receptors on dopaminergic neurons in the human substantia nigra, it has been suggested
that vitamin D may be able to protect dopaminergic neurons. Vitamin D deficiency has been correlated with increasing motor
severity, postural instability. The purpose of our study was to investigate the association between serum vitamin D status and
severity of parkinson s disease and NMS. In our study, IPD patients diagnosed according to diagnostic criteria of United
Kingdom Brain Bank and followed regularly in Antalya Research and Training Hospital Neurology Clinic Parkinson s
disease and movement disorders outpatient clinic were evaluated retrospectively for clinical evaluation, United Parkinson s
Disease Rating scale (UPDRS). Constipation, anosmia, rapid eye movement (REM) sleep behavior disorder (RBD), history
of depression diagnosed previously were inquired in order to investigate non motor symptoms. Vitamin d levels of patients
were determined from blood serum samples. This study in included 124 patients (70.2% was male and 29.8% female). Their
mean age was 67,21 9,1 (min.38-max.84) and mean duration of disease 6,5 4.7 years. UPDRS score was 21,5 11.5 while
50 patients were on monotherapy, the remaining patients received combination treatment. Anosmia was present in 53
(42.7%) and constipation in 69 (55.6%). RBD was present in 73 (58.9%) and history of depression in 40 (32.3%) patients.
The mean vitamin D levels of the patients were 16.75 7.23 (min.4-max.38.9). There was no significant difference in
vitamin D levels between patients with and without depression, anosmia and RBD (p= 0.349, p=,159, p=,468, respectively).
There was a significant difference between the patients with and without constipation in terms of vitamin D levels (p =
0.043). There was no significant relationship between vitamin D levels and UPDRS and H-Y scales (p = 0.438 and p = 0.340,
respectively). In the literature, the number of studies investigating the relationship between NMSs and vitamin D levels in
IPD is insufficient. In this study, we have shown for the first time that there could be a relationship between vitamin D level
and constipation in IPD.
Keywords: Parkinson s Disease, Vitamin D, Non-Motor Symptoms, Severity of Disease
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İLAÇ ADVERS REAKSİYONLARI VE ACİL SERVİS
DRUG ADVERSE REACTIONS AND EMERGENCY SERVICE
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Güneş Özünal
ÖZ
Advers ilaç reaksiyonu (ADR) bir ilacın zararlı ve amaçlanmamış etkisidir. ADR acil servislere
başvurulara neden olabilmektedir. ADR ile başvuran hastalar acil servise başvuran hastaların yaklaşık
%10 udur. ADR sıklığı ve ciddiyeti yaş, cinsiyet gibi hasta ilişkili faktörlere bağlı olduğu gibi ilaç
kullanım süresi, çoklu ilaç kullanımı gibi faktörler ile de ilişkilidir. Artan yaş ADR için risk
faktörüdür. Bu çalışmada acile başvuran yaşlı bir hastanın klinik farmakoloji konsültasyonu ile
değerlendirilmesi ele alınmıştır. Seksen beş yaşında erkek hasta, baş dönmesi ve düşme şikayetleri ile
112 ambulans ile taşınarak acil servise getirilmiştir. Acil hekimi tarafından değerlendirilen hastadan
kardiyoloji, nöroloji ve farmakoloji konsültasyonu istenmiştir. Hastanın şikayetinin 3-4 saat önce
sabah ilaçlarını içtikten sonra başladığı öğrenildi. Özgeçmişinde Parkinson tanısı ve 15 yıl önce
subdural hematom nedeniyle geçirdiği operasyon dışında bir özellik yoktu. Hastanın bir aydır devam
eden kolda ciltte kızarıklık ve kaşıntı şikayeti mevcuttu. Kullandığı ilaçlar levodopa tablet, sefuroksim
tablet, ebastin tablet, mupirosin krem olduğu, hasta ve hasta yakını ile görüşülerek öğrenildi. Nöroloji
konsültasyonu ve kardiyoloji konsültasyonları ilgili dallar ile ilgili akut bir patoloji olmadığı şeklinde
sonuçlandı. Farmakoloji konsültasyonunda hastanın ilaç-ilaç etkileşimleri, geriatrik hastada ilaç ilişkili
özellikli durumlar klinik farmakoloji ilkelerine göre değerlendirildi. Baş dönmesi öncesinde içtiği
Sefuroksim tableti kaşıntısı oldukça ara ara kullanması uygunsuz antibiyotik kullanımı olarak
değerlendirildi. Sefuroksimin yaygın advers etkileri arasında baş dönmesinin olduğu, literatürde de
ebastin ilişkili halsizlik benzeri şikayetler bulunduğu tespit edildi. Hasta ve yakınına sefuroksimi
kesmesi söylendi ve akılcı antibiyotik kullanımı konusunda bilgi verildi. Cilt lezyonlarının
değerlendirilmesi için dermatoloji polikliniğine başvurması önerildi. Hasta yakını geriatrik hastada
ilaç uyuncunu arttırmaya yönelik tedbirler konusunda bilgilendirildi. Acil servise başvuran geriatrik
hastalarda ayırıcı tanı olarak ilaç advers reaksiyonları göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Advers İlaç Reaksiyonları, Geriatrik Hasta, Acil Servis

Abstract
Adverse Drug Reactions are harmful and untoward reactions related with a drug. ADR may lead to
emergency service admissions. ADR diagnosis is nearly 10% in emergency services. ADR frequency
and severity depends on factors related with patient as age, gender or duration of drug use and
polypharmacy. Increasing age is a risk factor. In this study a clinical pharmacology evaluation of an
elderly patient is presented. 85-year-old male patient has been transported with ambulance to
emergency service with vertigo and fall complaints. Emergency service physician asked for a
consultation from cardiology, neurology and pharmacology. In his history it has been learned that the
complaints had started 3-4 hours ago after drug intake. He has redness and itching on arms. Drugs he
has been using were cefuroxime tablet, levodopa tablet, ebastine tablet and mupirosyn cream
according to patients and relatives declaration. Neurology and cardiology consultations excluded
related differential diagnosis. Pharmacology consultation included evaluation of drug-drug interactions
and drug use in geriatric population. Intermittent cefuroxime use before his vertigo is determined as
inappropriate antibiotic use. Common adverse effect of cefuroxime is found to be vertigo and in the
literature ebastine use has related to dizziness like symptomes. Stop for cefuroxime intake is
recommended to the patient and relatives. They are informed for rational antibiotic use. Strategies for
improving drug adherence has been talked with the patients and care givers. Adverse drug reactions
should be kept in mind for geriatric patients admitting to emergency service.
Keywords: Adverse Drug Reactions, Geriatric Patient, Emergency Service
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İNTESTİNAL İSKEMİ REPER ÜZYON HASARI SONRASI URAPİDİLİN
AKCİĞER DOKUSUNA KARŞI HİSTOPATOLOJİK KORUYUCU ETKİLERİ
THE HISTOPATHOLOGICAL PROTECTIVE EFFECTS OF URAPIDIL TO LUNG
TISSUE AFTER INTESTINAL ISCHEMIA REPERFUSION INJURY
Dr. Öğretim Üyesi Deniz Öztürk - Dr. Öğretim Üyesi Derya Güzel –
Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Tanyelı - Dr. Öğretim Üyesi Selim Çomaklı –
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Baylan
ÖZ
Bağırsakların iskemi reperfüzyon hasarı (IR), eşlik eden hastalıkları olan hastalar için çok zararlı olabilir. Aşırı
oksidanlar, yerleşik ve dolaşımdaki nötrofilleri aktive ederler ve nötrofiller, TNF-α, IL-1β ve IL-6 gibi bazı sitokinler
aracılığıyla sistemik inflamatuar yanıtları tetikler. İntestinal IR ortaya çıktıktan sonra, akciğerler, karaciğer, kalp ve
böbrekler gibi uzak organlarda da zararlı komplikasyonlar meydana gelebilir. Antioksidan ve oksidan mekanizmalar
arasındaki denge, bu sistemik koşulların prognozunu belirler. İnflamasyonun yanısıra apoptoz ve otofaji gibi diğer bazı
yanıtlar da gerçekleşir. Özellikle kaspaz-3 aktivitesi ile histopatolojik örneklerde apoptoz saptanırken, otofaji LC3B
aktivitesi ile izlenir. Bu çalışmada intestinal IR ve akciğerler üzerindeki etkileri üzerinde çalıştık. Akciğer dokusunda
antioksidan etkisi olup olmadığını anlamak için terapötik bir ilaç olarak, iki farklı dozda (0.5 mg/kg ve 5 mg/kg)
urapidil kullandık. Çalışmamızda 40 adet Wistar-albino dişi sıçanı kullandık ve bunları sham (grup 1), IR (grup 2), IR
artı DMSO (dimetil sülfoksit) (grup 3), IR artı urapidil 0.5 mg/kg (grup 4) ve IR artı urapidil 5 mg/kg (grup 5) olmak
üzere 5 gruba ayırdık. Bulgular: Sonuçlarımıza göre, sham (grup 1) ve urapidil (grup 4 ve 5) ile tedavi edilen gruplar
arasında, kaspaz 3, LC3B ve NFƘB antikorları ile immünohistokimyasal boyamada istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulundu (p<0.05). Kaspaz 3 ve LC3B immünopozitifliği, grup 2 ve 3'te şiddetli seviyelerde görülmüştür. Bununla
birlikte, grup 4 ve grup 5'in daha düşük seviyelerde immünopositiviteye sahip olduğu bulunmuştur. İmmünopozitiflik
interstisyel alanlarda, peribronşiolar bölgede ve bronşiyol epitel hücrelerinde gözlendi. Orta derecede olan NFƘB
immünopozitifliği, 2. ve 3. gruplarda görülmüştür. Fakat, 4. ve 5. grupların hafif düzeyde immünopozitiviteye sahip
oldukları bulunmuştur. İmmünpozitiflik ağırlıklı olarak interstisyel alanlarda görülmüştür. Histopatolojik
incelememize göre, urapidil'in antioksidan ilaçlar arasında olduğunu, çünkü akciğer dokusunu intestinal IR hasarının
oksidan etkilerinden koruduğunu öneriyoruz.
Anahtar Kelimeler: İntestinal İskemi Reperfüzyon Kaynaklı Uzak Organ Akciğer Hasarı, Urapidil

Abstract
The ischemia reperfusion injury (IR) of the intestines may be too harmful for patients having accompanying illnesses.
Oxidants activate resident and circulating neutrophils then neutrophils trigger systemic inflammatory responses by
means of some cytokines like TNF-α, IL-1β, and IL-6. After intestinal IR occur, remote organs like lungs, liver, heart
and kidneys may also suffer harmful complications. While apoptosis is detected on histopathological specimens
especially by means of caspase-3 activity, autophagy is monitored by LC3B activity. We studied intestinal IR and its
effects on lungs. As a therapeutical drug, we used urapidil with two different doses (0.5 mg/kg and 5 mg/kg) to
understand whether it has antioxidant effect or not on lung tissue. In our study we used 40 Wistar-albino female rats
and divided them into 5 groups including sham (group 1), IR (group 2), IR plus DMSO (dimethyl sulfoxide) (group 3),
IR plus urapidil 0.5 mg/kg (group 4), and IR plus urapidil 5 mg/kg (group 5). Results: According to our results, a
statistically significant difference was found between sham (group 1) and the groups treated with urapidil (groups 4
and 5) in immunohistochemical staining with Caspase 3, LC3B and NFƘB antibodies (p <0.05). Caspase 3 and LC3B
immunopositivity was seen at severe levels in group 2 and 3. However, group 4 and group 5 were found to have lower
levels of immunopositivity. Immunopositivity was observed in interstitial areas, peribronchiolar region and bronchiol
epithelial cells. NFƘB immunopositivity which was moderate was seen in the groups 2 and 3 but groups 4 and 5 were
found to have mild levels of immunopositivity. Immunopositivity was predominantly seen in interstitial areas.
According to our histopathological examination, we suggest that urapidil is among antioxidant drugs because it
protected the lung tissue from oxidant effects of intestinal IR injury.
Keywords: Intestinal İschemia Reperfusion-Induced Remote Tissue Lung İnjury, Urapidil

116

İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYONLU HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE
YÖNETİMİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRA İNİN ROLÜ
THE ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE EVALUATION AND
MANAGEMENT OF PATIENTS WITH INTESTINAL OBSTRUCTION
Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz Güler - Dr. Öğretim Üyesi Özkan Özen
ÖZ
İntestinal obstürksiyon (ileus) acil cerrahide yaygın karşılaşılan bir durumdur. İleusta radyolojik
görüntüleme yöntemi olarak ilk inceleme ayakta direkt batın grafisidir. Bilgisayarlı tomografi (BT)
obstrüksiyon varlığını, düzeyini, nedeni ve komplikasyonlarını belirlemek için daha net bilgiler ortaya
koyar. Biz bu çalışmamızda klinik ve cerrahi bulgular ile ileus etyolojisi kesinleşen hastaların abdominal
BT bulgularını ve BT bulgularının cerrahi-klinik bulgulara göre özgüllüğü ve duyarlılığını araştırdık.
Çalışmamızda genel cerrahi kliniği arşivi 1 ekim 2017 - 30 haziran 2018 tarihleri arasında taranarak ileus
ön tanısı ile yatırılıp abdominal BT incelemesi yapılan 84 hastaya ulaşıldı.İleri tetkik tedaviyi kabul
etmeyen 20 hasta, medikal tedavi ile iyileşen, cerrahi gerekmeyen ve klinik takibine gelmemiş olan 5 hasta
çalışmadan çıkarıldı. Cerrahi ve/veya kolonoskopik inceleme yapılan, medikal tedavi ile iyileşen ve az 3 ay
klinik takip ile kesin tanılı kabul edilen 59 hasta çalışma kapsamında değerlendirildi. Hastaların yaş
ortalaması 57,8 olup (en küçük 18, en büyük 91 yaş, SD 18,8), 28 i kadın 31 i erkekti. Hastaların 27 si
(%45,7) cerrahi operasyon ile tedavi edilmişti. 30 hasta (%50,8) medikal tedavi ile düzelmiş olup 3 aylık
klinik takiplerinde ileusu açıklayacak bulguya rastlanmadı. 2 hasta(%3,3 ) ise tanılı inop intestinal tümör
idi. Cerrahi tedavi uygulanan hastalarda en sık ileus sebebi intestinal tümör (9 hasta), ikinci en sık neden ise
brid (8 hasta) idi. BT de intestinal dilatasyon dereceleri 37 hastada 3, 9 hastada 2 , 13 hastada1 idi.
Çalışmamızda ileus etyolojisinin saptanmasında bilgisayarlı tomografinin duyarlılığı % 87.7, özgüllüğü %
86,9, pozitif prediktif değeri % 94.3, negatif prediktif değeri % 74.07 bulundu. İleusta hastaların medikal
veya cerrahi tedavi planlamasında BT önemli bir role sahiptir. Çalışmamızda ileuslu hasta yönetiminde BT
nin oldukça güvenli bir modalite olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. İleuslu hastalarda abdominal BT tanı için
kaçınılmaksızın kullanılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Abdomen, Bilgisayarlı Tomografi, İntestinal Obstürksiyon.

Abstract
Intestinal obstruction (ileus) is one of the common conditions in emergency surgery. The first-line
diagnostic tool in the ileus is a direct abdominal radiograph. Computed tomography (CT) provides clearer
information for determining the presence, level, cause and complications of obstruction. In this study, we
investigated the clinical and surgical findings of the patients with ileus and abdominal CT findings along
with specificity and sensitivity of these findings in relation to surgical-clinical manifestations. The archive
of the general surgery clinic was screened between October 1, 2017 and June 30, 2018 and 84 patients with
the prediagnosis of ileus who underwent abdominal CT were recruited. Twenty patients who did not accept
further investigation, 5 patients who were recovered by medical treatment only were excluded from the
study. Fifty-nine patients who underwent surgery and/or colonoscopy, treated medically and who were
considered as having a definitive diagnosis of ileus with clinical 3 months of follow-up were evaluated. The
mean age of the patients was 57.8 years (18-91, SD 18.8 years); 28 were female and 31 were male; 27
(45.7%) were treated with surgery. Thirty patients (50.8%) were recovered with medical treatment with no
finding during 3 months of follow up. Two patients (3.3%) were diagnosed as inoperable intestinal tumors.
The most common cause of ileus was intestinal tumor (9 patients), followed by adhesion (8 patients). The
degree of intestinal dilatation in CT was 3 in 37 patients, 2 in 9, and 1 in 13. In our study, the sensitivity of
CT was 87.7%, specificity was 86.9%, positive predictive value was 94.3% and negative predictive value
was 74.07%. CT plays an important role in the planning treatment in ileus. We concluded that CT is a very
safe modality in the management of ileus and it should be used for diagnosis unhesitatingly.
Keywords: Abdomen, Computerized Tomography, İntestinal Obstruction.
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ISUP 2014 SINIFLAMASINA GÖRE GRUP1 PROSTAT ADENOKARSİNOMLU
HASTALARDA 68GA-PSMA PET/BT GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
Dr. Öğretim Üyesi Aziz Gültekin
ÖZ
68Ga-PSMA PET/BT görüntülemesi son yıllarda Prostat kanseri(PCa) nin evrelemesinde, yeniden
evrelemesinde nüks ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde kullanılan hassas ve spesifik bir
görüntüleme yöntemidir. Ancak düşük riskli PCa hastalığı olanlarda faydası tartışmalıdır. ISUP 2014
sınıflamasına göre; Grup 1 PCa(ISUP-Grup1) patolojik tanısı almış 52 hastanın 68Ga-PSMA PET/BT
görüntülemesi yapılarak, sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiş ve bu tetkikin hastaların klinik
yönetimine olan olan katkısı tartışılmıştır. Çalışmamıza ISUP-Grup1 PCa tanısı alan ve 68Ga- PSMA
PET/BT çekimi yapılan 52 hasta dahil edildi. Her görüntüleme için primer/nüks, lenf nodu (LN),
kemik ve organ metastazları ayrı ayrı değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların ortalama
yaşı 69(45-84) idi. Ortalama Total PSA değeri 9,70(0,004-100) ng/ml olarak bulundu. 52 hastanın
29 unda(%54) prostat bezinde primer lezyonda 68Ga-PSMA tutulumu, 8 hastada LN metastazı(%15)
ve 5 hastada(%10) kemik metastazı saptandı. Hastaların hiçbirinde solid organ metastazı saptanmadı.
15 hastada(%28) ise 68Ga-PSMA pozitif lezyon izlenmedi. ISUP-Grup1 hastalar Gleason Skoru 6 ve
altında olan hastalardır. Bu hastaların düşük morbidite ve mortalite riski taşıdığı kabul edilir.
Çoğunlukla iyi klinik seyir göstermeleri nedeniyle tedavide konservatif bir yaklaşım gösterilmektedir.
Hastaların çoğu aktif izlem ile takip edilirken bazı hastalara radikal prostatektomi uygulanmaktadır.
Ayrıca aktif izleme alınan hastalarda daha ileri bir tedaviye ne zaman geçileceğini belirlemek prognoz
açısından önem taşımaktadır. Aynı histopatolojik özellikleri göstermiş olsalar bile doğru tedavi
yönteminin belirlenmesi için doğru evrelemenin yapılması gerekir. Bizim hasta grubumuzda %15
hastada LN metastazı tespit edilirken, %10 hastada yaygın kemik metastazları tespit edilmiştir. Bu
hastaların tedavisi, lokal cerrahi tedaviler ve sistemik tedavilerle mümkün olmaktadır. 68Ga-PSMA
PET/BT; ISUP-Grup1 histopatolojik özelliğe sahip hastalarda; lokal hastalığı, rekürrensi ve
metastazları tespit etmede, en doğru evrelemenin yapılmasında ve doğru tedavinin seçiminde spesifik
ve hassas bir görüntüleme yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: Prostat Kanseri, Isup 2014 Prostat Kanseri Sınıflaması, 68ga-Psma Pet/bt
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KELEBEK TEKNİĞİ İLE YÜZME ÖĞRENİMİ ÖNCESİ VE SONRASINDA KAYGI
DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF THE ANXIETY LEVELS BEFORE AND AFTER SWIMMING
EDUCATION WITH BUTTERFLY TECHNIQUE
Hilal Tellioğlu - Dr. Öğretim Üyesi Zeynep İnci Karadenızlı
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, yüzme uzmanlık dersi alan öğrencilerin kelebek tekniği ile yüzme öğrenimi
öncesi ve sonrası kaygı düzeylerinin karşılaştırılmasını yapmaktır. Araştırmamıza, Düzce Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 4. Sınıf yüzme uzmanlık öğrencilerinden 15 kişi gönüllü
olarak katılmıştır. Ön-Son test olarak Spielberger ve arkadaşları tarafından 1966 yılında geliştirilen ve
1983 yılında Öner ve Le Compte tarafından Türk kültürüne uyarlanan Durumluk - Sürekli kaygı
anketleri kelebek teknik öğrenimine başlamadan önce katılımcılara açıklanarak verilmiştir. 8 hafta
boyunca kelebek teknik eğitimleri verildikten sonra aynı anket tekrar katılımcılara dağıtılmış olup
kelebek tekniği öğrenmeye karşı kaygı düzeylerinde herhangi bir farklılık olup olmadığı ölçülmüştür.
Katılımcılara kelebek tekniği yüzme eğitimleri öncesinde ön test ve eğitimler sonucunda son test
anketleri uygulanmıştır. İstatiksel analizler, SPSS 17.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır.
Başlangıçta anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Ön test ve son test değerlendirmesi için
verilerin tanımlayıcı istatiksel analizleri, grup içi ön test - son test karşılaştırmalarında kullanmak
üzere Wilcoxon signed-rank testi kullanılmıştır. Sonuç olarak; 8 hafta süren kelebek teknik eğitimleri
sonucunda; durumluk ve sürekli kaygı ön/son test ölçüm sonuçları karşılaştırıldığında her iki kaygı
ortalamalarında düşüş olduğu tespit edilmiştir. Bu düşüş, öğrenme becerisinin tamamen kaygıyla
ilişkili olduğunu ortaya koymuş ve durumluk - sürekli ortalama kaygı puanlarında anlamlı düzeyde
farklılık olduğu görülmüştür (p<0,05).
Anahtar Kelimeler: Yüzme, Kelebek Tekniği, Durumluk Kaygı, Sürekli Kaygı

Abstract
The aim of this study is to compare the level of anxiety before and after swimming with butterfly
technique. Fifteen volunteers of the 4th class swimming training students of the Department of
Coaching of the Faculty of Sport Sciences of Düzce University participated in our study voluntarily.
The state-trait anxiety questionnaires developed by Spielberger et al. In 1966 and adapted to Turkish
culture by Öner and Le Compte in 1983 were explained to the participants before starting the butterfly
technical education. After 8 weeks of butterfly technical training, the same questionnaire was
distributed to the participants again and it was measured whether there was any difference in the level
of anxiety against butterfly technique learning. Statistical analyzes were performed using SPSS 17.0
package program. The level of significance was accepted as p< 0.05 at the beginning. For the pre-test
and post-test evaluation, descriptive statistical analysis of the data, Wilcoxon signed-rank test was
used for pre-test and post-test comparisons. As a result of 8 weeks of butterfly technical training; state
and trait anxiety were found to decrease in both anxiety averages compared to pre/posttest
measurement results. This decrease showed that learning skills were completely related to anxiety and
there was a significant difference in average state and trait anxiety score (p< 0.05).
Keywords: Swimming, Butterfly Technique, State Anxiety, Constant Anxiety
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KEMİK PAGET HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
PAGET'S DISEASE OF BONE: CASE REPORT
Arş. Gör. Dr. Hümeyra Tercanlı Alkış
ÖZ
Bu vaka raporunun amacı kafatasında Paget hastalığı olan bayan hastanın klinik ve konvansiyonel
radyolojik bulgularını sunmaktır. Vaka Sunumu: 69 yaşında bayan hasta Akdeniz Üniversitesi, Diş
Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı na rutin dental muayene için
başvurdu. Hasta hikayesinde hastanın kemik Paget hastası olduğu öğrenildi. Ayrıca hastanın serum
alkalen fosfat seviyesinin yıllardır normal seyrettiği ve bifosfanat ilaç kullanmadığı öğrenildi.
Ekstraoral olarak mandibular prognatizm görüldü. Panoramik radyografi görüntüsünde dişlerde
hipersementoz gözlenmedi. Posterioranterior ve lateral sefalometrik radyografik görüntülerde
kafatasında saçılmış pamuk görünümünde radyoopak alanlar tespit edildi. Kemiğin Paget hastalığı
bening bir durum olmasına rağmen maling transformasyon gösterebilir. Bu nedenle hastalığın takibi
önemlidir. Bifosfanat kullanan Paget hastalarında osteonekroz görülme riski olduğundan diş hekimleri
dikkatli olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kemiğin Paget Hastalığı, Radyografi, Sefalometri

Abstract
The objective of this case report is to present clinical and conventional radiological findings of a
female patient with Paget's disease of skull. Case Report: A 69 year old female patient applied to
Akdeniz University, Faculty of Dentistry, Oral and Maxillofacial Radiology Department for routine
dental examination. In the history of the patient it was learned that she had Paget's disease of bone. It
was also learned that the level of serum alkaline phosphatase has been normal for many years and that
she does not use bisphosphonate. Mandibular prognathism was observed at the extraoral examination.
There was no dental hypersementosis at the panoramic radiography image. Posterior anterior and
lateral cephalometric radiography images showed radiopaque areas in the skull, like cotton wool .
Although Paget's disease of the bone is benign situation, it may be malignant transformation. This is
why it is important to follow up the disease. Dentists should be careful because of the risk of
osteonecrosis in Paget s patients using bisphosphonates.
Keywords: Paget's Disease of the Bone, Radiography, Cephalometry
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KİRKPATRİK’İN EĞİTİM DEĞERLENDİRME MODELİNE GÖRE BİR TIP
AKÜLTESİNDE UYGULANAN ORYANTASYON PROGRAMININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF AN ORIENTATION PROGRAMME FOR FIRST YEAR
MEDICAL STUDENTS USING KIRKPATRICK’S EDUCATION EVALUATION
MODEL
Doç. Dr. David Terence Thomas
ÖZ
Üniversitelere yeni başlayan öğrencilere yeni eğitim kurumları ve eğitim sistemleri hakkında bilgi vermek amacıyla
uygulanmakta olan oryantasyon programlarının sayısı gittikçe artmaktadır. Bu çalışmanın amacı bir vakıf üniversitesi tıp
fakültesinde uygulanmakta olan oryantasyon programını değerlendirmekti. Bir vakıf üniversitesi tıp fakültesine yeni başlayan
ve tüm öğrencilerin katıldığı oryantasyon haftasından 1 ay sonra, öğrencilere elektronik ortamda anket düzenlendi.
Öğrencilere katıldıkları oturumlarla ilgili memnuniyetleri ve bu oturumlarda öğrendikleri bilgileri uygulama durumu Likert
skalası kullanılarak soruldu. Skalada 1 Hiç Katılmıyorum 5 ise Çok Katılıyorum olarak tanımlandı. Verilerin toplanması için
Google Forms, analizi için Google Sheets kullanıldı. Likert skalası kullanılarak toplanan veriler, ağırlıklı ortalama olarak
verildi. Toplam 102 öğrenci ankete katıldı (dönüş oranı %55.0). Ankete sorulan sorular ve Likert ortalaması Tablo 1 de
verilmiştir. Soru Ağırlıklı Ortalama Likert Puanı Oryantasyon Programı başında programla ilgili açıklayıcı bilgiler verildi.
3.6 Türkiye'nin Tıp geçmişi ile ilgili bilgiler edindim 3.0 Türkiye'nin Tıp geçmişi ile ilgili bilgilerin verilmesini faydalı
buldum 3.5 Tıp Fakültesinde uygulanan akademik danışmanlık sistemi ile ilgili yeterli bilgi edindim 2.9 Akademik
Danışmanlık sistemiyle ilgili öğrendiğim bilgileri daha sonra kullandım 2.3 Fakültemizde uygulanan ölçme ve değerlendirme
sistemiyle ilgili yeterli bilgi edindim 3.7 Fakültemizde uygulanan ölçme ve değerlendirme sistemiyle ilgili öğrendiklerimi
faydalı buldum 3.7 Fakültemizde uygulanan eğitim-öğretim sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip edindim 3.8 Fakültemizde
uygulanan eğitim-öğretim sistemiyle ilgili öğrendiklerimi faydalı buldum 3.8 KKDÖ oturumunu faydalı buldum 3.1 KKDÖ
oturumunda öğrendiklerimi daha önce uyguluyordum 2.8 KKDÖ oturumunda öğrendiklerimi daha sonra kullandım 2.9
Refleksiyon oturumunu faydalı buldum 3.1 Refleksiyon oturumunda öğrendiklerimi daha önce uyguluyordum 2.8
Refleksiyon oturumunda öğrendiklerimi daha sonra kullandım 3.2 Oryantasyon Programı süresini nasıl buldunuz? 3.1
Oryantasyon Programını faydalı buldum 3.5 Oryantasyon Programının içeriğini yeterli buldum 2.9 Uygulanan oryantasyon
programının bileşenlerinin nerdeyse tümünde ortalamanın üstünde katılımcı memnuniyeti saptandı. Katılımcıların
öğrendikleri bilgileri genel olarak kullanabildikleri saptandı.
Anahtar Kelimeler: Kirkpatrick, Oryantasyon Programı, Tıp Eğitimi

Abstract
The number of universities implementing orientation programmes for new studients is increasing. In this study we aimed to
evaluate an orientation programme of a foundation university s faculty of medicine. One month after implementation of an
orientation programme to first year medical students, a survey was performed to participants in order to measure their
satisfaction with the program and use of contents. The Likert scale was used (1 Completely Disagree - 5 Completely Agree).
The data collected using the Likert scale was given as weighted average. A total of 102 patients completed the survey
(response rate 55.0%). Questions and Likert weigheted averages are given in Table 1. Question Weighted Average Result
Explanatory information was given at the begining of the program. 3.6 I learnt about Turkey's medical history 3.0 I found
information related to Turkey's medical history useful. 3.5 I received sufficient information about the academic counseling
system applied in the Faculty of Medicine 2.9 I later used the information I learned about the Academic Counseling System
2.3 I obtained sufficient information about the measurement and evaluation system applied in our faculty 3.7 I found useful
the knowledge I learnt about my faculty's assessment and evaluation system 3.7 I learnt enough information about the
education system in our faculty 3.8 I found what I learned about the education system in our faculty useful 3.8 I found the
session on self regulated learning useful 3.1 I previously applied self regulated learning techniques myself 2.8 I used
tecniques I learnt in the self regulated learning session later 2.9 I found the reflection session useful 3.1 I previously applied
reflection techniques myself 2.8 I used tecniques I learnt in the reflection session later 3.2 How did you find the length of the
orientation programme? 3.1 I found the orientation programme useful 3.5 If found the content of the programme adequate 2.9
Almost all of the components of the orientation program were reported to be above average. In general, participants were
able to use the information they learned.
Keywords: Kirkpatrick, Orientation Programme, Medical Education
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LAPARASKOPİK NİSSEN UNDOPLİKASYONU OPERASYONLARINDA
EREKTOR SPİNAE PLANE BLOĞU: OLGU SERİSİ
Dr. Öğretim Üyesi Özgür Şentürk
ÖZ
Ultrason rehberliğinde erektör spinae plane (ESP) bloğu, postoperatif analjezi için tarif edilen yeni bir
bloktur. ESP bloğu sırasında uygulanan lokal anestezik karışım, paravertebral boşluğa yayılarak,
somatik ve visseral ağrı için etkili analjeziye yol açar. ESP bloğunun toraks ve meme cerrahisi,
bariatrik cerrahi, üst batın cerrahilerinde de etkin postoperatif analjezi sağladığı bildirilmiştir. Bu
nedenle, laparoskopik nissen fundoplikasyonu operasyonlarında postoperatif ağrı için dört farklı
vakada başarılı ESP blok uygulamasını deneyimledik. Olgulara premedikasyon sonrası (1 mg
midazolam) fentanil 100 mcg, propofol 3mg/kg rokuronyum bromid 0.6 mg/ kg ile anestezi
indüksiyonu yapıldı. Hastalara peroperatif Parasetamol 1 gr ve Tenoksikam 20 mg yapıldı. Hastalara
anestezi indüksiyonu sonrası ultrason eşliğinde T8 seviyesinden 10 ml Bupivakain % 0.5, 5 ml
Lidokain % 2 ve 5 ml serum fizyolojik hazırlanarak 20 ml ile bilateral ESP blok yapıldı. Operasyon
sonrası ilk 24 saatte hastanın ağrı düzeyi üzerine etkilerini değerlendirildi. Olgu 1: 66 yaşında ASA2
olan erkek hasta, derlenme odasında, öksürme ve dinlenme sırasında sayısal ağrı skoru 4/10 idi. 25
mcg fentanil yapıldı. İlk 6 saatlik izleminde <4/10 idi. Kurtarma analjezi Paracetamol 1 gr yapıldı.
Olgu 2: 22 yaşında ASA1 erkek hasta, derlenme odasında, öksürme ve dinlenme sırasında sayısal ağrı
skoru 2/ 10 idi. İlk 12 saatlik izleminde <3/10 idi. Kurtarma analjezi Paracetamol 1 gr yapıldı. Olgu 3:
39 yaşında ASA1 kadın hasta, derlenme odasında, öksürme ve dinlenme sırasında sayısal ağrı skoru
1/10 idi. İlk 12 saatlik izleminde <2/10 idi. Bu süre zarfında hiçbir analjezik ilaç uygulanmadı. Olgu 4:
41 yaşında ASA1 erkek hasta, derlenme odasında, öksürme ve dinlenme sırasında sayısal ağrı skoru
1/10 idi. İlk 12 saatlik izleminde <1/10 idi. Bu süre zarfında hiçbir analjezik ilaç uygulanmadı. Sonuç
olarak, bu olgu serisinde torasik seviyeden ESP bloğunun üst abdominal cerrahi prosedürlerde etkin ve
uzun süreli postoperatif analjezi sağladığını belirledik.
Anahtar Kelimeler: Erektör Spinae Plane (Esp) Bloğu, Laparaskopik Nissen Fundoplikasyonu,
Analjezi
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MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLENMESİ YAPILAN PEDİATRİK
OLGULARDA ANESTEZİ UYGULAMALARIMIZ VE SONUÇLARI
Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Hacıbeyoğlu
ÖZ
Manyetik rezonans görüntüleme non-invaziv bir tanısal işlem olup sağladığı görüntü kalitesiyle diğer
görüntüleme yöntemlerine üstünlük sağlamaktadır. Görüntü kalitesinin başarısında incelenen bölgenin
hareketsizliği önemli yer tutar. Bu çalışmada amaç manyetik rezonans görüntülenmesi nedeniyle
ameliyathane dışı ortamda sedasyon uygulanan pediatrik olgulardaki anestezi deneyimimizi,
komplikasyon sıklığını ve komplikasyonların tercih edilen anestezik ilaçlarla ilişkisini tespit etmektir.
Çalışma, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi nde 01 Mayıs 2017-30 Eylül 2018
tarihleri arasında MR görüntülenmesi amacıyla sedasyon uygulanan pediatrik olguların anestezi
kayıtları retrospektif olarak taranarak gerçekleştirildi. Toplam 888 pediatrik hastaya MR
görüntülenmesi için sedasyon uygulandığı tespit edildi. Olguların 516 (%58.1) sı erkek, 372
(%41.9) si kız çocuğu idi. Yaş ortalaması 2.65 2.70 idi. 225 (%25.3) i 0-1 ay, 228 (%25.7) i 1-12 ay,
334 (%37.6) ü 12-72 ay, 101 (%11.4) i 72 ay üstü yaş grubundaydı. Olguların 255 (%28.7) i ASA I,
585 (%65,9) i ASA II, 48 (%5.4) i ASA III idi. En sık görüntülenmesi yapılan bölge 781 olgu ile
(%88) beyin idi. Olguların ortalama görüntüleme süresi 12.18 3.19 dakika idi. En çok kullanılan
anestezik ilaç 358 (%40.3) hastaya uygulanan sevofluran inhalasyonu idi. Olguların hiçbirinde major
komplikasyon gelişmezken 31 (%3.5) hastada desatürasyon, 1 (%0.1) hastada bradikardi, 2 (%0.2)
hastada uzamış sedasyon tespit edildi. Yaş grupları, kullanılan ilaçlar ve ASA skorları ile oluşan
komplikasyonlar arasında korelasyon incelendiğinde ise sadece yüksek ASA skoru ile uzamış
sedasyon arasında pozitif korelasyon tespit edildi. MR görüntülenmesi yapılacak pediatrik olgularda
uzman bir ekip tarafından doğru monitörizasyon eşliğinde tek başına veya diğer anestezik ilaçlarla
kombine sevofluran uygulaması güvenli bir sedasyon yöntemidir. Yüksek ASA skoru olan hastalarda
ise uzamış sedasyon riski olabileceği gözardı edilmemelidir.
Anahtar Kelimeler: Manyetik Rezonans, Sedasyon, Sevofluran
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MCF-7 İNSAN MEME KANSER HÜCRE HATTI ÜZERİNE DİKLORO-(N(MOR OLİNOETİL)BENZİMİDAZOL)(HEKZAMETİLBENZEN)RUTENYUM(II)’UN ANTİKANSER AKTİVİTESİ
ANTICANCER ACTIVITY OF DICHLORO- (N-(MORPHOLINOETHYL)
BENZIMIDAZOLE)-(HEKZAMETHYLBENZEN) RUTHENIUM (II) ON MCF-7
HUMAN BREAST CANCER CELL LINE
Ayten Bozdoğan - Dr. Öğretim Üyesi Serap Şahın-Bölükbaşı - Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Şahın
ÖZ
Bu çalışmada, Dikloro-(N-(morfolinoetil)benzimidazol)-(hekzametilbenzen)-rutenyum(II) un MCF-7
insan meme kanser hücre hattı üzerine antikanser aktivitesi araştırılmıştır. Ayrıca aynı bileşik L-929
sağlıklı fibroblast hücrelere uygulanarak kanserli ve sağlıklı hücreler arasında seçici davranıp
davranmadığı da araştırılmıştır. Bileşiğin hücre canlılığı üzerine etkisi 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5difeniltetrazolyum bromür (MTT) yöntemi ile belirlenmiştir. Hücreler, 96 kuyucuklu plakalara 1x10 5
hücre/ml olacak şekilde ekilerek, %10 FBS ve %1 penisilin içeren DMEM besi ortamında
büyütülmüştür. Hücrelerin plakalara tutunmaları için 24 saat beklenilmiş ve bileşiğin DMSO da
çözülmesiyle hazırlanan farklı derişimdeki çözeltileriyle (30–500 μM) 24, 48 ve 72 saat boyunca
muamele edilmiştir. Bileşiğin IC50 (%50 ölüm oranına neden olan derişim değerleri) değerleri
GraphPad Prism 7 kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; bileşik
uygulanan MCF-7 meme kanseri hücreleri, kontrolle karşılaştırıldıklarında canlı hücre sayısında
azalma gözlenmiştir. Canlı hücre sayısındaki azalmanın, derişim ve zamana bağlı olarak değiştiği
saptanmıştır. Bileşiğin yalnızca 72. saatte kanserli hücre ve sağlıklı hücre arasında seçici davrandığı
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: MCF-7, Meme Kanseri, Rutenyum, Benzimidazol, P-Simen, MTT, Antikanser
Aktivite

Abstract
In this work it was investigated that the anticancer activity of the Dichloro- (N- (morpholinoethyl)
benzimidazole)-(hexamethylbenzene) ruthenium (II) on the MCF-7 human breast cancer cell line. It
was also studied the same compound to whether selectively act between cancerous and healthy cells
by was applied to L-929 healthy fibroblast cells. The effect of the compound on cell viability was
determined by 3- (4,5-dimethylthiazol-2-yl) -2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) method. Cells
were grown in DMEM media containing 10% FBS and 1% penicillin seeded in 96-well plates at 1x105
cells / ml and allowed to grow 24 h prior to dosing treatment different concentrations (30–500 μM) of
compound prepared by dissolving in DMSO for 24 h, 48 h and 72 h. The IC50 (concentration values
resulting in 50% mortality) values of compound were calculated using GraphPad Prism 7. According
to the results obtained from the research; MCF-7 breast cancer cells treated with compound showed a
decrease in viable cells compared with the control. The decrease in viable cells was determined
concentration and time-dependent. It was observed that compounds was selective between cancerous
cells and healthy cells only 72 h.
Keywords: MCF-7, Breast Cancer, Ruthenium, Benzimidazole, P-Cymen, MTT, Anticancer Activity
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MULTİPL MYELOMA BAĞLI PATOLOJİK KIRIKDA SPİNAL ANESTEZİ VE
İNTERSCALEN/YÜZEYEL SERVİKAL BLOK
Arş. Gör. Dr. Ayşegül Bilge - Dr. Öğretim Üyesi Şule Arıcan
ÖZ
Multipl miyeloma (MM) tedavisi için yeni kemoterapötik ajanların kullanılması, son on yılda bu
hastaların yaşam beklentisini ve yaşam kalitesini iyileştirmiştir. Bu nedenle, tekrarlayan patolojik
kırıklar için daha fazla MM hastası tedavi edilmektedir. Hastamızın mevcut komorbiteleri ve MM
tanısı olup anestezi ile ilişkili risk düzeyini en aza indirgemek niyetiyle, patolojik tibia, proximal
humerus kırığı nedeniyle opere olması için spinal, interskalen ve yüzeyel servikal blok uyguladığımız
olguyu sunmayı amaçladık. Olgu Sunumu; Multipl Myelom nedeni ile takipli 61 yaşında 75 kg ASA 3
hastanın patolojik sağ tibia ve sol proximal humerus kırığı oluşmuş ve ortopedi tarafından operasyon
planlanmıştır. Hastada yer yer vertebra ve çeşitli kemik tutulumları vardır. Hastada kardiyak
tutulumda olup 2017 yılında EF %25'e kadar düşmüş tedavi sonrası operasyondan önce tekrar yapılan
ekokardiyografide EF %48 olarak ölçülmüştür. Akciğer tutulumuda mevcut hastada alt loplarda yer
yer fibrotik lezyonlar ve minimal plevral efüzyonu vardır. Hastaya önce sol proximal humerus kırık
için sağ lateral dekübit pozisyonda posterior yaklaşım tekniği ile ultrason kılavuzluğunda 8-10 MHz
lineer prop kullanılarak in plane teknik ile interskalen blok ve yüzeyel servikal blok uygulandı. Brakial
pleksus blokajı bu şekilde yapıldıktan 30 dk sonra cerrahi anestezi oluştu. Hastada lokal anestezik ve
blok uygulaması ile ilişkili herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Sağ tibia kırığı için spinal anestezi
yapılmasına karar verildi. Oturma pozisyonunda L3-L4 seviyesinden paravertebral teknikle ile spinal
anestezi yapıldı. Cerrahi operasyona başladı. Toplam 4.5 saat süren operasyon boyunca herhangi bir
komplikasyon gelişmedi. Daha sonra hasta servise devredildi. Hasta 2, 4, 24 ve 48 saat sonra tekrar
değerlendirildiğinde ağrısının olmadığı, alt ekstremite de motor fonksiyon işlemden 6 saat, sol kolda
ise 8 saat sonra geldiği gözlendi. MM varlığında anestezi ile ilişkili risk düzeyini en aza indirgeme
amacı ile rejyonel anestezi kullanımının da iyi bir seçenek olduğu kanatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Multiple Miyelom, Rejyonel Anestezi, Spinal Anestezi
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NADİR BİR OLGU: TAKOTSUBO KARDİYOMİYOPATİSİ
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Serdar Yılmazer
ÖZ
Takotsubo kardiyomiyopatisi nadir bir patoloji olup, koroner arter lezyonu görülmeksizin miyokard
infarktüsü ve sol ventrikül disfonksiyonu ile seyreden kardiyovasküler bir sendromdur. Nadiren
asemptomatik seyretmekle birlikte göğüs ağrısı, dispne, senkop gibi semptomlara yol açmaktadır.
Ventrikülografide anteroapikal balonlaşma gözlenmekte, manyetik rezonans görüntüleme ve
ekokardiyografide bölgesel duvar hareket bozukluğu saptanmaktadır. Bu hastalık çoğunlukla yaşlı,
postmenopozal kadınlarda ve fiziksel veya emosyonel stres sonrasında görülmektedir. Hastalar kliniğe
akut koroner sendrom ile ilişkili birçok semptomla gelmektedir. Hastalığın tedavisi genelde destek
tedavisi şeklindedir. Bu çalışmada, acil servise ani başlayan dispne ve göğüs ağrısı semptomları ile
başvuran, takotsubo kardiyomiyopatisi tanısı konulan 72 yaşındaki kadın olgu sunulmuştur. Akut
koroner sendrom ön tanısı ile kateterizasyon yapılan olgunun koroner arterlerinde anlamlı darlık
saptanmamış olup, apikal balonlaşma görülmesi üzerine tanı ek tetkiklerle desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Takostsubo, Akut Koroner Sendrom
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NANOPARTİKÜLLERİN ORGANLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN HİSTOPATOLOJİK
OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğretim Üyesi Özlem Önen - Hatice Beşeren - Dr. Öğretim Üyesi Gülname ındık Güvendi
ÖZ
Son yıllarda nanopartiküller gıda, tekstil, bilişim gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Tıp alanında da
hedefli ilaç moleküllerinden erken teşhis için görüntüleyici ajan olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar
hayatımızda önemli bir yere sahip olsa da artan yoğunlukları ile mesleki ve çevresel bazı sağlık
sorunlarına neden olmaktadır.Nanopartiküllerin saf olarak kullanılması da ayrı bir risk
oluşturmaktadır. Tüm canlı gruplarını zamanla etkilemekte ve uzun vadede biyolojik birikim ile
canlılığı tehdit etmektedir. Vücut organlarında birikerek yapısal, fonksiyonel bozukluklara yol
açabilmektedir. Nanopartiküllerin çevreye ve canlı organizmalara olan olumsuz etkisi ile ilgili
araştırmalar yeterli sayıda değildir. Teknolojinin gelişmesinin ardından nanopartiküllerin çevreye
salınması, olumsuz yönde bir fenomen haline gelmiştir.Bizler bu derlememizde nanopartiküllere
maruz kalan bazı organların histopatolojik olarak nasıl etkilendiğini daha önceki yapılan deneysel
çalışmalardan özetleyerek anlatmaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Nanopartikül, Histopatoloji, Organlar
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NİSSEN UNDOPLİKASYONU UYGULANAN OLGULARIN ENDOSKOPİ
KONTROLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Tolga Kalaycı - Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İlıklerden
ÖZ
Anti-Reflü cerrahi prosedürleri gerek şiddetli hiatal herni semptomlarının önüne geçmede; gerekse
premalign bir lezyon olan Barret özofagusun önüne geçilmesi için rutin olarak uygulanmaktadır.
Hastanemiz endoskopi ünitesinde Nissen fundoplikasyonu cerrahisi geçirmiş hastaların endoskopi
raporları değerlendirilerek literatüre katkı sağlamayı amaçladık. YYÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve
Gastroenteroloji Endoskopi ünitelerinde 2010-2018 tarihleri arasında yapılmış olan Üst
Gastrointestinal Endoskopileri retrospektif olarak değerlendirildi. Bu endoskopi raporları içerisinde
Nissen operasyonu uygulanan hastalar çalışmamıza katılmıştır. Çalışmaya katılan hastaların yaş,
cinsiyet, Nissen cerrahisinin uygulandığı merkez(hastanemizde veya dış merkez), endoskopi bulguları
ve kontrol endoskopide patoloji saptanan olguların biyopsi sonuçları değerlendirilmiştir. Sonuçlar
YYÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Endoskopi ünitelerinde 2010-2018 tarihleri
arasında 24531 Üst Gastrointestinal Endoskopisi yapılmıştır. Bu endoskopi raporları içerisinde
çalışma kriterine uyan 24 hasta olduğu tespit edilmiştir. Olguların 12 si kadın cinsiyette olup; K/E=1
idi. Olguların ortalama yaşı 45,79(23-71 yaş) olarak hesaplanmıştır. 14 olgunun kontrol
endoskopisinde herhangi bir patoloji olmayıp; 2 olguda endoskopik patolojide Barret özofagus
(patoloji ile doğrulanmış), 2 olguda özofagus alt uçta darlık, 2 olguda özofajit(patoloji ile
doğrulanmış), 1 olguda fundusta mesh(endoskopik tespit edilen), 1 olguda gastroparezi, 1 olguda
kardiyo-özofageal sfinkter gevşekliği ve 1 olguda ülser tespit edilmiştir. 6 olgunun Nissen
fundoplikasyon cerrahisi kliniğimizde yapılmış olup; kalan olguların cerrahisi dış merkezde uygulanıp
kontrol endoskopisi kliniğimizde uygulanmıştır. Çalışmamız verileri sonucunda olguların %58,3 ünde
endoskopik olarak patoloji saptanmamıştır. 2 olguda dirençli Barret özofagus hali bulumuş olup; 2
olguda aşırı fundoplikasyon ve/veya inflamasyon/fibrozis nedeniyle alt özofageal uçta darlık tespit
edilmiştir. Bu 2 olguya müdahale düşünülmemiş olup; periyodik endoskopi takibine alınmıştır. Diğer
olguların endoskopik patolojileri benign olarak saptanmıştır. Anti-reflü cerrahi prosedürü hastaların
hayat kalitesini olumlu yönde etkilemekte ve Barret özofagusun displazik evreye geçmesinin önüne
geçmektedir. Özellikle prekanseröz bir lezyon olan Barret özofagus için anti-reflü prosedürü
uygulansa dahi bu olguların kontrol endoskopileri mutlaka aksatılmadan yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Anti-Reflü, Barret, Nissen Fundoplikasyonu.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BULUNAN ÇOCUKLARDA İZİKSEL AKTİVİTEYE
KATILIM İLE YAŞAM ALIŞKANLIKLARININ OBEZİTE ÜZERİNE
ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE EFFECTS OF PARTICIPATION IN PHYSICAL ACTIVITY
AND LIFE HABITS ON OBESITY IN PRESCHOOL CHILDREN
Arş. Gör. Mehmet Tokgöz - Öğr. Gör. Mesut Hekım
ÖZ
Yapılan bu araştırmada okul öncesi dönemde bulunan çocuklarda obezite ile mücadelede hem fiziksel
aktivite hem de yaşam alışkanlıklarının etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma
kapsamında “science direct” veri tabanından çocuklarda obezite ile mücadelede fiziksel aktivite ve
yaşam alışkanlıklarının incelendiği 40 deneysel çalışma araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmalarda
elde edilen bulguların yorumlanmasında içerik çözümlemesi yönteminden yararlanılmıştır. Konu ile
ilgili yapılan araştırma bulguları değerlendirildiği zaman, okul öncesi dönemde bulunan çocuklarda
özellikle hareketsiz yaşam tarzı davranışlarının obezite yaygınlığını arttırdığı, buna karşılık fiziksel
aktivite ve serbest zaman etkinliklerine katılımın obezite ile mücadelede etkili sonuçlar ortaya
koyduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, okul öncesi dönemde bulunan çocuklarda obezite
yaygınlığının azaltılması için çocukları hareketsiz yaşam tarzından uzaklaştırmayı hedefleyen
önlemler alınabilir.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Obezite, Fiziksel Aktivite

Abstract
This study aimed to evaluate the effects of both physical activity and lifestyle habits on fighting
against obesity in pre-school children. The study included 40 experimental studies from the "science
direct" database focusing on the physical activity and life habits in fighting against obesity of children.
The content analysis method was used to interpret the findings obtained in the study. When the
findings of study on the subject were evaluated, it was found that especially inactive children lifestyle
behaviors increased obesity prevalence in pre-school children, whereas physical activity and leisure
time activities had effective effects on obesity. In conclusion, measures can be taken to remove
children from the sedentary lifestyle in order to reduce the prevalence of obesity in pre-school
children.
Keywords: Preschool Period, Obesity, Physical Activity
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OKUL SPOR YARIŞMALARINA AKTİF OLARAK KATILAN VE KATILMAYAN
BİREYLERİN Ö KE DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF ANGER LEVELS OF ACTIVE AND NON-PARTICIPATING
INDIVIDUALS IN SCHOOL SPORTS CONTESTS
Prof. Dr. Kadir Pepe - Adem Bektaş
ÖZ
Bu araştırmada, okul spor müsabakalarına katılan ve katılmayan bireylerin öfke düzeylerini
değerlendirmek ve aktif spora katılımın öfke düzeyine etkisinin olup olmadığının belirlemesi
amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel araştırma modellerinden “tarama modeli” kullanılmıştır.
Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Antalya il merkezi, merkez ilçelerinden
ulaşılabilirlik ve ilçelerini temsil ettiği düşünülen 5 ortaokul, örneklem grubu ise bu ortaokullarda
öğrenim gören 500 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada verilere Smith Furlong ve Bates (2000)
tarafından geliştirilen Çok Boyutlu Okul Öfke Ölçeği ile ulaşılmıştır. Elde edilen veriler
değerlendirmek üzere bilgisayar ortamına aktarılarak uygun istatistiki programla analizleri yapılmıştır.
İstatistik işlemi olarak Crosstabs, Chi-Square (X2) ve Frekans (%) teknikleri kullanılmıştır.
Farklılıkların tespiti için 0,05 güven aralığı kabul edilmiştir. Her bir soru önermesine verilen cevap
dağılımlarına da göre de yorumlar yapılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda; okul
spor müsabakalarına katılan bireylerin öfke düzeylerinin okul spor müsabakalarına katılmayanlardan
daha olumlu etkilendiği ve öfke düzeyinin daha düşük olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul, Spor, Öfke, Katılım

Abstract
In this study, it was aimed to evaluate the anger levels of the individuals not attending and
participating in school sports competitions and to determine whether the participation in active sports
has an effect on the level of anger. In the research, “scanning model” was used as descriptive research
models. The universe of research, ın the 2017-2018 academic year, the province of Antalya is the
provincial center of the research, 5 middle schools which are thought to represent the accessibility and
the districts of the central provinces, and the sample group consists of 500 students studying in these
middle schools. The data were obtained by the Multidimensional School Anger Scale developed by
Smith Furlong and Bates (2000). The data obtained were transferred to the computer environment for
analysis and analyzed with the appropriate statistical program. Crosstabs, Chi-Square (X2) and
Frequency (%) techniques were used as statistics. A 0.05 confidence interval was accepted for the
determination of differences. Interpretations were also made according to the distribution of responses
to each question. As a result of the evaluation of the data obtained; It was determined that the anger
levels of the individuals who participated in school sports competitions were affected more positively
than those who did not participate in school sports competitions and the level of anger was lower.
Keywords: School, Sports, Anger, Participation
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ORTALAMALARI KARŞILAŞTIRMADA GRA İKSEL YÖNTEM:
ORTALAMALARIN ANALİZİ (ANOM)
Prof. Dr. Sıddık Keskın
ÖZ
Bu çalışmada, Ortalamaların Analizi (Analysis of Mean, ANOM), yöntemi hakkında bilgi verilerek
uygulama yapılmıştır. Uygulama materyali olarak, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Kalecik
Bağcılık Araştırma İstasyonu nda yetiştirilen 27 çekirdekli üzüm çeşidinin Mangan ve Magnezyum
(Mg) değerleri kullanılmıştır. Bu değerler için önce çeşitlere göre tanımlayıcı istatistikler
hesaplandıktan sonra, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Ortalamaların Analizi yapılmıştır. Ortalamaların
analizi (Analysis of Mean, ANOM), farklı populasyonlardan alındığı varsayılan ortalamaların, genel
ortalamadan önemli derecede farklı olup olmadığını belirlemek üzere kullanılan grafiksel bir
yöntemdir. Analiz için; varyans analizinin önşartlarına (varsayımlarına) benzer şekilde, verilerin
yaklaşık olarak normal dağılım göstermesi ve grup varyanslarının homojen olması ön şartları
gereklidir. ANOM karar diyagramı, istatistik kalite kontrol grafiğine benzerdir. Ortada genel ortalama
çizgisi, bu çizginin üstünde üst karar sınırı ve altında ise alt karar sınırı bulunmaktadır. Karar
diyagramında grup ortalamaları işaretlendikten sonra, karar sınırlarının dışına düşen ortalamaların
genel ortalamadan istatistik olarak önemli derecede farklı olduğuna karar verilir. Varyans analizinde
olduğu gibi sabit ana etkileri karşılaştırmada da ANOM uygun ve genel olarak daha kullanışlı sonuçlar
vermektedir. İnteraksiyonu belirlemede de kullanılmakla birlikte, çoğunlukla ana etkileri belirlemede
kullanılır. Varyans analizine benzer şekilde, faktör seviyeleri kategorik olduğu durumda yada
seviyeler arasında açık belirgin bir şekilde fark olduğunda kullanılmaktadır. Ana etkiler ile
çalışıldığında, ANOM un varyans analizine göre bazı avantajları bulunmaktadır. Sonuç olarak,
herhangi bir uygulamanın, genel ortalamadan farklı olması durumunda ANOM un bunu
belirleyebildiği ve böylece hem istatistik olarak hem de görsel olarak farklılıkları sunabildiği
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Kalite Kontrol Grafiği, Karar Sınırı, Ana Etki, Klon
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ORTAÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN 12-14 YAŞ ARALIĞINDA
SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN SALDIRGANLIK
DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF THE AGGRESSIVENESS LEVELS OF THE STUDENTS AGED
12-14 WHO ENGAGED IN SPORTS AND NON-SPORTS ATTENDING
SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS
Lokman Arslan - Doç.Dr. Korkmaz Yığıter
ÖZ
Bu çalışma, orta öğretim düzeyinde öğrenim gören spor yapan ve spor yapmayan 12-14 yaş aralığı
öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 640 öğrenci
gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada demografik özellikleri belirlemek için bilgi formu, bireylerin
saldırganlık düzeylerini belirlemek için Buss ve Perry (1992) tarafından geliştirilen Saldırganlık
Ölçeği (SO) (Aggression Questionnaire) kullanılmıştır (Buss, 1992). Ölçeğin Türkçe ye uyarlaması ise
Can tarafından gerçekleştirilmiştir (Can, 2002). Verilerin analizi için ortalama, standart sapma analiz
teknikleri kullanılmıştır. Farklılıkları belirlemek için Independent t test, One Way Anova yapılmıştır.
Elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde anlamlılık düzeyi p<0.05 alınmıştır.
Sonuçlara göre, sözel, fiziksel saldırganlık, öfke ve düşmanlık alt boyutlarında, spor yapanlar ile
yapmanlar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca fiziksel ve sözel saldırganlıkta cinsiyet
açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Spor yapmayan bireylerin saldırganlık oranlarının daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Spor Kültürü, Saldırganlık, Toplum ve İnsan, Psikoloji

Abstract
This study was carried out to compare the aggressiveness levels of the students aged 12-14 who
engaged in sports and non-sports attending secondary education institutions. 640 volunteer students
participated in the study. Information form was used to determine demographics features of the
participants, also, the Aggression Questionnaire (SO) developed by Buss and Perry (1992) was used to
determine the level of aggressiveness of the students in the study. The adaptation of the scale to
Turkish was done by Can (Can, 2002). Mean, standard deviation analysis techniques were used for the
analysis of the data. Independent t test, One Way Anova, was used to determine the differences. When
the obtained data were evaluated statistically, the level of significance was taken as (p<0,05). As a
result of the analyzes, those who did not play at all was found to be higher than those who did sports
as amateurs and those who played at leisure time in Physical Aggression, Verbal Aggression, Anger
and Hostility subscales, and this was statistically significant (p<0,05). The Physical Aggression and
Verbal Aggression subscales were compared, the average of the male students was found to be higher
than female students in the study and a statistically significant result was observed (p<0,05). It has
been observed that participants who do not play sports have more aggressive attitudes and behaviors
than those who exercise or play in leisure.
Keywords: Sport Culture, Aggression, Society and Human, Psychology
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PARKİNSON HASTALIĞINDA MOTOR OLMAYAN SEMPTOMLARDAN OLAN
HALÜSİNASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Abidin Erdal
ÖZ
Parkinson hastalığı (PH), nörodejeneratif bir hastalıktır. PH denildiğinde motor belirtiler akla gelsede,
çoğu Parkinson hastası motor olmayan semptomlardan oldukça şikayetçidir. Halüsinasyonlar; PH' da
sık görülen motor olmayan semptomlardan birisidir. Bu çalışmada Parkinson Hastalığında
halüsinasyon sıklığı ve halüsinasyon gelişimine etki edebilecek faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.
Parkinson hastalığı tanısı ile takip edilen 78 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri, medikal tedavileri, ek hastalıkları, Birleşik Parkinson Hastalığı
Değerlendirme Ölçeği (BPHDÖ), Modifiye Hoehn-Yahr Ölçeği (MHYÖ) değerleri kaydedildi.
Halüsinasyon sıklığı ve risk faktörleri incelendi. Çalışmaya, 26 (%33.3) kadın, 52 (%66.7) erkek,
toplam 78 hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 67.37 8.78 idi. Hastaların 9' unda (%11.5)
halüsinasyon görülürken, 69 hastada (%88.5) halüsinasyon yoktu. Halüsinasyon varlığı, hastalık
süresi, Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (BPHDS), modifiye Hoehn-Yahr Ölçeği
değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki elde edildi (p=0.008, p=0.018,
p=0.005, Mann-Whitney U Test). Halüsinasyon varlığı ile cinsiyet, diğer motor olmayan
semptomlardan depresyon, kabızlık, anosmi, REM uyku davranış bozukluğu ve ek hastalıkların
(diabetes mellitus, hipertansiyon ve koraner arter hastalığı) varlığı fisher exact test kullanılarak
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi. Bu çalışmada halüsinasyon
gören parkinson hastalarının daha uzun süre hastalık süresine sahip, daha ileri evre PH olan hastalar
olduğu görülmüştür. Parkinson Hastalarının takibinde sadece motor belirtilerin değil halüsinasyonlar
gibi diğer motor olmayan belirtilerinde mutlaka sorgulanması ve tedavi edilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Parkinson Hastalığı, Halüsinasyon, Motor Olmayan Semptomlar
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PHLORETİN VE PHLORİDZİN’NİN PAKLİTAKSELLE İNDÜKLENEN PRİMER
NÖRON HASARINA KARŞI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF PHLORETIN AND PHLORIDZIN ON
PAKLITAKSEL INDUCED PRIMARY NEURON DAMAGE
Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Yayla
ÖZ
Phloretin ve glikozillenmiş türevi olan Phloridzin özellikle elma olmak üzere pek çok meyvede
bulunan güçlü antioksidan ve antiinflamatuar etkinliğe sahip flavonoidlerdir. Çalışmamızda kanser
kemoteropisinde kullanılan taksanların doz kısıtlayan en önemli yan etkilerinden biri olan
nörotoksisitenin önlenmesi amacıyla phloretin ve phloreridzinin etkilerini araştırmayı amaçladık.
Çalışmamızda 7 adet yeni doğan sıçan kullanılmıştır. Sıçanlar dekapite edilerek primer korteks nöron
kültürü yapılmıştır. Phloretin ve phloridzin 10-4 ve 2x10-4M konsantrasyonlarında uygulandıktan 2
saat sonra 10-7 ve 10-8 molar konsantrasyonunda paklitaksel uygulaması gerçekleştirildi. Paklitaksel
uygulamasından 6 saat sonra hücrelerden mRNA izolasyonu gerçekleştirildi. MTT, TAS ve TOS
ölçümleri toksisiteden 24 saat sonra gerçekleştirildi. Paklitaksel doza bağlı olarak hücre canlılığını
azaltırken Phloretin ve Phloridzin paklitaksele karşı nöroprotektif etki ortaya koymuştur. Toksisiteye
bağlı artan total oksidan kapasite Phloretin ve phloridzin tarafından anlamlı derecede düzeltilmiştir.
Yine toksisite oluşturulan grupta azalan antioksidan kapasite phloretin ve phloridzin uygulaması ile
düzelme göstermiştir. Son olarak paklitaksel toksisitesine bağlı artan TNF-a mRNA ekspresyonu,
phloretin ve phloridzin uygulaması ile anlamlı şekilde azalmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında phloretin ve
phloridzin güçlü antioksidan ve antiinflamatuar etkileri ile paklitaksel ile indüklenen nörotoksisiteyi
önlemiştir.
Teşekkür:Bu çalışma Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Kapsamında desteklenmiştir.
(2018-ABET95).
Anahtar Kelimeler: Beyin, Nöron, Toksisite, Phloretin, Paklitaksel

Abstract
Phloretin and glycosylated derivative Phyloridzin found in many fruits, especially apples which are
antioxidants and anti-inflammatory flavonoids. We aimed to investigate the effects of phloretin and
phloridzin on the prevention of neurotoxicity which is one of the most important dose-limiting side
effects of taxans used in chemotherapy. In our study, 7 new born rats were used. The primary Cortex
neuron culture was maintained by decapitating rats. Application of paclitaxel in 10-7 and 10-8 molar
concentration was performed 2 hours after application of phloretin and phloridzin in 10-4 and 2x104M concentrations. 6 hours after the application of paclitaxel, mRNA isolation was performed from
the cells. 24 hours After toxicity, MTT, TAS and TOS measurements were performed. While
decreasing cell viability in dose dependent of paclitaxel, Phloretin and Phloridzin showed the best
neuroprotective effect. Depending on toxicity, increased total oxidant capacity has improved
significantly by Phloretin and phloridzin. Finally, increased TNF-a mRNA expression after the
application of paclitaxel decreased significantly with the application of phloretin and phloridzin. In the
light of all this information, phloridzin and phloretin which are powerful antioxidant and antiinflammatory effect prevented paclitaxel-induced neurotoxicity.
Keywords: Brain, Neuron, Toxicity, Phloretin, Paclitaxel
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PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE UMUTSUZLUK ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN PROBLEM SOLVING SKILLS AND
HOPELESSNESS
Doç. Dr. Korkmaz Yığıter
ÖZ
Bu araştırma, problem çözme becerisi ve umutsuzluk arasındaki ilişkiyi ölçmek için yürütülmüştür. Bu
amaçla, toplam 224 üniversite öğrencisi (Yaş ortalamaları: =20,91 2,09) araştırmaya gönüllü olarak
katılmıştır. Araştırma sürecinde, veri toplama aracı olarak, Problem Çözme Beceri Envanteri ile
Umutsuzluk Ölçeği katılımcıların problem çözme beceri ve umutsuzluk düzeylerini ölçmek için
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri ile problem
çözme becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Kadın ve erkek
öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Problem Çözme Becerisi, Umutsuzluk, Psikoloji

Abstract
The present research was conducted in order to determine the relationship between problem solving
skills and hopelessness. To this end, a total of 224 students (Mage=20,91 2,09) voluntarily
participated in the study. In the process of this research, as data collection tools, problem solving skill
inventory and hopelessness scale were used to determine scores of the problem solving skills and
hopelessness levels in relation to participants. As a result of the data collected, there was a significant
statistically relationship between problem solving skill and hopelessness levels of the participants.
There was a significant statistically difference in problem solving skill and hopelessness between male
and female students.
Keywords: Problem Solving Skill, Hopelessness, Psychology
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REGRESYON ANALİZİNDE HELMERT VE TERS HELMERT KODLAMA
Prof.Dr. Sıddık Keskın
ÖZ
Bu çalışmada, regresyon analizinde, sıralı (ordinal) değişkenlerin çoklu regresyon analizi modeline
dahil edilmesinde kullanılan Helmert ve Ters Helmert kodlama tiplerine değinilerek bir uygulama
yapılmıştır. Uygulamada yaygın olarak kullanılan standart regresyon analizinin en önemli ön şartı,
bağımlı değişkenin yanı sıra; modele dahil edilecek bağımsız değişkenlerin de sürekli değişken
olmasıdır. Ancak uygulamalarda, çoğunlukla sıralı değişkenlerin de açıklayıcı değişken olarak modele
dahil edilmesi istenebilir. Bu gibi durumunda, Helmert ve Ters Helmert kodlama tipleri kullanılabilir.
Helmert kodlamada; kategorik değişkenin herhangi bir seviyesi için bağımlı değişkenin ortalaması, bu
seviyeden sonraki tüm seviyelerin genel ortalaması ile karşılaştırılır. Ters Helmert kodlama ise
Helmert kodlamanın tersi olup, aynı zamanda fark kodlama olarak bilinir. Bu tip kodlamada, her bir
seviye kendinden sonraki kalan seviyeler ile karşılaştırılmak yerine, kendinden önceki (kalan)
seviyeler ile karşılaştırılır. Kategorik değişkenin herhangi bir seviyesi için bağımlı değişkenin
ortalaması, bu seviyeden önceki tüm seviyelerin genel ortalaması ile karşılaştırılır. Helmert ve Ters
Helmert kodlama tipleri; kategorik değişken için fazla bir anlam ifade etmeyip, sıralı değişken
küçükten büyüğe yada büyükten küçüğe doğru sıralandığında anlamlı olmaktadır. Çalışmada yapılan
uygulama sonucunda, sıralı değişkenin durumuna göre regresyon katsayılarının ve yorumlarının farklı
olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak, sıralı bağımsız değişkenlerin modele dahil edilmek istenmesi
durumunda; Helmert ve Ters Helmert kodlama tiplerinin kullanılabileceği vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sıralı Değişken, Kodlama, Doğum Ağırlığı, Regresyon Katsayısı

136

ROMATOİD ARTRİT OLGUSUNDA F-18 FDG PET/BT BULGULARI VE
LİTERATÜR DERLEMESİ
Dr. Öğretim Üyesi Tarık Şengöz
ÖZ
F-18 FDG PET-BT, kanserli hastalarda kullanılan bir tetkik olmasına rağmen, enflamasyonlu
dokularda da tutulum gösterebilmektedir. Romatoid artrit (RA), etiyolojisi bilinmeyen ve sistematik,
simetrik, eroziv sinovit ile karakterize otoimmun hastalıktır. RA hastalarında, eklemlerde sinovyadaki
enflame dokuda F-18 FDG tutulumu görülebilmektedir. Ancak bu endikasyonla PET-BT
görüntülemesi sık yapılmadığından eldeki veri çok sınırlıdır. Biz bu olguda F-18 FDG PET-BT de
RA e sekonder eklem tutulumlarını sunmayı amaçladık. 38 yaşında erkek hasta, 12 yıl önce ayak
bileklerinde, boyunda ve her iki omuzda ağrı şikayeti ile başvurduğu merkezde hastaya anklizan
spondilit+romatoid artrit tanısı konmuş. Hasta salazoprin, prednol tedavisi ile takip edilmiş. Ocak
2018 de sol aksiller bölgede ele gelen lenf nodu saptanması üzerine lenfoma ön tanısı ile
bölümümüze F-18 FDG PET-BT için yönlendirilmiş. PET-BT görüntülemede, her iki omuz, kalça,
diz, ayak bileği ve ayaktaki küçük eklemlerde sinovyal yapılarda hipermetabolik alanlar dikkati
çekmiş olup romatoid artrite sekonder enflamasyon ile uyumlu olduğu düşünülmüştür. Her iki
aksillada, her iki eksternal iliak ve inguinal alanlarda hipermetabolik lenf nodları saptanması üzerine
ayırıcı tanı için lenf nodlarından histopatolojik inceleme yapılmış. Sol aksiller lenf nodundan yapılan
biyopside reaktif lenfoid hiperplazi (folliküler tip) tanısı almıştır. Hasta romatoid artrit tedavisi için
janus kinaz inhibitörü (özellikle JAK1 ve JAK3) (tofacitinib) kullanmaktadır. Laboratuvar
tetkiklerinde; Antinükleer antikor (ANA) pozitif, C-reaktif protein(CRP): 11.626 (<0.5),
sedimentasyon:79 (1 saat), hemoglobin: 10.8gr/dl (12-18), hematokrit: 34.5(37-52), beyaz
küre(WBC):10,28 K/ul (4-10.8) saptanmıştır. RA de PET/BT kullanımı ile ilgili literatürde sınırlı bilgi
bulunmaktadır. Yapılan az sayıdaki çalışmada, eklemde sinovya enflamasyonunu göstermede PET/BT
‘nin etkin olduğu, manyetik rezonans görüntüleme (MR) deki pannus volümü ile F-18 FDG
tutulumunun korele olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca, anti-tümör nekroz faktör-alfa (TNF-alfa)
tedavisi verilen olgularda tedavi sonrası değerlendirmede, FDG uptake nin MR bulguları,
biyokimyasal ve klinik parametreler ile korele olduğu belirtilmektedir. Tofacitinib tedavisi altında
reaktif lenfoid hiperplazi gelişebileceği da gözönünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: F-18 Fdg, Pet-Bt, Romatoid Artrit, Enflamasyon
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SAĞLIKLI BİREYLERDE GLUTENSİZ DİYET KULLANILMALI MI?
Arş. Gör. Gizem Helvacı - Doç. Dr. Aslı Uçar
ÖZ
Glutensiz diyet, temel olarak çölyak tanısı almış bireylere uygulanan ve gluten içeren buğday, arpa,
çavdar, yulaf gibi tahılların tüketiminin kısıtlandığı bir diyet şeklidir. Ancak, çölyak hastalığı dışındaki
glutene duyarlılığı olduğu belirlenen bireylerde uygulanmasının etkin olduğu bilinmektedir. Bunların
dışında, otizm spektrum bozukluğu, şizofreni, ırrıtable bağırsak sendromu, romatoid artrit ve diyabet
hastalığı olan bireylerin de glutene karşı anormal bağışıklık yanıt gösterme riskine sahip olabileceği bu
nedenle glutensiz diyetten olumlu etki gösterebileceği düşünülmektedir. Son yıllarda ise, obezite ve
kronik hastalıklardan korunmak amacıyla sağlıklı bireylerin de glutensiz diyeti yaygın olarak
benimsediği görülmektedir. Bu derleme, sağlıklı bireylerde glutensiz diyetin etkinliğini,
uygulanabilirliğini, besinsel kalitesini ve potansiyel sonuçlarını değerlendirmek amacıyla
hazırlanmıştır. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu olmayan bireylerde glutensiz diyete bağlı kalmanın
önemli bir fayda sağlamadığı gösterilmektedir. Aynı zamanda, sağlıklı bireylerde ağırlık kaybına veya
daha sağlıklı bir yaşam tarzına katkı sağlamadığı bildirilmektedir. Sağlıklı bireyler üzerinde yapılan
araştırma sayısı henüz yeterli sayıda olmamasına karşın, mevcut çalışmalarda uzun süre glutensiz
diyete bağlı kalmaktan kaynaklanabilecek olumsuz sonuçlardan yola çıkarak, sağlıklı bireylere bu
diyet modelinin önerilmediği görülmektedir. Çünkü ihtiyaç olmadan, uzun süreli gluten kısıtlaması
demir, çinko, kalsiyum, magnezyum gibi mikro besin öğesi yetersizliklerine ve olumsuz psikososyal
sonuçlara yol açarak yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle, sağlıklı bireylerde
gluten açısından bir kısıtlama olmadan, yeterli ve dengeli bir beslenme programı daha uygun
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gluten, Sağlık, Yaşam Kalitesi, Glutensiz Diyet
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SLX5’İN OKSİDATİ VE OZMOTİK STRES YANITINA ETKİSİ
EFFECT OF SLX5 ON OXIDATIVE AND OSMOTIC STRESS RESPONSE
Dr. Öğretim Üyesi Pınar Buket Atalay
ÖZ
Slx5, ubikitinlenmiş protein hedeflerine, SUMOlasyon olarak adlandırılan tersinir bir protein
modifikasyonu aracılığıyla, kovalent olarak SUMO (ubiquitin related modifier) bağlayan Slx5/Slx8
SUMO-hedefli E3 ubikitin ligazının bir alt birimidir. SUMOlasyon transkripsiyon, DNA tamiri,
apoptoz ve senesens gibi bir çok önemli hücresel süreçte rol alır. İlaveten hipoksi, ısı şoku ve besin
stresi gibi çeşitli hücresel ve çevresel streslere yanıt olarak SUMOlanmış protein sayısında önemli bir
artış olduğunun gözlenmiş olması SUMOlasyonun stres cevabı ile ilişkili olduğuna işaret etmektedir.
Bu çalışmada, Slx5 in oksidatif stress ve ozmotik stress direncine etkisi Saccharomyces cerevisiae de
araştırılmıştır. Bu amaçla, slx5Δ mutantlarının H2O2 ile tetiklenen oksidatif stres ile sırasıyla sorbitol
ve NaCl ile tetiklenen ozmotik strese direci yabanıl tip hücrelerdekiyle spotlama, CFU ve H2DCFDA
analizleri kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, Slx5'in yokluğunun
mayada ozmotik strese karşı direnci azalttığını ancak oksidatif strese karşı direnci arttırdığını ortaya
koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Slx5, Oksidatif Stres Direnci, Ozmotik Stres Direnci, Saccharomyces cerevisiae.

Abstract
Slx5 is a subunit of the Slx5/Slx8 SUMO-targeted E3 ubiquitin ligase, which covalently conjugates
SUMO (ubiquitin related modifier) to ubiquitinated protein targets via a reversible post-translational
modification called SUMOylation. SUMOylation is involved in several important cellular processes
including transcription, DNA repair, cell division, apoptosis and senescence. Additionally, a
significant increase in the number of SUMOylated proteins has been observed in response to various
cellular and environmental stresses, such as hypoxia, heat shock, and nutrient stress, implying that
SUMOylation is associated with stress response. In this study, the effect of Slx5 on the resistance to
oxidative stress and osmotic stress was investigated in Saccharomyces cerevisiae. For this purpose,
resistance of slx5Δ mutants to H2O2-induced oxidative stress and sorbitol stress induced by sorbitol
and NaCl respectively, were compared to those of wild type cells using spotting, CFU (colony forming
unit) and H2DCFDA assays. Data obtained from this study revealed that the absence of Slx5 decreases
resistance to osmotic stress, however increases resistance to oxidative stress in yeast.
Keywords: Slx5, Oxidative Stress Resistance, Osmotic Stress Resistance, Saccharomyces cerevisiae.
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SON 2 YILDA ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE MULTİPL
SKLEROZ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRA İK
ÖZELLİKLERİ VE YERLEŞİM YERLERİNİN İNCELENMESİ
DEMOGRAPHIC FEATURES AND LOCATIONS OF MULTIPLE SCLEROSIS
PATIENTS IN ANTALYA WHO WERE ADMITTED TO ANTALYA TRAINING
AND RESEARCH HOSPITAL’S OUTPATIENT CLINIC IN LAST TWO YEARS
Dr. Burcu Yüksel
ÖZ
Multipl Skleroz merkezi sinir sisteminin kronik enflamatuar, demyelinizan, , aksonal dejeneratif hastalığıdır. 2040 yaş genç erişkinleri etkiler. Kadınlarda 2 kat daha sık görülür. 15 yaş altı ve 50 yaş üstü nadir görülür. MS,
coğrafik varyasyon gösteren bir hastalıktır. Dünyanın her bölgesinde eşit sıklıkta görülmez. MS için yüksek
riskli bölgeler; kuzey ve orta Avrupa, Amerika nın kuzeyi, Kanada, Avustralya nın güneyi, Yeni Zelanda ve
İsrail dir. MS te göç toplulukları üzerinde oldukça fazla çalışma yapılmıştır. MS prevelansının yüksek olduğu
bölgelerden düşük olduğu bölgelere göç edenlerde eğer göç yaşı 15 in altında ise prevelans göç edilen ülkeye
uymaktadır. 15 yaşından sonraki göçlerde ise prevelans terkedilen ülkeninki ile uyum göstermektedir. Buradan
yola çıkarak Antalya da yaşayan hastaların bölgesel dağılımını araştırmayı amaçladık. Son 2 yılda Multipl
Skleroz polikliniğine başvuran ve özelleşmiş aynı nörolog tarafından muayene edilen 50 hastanın demografik
özellikleri, doğum yerleri, 15 yaşına kadar yaşadıkları yerler, yerleştikleri il ve ilçeler kaydedildi, dağılımı
incelendi. Elli hastanın 36 sı (%72) kadın, 14 ü (%28) erkekti. Hastaların yaş ortalaması 37,32 9,05 idi. 17
hastanın (%34) doğum yeri Antalya ve ilçeleriydi. 21 hasta (%42) 15 yaşına kadar Antalya da yaşamıştı.
Hastaların 28 i (%56) Antalya merkezde, 22 si (%44) Antalya nın ilçelerinde ikamet etmekteydi. İlçeler içinde
de en sık Manavgat ta (%18) yerleşmişlerdi. Doğum yeri, 15 yaşına kadar yaşadığı yer bölgesel olarak
değerlendirildiğinde yedi bölge içinde en fazla Akdeniz bölgesi saptandı (sırasıyla %40, %52). Değişik
bölgelerdeki genetik ve çevresel faktörlerdeki değişiklikler MS prevalansını etkiler. Mevsimsel değişiklikler,
jeografik lokasyonlar ve etnisitenin de bu değişikler ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Gelecekte daha büyük
hasta grupları ile Türkiye nin yedi farklı bölgesinden edinilen verilerle daha anlamlı sonuçlara ulaşabiliriz.
Anahtar Kelimeler: Multipl Skleroz, Prevalans, Antalya, Akdeniz Bölgesi

Abstract
Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory, demyelinating disease of the central nervous system usually
starting in young adults aged between 20-40 years old. The disease is consistently more common in women, with
female-to-male ratios generally at 2:1.The cause of MS is multifactorial;both genetic and environmental factors
conribute to MS risk. MS shows geographical variations and prevalence varies between countries and is highest
in North America and Europe. The number of studies on the prevalence of MS in Turkey is insufficient. Thus,
we aimed to search the distribution of locations of patients in Antalya. Fifty MS patients were included to the
study who were admitted to outpatient clinic in last two years. Demographic features, birth places, places that
have been lived until fifteen years and province or districts which they have settled were recorded. Thirty six
patients (72%) were female, fourteen (28%) were male. Mean age of the patients was 37,32 9,05. Birth places of
17 (34%) patients were center or districts of Antalya. 21(44%) patients have been lived at least fifteen years in
Antalya. 28 patients (56%) have been living in central of Antalya while 22 patients (44%) have been living in
districts of Antalya. The maximum settlement inside the group of districts was seen in Manavgat (18%).
Including the seven regions of Turkey, when evaluating the birth places and places that have been lived until
fifteen years, the most settled region was found to be Mediterranean region (40%, 52%, respectively). The
prevalence of MS, which is known to be affected by genetic and environmental factors, varies in different
regions. It is considered that this variation is caused by different seasonal characteristics, geographic locations,
and ethnic profiles of the population. Future studies including all regions of Turkey would enlighten the
prevalence of MS in Turkey.
Keywords: Multiple Sclerosis, Prevalence, Antalya, Mediterranean Region
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SPOR KATILIMININ ATILGANLIK DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ NEDİR' SPOR
KATILIMI ATILGANLIK DÜZEYLERİ İÇİN ÖNEMLİ Mİ?
WHAT IS THE ROLE OF SPORT PARTICIPATION ON THE ASSERTIVENESS
LEVEL: DOES THE SPORT PARTICIPATION MATTER ON IT'
Doç. Dr. Korkmaz Yığıter
ÖZ
Bu araştırma, problem çözme becerisi ile spor yapma durumu arasındaki ilişkiyi ölçmek için
yürütülmüştür. Bu amaçla, toplam 224 üniversite öğrencisi (Yaş ortalamaları: =20,91 2,09)
araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma sürecinde, veri toplama aracı olarak, Problem Çözme
Beceri Envanteri katılımcıların problem çözme beceri düzeylerini ölçmek için kullanılmıştır. Elde
edilen verilerin analizi sonucunda, spor yapan ve spor yapmayan öğrencilerin problem çözme beceri
düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (0,001, p<0.05). Kadın ve erkek
öğrencilerin problem çözme beceri düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır
(0,223, p>0.05). Ayrıca, katılımcıların problem çözme beceri düzeyleri ile spor katılımları arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Atılganlık Düzeyleri, Spor Yapma Durumu, Fiziksel Aktivite.

Abstract
The present research was conducted in order to determine the relationship between assertiveness and
sport participation. To this end, a total of 224 students (Mage=20,91 2,09) voluntarily participated in
the study. In the process of this research, as data collection tools, Ratus Assertiveness Schedule (RAS)
was used to determine scores of the assertiveness levels in relation to participants. As a result of the
data collected, there was a significant statistically difference in assertiveness between students doing
sports and those not doing sports in participants (0,001, p<0.05). There was not a significant
statistically difference in assertiveness between male and female students (0,223, p>0.05). There was a
significant statistically relationship between assertiveness levels and sports participation.
Keywords: Assertiveness Levels, Participation in Sport, Physical Activity.
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SPOR KATILIMININ PROBLEM ÇÖZME BECERİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ NEDİR'
SPOR KATILIMI PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ İÇİN ÖNEMLİ Mİ?
WHAT IS THE ROLE OF SPORT PARTICIPATION ON THE PROBLEM SOLVING
SKILL: DOES THE SPORT PARTICIPATION MATTER ON IT'
Doç. Dr. Korkmaz Yığıter
ÖZ
Bu araştırma, problem çözme becerisi ile spor yapma durumu arasındaki ilişkiyi ölçmek için
yürütülmüştür. Bu amaçla, toplam 224 üniversite öğrencisi (Yaş ortalamaları: =20,91 2,09)
araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma sürecinde, veri toplama aracı olarak, Problem Çözme
Beceri Envanteri katılımcıların problem çözme beceri düzeylerini ölçmek için kullanılmıştır. Elde
edilen verilerin analizi sonucunda, spor yapan ve spor yapmayan öğrencilerin problem çözme beceri
düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (0,000, p<0.05). Kadın ve erkek
öğrencilerin problem çözme beceri düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır
(0,788, p>0.05). Ayrıca, katılımcıların problem çözme beceri düzeyleri ile spor katılımları arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Problem Çözme Becerisi, Spor Yapma Durumu, Fiziksel Aktivite

Abstract
The present research was conducted in order to determine the relationship between problem solving
skill and sport participation. To this end, a total of 224 students (Mage=20,91 2,09) voluntarily
participated in the study. In the process of this research, as data collection tools, Problem Solving
Inventory (PSI) was used to determine scores of the problem solving skill levels in relation to
participants. As a result of the data collected, there was a significant statistically difference in problem
solving skill between students doing sports and those not doing sports in participants (0,000, p<0.05).
There was not a significant statistically difference in problem solving skills between male and female
students (0,788, p>0.05). There was a significant statistically relationship between problem solving
skills and sport participation. These findings were evaluated and discussed in terms of problem solving
skills and sport participation of the participants.
Keywords: Problem Solving Skill, Participation in Sport, Physical Activity
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SPORCULARDA UYKU BOZUKLUĞUNUN ETKİLERİ VE BESLENME
ÖNERİLERİ
Arş. Gör. Gizem Helvacı - Ayşe Zülal Gündüz
ÖZ
Sporcuların iyileşme süreci ve optimum performansın sağlanmasında uyku düzeni önemli bir etkiye
sahiptir. 7-9 saatlik bir uyku sağlıklı yetişkinler için yeterli olurken, sporcular için bu sürenin daha
uzun tutulması ve 9-10 saat arasında uyumaları önerilmektedir. Uyku süresinde azalma, proinflamatuar sitokinlerin artışına yol açarak sporcularda performansı sınırlayan üst solunum yolu
enfeksiyonlarına yakalanma riskini arttırabilmektedir. Ayrıca, nöromusküler kontrolde değişikliklere
yol açarak yaralanma riskinin artmasına yol açabilmektedir. Uyku süresinde azalmayla birlikte
hormonel değişiklikler de meydana gelebilmektedir. Katabolik bir hormon olan kortizolün artışı;
büyüme hormonu(GH), insülin benzeri büyüme hormonu-1 (IGF-1) ve testosteron gibi anabolik
hormonların azalması vücut kompozisyonunun değişmesine, özellikle performans için önemli olan kas
kütlesinin azalmasına katkıda bulunabilmektedir. Hem normal bireylerde hem de sporcularda uyku
kalitesi; ışık, jetlag, genetik ve beslenme faktörlerinden etkilenir. Ayrıca sporcuların vücut ısısı, kalp
atışı ve sempatik aktivitelerindeki artış ve yarışma öncesi yaşadıkları kaygı uyku kalitesini,
verimliliğini ve süresini olumsuz etkileyebilen diğer faktörlerdir. Uykunun düzenlenmesinde önemli
rolleri olan serotonin ve melatoninin sentezini veya düzeylerini etkileyen besinlerin uykusuzluk
sorunu üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Protein içerikli yiyecekler seratonin öncüsü olan
triptofan içeriğinden dolayı önerilmektedir. Balık (>%5 yağ) elzem yağ asidi içeriği ile uyku
düzenleyici etkiye sahiptir. Kafeinden ise uzak durulması gerekmektedir. Bununla birlikte kiraz,
domates, ananas, portakal, kivi, elma ve muz melatonin içeren meyvelerdir ve tüketildiklerinde
melatonin düzeylerini arttırmaktadırlar. Takviye olarak ise, melatonin ve seratonin sentezinde rolü
olan triptofan, B grubu vitaminleri, magnezyum ve çinko mineralleri önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uyku, Spor, Beslenme
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STURGE-WEBER SENDROMU: OLGU SUNUMU
Arş. Gör. Dr. Hümeyra Tercanlı Alkış
ÖZ
Bu vaka raporunda dental kliniklerde nadiren karşılaşılan Sturge-Weber Sendromu lu genç yetişkin
bir hastanın fiziksel ve oral bulgularını sunmak amaçlanmıştır. Vaka Raporu: 22 yaşında bayan hasta
Akdeniz Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı na rutin
dental muayene için başvurdu. Hasta anamnezinde hastanın doğumdan sonra yedinci ayında teşhis
edilen Sturge-Weber Sendromu tanılı olduğu, üç kardeş oldukları ve bu hastalığın diğer kardeşlerde
olmadığı öğrenildi. Hasta glokom nedeniyle göz damlası kullanıyordu. Fiziksel muayenede hastanın
yüzünde, ellerinde ve kollarında bilateral olarak porto şarabı renkli nevus gözlendi. Hastada
makroşelitis vardı. İntraoral muayenede oral hijyen iyiydi. Yanakta da bilateral porto şarabı renkli
mukoza dikkat çekti. Gingival dokuda hiperplazi yoktu ancak hafif bir gingivitis vardı. Sol alt birinci
premolar dişin eksikti. Radyografik muayenede ise sağ alt birinci premolar dişin apeksinde radyoopak
alan görüldü. Yine sol alt birinci molar dişte sekonder çürük teşhis edildi. Sturge-Weber Sendromu
çoğunlukla çocukluk çağında tanı alan konjenital, kalıtsal olmayan bir hastalıktır. Birçok sistemi
etkileyebildiğinden ve çeşitli oral bulgular verdiğinden diş hekimleri açısından da önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Diş Hekimliği, Sturge-Weber Sendromu
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TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN BİREYSEL
İŞ YÜKÜ ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE INDIVIDUAL WORKLOAD PERCEPTION OF THE
PERSONNEL IN FOOD SERVICE SYSTEM
Dr. Öğretim Üyesi Hülya Kamarlı Altun - Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Seremet Kürklü
ÖZ
Özellikle hastanede toplu beslenme sistemlerinde (TBS) çalışan personellerde kısıtlı zaman aralıklarında 6 öğün
yemek hazırlama, örgütsel faktörler, yetersiz ücret, beraber çalıştıkları arkadaşlarının yetersiz iş performansı ve
fiziki çalışma alanlarının olumsuzluğu iş yükünün artışına neden olmaktadır. Bu araştırmada; TBS de çalışan
personellerin (aşçı, garson, gözetmen) bireysel iş yükü algısını belirlemek, iş yükü algı düzeyinin demografik
değişkenler ve meslek grubuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını değerlendirmek amaçlanmıştır. Tanımlayıcı
tipteki bu araştırmanın evrenini Akdeniz Üniversitesi Hastanesi mutfağında çalışan personeller, örneklemini ise
gönüllülük esasına göre anket formlarını doldurarak çalışmaya katılmayı kabul eden 87 kişi oluşturmuştur. TBS
de çalışan personellerin çalışma ortamlarına ilişkin algılarını ölçmek için Bireysel İş Yükü Algı Ölçeği ile
katılımcıların bağımsız değişkenlerle ilgili verilerini saptamak için Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma
verileri SPSS 21.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin yaklaşık yarısının
(%47.1) 31-40 yaş arasında ve tüm bireylerin yaş ortalamasının 33.5 7.32 yıl olduğu belirlenmiştir. Bireylerin
çoğunluğunun (%56.3) garson olduğu ve bireylerin dörtte üçünün vardiya usulü çalıştığı saptanmıştır. TBS
personelinin toplam bireysel iş yükü algısı ortalama 64.7 15.25 puan olarak belirlenmiştir. Bireylerin meslektaş
desteği alt grup puan ortalaması (23.4 7.37) en yüksek ve birim desteği puan ortalaması (3.8 2.04) ise en düşük
bulunmuştur. TBS personelinin yaş grupları, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve kurumda çalıştığı
sürenin bireysel iş yükü alt gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir
(p>0.05). Sadece bireylerin görev dağılımları ile meslektaş desteği ve birim desteği arasında anlamlı bir ilişki
olduğu görülmüştür (p<0.05). TBS personelinde meslektaş desteği (r=0.859), birim desteği (r=0.473), çalışma
ortamı algısı (r=0.647) ve mevcut işi sürdürme niyeti (r=0.434) alt boyutları ile toplam bireysel iş yükü algı
ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.01). Hastanede çalışan TBS personelinde iş
yükünün fazla olduğu belirlenmiş olup; güvenli, kaliteli ve etkin bir şekilde diyet hizmetlerinin sunulması
açısından bireysel iş yükünün değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: İş Yükü Algısı, Toplu Beslenme Sistemleri, Aşçı, Garson

Abstract
This study aims to determine the individual workload perception of the FSS personnel and to ascertain whether
the individual workload perception differs across demographic variables and occupational groups. The
population of this descriptive study consists of the personnel working in the kitchen of the Akdeniz University
Hospital, and the sample consists of 87 people who accepted to participate in the study by filling out the
questionnaire forms on a voluntary basis. Individual Workload Perception Scale was used to evaluate the
personnel s perception on their work environment and Personal Information Form was used to detect the
participants data related to the independent variables. Approximately half of the individuals (47.1%)
participating in the study were aged 31-40 years (33.5 7.32). 56.3% of the individuals were waiter and three
quarters of the individuals worked in shifts. Total individual workload perception of the FSS personnel was
detected as 64.7 15.25 on average. The mean score of the colleague support sub-group of the individuals was
the highest and the mean score of the unit support was the lowest. It was determined that FSS personnel did not
display a statistically significant difference across age groups, gender, marital status, educational status and
individual workload sub-groups. It was only seen that there was a significant association between the work
distribution of the individuals and the colleague&unit support (p<0.05). A positively significant correlation was
detected in FSS personnel between colleague support (r=0.859), unit support (r=0.473), work environment
perception (r=0.647) and intention to resume current work (r=0.434) subscales and total individual workload
perception scale (p<0.01). The workload of the FSS personnel working in the hospital was found to be high, and
it is necessary to evaluate the individual workload and develop solutions for the provision of dietary services in a
safe, high quality and efficient manner.
Keywords: Workload Perception, Food Service Systems, Chef, Waiter
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TÜRKİYE’ DE YAŞAYAN KADINLARIN DOĞUM TİPİ TERCİHİ: BİR
SİSTEMATİK DERLEME
Arş. Gör. Ayşe Deliktaş Demirci - Prof. Dr. Kamile Kabukcuoğlu
ÖZ
Doğum süreci; kadını gebelik, doğum ve postpartum dönemde birçok riskle karşı karşıya bırakabilir. Bu süreçte
karar verilmesi gereken önemli konulardan biri, kadının doğum şeklidir. Kadınların ve onlara yardımcı olan
sağlık profesyonellerin doğum tipine karar vermede tercihlerini etkileyen birçok medikal, sosyal ve emosyonel
faktörler vardır. Çalışma, kadınların doğum tipi tercihi ve bu tercihini etkileyen faktörleri incelemek amacıyla
sistematik derleme şeklinde yürütülmüştür. Çalışmada herhangi bir zaman kısıtlaması yapılmaksızın dâhil etme
kriterleri çerçevesinde Google Scholar, PubMed Medline ve EBSCOHOST CINAHL veri tabanlarında Türkçe
ve İngilizce anahtar kelimeler kullanılarak taramalar yapılmıştır. Sağlık profesyoneli olmayan kadınları ele alan
çalışmalar; gebelik durumu, doğum deneyimi ve bir önceki doğum tipi dikkate alınmaksızın derlemeye dâhil
edilmiştir. Bulgular: Çalışmaların büyük çoğunluğu (n=28) 2010 yılı ve sonrasında yayınlanmıştır. Çalışmaların
çoğunun örneklem grubunun obstetrik öyküsü bakımından heterojen olduğu, çalışma türünün ise tanımlayıcı
olduğu saptanmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarına göre; kadınların birçoğu doğal olması, bebek ve anne için daha
sağlıklı olması, iyileşme ve taburculuk süresinin daha hızlı olması, annenin daha fazla kontrol hissi yaşamak
istemesi, daha az kanama ve enfeksiyon riskinin olması nedeni ile vajinal doğumu tercih etmektedir. Sezaryen
seçiminin en temel nedeni ise doğum korkusu, bebeği riske atmayı istememe, doğum zamanını planlayabilme,
bilinen ya da tavsiye edilen bir doktorun doğumu yaptırabilme seçeneği ve sağlık profesyonelinin bireyi
yönlendirmesidir. Vajinal doğumun cinsel organlara zarar verebileceği, cinselliği etkileyebileceği düşüncesi,
epizyotomi ve ileri dönemde inkontinans olma korkusu anneleri sezaryen doğum isteğine yönlendirmektedir.
Kadınların doğum tipi tercihi, karmaşık bir karar verme süreci sonrasında gelişmektedir. Bu tercihe ulaşma
sürecinde yaşanan deneyimler ve tercihlerin nedenleri sağlık profesyonelleri tarafından sorgulanmalıdır. Sağlık
profesyoneli, bilgi düzeyini arttırmak için kadına gebelik/doğumu boyunca tarafsız bilgi vermek ile sorumludur.
Böylece kadına karar verebilme yeteneği kazandırılabilir. Eğitimde doğuma ilişkin tüm seçenekler sunulmalı,
kadın her bir doğum tercihine ilişkin riskleri ve yararları değerlendirmesi için desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Doğum, Kadın, Karar Verme, Sezaryen, Tercih Etme, Vajinal
Abstract
Birth process; may face many risks for women during pregnancy, birth and postpartum period. One of the
important issues to be decided in this process for the woman is the type of birth. There are many medical, social
and emotional factors that influence the preferences of women and the health professionals in deciding the type
of birth. The study was carried out as a systematic review in order to examine the women's type of birth
preference and the factors affecting this preference. In the present study, search were performed by using
Turkish and English keywords in Google Scholar, PubMed Medline and EBSCOHOST CINAHL databases
within the scope of inclusion criteria without any time restriction. Studies dealing with women without health
care professionals was included in the review regardless of parity, birth experience and previous birth type.
Results: The majority of the studies (n = 28) were published in 2010 and beyond. Most of the studies were
heterogeneous in terms of the obstetric history of the sample group and the study type was descriptive.
According to the results of these studies; many women prefer vaginal birth because it is natural, healthier for the
baby and mother, the recovery period is faster, the mother wants to experience more control, and there is less
bleeding and the risk of infection. The main reason of caesarean section is the fear of birth, not wanting to risk
for the baby, planning the birth time, giving the option of giving birth to a known or recommended doctor and
directed by the health care professional. The belief that vaginal birth can damage genital organs, may affect
sexuality, fear of episiotomy and incontinence in the future lead mothers to caesarean delivery. The birth type
preference of women develops after a complex decision making process. Health professionals should be
questioned about the experiences and preferences in the process of reaching this choice. In order to increase the
level of knowledge, the health professional is responsible for giving the woman impartial information throughout
her pregnancy / birth. Thus, the ability to decide women can be gained. All options for birth in education should
be presented, and the woman should be encouraged to assess the risks and benefits associated with each birth
preference.
Keywords: Birth, Woman, Decision Making, Caesarean, Preference, Vaginal
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ÜLKEMİZDE KURULU OLAN SAĞLIK KURULUŞLARININ UYGULAMIŞ
OLDUKLARI KALİTE STANDARTLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF QUALITY STANDARDS OF HEALTH INSTITUTIONS
ESTABLISHED IN TURKEY
Arş. Gör. Aysu Buldum - Dr. Öğretim Üyesi Berat Barış Buldum
ÖZ
Kalite, tarih boyunca insan hayatını etkileyen ve onunla birlikte var olan, yaşayan bir olgudur. İnsanlık
tarihi sürecinde temel konularla ilgili olan kalite, eski Mısırlıların piramit mezarları yapımında
kullandıkları taşların kalitesiyle süreci aktif olarak başlatmışlardır. Günümüzde kalite olgusunun
olmadığı bir alan yoktur. Özellikle insan sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda kalite, olmazsa
olmazlardandır. Sağlık sektöründe kalite, hastaya sunulan hizmet ile başlayıp, tıbbi cihaz yönetimine
kadar geniş bir yelpazede incelenmektedir. Ülkemizde kalite yönetim sistemi sağlık ile alakalı tüm
alanlarda oluşturulmuş olup, sürekli gelişmekte ve revize edilmektedir. Doğan ihtiyaçlar ve gelişen
teknoloji bu değişimde önemli etkenlerdir. Bu çalışmada ülkemizdeki sağlık kuruluşlarının uygulamış
oldukları kalite standartları ve yönetim sistemlerinin geçmişten günümüze kadar olan süreçte
uygulanma yöntemlerine ek olarak standartların takibi, sağlık kurum ve kuruluşlarımıza uyarlanması,
süreç içinde yaşanan zorluklar incelenmiştir. Başarılı olan uygulamalara ek olarak gerekli öneriler
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hastane, Kalite, Sağlık, Iso

Abstract
Quality is a living phenomenon that has influenced and contributed to human life throughout history.
The quality which is related to the basic subjects in the history of humanity, started the process
actively with the quality of the stones used by the ancient Egyptians in the construction of pyramid
tombs. Today, there is no area of quality. Quality is of paramount importance, especially in matters of
direct concern to human health. Quality in the health sector starts with the service provided to the
patient and is examined in a wide range from medical device management. In our country, the quality
management system has been established in all areas related to health and is constantly developing and
revising. Born needs and developing technology are important factors in this change. In this study,
quality standards and management systems applied by health institutions in our country in the process
from the past to the present in the process of monitoring the standards, adaptation to health institutions
and organizations, difficulties in the process were examined. In addition to successful applications,
necessary recommendations are presented.
Keywords: Health, Hospital, Iso, Quality.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYONEL ETKİNLİK
TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
DETERMINATION OF RECREATIONAL ACTIVITY PREFERENCES OF
UNIVERSITY STUDENTS: THE CASE OF THE AKDENIZ UNIVERSITY
Dr. İlkay Orhan
ÖZ
Rekreasyon; bireylerin, serbest zamanlarında, eğlenmek, dinlenmek ve öğrenmek amacıyla, gönüllü
olarak gerçekleştirdikleri etkinliklerdir. Rekreasyon etkinliklerinin tercih edilme oranlarının
belirlenmesi, rekreasyonel amaçlı açık ve kapalı alanların düzenlenmesinde belirleyici unsurlardan
birisidir. Araştırmanın amacı, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılım
tercihlerini ve bu etkinliklere katılım sürelerini belirlemektir. Araştırmada bilgi toplama aracı olarak
kullanılan anket tek bölümden oluşmaktadır. Araştırmaya farklı okullarda öğrenim gören 100 öğrenci
katılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler sayısal ve yüzdelik dağılımları SPSS istasistik 22
programında değerlendirilerek tablolar halinde gösterilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin
%59 unu erkek öğrenciler oluştururken %41 ini kadın öğrenciler oluşturmaktadır. Birinci tercihin
birincisi %34 futbol branşı (Erkek %49.2, Kadın %12.2), ikincisi %7.0 dans branşı (Erkek %3.4,
Kadın %12.2), üçüncüsü ise %6.0 voleybol branşı (Erkek %5.1, Kadın %7.3). İkinci tercihin birincisi
%16.0 yüzme branşı (Erkek %18.6, Kadın %12.2), ikincisi %9.0 fitness branşı (Erkek %11.9, Kadın
%4.9), üçüncüsü ise %8.0 dans branşı (Erkek %6.8, Kadın %9.8). Üçüncü tercihin birincisi %11.0
bilgisayar branşı (Erkek %11.9, Kadın %9.8), ikincisi %10.0 masa tenisi branşı (Erkek %11.9, Kadın
%7.3), üçüncüsü ise %7.0 yüzme branşı (Erkek %10.2, Kadın %2.4). Haftada kaç gün etkinlik
yaptıkları değerlendirildiğinde öğrencilerin birinci tercihlerinde, 1-2 gün rekreasyonel etkinlik
yapanlarda; erkeklerin oranı %44.1, kadınların oranı %53.7, genel oran ise %48 dir. 3-4 gün
rekreasyonel etkinlik yapanlarda; erkeklerin oranı %40.7, kadınların oranı %34.1, genel oran ise
%38 dir. 5-6 gün rekreasyonel etkinlik yapanlarda; erkeklerin oranı %10.2, kadınların oranı %2.4,
genel oran ise %7 dir. 7 gün rekreasyonel etkinlik yapanlarda; erkeklerin oranı %5.1, kadınların oranı
%9.8, genel oran ise %16 dır. Haftada kaç saat etkinlik yaptıkları değerlendirildiğinde; birinci
tercihlerinde 1-3 saat rekreasyonel etkinlik yapanlarda; erkeklerin oranı %61, kadınların oranı %63.4,
genel oran ise %62 dir. 4-6 saat rekreasyonel etkinlik yapanlarda; erkeklerin oranı %20.3, kadınların
oranı %22, genel oran ise %21 dir. 7-9 saat rekreasyonel etkinlik yapanlarda; erkeklerin oranı %8.5,
kadınların oranı %2.4, genel oran ise %6 dır. 10 + saat rekreasyonel etkinlik yapanlarda; erkeklerin
oranı %10.2, kadınların oranı %12.2, genel oran ise %11 dir. Araştırmaya katılmış olan öğrencilerin
birinci tercihlerinde hangi organizasyon türüyle katıldıkları oranlarında; Bireysel girişimle katılan
erkeklerin oranı %67.8, kadınların oranı %75.6, genel oran ise %71 dir. Sporcu olanlarda erkeklerin
oranı %13.6, kadınların oranı %7.3, genel oran ise %11 dir. Toplulukla katılanlarda erkeklerin oranı
%15.3, kadınların oranı %17.1, genel oran ise %16 dır. Üniversite spor kulübüyle katılanlarda
erkeklerin oranı %3.4, kadınların oranı %0, genel oran ise %2 dir. Sonuç olarak, üniversite
öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklerde tercihlerinin farklı spor branşlarından oluştuğu belirlenmiştir.
Bu da açık ve kapalı spor alanlarının, üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yapıda
organize edilmesinin önemini arttırmaktadır. Katılım etkisi değerlendirildiğinde ise çoğunlukla
katılımın bireysel olduğu ikinci sırada da öğrenci toplulukları olduğu belirlenmiştir. Öğrenci
topluluklarına verilen önemin arttırılması gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Rekreasyonel Etkinlik, Üniversite, Öğrenci.

Abstract
Recreation is the activities that individuals voluntarily perform in their free time to have fun, relax and
learn. The determination of the preference rates of recreation activities is one of the determining
factors in the organization of open and closed areas for recreational purposes. The aim of the study is
to determine the participation preferences of Mediterranean University students in recreational
activities and the duration of participation in these activities. The questionnaire used as a means of
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collecting information in the research consists of one part. 100 students from different schools
participated in the study. The numerical and percentage distributions of the data obtained in the study
were evaluated in SPSS program 22 and shown in tables. According to the results of the study, 59% of
the students were male and 41% were female. According to the first preferences, the first 34% were
football (Male 49.2%, Female 12.2%); the second 7.0% dance (Male 3.4%, Female 12.2%); the third
6.0% volleyball (Male 5.1%, Female 7.3%). According to the second preferences, the first 16.0% were
swimming (Male 18.6%, Female 12.2%), the second 9.0% fitness (Male 11.9%, Female 4.9%), the
third 8.0% dance (Male 6.8%, Female 9.8%). According to the third preferences, the first one is 11.0%
computer (Male 11.9%, Female 9.8%), the second one is 10.0% Table Tennis (Male 11.9%, Female
7.3%) and the third one is 7.0% (Male 10.2%, Female 2.4%). Considering how many days a week they
performed, the first choice of the students, 1-2 days of those who have a recreational activity; the rate
of men is 44.1%, the rate of women is 53.7% and the general rate is 48%. Those who have a
recreational activity for 3-4 days; the rate of men is 40.7%, the rate of women is 34.1% and the general
rate is 38%. 5-6 days who have a recreational activity; the rate of men is 10.2%, the rate of women is
2.4% and the general rate is 7%. 7 days for those who have a recreational activity; the rate of men is
5.1%, the rate of women is 9.8% and the general rate is 16%. How many hours a week were evaluated;
the rate of men who have a recreational activity of 1-3 hours during their first choice is 61%, the rate
of women is 63.4% and the general rate is 62%. The rate of men who have performed 4-6 hours of
recreational activity is 20.3%, the rate of women is 22% and the general rate is 21%. 7-9 hours for
those who have recreational activity; the rate of men is 8.5%, the rate of women is 2.4% and the
general rate is 6%. For those who have 10 + hours of recreational activity; the rate of men is 10.2%,
the rate of women is 12.2% and the general rate is 11%. When the students who participated in the
research were examined with the type of organization in their first choice; the rate of males
participating in the individual intervention is 67.8%, the rate of women is 75.6% and the overall ratio
is 71%. The rate of men in sportsmen is 13.6%, the rate of women is 7.3% and the general rate is 11%.
The rate of men in the community is 15.3%, the rate of women is 17.1% and the general rate is 16%.
The rate of men in the participation of the university sports club is 3.4%, the rate of women is 0% and
the general rate is 2%. As a result, it is determined that university students' preferences in recreational
activities are composed of different sports branches. This increases the importance of organizing
indoor and outdoor sports facilities in a structure that can meet the needs of university students. When
the participation effect was evaluated, it was determined that participation was mostly individual and
student communities were the second. It is thought that the importance given to student communities
should be increased.
Keywords: Recreation, Recreational Activity, Student, University.
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VENTRİKÜL DESTEK CİHAZLI HASTALARDA STİGMALARIN ÖTESİNDE
MULTİDİSPLİNER YAKLAŞIMLA GÜVENLİ CİNSELLİK
MULTIDISPLINARY APPROPRIATE SAFETY SEXUALITY IN PATIENTS WITH
VENTRICULAR SUPPORT DEVICES
Arş. Gör. Hafize Savaş - Doç.Dr. Fatma Cebeci
ÖZ
“Göğsü kınalı bir serçe varmış. Gök gürlediği zaman tir tir titreyerek, yere yatar, gök yıkılmasın diye de ayaklarını
havaya kaldırırmış. Bir yandan da “korkumdan kırk kantar yağım eriyor” dermiş.Bir gün birisi, “sen kendin kırk kantar
gelmezsin, korkudan kırk kantar yağın nasıl eriyecek?” demiş. Bunun üzerine serçe şöyle cevap vermiş “herkesin
kendine göre dirhemi, kantarı var, siz ne anlarsınız?” Ventrikül destek cihazları ileri evre kalp yetersizliğinin
tedavisinde kullanılmakta, hastaların sağlıklarını olumlu etkilemekte ve yaşam kalitelerini arttırmaktadır. Hastaların
fonksiyonel kapasitelerini arttıran bu cihazların cinselliği de olumlu etkileyeceği düşünülebilir. Ancak çalışmalarda
hem erken hem de geç dönemde hastaların cinsel sağlıklarının olumlu yönde etkilenmediği bildirilmektedir. Cinsel
sağlık sorunlarının kardiyak fonksiyon bozukluğundan, medikal tedavilerin yan etkilerinden, eşlik eden hastalıklardan
ve depresif duygu durumundan kaynaklandığı bildirilmiştir. Uluslararası literatürde hastaların cinsel ilişki sırasında
kendilerine, cihaza ve partnerine karşı çeşitli korkular yaşadığı bu durumun cinsel isteksizlik, cinsel uyarıcı ilaç
kullanımı, anksiyete, depresyon hatta cinsel ilişkinin olamamasına yol açtığı, hastaların cinsel sağlıklarına yönelik
bilgi gereksinimlerinin olduğu bildirilmiştir. Birçok kültürde olduğu gibi ülkemizde de sosyal ve dini normlardan
etkilenen, tabu olarak görülen ve göz ardı edilen cinsellik; sağlık profesyonellerinin de ihmal ettiği bir konudur.
Biyolojik, psikososyal ve kültürel yönleriyle cinsellik, hastaların genel sağlık durumunu ve yaşam kalitesini etkileyen,
uluslararası anlaşmalarda güvence altına alınmış, temeli insan haklarına dayanan, hayatın ayrılmaz bir parçasıdır ve
tüm yaşamı kapsar. Cinsellik çok yönlü iyilik halidir; sadece cinsel organları değil tüm bedeni ve aklı içeren bir aile
dinamiğidir. Cinsellik anlayışının bir parçası olan utanma, çekinme, gizleme davranışları bu konuda yardım almayı
zorlaştırmaktadır. Cinsel tepkinin en çok kardiyovasküler sistemi etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı
ventrikül destek cihazlı hastaların cinsel sağlık sorunlarına dikkat çekmek ve ortaya çıkabilecek ek sorunlara engel
olmaktır. Etkin iletişim becerileriyle cinsel öykü almak, hastanın genel durumuna uygun eğitim ve danışmanlıklarla
olası sorunlar önlenebilir.
Anahtar Kelimeler: Vdc, Lvad, ventrikül Destek Cihazı, cinsellik, sexuality, care

Abstract
“ There was a sparrow with a condemned chest. When the thunder is thundering, she trembles, and lies down, and
raises her feet so that the sky does not fall. At the same time, I said yağ I'm weighing 40 kilos of fats. ” Someday
someone said, You don't come to your own forties, how you're going to freak out your 40-kilogram fat? On top of that,
the sparrow replied, everyone has his own dirham and cantata, what do you know? Ventricular support devices are
used in the treatment of advanced heart failure, affect the health of patients positively and increase their quality of life.
It is thought that these devices which increase the functional capacity of the patients will affect the sexuality positively.
However, it is reported that the sexual health of the patients is not affected positively in both early and late period. It
has been reported that sexual health problems are caused by cardiac dysfunction, side effects of medical treatments,
concomitant diseases and depressive mood. In the international literature, it has been reported that patients experience
various fears against themselves, the device and their partner during sexual intercourse, leading to inability to have
sexual reluctance, sexual stimulant drug use, anxiety, depression or even sexual intercourse, and they have information
needs related to their sexual health. As in many cultures, sexuality in our country, affected by social and religious
norms, seen as taboo and ignored; health professionals are also neglected. Biological, psychosocial and cultural aspects
of sexuality are an integral part of life which is based on human rights, which is based on human rights, which affects
the general health and quality of life and is guaranteed in international agreements, and covers the whole life. Sexuality
is a multi-faceted state of well-being; It is a family dynamic that involves not only the sexual organs but also the whole
body and mind. The shame, wince and hiding behaviors, which are part of the sexual understanding, make it difficult
to get help in this regard. It is known that the sexual response affects the cardiovascular system. The aim of this study
is to draw attention to the sexual health problems of patients with ventricular assist device and to prevent additional
problems that may arise. Possible problems can be prevented by taking sexual history with effective communication
skills and by training and counseling appropriate to the general situation of the patient.
Keywords: Lvad, Ventricular Assit Devices, Sexuality, quality of Life, care
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YETİŞKİN KİCK BOKS SPORCULARINDA 6 HAFTALIK DENGE
EGZERSİZLERİNİN STATİK DENGEYE ETKİSİ
THE EFFECT OF 6-WEEK BALANCE EXERCISES ON STATIC BALANCE IN
ADULT KICK BOXING ATHLETES
Yusuf Örs - Dr. Öğretim Üyesi Zeynep İnci Karadenızlı
ÖZ
Çalışmanın amacı, yetişkin kick boks sporcularında 6 hafta süre ile yapılan denge egzersizlerinin
(yerde ve bosu topu ile) statik denge değerlerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmamıza katılmaya
gönüllü, 20 erkek kick boks sporcusu ile çalışma grubu oluşturuldu. Katılımcılar 18 yaş üstü
sporculardan oluşturuldu, ayrıca spor yaşı 3 ay olanlar çalışmaya dahil edildi. Son 2 iki yılda alt
ekstremitede herhangi bir sportif yaralanma geçirmemiş olanlar çalışmaya alındı. Sporculara 6 haftalık
denge antrenmanları öncesinde ön testler, sonrasında da son testler uygulandı. Denge çalışmaları için
yer egzersizleri ve bosu denge topları kullanıldı. Statik denge testleri için flamingo denge tahtası
kullanıldı. Testlere katılan sporcular hakkında ve testin nasıl uygulanacağı konusunda bilgi verildi,
yazılı katılım onayı belgesi katılımcılar tarafından imzalandı. Sporcuların boy, vücut ağırlığı, beden
kütle indeksi (ağırlık /boy²) değerleri hesaplandı. İstatistiksel verilerin belirlenmesinde SPSS 17
versiyon programı kullanıldı. Verilerin analizinde sporcuların aritmetik ortalama ve standart sapmaları
alındı. Ön/son test ortalama değerleri Non-parametrik testlerden Wilcoxon testi ile değerlendirildi,
anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Araştırma sonucunda, dövüş sporlarında ve benzer
branşlarda yapılan denge antrenmanlarının, ring ve minder üzerinde performansı olumlu yönde
etkileyeceği düşünülmektedir. Yapılan çalışma bu düşünceyi destekler nitelikte olup bundan sonraki
yapılacak olan çalışmalarda ve antrenman programlarında kullanılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kick Boks, Statik Denge, Bosu Topu

Abstract
The aim of our study was to investigate that the effect of 6-week balance exercises with BOSU ball on
static balance in adult kick boxing athletes. Volunteer male kick boxing athletes (n= 20) were
organized to participate in the study. Participants were composed of athletes over the age of 18 and
those with a sports age of 3 months were included in the study. The participants who had not had any
sportive injuries in the lower extremity in the last 2 years were included in the study. Pre-tests and
post-tests were applied to athletes before 6-week balance training. Mat exercises and BOSU balls were
used for balance exercises. Flamingo balance board was used for static balance tests. The participants
were informed about the athletes participating in the tests and how the test will be implemented.
Height, body weight, body mass index (body weight / (body height2) values of the athletes were
calculated. SPSS 17 version program was used to determine the statistical data. In the analysis of the
data, arithmetic mean and standard deviations of the athletes were taken. Pre / post-test mean values
were evaluated with Wilcoxon test from non-parametric tests and significance level was accepted as
p< 0.05. As a result of the research, it is thought that balance training in martial sports and similar
branches will affect the performance on the ring and mattresses positively. This study supports this
idea and it can be suggested to be used in future studies and training programs.
Keywords: Kick Box, Static Balance, Bosu Ball
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CİMNASTİK SPORCULARININ VÜCUT KOMPOZİSYONU İLE PERFORMANS
PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN BODY COMPOSITION AND PERFORMANCE
PARAMETERS IN GYMNASTIC ATHLETES
Arş. Gör. Gizem Helvacı - Ayşe Zülal Gündüz
ÖZ
Üst düzey estetik ve zarafet gerektiren cimnastik sporunda düşük vücut yağ oranının, estetik sunum ve hareket
yeteneğini geliştirerek performans üzerinde yararlı etkilerinin olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma, üst düzey
cimnastik sporcularının boy, kilo, vücut yağ yüzdesi ve kas kütlesini içeren vücut kompozisyonu değişkenlerinin
performans parametreleri (sıçrama ve denge) üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.
Araştırmaya yaşları 14-25 arasında değişen 50 elit cimnastikçi katılmıştır. Sporcuların vücut kompozisyonlarını
belirlemek için Biyoelektrik Empedans Analizi(BİA) yapılmıştır. Sıçrama yeteneğini değerlendirmek amacıyla
“Çoklu Sıçrama Testi” uygulanmıştır. Denge parametrelerini ölçmek için ise “Y Balance Test” uygulanmıştır.
Bulgularımıza göre, cimnastik sporcularının vücut yağ yüzdesi ortalamaları 16.62 6.20, yağ kütlesi ortalamaları
7.87 3.02, kas kütlesi ortalamaları 39.18 10.66 dır. Vücut yağ oranı %14 ten az olan sporcuların sıçrama
yüksekliği ortalamaları (ort=26.18 cm), yağ oranı %14-21 arasında olan sporcuların sıçrama yüksekliği
ortalamalarından (ort=23.02 cm, p=0.012) ve yağ oranı %21 in üzerinde olan sporcuların sıçrama yüksekliği
ortalamalarından (ort=21.52 cm, p=0.001) anlamlı derecede yüksektir. Sıçrama yüksekliği ile yağ kütlesi ve yağ
yüzdesi arasında negatif bir korelasyon (sırasıyla r= -0.397 p=0.004; r= -0.533, p=0.000) bulunurken; kas
kütlesi, BKİ, kilo ve boy ile sıçrama yüksekliği arasında pozitif bir korelasyon bulunmuştur(sırasıyla r=0.473
p=0.001; r=0.282 p=0.047; r=0.385 p=0.006; r=0.422 p=0.002). Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ile denge yetisi
arasında bir ilişki gözlemlenmezken, yağ yüzdesi azaldıkça denge yetisi olumlu etkilenmiştir(p<0,05). Sonuç
olarak vücut kompozisyonu spor performansını etkilemektedir. Cimnastik sporcularında performansı arttırmak
için vücut kompozisyonunun iyileştirilmesi amaçlanmalıdır. Sporculara vücut bileşiminin performans üzerindeki
etkisiyle ilgili bilgilendirmelerin yapılması, kas kütlesinin arttırılması ve yağ yüzdesinin belirli oranlarda
korunması için uygun egzersiz ve beslenme programlarının planlanması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Cimnastik, Denge, Sıçrama, Vücut Kompozisyonu

Abstract
It is considered that having a low body-fat percentage in gymnastics, which requires a high-level of aesthetic
properties and elegance, has beneficial effects on performance by improving aesthetic appearance and ability of
movement. This study was carried out to assess the effect of body composition variables of height/weight/body
fat percentage/muscle-mass of elite gymnastic athletes on the performance parameters(vertical jumping-balance).
Fifty athletes whose ages ranged between 14 and 25 volunteered to participate in this research. Bioelectrical
Impedance Analysis(BIA) was performed to determine the athletes body composition. “Repetitive Vertical
Jumping Test” and Y-Balance Test(YBT)” was used to evaluate the jumping and to measure the balance
parameters. Our findings showed that of athletes, the mean of the body fat percentage was 16.62 6.20, the mean
of fat-mass was 7.87 3.02, and the mean of muscle-mass was 39.18 10.66. The average of the height of vertical
jumping of athletes whose body fat percentage(mean=26.18cm) was less than 14% was found to be higher
significantly than that of the height of vertical jumping of athletes whose body fat percentage(mean=23.02cm,
p=0.012) was between 14%-21% and that of the height of vertical jumping of athletes whose body fat
percentage(mean=21.52cm, p=0.001) was greater than 21%. There was a negative correlation(r=-0.397/p=0.004;
r=-0.533/p=0.000, respectively) between vertical jumping height and fat-mass and percentage. However, there
was a positive correlation between muscle-mass, BMI, weight, height and vertical jumping
height(r=0.473/p=0.001; r=0.282/p=0.047; r=0.385/p=0.006; r=0.422/p=0.002, respectively).While there was
no-correlation between body weight, height and balance ability, the decreased fat percentage positively affected
balance ability(p<0.05). As a result, body composition affects sports performance. It should be improved the
body composition in order to improve the performance of athletes.Athletes should inform about the effect of
body composition on performance.Therefore, proper exercise and dietary programs should be performed to
increase muscle-mass and to keep body fat percentage at a certain level.
Keywords: Gymnastics, Balance, Vertical Jumping, Body Composition
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İKTİDAR VE ANA MUHALE ET PARTİLERİNİN SEÇMENLERİNİN BAKIŞ
AÇILARIYLA PARLAMENTER SİSTEM VE BAŞKANLIK SİSTEMİ
KARŞILAŞTIRMASI
COMPARISON OF THE PARLIAMENTARY SYSTEM AND THE PRESIDENTIAL
SYSTEM WITH THE VIEWPOINT OF THE VOTERS OF THE RULING AND MAIN
OPPOSITION PARTIES
Muhammed Kürşat Acar
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, parlamenter sistem ve başkanlık sisteminin karşılaştırmasını yaparak avantajlarını ve dezavantajlarını
irdelemek ayrıca cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başkanlık sistemine uygunluğunu incelemektir. Çalışmanın yöntemi
derleme olup, bu konuda bilimsel kitap, makale, dergi vb. materyaller kullanılmıştır. Çalışma dört ana bölümden
oluşmaktadır: Birinci bölümde; Parlamenter sistemin gelişim süresi, olumlu ve olumsuz yanları, Başkanlık Sistemi nin ortaya
çıkışı, sert kuvvetler ayrılığı ile bu sistemin olumlu ve olumsuz yanları son olarak Başkanlık Sistemi ve Parlamenter sistemin
karşılaştırılması yapılarak her iki sisteminde avantajları ve dezavantajları değerlendirilerek incelenmiştir. İkinci bölümde;
Yasama, yürütme ve yargı erkleri ayrı ayrı ele alınarak 1924, 1961 ve 1982 anayasalarına göre meclis yapısı incelenmiş ve
cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Amerika Birleşik Devletleri ndeki başkanlık sistemi ile madde madde karşılaştırması
yapılarak başkanlık sistemine uygunluğu incelenmiştir. Üçüncü bölümde; İktidar ve ana muhalefet partilerinin seçmenleri
bazında her iki sisteme de bakış açıları değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde ise; 11.02.2017 tarihli ‘29976 sayılı ‘67771
numaralı kanun ile resmi gazete de yayımlanmış olan ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Metni yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hükümet Sistemleri, Parlamenter Sistem, Başkanlık Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Abstract
The aim of this study is via a comparison between the parliamentary and presidential systems to display their advantages and
disadvantages and additionally to analyse the congruence of the presidential government system with the presidential system.
While the method used in the study is compilation, scientific books, articles, journals, etc. are utilized in the subject. The
study is comprised of three main sections. In the first section, through the analysis of the development process of the
parliamentary system, its advances and negative sides, the advent of presidential system, strict division of powers, the
positive and negative sides of this system and lastly a comparison between the parliamentary and presidential systems, the
advantages and disadvantages of both systems have been evaluated. In the second section, by separately analyzing the
legislative, executive and judiciary powers and depending on the constitutions of 1924, 1961, and 1982 the structure of the
parliament has been examined. By way of article-by-article comparison of the presidential government system with the
presidential system effective in the United States of America, the congruence of the first to the presidential system is
analysed. In the third section, on the basis of the voters of the ruling and opposition parties the viewpoints on both systems
are evaluated. In the democratic systems, bottlenecks in the system are overcome by way of elections. If not, political,
sociological, economic and cultural conflicts might culminate in coup d états. In Turkey, the democratic system has been
interrupted by military coups and memorandums. Problems of this kind lead towards questions with regard to the efficiency
of the powers of the state. In the study the condition of parliamentary and presidential systems across such and similar threats
has been taken into consideration.
Keywords: Government Systems, Parliamentary System, Presidential System, Presidential Government System.
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( ن موذجارب ة ال شاعر ع بد ال رحمع لى ال نص اإلب داعي ت ج قيقحتلا ةعانص ةيانج/ن ب ارود
THE COMPLETION POETIC WORKSK OF ABDUL RAHMAN BAROUD
CRITICAL NOTES
Prof.Dr. İbrahim Kofahi
ÖZ
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Anahtar Kelimeler:

ص إل

Abstract
This research tries to comment on the book of «The Complete Poetic Works for Dr. Abdul Rahman
Barou, which is issued from Palestine Corporation for Culture (Damascus 2010). Dr. Osama Joma AlAshgar has been delegated to collect, gather and comment on it. Some systematic and investigative
observations, not few, have been registered. These observations have their clear affect in the
deformation of the peot and of mavy of his poems. This was through taking it out in a manner lacks
for the simplest basics of systematic approach and the correct rules of scientific publication. Often,
this is due to lack proficeincy, and lack of investigatvie experience. Therefroe, the diwan of poet came
contrary to what is expected by his owner, who was caring with producing his poetry to reflect what
he suffers, and what he do to revise and improve it.
Keywords: Abdul Rahman Baroud Critical Notes
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1768-1774 OSMANLI RUS SAVAŞINA AKDENİZ’DEN (KIBRIS) BAKMAK
LOOKING FROM MEDITERRANEAN (CYPRUS): OTTOMAN-RUSSIAN WAR OF
1768-1774
Doç. Dr. Güven Dınç
ÖZ

Osmanlı Rus ilişkileri 15. yüzyıla kadar götürülse de ilişkilerin yoğunlaştığı dönem 18. ve 19.
yüzyıllardır. Bu süreçte Rusya güneye inme siyasetinin bir sonucu olarak sürekli Osmanlı Devleti ile
karşı karşıya geldi. 18. ve 19. yüzyıllar Osmanlı Devleti için Rusya kâbusu ile geçmiştir denilebilir. Bu
süreçte alınan en ağır mağlubiyetler Rusya karşısındadır ve bunlar devletin dağılmaya doğru gidişatını
hızlandırdı. Devleti dağılmaya götüren bu savaşlardan biri 1768-1774 yıllarında yaşandı. Bu savaşta
Osmanlı Devleti ağır bir mağlubiyetle birlikte Balkanlarda ve Kırım da geniş topraklar kaybetti. 17681774 savaşı başlangıçta Balkanlar, Kafkasya ve Karadeniz de cereyan etti. Bu yüzden Akdeniz in
savaştan doğrudan etkilenebileceği düşünülemezdi. Zira Osmanlı devletinin daha öncesinde yaptığı
savaşlarda Akdeniz çoğu zaman savaş alanı olmamıştı. Hatta Ruslarla yapılan önceki savaşlarda
Akdeniz de hiçbir mücadele yaşanmamıştı. Ancak Akdeniz savaşın ilk yıllarından itibaren savaştan
etkilenen bölgelerden biri oldu. Bu çalışmada 1768-1774 savaşının Akdeniz deki mücadele alanı
Kıbrıs adası üzerinden irdelenmektedir. Bu savaş başlangıçta Balkanlar, Kafkasya ve Karadeniz de
cereyan etse de 1770 yılından itibaren Akdeniz e de yayılarak Rus tehlikesi Kıbrıs adasını da tehdit
eder hale geldi. Rus donanması Temmuz 1770 başlarında Çeşme de bulunan Osmanlı donanmasını
ağır bir şekilde mağlup ettikten sonra Akdeniz de dolaşmaya başladığından Kıbrıs adasına da saldırma
ihtimali belirdi. Bu yüzden Kıbrıs adasında gerekli silah, mühimmat ve diğer güvenlik önlemleri
alındı. Bu kapsamda eksik silah ve mühimmat tespit edilerek tedarik edildi ve muhafaza için adaya
asker takviyesi yapıldı. Neticede Rus donanmasının Kıbrıs a muhtemel bir saldırısı gerçekleşmedi.
Ancak Kıbrıs bu savaşla birlikte İstanbul un zahire iaşesinde önemli merkezlerden biri haline geldi.
Kıbrıs ahalisine savaş dolayısıyla ek vergiler yüklendi.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Rus, Savaş, Akdeniz, Kıbrıs
Abstract
Although Ottoman-Russian relations have been traced back to the fifteenth-century, intense relations
developed in the seventeenth and nineteenth-centuries. The first wars of this period, which were
mostly sparked by Russia s attempts to establish a warm-water port on the Black Sea accelerated the
decline of the Ottoman State and resulted in the gradual southward extension of Russia s frontier and
influence into Ottoman territory. One of these wars occurred between 1768 and 1774 and resulted in
the Ottoman loss of a large area of territory in the Balkans and Crimea.In the beginning, the war of
1768-1774, took place in the Balkans, the Caucasus and the Black Sea. Therefore, it was unthinkable
that the Mediterranean could directly affect the war. Mediterranean had not been affected in previous
Ottoman-Russian wars. In the previous wars with the Russians, no struggle was experienced in the
Mediterranean. However, the Mediterranean was one of the affected regions since the early years of
the war. In this study, the theatre of the 1768-1774 war in the Mediterranean is studied through the
island of Cyprus.Although this war took place in the Balkans, the Caucasus and the Black Sea in the
Balkans, it spread to the Mediterranean from 1770 onwards and the Russian threat threatened the
island of Cyprus. Most of the Mediterranean islands and all of the coasts were open to Russian attack.
So, with the war spreading to the Mediterranean security measures were immediately taken on the
island. The war of 1768-1774 affected Cyprus deeply and Cypriots were burdened with new taxes and
tasks during the war. In this context, missing weapons and ammunition were identified and procured
and the troops were reinforced. Consequently, the Russian navy did not have a possible attack on
Cyprus. However, due to the war, it was the first time that Cyprus was requisitioned for the grain
provisions of Istanbul. The war of 1768-1774 affected Cyprus deeply and Cypriots were burdened
with new taxes and tasks during the war.
Keywords: Ottoman, Russian, War, Mediterranean, Cyprus
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2007 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK
PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Ünlü - Öğr. Gör. Serdar Yetışen
ÖZ
Türkiye de 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2006 yılında yürürlüğe girmiş ve
üniversitelerde kaynakların etkin kullanımı için performans esaslı bütçeleme sistemi faaliyete
geçirilmiştir. Bu çalışmada, 2007 yılında kurulan devlet üniversitelerinin hazırlamış olduğu stratejik
planlar üzerinde içerik analizi uygulanmıştır. Bu sayede, çalışmaya konu olan üniversitelerin misyon,
vizyon, stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerine ait genel yönelimler ile ayrışmalar ortaya
konulmaya çalışılmıştır. İçerik analizi sonucuna göre, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
haricinde çalışmaya konu olan üniversitelerin stratejik planlarında belirlemiş olduğu hedefler için en
az bir performans göstergesine sahip olduğu; Batman, Bilecik Şeyh Edebali, Çankırı Karatekin,
Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Sinop üniversitelerinin hedef ve
performans göstergesinin kısmen uyumlu olduğu ve çalışmaya konu olan üniversitelerin stratejik plan
döneminde hedeflerine tam olarak ulaşmadıkları fakat kısmen ulaştıkları anlaşılmıştır. Bu çalışma,
2007 yılında kurulan devlet üniversitelerinin stratejik planları düzeyinde yapılan kapsamlı bir çalışma
olması açısından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Amaç, Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Üniversiteler, Misyon Vizyon.
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ABBASÎ HALÎ ESİ MEHDÎ’NİN YÖNETİM ANLAYIŞI
ABBASID CALIPH MAHDI’S REGIME
Prof. Dr. Ali İpek - Dr. Öğretim Üyesi Ercan Cengız
ÖZ
İnsanlık, tarihi seyrinde gerek siyasî sahada ve gerekse dinî alandaki hatalar, eksikler yahut zamanın zaruretinden
kaynaklı olarak yenilenmeye ihtiyaç duymuştur. Dünyanın zorda kaldığı, mazlumların çoğaldığı, canların yandığı,
kanların sorumsuzca akıtıldığı bir sırada İslamiyet in doğuşu bu durumun en güzel örneğini oluşturuyor. Hz.
Peygamber (A.S.) dönemi (Asr-ı Saadet) ve Hulefâ-i Raşidîn zamanları, İslâm devletinin hailesiz, medeniyetinin de
eksiksiz yaşandığı bir devreydi. Bu durum Emevîler den itibaren değişmeye yüz tutmuş, devlet yönetiminde bir kısım
yanlış uygulamalar görülmeye başlamıştı. Bunun için Ömer b. Abdülaziz, İslâmî dönemin ilk Islahatlarını ortaya
koydu. Bunun bir benzerini Abbasî halifesi Mehdî de görüyoruz. Birçok güzel vasıflara sahip olan Mehdî, bunları
işlerine de yansıtıyor, ortaya koyduğu ıslahatlarıyla insanların gönüllerini rahatlatıyordu. Mazlum haklarının tevdi
edilmesi, Mezâlim Mahkemelerinin kurulması, Halife nin önemli düzenlemelerinden biriydi. Halife Mansur
döneminde müsadere edilen malların hak sahiplerine verilmesi, yine o dönem sıkı vergi politikasıyla zenginleşen
hazinenin ihtiyaç sahibi Müslümanlara dağıtılması, büyük memnuniyet uyandırmıştı. Mehdî nin hacta bulunduğu bir
sırada Mekke ve Medine halklarına yüklü miktarda bağışta bulunması, bu kutsî mekânlarda daha önce yaşanan tatsız
olaylarla açılan yaralara merhem olmuştu. Yoksullara, cüzzamlı olanlara ve görme engellilerine maaş bağlanmakla da,
dilencilik yapmalarının önüne geçiliyordu. Mehdî, imar alanındaki icraatlarıyla da bir rahatlama getiriyordu. Hac
yollarında, can-mal emniyetinin sağlanması, büyük bir sıkıntıyı ortadan kaldırıyordu. Halife, Müslümanların
ibadetlerini daha rahat yerine getirebilmeleri için, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî nin genişletilmeleri emrini de
vermişti. İnsanların en çok yakındıkları ve zamanla isyanlara yol açan vergilerin daha ödenebilir bir duruma
getirilmesi, bu dönemin öne çıkan ıslahatlarından biriydi. Daha önce hapishanelere atılan Hz. Ali evladının buralardan
çıkarılmaları, bu aileye bir rahatlama getirişti. Halife nin İslâm dini ve toplumunu yıkıcı akımlara karşı korumak için
kurmuş olduğu Dîvânü z-Zenâdika bu alanda tecdit niteliğinde bir icraattı.
Anahtar Kelimeler: Abbasî, Mehdî, Islahat, Mescit

Abstract
Throughout the history, humanity has always required renewal due to errors, defects or then necessities in either
political or religious areas. The paragon of this situation is birth of Islam at a time when the world was in much
trouble, the number of the oppressed people was escalating, humans were got hurt, and bloods were shed recklessly. In
the era of the Prophet Muhammad (peace be upon Him) (Asr-ı Saadet or Age of Bliss) and the times of Hulefa-i
Rashidin (the Rashidun or Four Caliphs), the Islamic lands had no tragedies within the state and went through literally
a complete civilization yet until the Umayyad reign. Then this situation would tend to alter and some sort of improper
practices occurred in the state administration. Therefore, Umar ibn Abdul Aziz revealed the first Reforms in the
Islamic period, and likewise so did Abbasid Caliph Mahdi afterwards. Mahdi, who had a number of great traits,
reflected these on his actions and his reforms was expanding their souls. One of the innovative legislation of the Caliph
is the establishment of Atrocity Courts in which the oppressed were entitled to their own rights. The assets confiscated
under al-Mansur s caliphate were returned to their previous owners, the Treasury enriched by strict tax policies were
distributed into the Muslims in need, and all these would arouse a great appreciation. During his pilgrimage, great
amount of endowments were made by him to the peoples of Mecca and Madinah, and such an approach would also
salve the wounds occurring due to the unpleasant incidents previously experienced in these holy places. The destitute,
the leprous and the blind were put on a salary to avert their going around begging. He would also provide enlargement
with his actions in public improvements. The life and property safety made on pilgrimage routes would eliminate a
serious drawback. Furthermore, the Caliph gave his orders for the extensions of Masjid-al-Haram and Masjid-unNabwi so that the Muslims would make their prayers in more comfort. One of the major reforms in this era is that huge
amounts of taxes were made more payable, which people had been mostly griping about taxes and that had led to
insurgences at earlier times. The offsprings of Ali, His Holiness, who had been put in prison before heaved a sigh relief
when they were got out of there. Moreover, he established the Diwan uz-Zenadika (zindiqs or non-believers) to protect
the religion and society of Islam against destructive movements, which was a renewal action in this area.
Keywords: Abbasid, Mahdi, Reform, Masjid
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ANTİK YUNAN TOPLUMUNDA SAVAŞA UĞURLAMA VE LİBASYON
Dr. Laleş Uslu
ÖZ
Bu yazıda Antik Yunan ın toplum yaşantısında bir dönüm noktası olan savaşa uğurlamada libasyonun
önemi ve gerekliliğinden söz edilmiştir. “Phiale” denilen özel bir kapla gerçekleştirilen bu ritüelin
vazolar üzerinde, daha çok kadınlar tarafından gerçekleştirilirken betimlendiğini görüyoruz. Bu önemli
ritüelin kadınlar tarafından gerçekleştirilmesi ve bu saygın rolün kendisine verilmesi, kadının Antik
Yunan toplumunun sosyal yaşamdaki tali rolünün aksine ön planda olması önemlidir. Bu durum belki
de Ana Tanrıça zamanlarında olduğu gibi kadının gücünün ve inancının geçmişten gelen etkisiyle,
hala saygınlığını koruduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Libasyon, Antik, Yunan, Kadın, Phiale

158

BEYİN GÖÇÜ; SEBEPLERİ, ETKİLERİ VE POLİTİKALAR
Dr. Orhan Cengız
ÖZ
İçinde bulunduğumuz bilgi ve enformasyon çağında beşeri sermayenin öneminin gittikçe arttığına
şahit olmaktayız. Beşeri sermayenin öneminin artması beraberinde ülkeleri önemli politikaları
uygulamaya koymaya zorlamaktadır. Bu politikalar yeterli genişlikte ve derinlikte uygulanmadığı
zaman önemli bir sorun olan ‘‘beyin göçünü ortaya çıkarmaktadır. Teknolojiyi etkin olarak
kullanabilen, değişime açık bireylerin yurt içinde tutulabilmesi özellikle az gelişmiş ülkeler için çok
önemli hale gelmektedir diğer bir ifadeyle beyin göçünün önlenmesi için bu ülkeleri çeşitli önlemleri
almaya zorlamaktadır. Bu çalışmayla beyin göçünün kavramsal temalarına açıklık kazandırılarak,
beyin göçünün göç alan ve göç veren ülkelerden kaynaklanan sebepleri, beyin göçünün olumlu,
olumsuz ve küresel etkileri ve beyin göçüne yönelik politikalar ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Beşeri Sermaye, Beyin Göçü, Küreselleşme
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BİLGİ EKONOMİSİNİN KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Arş. Gör. Ahmet Kardaşlar - Arş. Gör. Buse Öztürk - Arş. Gör. Murat Öztürk
ÖZ
Bilgi ekonomisi bilginin üretilmesi, dağıtılması ve yayılmasını içeren bir ekonomik yapı olarak kabul
edilmektedir. Bilgi ekonomisinin büyüme, istidam ve gelir dağılımı gibi makroekonomik etkilerinin
haricinde kurumsal girişimcilik vasıtasıyla firmaların üretmiş olduğu ürünlerin fiyatları ve maliyetleri
üzerinde de bir takım etkilere sahip olmaktadır. Küreselleşme, teknolojinin ilerlemesi ve Dünyanın
oyun sahası haline gelmesiyle birlikte rekabet artmış firmalar için yaşamını sürdürmek ve kar elde
etmek daha da zorlaşmıştır. Günümüzde organizasyonların hemen hemen hepsi rekabet gücünü
korumak ve ayakta kalabilmek için değişmeyi yani yeniliği ilke edinmek zorundadırlar. İnovasyon
kurumsal girişimciliğin temel boyutlarından biri olmakla birlikte bilgi ekonomisinin de temel
unsurlarından birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı inovasyonun kurumsal
girişimcilik ve dolayısıyla firma performansı üzerindeki etkilerini incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Ekonomisi, Kurumsal Girişimcilik, İnovasyon
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BLOODY WOLF TRIANGLE OF ANGELA CARTER
Özlem Koyuncu Öncel

Abstract
Symbols, messages and themes about sexuality, marital relationship or males are encrypted and
sublimed on the point of a civilisation style in every traditional tale. Angela Carter's fiction illumines
various themes and ideas touching the dark nature of humanity and societal norms by diversifying the
classical fairy tales entirely. This study aims to interpret and gain a clearer insight of ideological
oppression of phallocratic authority and feminine mastery, the struggle to attain power, female and
male solitude regarding tyranny along with martyrdom by using ideas from Carter s fairy tales of the
wolf triangle of “The Werewolf”, “The Company of Wolves” and “Wolf-Alice” in The Bloody
Chamber. Patriarchal ideology relies on its divine power on the impoverished women in a traditional
culture. Carter modifies the patriarchal old fairy tales in a new form of the universe where she
highlights the need to break the perversely abusive association between callously brutal tyranny and
vulnerable innocent victim on account of encouraging women to gain their voices. In the atrociously
sadistic version of Charles Perrault s tale, Little Red Riding Hood is devoured by the masculine evil.
In contrast to this grisly bloodthirsty fantasy, Carter alters the essence of the climax of the tale by dint
of emplacing the potential power, and equally important courage in the little girl s hands to change her
fate by dignifying the girl as powerful and capable relying on herself in her salvation. Carter draws
attention to the view that women must orientate all circumstances even the evil ones in favour of
themselves to survive and gain power, the power to make a change, the power kept under seal by the
maternal or patriarchal suppression.
Keywords: Angela Carter, the Bloody Chamber, Little Red Riding Hood, Maternal Suppression,
Patriarchy, Impoverished Woman.
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DEVLETLERİN TARA SIZLIK STRATEJİSİ
NEUTRALITY AS A STRATEGIC TOOL OF STATES
Öğr. Gör. Eren İrfanoğlu
ÖZ
Tarafsızlık kavramı (neutrality), Uluslararası İlişkiler literatürü içerisinde, birçok farklı ad ve
tanımlama altında kategorize edilmiş, ya da tamamen görmezden gelinmiş, en sade haliyle, yanlış
fikirler üzerine temellendirilmiş bir güvenlik tavrı olarak yorumlanmıştır. Bu durum, tarafsızlık
kavramının anlaşılmasını ve dolayısıyla uluslararası sistem analizlerinde güvenilir bir araç olarak
kullanılmasını zorlaştırmaktadır. Bu minvalde, tarafsızlık kavramını anlamak ve nasıl işlediğini
inceleyebilmek için alternatif ve aynı zamanda yekpare bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu çalışma, söz
konusu hususa bir çözüm bulmak adına, tarafsızlığın temelde, boyutlarına bakılmaksızın, hemen her
devletin hem barış hem de savaş durumlarında kullanabildikleri bir “stratejik unsur” olarak
değerlendirilebileceğini savunmaktadır. Tarafsızlık, bu bakış açısına göre, gerek ulusal gerekse
uluslararası düzeyde mevcut siyasi, iktisadi veyahut söz konusu devletin kısa ve uzun dönemde
çıkarlarının saklı olduğunu düşündüğü muhtelif nedenlerden kaynaklanabilir. Her stratejinin özünde
olduğu gibi, tarafsızlığın, başarılı ya da başarısız olma durumu, arzulanan sonuçların alınması adına
var olan koşul ve kapasitelerin kullanılabilmesindeki beceriye bağlıdır. Bu arka plan doğrultusunda
çalışma, öncelikle tarafsızlık kavramının Peloponez Savaşı ndan günümüze ne ifade ettiği ve önde
gelen Uluslararası İlişkiler kuramlarınca (realizm, liberalizm ve sosyal inşacılık) nasıl
değerlendirildiğine değinecektir. Daha sonra, tarafsızlık, devletlerin kullandığı stratejik bir unsur
olarak ele alınacak ve Melos, Korfu, İsviçre, Hollanda, İsveç, İrlanda, Avusturya ve son dönemlerde
Ukrayna tarafsızlıkları nedenleri ve sonuçları göz önüne alınarak kısaca yorumlanacaktır. Son olarak,
günümüz uluslararası sistemi içerisinde tarafsızlık stratejisinin uygulanmasının ne derece mümkün ve
kullanışlı olduğu tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tarafsızlık, Güvenlik, Strateji, Uluslararası İlişkiler

Abstract
The concept of “neutrality” is over-classified or all ignored or, at best, downgraded as being a wrongheaded security posture of states within International Relations Literature. There is a need to develop
an alternative and integrative perspective to read neutrality to understand what it means and how it
operates. This article suggests that neutrality is fundamentally a “strategic tool” which can be adopted
by any state both in times of war and peace. The adoption of neutrality can stem from political
reasons, economic reasons or simply anything that the state in question finds desirable in short and/or
long-term in both national and/or international levels. As it is in the nature of any strategy, success or
failure of neutrality is related to the ability to manage existing conditions and capabilities to reach
desirable ends. In this vein, the article, firstly, examines what neutrality meant (from Peloponnesian
War to modern days) and how it is understood by leading International Relations Theories: realism,
liberalism, and social constructivism. Secondly, it analyzes neutrality as a strategic tool of states over
salient examples such as Melos, Corcyra, Switzerland, the Netherlands, Sweden, Ireland, Austria, and
recently Ukraine. Finally, in conclusion, the article discusses the rationale of adopting neutrality in
today s international system.
Keywords: Neutrality, Security, Strategy, International Relations
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DİKEY ENTEGRASYON TERCİH SEBEPLERİ; AHP VE MOORA YÖNTEMİYLE
İMALAT VE DIŞ TİCARET İRMASI İÇİN BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
THE PREFERENCES OF VERTICAL INTEGRATION; AN APPLICATION CASE
FOR A MANUFACTURING AND FOREIGN TRADE COMPANY WITH AHP AND
MOORA METHOD
Tuğçe Doğan Mesutoğulları - Doç. Dr. Batuhan Kocaoğlu
ÖZ
Dikey entegrasyon uygulaması çok fazla olmayan fakat teknoloji 4.0 ile firmaların dikkatini çeken ve
sıkça gündeme gelen bir kavramdır. Dikey entegrasyon uygulaması firmalara kurumsal büyüme, daha
fazla politik güç, belirsizlikleri azaltma, hizmet ve ürün kalitesini arttırma, maliyetleri azaltma imkanı
ve daha kolay denetim imkanı gibi faydalar sağlamaktadır. Araştırmamızda dikey entegrasyonun
çeşitleri, avantaj ve dezavantajlarına değinilmiştir. Firmaların bir faaliyeti/operasyonu dikey
entegrasyon ile şirket içi bir faaliyete dönüştürme sürecindeki tercih sebepleri araştırılmıştır.
Uygulama örneği olarak, bir imlalat ve dış ticaret firmasının gümrük işlemlerinin hem dış kaynak
kullanım yolu ile hem de dikey entegrasyon yolu ile yapılması AHP ile ağırlıklandırılarak, Moora
yöntemi ile ölçülmüş, sonuçları sıralanmış ve incelenmiştir. Araştırmanın son ölçümünde oran
metoduna göre kriterler ağırlıklandırılmış ve sonuç olarak firmanın gümrük hizmetini kurum içi
faaliyet olarak gerçekleştirilmesi ilk sırada çıkmıştır. Dikey entegrasyon ile kurum içi faaliyetin
gerçekleştirilmesinin firmaya maliyet kazancı sağlaması, güvenilebilirliği arttırması ve daha kolay
denetlenebilirliği sağlaması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ahp ve Moora Yöntemi, Dikey Entegrasyon, Gümrük İşlemleri, İmalat ve Dış
Ticaret Firma Uygulama Örneği.

Abstract
The vertical integration application is not very common but it is a concept that attracts the attention of
the companies and often becomes a current issue with technology 4.0. Vertical integration makes a big
contribution to the firm as the business expansion, competitive advantage, greater political power,
reduced uncertainty, improving the level of service and product quality, reduced costs, and easier
control etc. The types of vertical integration, advantages and disadvantages have been addressed in our
research. The reasons for the preferences in the process of converting an activity / operation of the
companies into vertical integration and an in-house activity have been researched. In this study, the
customs procedures of an import and foreign trade company both by outsourcing and by vertical
integration are weighted by AHP and measured by Moora method. Their results are listed and
examined. In the final measurement of the study, the criteria were weighted according to the rate
method and as a result, the company was the first to perform customs service as an in-house activity. It
is expected that in-house activities with vertical integration will provide in cost saving, increased
reliability and easier controllability.
Keywords: Ahp and Moora Method, Customs Operations, Manufacturing and Foreign Trade
Company Application Example, Vertical İntegration.
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ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAM MODELLERİ ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ
ÇALIŞMASI
Salim Parmaksız - Dr. Öğretim Üyesi Pınar Göktaş
ÖZ
Dünya üzerinde insanlığın var olmasıyla birlikte engelli bireylerin de varlığı söz konusu olmuştur.
Fiziksel ve zihinsel yönden bir takım eksikliklere sahip olan bu bireyler yaşama tutunma ve toplum
tarafından kabul görme hususunda engelsiz bireylerden daha dezavantajlı bir konumda yer
almaktadırlar. Bu durumun bir sonucu olarak engelli bireylerin sosyal yaşantıda veya iş yaşantısında
kendilerine yeterince yer bulamamaları ve söz sahibi olamamaları ise çağdaş toplum yapısıyla
uyuşmamaktadır. Bu yüzden çağdaş toplum yapısına ulaşmak isteyen ve çağdaşlaşma hareketlerini
yürüten birçok devlet engelli bireylerin haklarını korumak amaçlı adımlar atmış ve bu adımları
kanunlarla desteklemişlerdir. Bu destekler sayesinde engelli bireyler en az engelsiz bireyler kadar
sosyal yapıda ve iş yaşantısında kendilerine yer bulabilmektedirler. Bu tür destek ve kanunların ortaya
çıkmasıyla birlikte engelli bireylerin uygun işlere uygun şekilde istihdam edilebilmesini sağlamak
amaçlı bir takım engelli istihdam yöntemleri ortaya çıkartılmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu
çalışmada, engelli bireylerin iş hayatı üzerinde söz sahibi olmaları yani istihdam edilmeleri üzerine en
uygun yolun tespitinin yapılması amaçlı, engelli bireylerin istihdam modelleri üzerinde bir Swot
analizi çalışması yapılmıştır. Swot analizinin yapılmasından önce ise, engellilik kavramı, engellilik
türleri, Türkiye de engellilik, engelli istihdamının nedenleri, sorunları, yararları ve türleri gibi temel
konular açıklanmıştır. Engelli istihdam modelleri üzerinde yapılmış olan Swot analizi ile en uygun
engelli istihdam modelinin hangisi olabileceğine dair çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır. Bu swot
analizi çalışması dünya üzerinde kabul görmüş olan 7 engelli istihdam modeli üzerine yapılmıştır. Bu
çalışma sonucunda gerek engelli bireylerin gerekse de engelli bireyleri istihdam edecek olan iş
verenlerin hem kendileri için hem de istihdam edecekleri engelli bireyler için en uygun istihdam
modelini bulabilmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Engelli Bireyler, Swot Analizi, Engelli İstihdam Modelleri
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İNANSAL ARAÇLARIN TMS /TFRS (IAS/IFRS) VE BOBİ RS ÇERÇEVESİNDE
MUHASEBELEŞTİRİLME ESASLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF THE ACCOUNTING PRINCIPLES OF FINANCIAL
INSTRUMENTS WITHIN THE FRAMEWORK OF TAS/TFRS (IAS/IFRS) AND THE
FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR LARGE AND MEDIUM- SİZED
COMPANIES
Doç. Dr. Osman Tuğay - Kadriye Arısoy
ÖZ
Günümüzde sürekli değişen piyasa koşullarında finansal araçların işletme mali tabloları üzerinde
önemli etkileri bulunmaktadır. Öte yandan finansal araçlar sadece işletme içindeki finansal bilgi
kullanıcılarını değil aynı zamanda işletme mali tablolarıyla ilgilenen işletme dışındaki bilgi
kullanıcılarını da (devlet, yatırımcılar, kredi kuruluşları) yakından ilgilendirmektedir. Finansal araçlara
ilişkin yasal düzenlemelerde muhasebeleştirme ve ölçme esasları, sınıflandırma ve sınıflandırma
esasları (modelleri), değer düşüklüğü konularına yer verilmiştir. Çalışmada Uluslararası Muhasebe ve
Finansal Raporlama Standartlarının (International Accounting and Financial Reporting Standarts –
IAS/ IFRS) ülkemizdeki uyarlaması olan Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları
(TMS/TFRS) seti içerisinde TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı,
tamamlanan yeni sürümü ile 1 Ocak 2018 ve sonrası hesap dönemleri için uygulanmak üzere
yayımlanan TFRS 9 (2017 Sürümü) Finansal Araçlar Standardı ve aynı zamanda bağımsız denetime
tabi olup TMS/TFRS uygulamayan işletmeler için 1 Ocak 2018 de yürürlüğe giren Büyük ve Orta Boy
İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarının (BOBİ FRS) finansal araçlar ile ilgili
düzenlemelerine yer verilmiştir. Bu doğrultuda çalışmada standartlar karşılaştırılıp örnek
uygulamalarla düzenlemelerin daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Araçlar, Tms 39, Tfrs 9, Bobı Frs

Abstract
In today's ever-changing market conditions, financial instruments have significant effects on the
operating financial statements. On the other hand; financial instruments are not only interested in the
users of financial information within the company, but also the users of information (government,
investors, credit institutions) who are interested in the business financial statements. Accounting and
measurement principles, classification and classification principles (models), impairment issues are
included in the legal regulations related to financial instruments. Study of International Accounting
and Financial Reporting Standards (International Accounting and Financial Report Standards - IAS /
IFRS) that represents our country Accounting and Financial Reporting Standards (TAS/TFRS) set
TAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement Standard, TFRS 9 (2017 Edition)
Financial Instruments Standard completed the new version by, which is published to be applied for on
1 January 2018 accounting periods and after, the financial instruments standard at the same time, is
subject to independent audit and the TAS /TFRS which was enacted in January 1, 2018 for businesses
that do not have Large and Medium-Size Businesses of International Financial Reporting Standards
related to financial instruments are given in the regulations. In this respect, it is aimed to compare the
standards and better understand the regulations with the sample applications
Keywords: Financial Instruments, Tas 39, Tfrs 9, the Financial Reporting Standard for Large and
Medium- Sized Companies
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GEÇ MODERN EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINA DAİR YAŞADIKLARI RİSK,
KORKU VE BELİRSİZLİKLERİN BİR ETKİLEME ARACI OLARAK PİYASA
DİLİNE DÖNÜŞMESİ: ÇOCUK MERKEZLİ REKLAMLAR ÜZERİNDEN BİR
DEĞERLENDİRME
Dr. Öğretim Üyesi Kadir Şahin
ÖZ
Geç modern evrede bireylerin artan refleksif kapasitesi onların yaşamlarının her boyutunu etkileyen
bir gerçekliğe dönüşmüş durumdadır. Refleksif bireylerin gündelik hayatlarını belirleyen bilinçleri
onların ebeveynliklerinde de görünür bir gerçekliğe sahiptir. Bu değişim, artan bilinç kapasitelerin
sonucu olarak, anne-babaların çocuk yetiştirme kriterlerinde 'risk, korku ve belirsizlik' faktörlerini
sıklıkla işletmelerine neden olmaktadır. Bu türden yükselişleri son dönemde Türkiye bağlamında da
görmek mümkündür. Korku ve belirsizlik temalı anne-babalık giderek görünürlük kazanan bir
gerçekliğe büründü. Çünkü refleksif ebeveynlerin hayatlarındaki belirsizliklerden uzak tutmak
istedikleri en merkezi faktör onların çocukları olmaktadır. Bu bakımdan geç modern ebeveynlerin
çocuklarına dair tüketim alışkanlıkları yaşadıkları 'risk, korku ve belirsizlikleri' onlardan uzak
tutabilmek üzerine şekillenmektedir. Nitekim bu koşulların farkına varan piyasa aktörleri buna kayıtsız
kalmamakta ve yeni tarz anne-babalığın bir zaafı olarak onlara karşı kullanmaktadırlar. Bu nedenle,
çocuklar üzerinden bir etkileme teması inşa etmeye çalışan piyasadaki reklamlar, söylemlerinde geç
modern bireylerin 'risk, korku ve belirsizlik' algılarına çokça hitap ederek onları sahip oldukları
korkular bağlamında etkilemeye çalışmaktadır. Bizler de bu çalışmamızda ulusal kanalarda dönen
çocuk temalı tüketime dönük reklamların ebeveynlerin risk, korku ve belirsizlik algılarına hangi
şekillerde hitap ettiğini anlamaya çalıştık. Bu kapsamda son zamanlarda ulusal kanalarda dönen
reklamlardan çocuk temalı tüketimleri merkeze koyanları seçilmiş ve çalışmanın bağlamına uygun
olanları (yaklaşık 30 farklı reklam) tarafımızca değerlendirilmiştir. Reklamların her biri kullandıkları
dil açısından söylem analizine ve görselleri açısından da göstergebilimsel analize tabi tutularak
irdelenmişlerdir. Tüm bunlar neticesinde de reklamlara içkin olan çocuk vurgularında 'risk, korku ve
belirsizliğin' ebeveynlere dönük bir etkileme aracı olarak ne derecede kullanıldığı tarafımızca
anlaşılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 'geç Modern Evre', 'risk, Korku ve Belirsizlikler', 'refleksif Ebeveynlik', 'çocuk',
'reklam'.
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İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ GÖSTERGESİ KURAMINA GÖRE ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON KAYNAKLARININ İNCELENMESİ
ANALYSIS OF MOTIVATION FACTORS OF UNIVERSITY STUDENTS
ACCORDING TO THE REQUIREMENT HIERARCHY THEORY
Arş. Gör. Merve Çelık Varol - Arş. Gör. Erdem Varol
ÖZ
Bu çalışma üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre motivasyon kaynaklarını
incelenmek ve bazı tanımlayıcı özelliklerine göre motivasyon kaynaklarında farklılaşma olup
olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda ihtiyaçlar hiyerarşisi
göstergesi kuramına göre Antalyalı ve Bolat (2017) güvenilirlik ve geçerlilik çalışması yapılan
motivasyon kaynakları ölçeği, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi nde 2017-2018 Eğitim Öğretim
yılında eğitim gören 129 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada veriler bilgisayar ortamında SPSS 22.0
istatistik programı ile analiz edilmiştir. Üniversite öğrencilerin motivasyon kaynaklarının
belirlenmesinde ortalama ve standart sapma, frekans ve yüzde analizleri yapılmıştır. Öğrencilerin
tanımlayıcı özelliklerine göre motivasyon kaynaklarındaki farklılaşmayı incelemek için Anova testi
sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi
kullanılmıştır. Öğrencilerin motivasyon kaynaklarını belirleyen boyutlar arasındaki ilişkilerin
incelenmesinde ise korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencileri en fazla
motive eden başarı ihtiyacı olduğu, bu ihtiyacı güç ihtiyacının, ardından bağlanma ihtiyacının ve
düşünme ihtiyacının takip ettiği belirlenmiştir. üniversite öğrencilerini motive eden kaynakları
belirleyen tüm boyutlar arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Öğrencilerin yaşları,
cinsiyetleri, sınıfları ve ailelerinin aylık gelir düzeylerine göre motivasyon ihtiyaçlarının
farklılaşmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Gereksinim, İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Abstract
The purpose of this study was to investigate the motivation resources according to the hierarchy of
needs of university students and determine whether there is differentiation in the motivation resources
according to some descriptive characteristics. According to the theory of hierarchy of needs, the scale
of motivation in Antalya and Bolat (2017) reliability and validity study was applied to 129 students in
2017-208 academic year at Istanbul University Faculty of communication. Data were analyzed using
SPSS 22.0 statistical program in computer environment. The mean and standard deviation, frequency
and percentage analyses were performed in determining the motivation resources of university
students. The Scheffe test was used as a complementary post-hoc analysis to determine the differences
after the ANOVA test to examine the differences in motivation sources according to the descriptive
characteristics of the students. Correlation analysis was used to examine the relationships between the
dimensions that determine the motivational resources of the students. As a result of the research, it was
determined that the most motivating success need was followed by the power need, then the need to
connect and then the need to think. positive correlations were found between all the dimensions that
determine the resources that motivate university students. According to the monthly income levels of
the students ' ages, gender, classes and families, motivation needs were not different.
Keywords: Motivation, Need, Hierarchy of Needs
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İR AN YALÇIN’IN ÖLÜMÜN AĞZI ROMANINDA MADEN İŞÇİLİĞİ VE
MÜKELLE İYET
MINE LABORING AND THE OBLIGATORY WORK IN THE NOVEL “OLUMUN
AGZINDA” BY IR AN YALÇIN
Doç. Dr. Tuncay Bilecen - Dr. Öğretim Üyesi Efnan Dervişoğlu
ÖZ
Türkiye, II. Dünya Savaşı na fiilî olarak girmemiş olsa bile savaşın yarattığı zorlukları yaşamıştır.
Bunların başında da ekonomik sıkıntılar ve kıtlık gelmektedir. Tek parti yönetimi ekonomik kaynak
yaratmak amacıyla gayrimüslimleri hedef alan Varlık Vergisi ni (1942) çıkarmış; “Yirmi Kur'a
İhtiyatlar Olayı”yla (1941) 27 - 40 yaş aralığındaki gayrimüslim erkekleri yol, köprü, tünel, demiryolu
inşaatlarında çalıştırmak üzere askere almıştır. Bu kanunların da öncesinde yürürlüğe giren “Millî
Koruma Kanunu” uyarınca 27 Şubat 1940 tarihinden itibaren Ereğli Kömür Havzası nda ücretli iş
mükellefiyeti uygulanmaya başlamıştır. İrfan Yalçın, Ölümün Ağzı romanında mükellefiyetin
Zonguldak ve çevresine etkilerini naturalist bir eğilimle anlatır. Roman, Recep Çavuş ve ailesinin
yaşadıklarına odaklanmış görünse de II. Dünya Savaşı koşullarında maden işçilerinin ve ailelerinin
maruz kaldığı kötü muameleyi, baskı ve şiddeti göstermesi bakımından belgesel niteliği taşır. Son
derece sağlıksız ve gayri insanî koşullarda emeklerinin karşılığını alamayarak çalışan madenciler;
Recep Çavuş ailesi etrafında çarpıcı betimlemelerle yansıtılır. Bu bildiride; Ölümün Ağzı romanında
mükellefiyete tabi olan madencilerin çalışma koşulları, gündelik yaşamları, birbirleriyle ve kamu
görevlileriyle kurdukları ilişkiler, mükellefiyetin sınıfsal boyutu ele alınacaktır. İrfan Yalçın ın Tek
Parti dönemine ilişkin doğrudan ve örtük eleştirileri de bildiride değinilecek bir başka husustur.
Anahtar Kelimeler: İrfan Yalçın, Ölümün Ağzı, Mükellefiyet

Abstract
Turkey experienced the hardships of World War II, although it was not an active participant in the
war. Famine and economic difficulties were at the forefront of these problems. The single party
administration issued the Wealth Tax (Varlık Vergisi, 1942) and with the incident of “The incident of
the Twenty Classes” (1941) the young men between the ages of 27 and 40 from the non-Muslim
community were taken to the military service to be used as free laborers for the construction of roads,
tunnels, bridges and railways. However, even before these laws, the National Protection Law (Millî
Koruma Kanunu) brought obligatory paid work starting from February 27, 1940 at the Ereğli coalfield.
In his novel, Ölümün Ağzı, Irfan Yalçın describes the effects of the obligatory work in a naturalist
style. Although at the first gaze, the novel seems to focus on the difficulties that Sergeant Recep and
his family experience, it actually exhibits the qualities of a documentary for showing the mistreatment,
pressure and violence that the workers and their families were subjected to at the time. The workers,
operating in highly inhumane and unhealthy conditions without being able to get the fruits of their
labor, are portrayed with striking descriptions around the main characters, Sergeant Recep and his
family. In this paper, the obliged workers working conditions, daily lives, the relationships they build
among themselves and with the civil servants, and the class dimension of the obliged work will be
examined. Overt and covert criticism of Irfan Yalçın directed towards the single party regime will also
be another point to be touched upon in this article.
Keywords: İrfan Yalçın, Ölümün Ağzı, Obligatory Work
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KAHRAMANMARAŞ’TA KONUTLARIN VE KİRA İYATLARININ MEKÂNSAL
ARZI
Doç. Dr. Emin Toroğlu - Arş. Gör. Ömer Kaya - Hülya Özkan
ÖZ
Kahramanmaraş şehrinde kiralık konutlar ve kira fiyatları bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir.
Şehir genelinde kiralık konutlar bazı bölgelerde yoğun bir şekilde bulunurken bazı bölgelerde ise
kiralık konut pek bulunamamaktadır. Bu çalışmada kiralık konutların şehirdeki bu şekilde dengesiz
dağılışı incelenmiştir. Bu amaçla çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada şehir merkezini
temsil etmeleri için farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip üç mahallede (Şazibey Mahallesi,
Egemenlik Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi) mahalle başına 50 anket olmak üzere rassal örnekleme
ile saha çalışması yapılmıştır. Anketlerden elde edilen verilere korelâsyon, ANOVA ve frekans
analizleri uygulanarak kiralık konut tercihlerinin ve konut fiyatlarının hangi sosyo-ekonomik
faktörlerle ne derecede ilişkili olduğu incelenmiştir. İkinci aşamada ise kiralık konutların mekânsal
dağılışının fiyatlarıyla birlikte incelenmesi amacıyla sahibinden.com adresinden kiralık konutların
lokasyonları ve kira fiyatları alınmış ve elde edilen verilere, Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında
Kernel Yoğunluk Analizi uygulanarak kira fiyatlarının şehir içindeki mekânsal yoğunluk alanları
tespit edilmiştir. Yapılan analizlere göre kiralık konutların ve kira fiyatlarının şehrin belirli
bölgelerinde yoğunlaştığı, ayrıca kira fiyatlarının bazı sosyo-ekonomik faktörlerle ilişkili olduğu
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kira Fiyatları, Mekânsal Arz, Kahramanmaraş, Cbs, İstatistik
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KIBRIS MESELESİNİN BAŞLANGICI: 1821 YUNAN İSYANI VE KIBRIS
ADASINDAKİ SONUÇLARI
THE BEGINNING OF THE CYPRUS ISSUE: THE GREEK REBELLION OF 1821
AND ITS EFFECTS TO CYPRUS
Doç. Dr. Güven Dınç
ÖZ
Siyasî, ekonomik, askerî, jeostratejik vb. açılardan önemli bir mevkide bulunan Kıbrıs adası, bu
özellikleri ve iç dinamikleri itibarıyla, 20. yüzyıldan itibaren kendi sınırlarını aşan ve uluslararası
arenada Doğu Akdeniz ve Ortadoğu ülkeleri için önemli önemli bir konu haline gelmiştir. Kıbrıs
Meselesi nin kökenleri Osmanlı döneminde, 1821 yılında meydana gelen Yunan isyanı dolayısıyla
yaşanan gelişmelerde yatmaktadır. Bu çalışmada Kıbrıs ta Türk ve Rum toplumları arasında Türk
hâkimiyetinin başladığı 1570 yılından itibaren yaşanan birlikteliğin nasıl bozulduğu ve bunun
sonrasına nasıl etkide bulunduğu konuları ele alındı. Temel kaynak olarak Osmanlı arşiv belgeleri ve
Kıbrıs şer iyye sicilleri kullanıldı. Kıbrıs ta Türk ve Rum toplumları arasında 1570 yılında kurulan
birliktelik Fransız İhtilâli sonrasında Rumlar arasında millîyetçilik fikrinin yayılmasıyla bozulmaya
başladı. Buna dayalı olarak 1821 de Mora da patlak veren isyana Kıbrıslı önde gelen papazlar destek
verdiler. Bu gelişmeleri öğrenen Osmanlı valisi Mehmet Ağa Kıbrıs ta Başpiskopos Kyprianos ve üç
metropolitin idamlarını talep etti. Gelen izinle beraber isyana dâhil oldukları tespit edilen önde gelen
Kıbrıslı Rumlar idam edildiler. İdam edilen kişi sayısı Yunan ve Avrupalı yazarlar tarafından 400500 lere ve yaşanan olaylar nedeniyle firar edenlerin 5000 lere ulaştığı iddia edilse de idam sayısı
resmî arşiv belgelerine göre 74 tür. İdamların gerekçeleri günümüz tabiri ile “enosis” faaliyetleridir.
Ancak Yunanlı tarihçiler tarafından birer şehit olarak kabul edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Kıbrıs Meselesi, Yunan İsyanı, Türk, Rum

Abstract
The island of Cyprus has become an important issue for the Eastern Mediterranean and the Middle
East countries in the international arena. The origins of the Cyprus issue lay in the developments in the
Ottoman period, the Greek rebellion in 1821. In this study, how the unity between Turkish and Greek
communities in Cyprus will be disrupted and how it will affect the aftermath is discussed. Ottoman
archival documents and Cyprus Shari a Registers are the main sources for this paper. The union
established in 1570 between the Turkish and Greek communities in Cyprus began to deteriorate after
the French Revolution, with the spread of the idea of nationalism among the Greeks. In 1821, the
leading priests of Cyprus supported the rebellion that broke out in Morea. The Ottoman governor
Mehmet Aga, who learned these developments, demanded the executions of Archbishop Kyprianos
and three metropolitans in Cyprus. Leading Greek Cypriots, who were identified as involved in the
rebellion, were executed with the firman. Although the number of executed persons is claimed by
Greek and European historians to 400-500s and those who escaped because of the events occurred, the
number of executions is 74 according to the official archive documents. The reasons for execution
were “enosis” activities. However, they are accepted by Greek historians as a martyr.
Keywords: Cyprus, Cyprus Issue, Greek Rebellion, Turks, Greek
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KOBİ’LERİN EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKILARI VE TÜRK BANKACILIK
SEKTÖRÜNDE KOBİ’LERE SAĞLANAN İNANSMAN OLANAKLARI
Dr. Öğretim Üyesi iliz Yetız
ÖZ
Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ lerin), ülke ekonomileri üzerinde girişimciliği teşvik etme, yeni
istihdam olanakları oluşturma, ihracatı artırma, gelir dağılımına olumlu etkileri, yeniliklere hızlı ve
kolay uyum sağlama gibi hem büyüme hem de kalkınma anlamında önemli katkıları vardır. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerde bölgelerarası gelişmişlik farkının giderilmesi, istihdam düzeyinin artırılarak
işsizliğin azaltılması açısından KOBİ lere önemli roller düşmektedir. Bankacılık sektöründeki artan
rekabet nedeniyle sektördeki pazar paylarını büyütmek isteyen bankaların ilgi odağı KOBİ ler
olmuştur ve “KOBİ Bankacılığı” adında yeni bir oluşum ortaya çıkmıştır. Bankalar KOBİ lerin kısa ve
uzun süreli finansman ihtiyaçlarına cevap vermek, yatırımlarını desteklemek, istikrarlı büyümelerini
sağlamak için geniş yelpazeli ürünler sunmaktadır ve bu ürünlerden kâr elde etmeyi
amaçlamaktadırlar. Böylece bir yandan bankalar kazanç sağlarken diğer yandan KOBİ lerin rekabet
güçlerinin artırılarak ekonomik büyüme açısından olumlu katkılar sağlanmış olacaktır. Bu amaçla
çalışmada, KOBİ lerin Türkiye ekonomisi açısından önemi araştırılmış, Türkiye deki bankaların
KOBİ lere yönelik finansman kaynaklarının neler olduğu ve finansman olanaklarının neler olması
gerektiği tartışılarak teorik bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca KOBİ lerin finansal sorunları üzerinde de
durularak gerekli çözüm önerileri sunulmuştur. Bu kapsamda çalışma literatüre katkı sağlayacak bir
araştırma olması nedeniyle önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Krediler, Ekonomik Büyüme.
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KÜLTÜREL ARKLILIKLARIN ÇEVREYE DUYARLI İŞLETMECİLİK
UYGULAMALARINA YANSIMASI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Araştırmacı Oğuzhan Yılmaz - Araştırmacı H. Eser Akbaşlı –
Dr. Öğretim Üyesi Eren Durmuş Özdemır
ÖZ
Bu çalışmanın amacı kültürel farklılıkların işletmelerin çevreye duyarlı uygulamalarına yansıyan
değişikliklerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırma soruları Hofstede in Kültürel Boyutlar
(bireycilik, erillik, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, uzun vadeli oryantasyon ve hoşgörü
boyutları)haritasında yer alan ülkeler arasından seçilen ve Türkiye de de faaliyet gösteren iki
uluslararası işletmenin sürdürülebilirlik raporlarının doğdukları kültürün temel özellikleri ile nasıl bir
ilişki içinde olduğunu sorgulamaktadır. Bu kapsamda beyaz eşya sektöründe uluslararası düzeyde
faaliyet gösteren iki rakip firmanın sürdürülebilirlik raporları Almagtome nin (2015) geliştirdiği
çevresel bilgilendirme ağında yer alan 6 kategori (maliyet ve risk, kanun ve yönetmelik, kirliliğin
azaltılması, sürdürülebilir kalkınma, toprak ıslahı ve çevre yönetimi) ve 40 madde dikkate alınarak
incelenmiştir. İçerik analizi bulguları kültürel farklılıkların kurumlara özgü çevresel açıklama kararları
üzerinde rol oynadığına dair ipuçları sunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çevreye Duyarlı Faaliyetler,kültürel Farklılıklar, Sürdürülebilirlilik Raporu
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MISIR’IN SİNA YARIMADASINDAKİ TERÖRİST AALİYETLERİN MİSIR’IN
DIŞ POLİTİKA ALGISINA ETKİLERİ
Emre Karakaya
ÖZ
Mısır ın Sina Yarımadasındaki Terörist faaliyetlerin Mısır ın Dış politika Algısına Etkileri Mısır daki
terör sorunları ve Sisi yönetiminin terörle mücadele stratejisi, başta bölge ülkeleri sonrasında A.B.D ve
Avrupalı devletler tarafından dikkatle takip edilmektedir. Mısır da 3 Temmuz 2013 sonrası
Genelkurmay Başkanı Sisi nin yönetime gelmesinden sonra, Sina Yarımadasındaki hızla artan DAEŞ
varlığı ve eylemleri güçlü bir ordu barındıran Mısırı zor durumda bırakmaktadır. Mısır yönetimi bir
yandan Sina yarımadasındaki terör faaliyetleri ile uğraşırken, bir yandan da 2013 sonrası gittikçe
bozulan ekonomisi ile baş etmek durumundadır. Zor durumda olan ekonomisi yüzünden Suudi
Arabistan ve diğer körfez ülkelerinden ciddi yardım alan Mısır, ayrıca A.B.D. den aldığı yıllık 1,5
milyar dolar civarındaki yardımı almaya da devam etmektedir. Mısır bu zor durumda bulunan
ekonomisine rağmen dünyada en çok silah ithalatı yapan üçüncü ülkedir. Görüldüğü üzere Mısır Dış
politikasını şekillendiren temel faktörler ekonomik darboğazdan sonra, Sina yarımadasındaki terör
faaliyetleri ve Mısır ordusunun terörle mücadele de yetersiz kalmasıdır. Sina Yarımadası, içinde
dünya ticaretinin önemli geçitlerinden Süveyş kanalının yakınında bulunması ve ayrıca İsrail e sınır
olmasından dolayı, Ortadoğu bölgesinin önemli stratejik bölgelerindendir. Sina daki DAEŞ varlığı ile
mücadele etmeye çalışan Mısır Ordusu hem bölgenin güvenliği, hem de Mısır halkının güvenliği
açısından oldukça zor bir görev icra etmektedir. Bölgenin coğrafi şartları, ve sosyolojik yapısından
dolayı teröristlerle mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Yazının özetinde ele aldığımız asıl konu Mısır
ordusunun terörle mücadele safhasında, uyguladığı yöntemler ne kadar etkili olmakta ve uluslar arası
insan hakları kuruluşlarının bu mücadelede Mısırlı yetkililerin yerel halka uyguladığı potansiyel
şiddetin sonuçlarının ortaya koyulduğu raporların Mısır ın dış politika algısını etkileyip etkilemediği
yönünde olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mısır, Terörizm, Dış Politika, Deaş, Sina Yarımadası
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MODERN EKONOMİLERDE İKTİSAT-ETİK İLİŞKİSİNE BAKIŞ
Dr. Orhan Cengız - Arş. Gör. Ahmet Kardaşlar - Arş. Gör. Levent Yülek
ÖZ
Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Robert Malthus, Jeremy Bentham gibi klasik
iktisatçıların daha fazla üzerinde durduğu etik probleminin ekonomideki yeri marjinalizmle birlikte
yöntemsel açıdan iktisadın farklı bir zemine oturmasıyla geri plana atılmıştır. Formel açıdan
soyutlamacı, indirgemeci, tek tipçi bakış açısıyla fizik gibi ölü doğa biliminin iktisatta referans
alınması bu sonucun ortaya çıkmasında en önemli etken olmuştur. Kapitalizmde piyasa mekanizması
içerisinde gerçekleştirilen her türlü mübadele ağının ekonomik karar vericiler açısından en optimal
sonucu doğuracağı varsayımı değer sisteminin kapitalizmde bir yana bırakılması anlamına
gelmektedir. Çıkar maksimizasyonu arayışında olan birimlerin eylemlerindeki meşruiyet derecesini
belirleyen hususların neler olduğu ve/veya olması gerektiği bütüncül bakış açısıyla ele alındığında
günümüzün en önemli pratik meselelerinden birisi olarak ortada durmaktadır. Adam Smith in “Ahlâki
Duygular Kuramı” Bernard Mandeville nin “Arılar Masalı” çalışmalarından günümüze kadar olan
süreçte bireylerin davranışlarını harekete geçiren eylemlerin gerisinde yatan güdülerin ekonomide
yarattığı sonuçların güncelliği bu kavramsal çerçeveyi yeniden öne çıkarmıştır. Bu amaçla çalışmada
kapitalizmde matematiksel formülasyonların uzağında kalan etiğin iktisatta hangi açılardan yeniden
konumladığı güncel sorunlar ekseninde ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Etik, Ahlâk, Modern Ekonomi, Kapitalizm, Piyasa
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RUSYA’NIN NÜKLEER DOKTRİNİNİ ANLAMAK: ‘GERİLİMİ DÜŞÜRMEK İÇİN
TIRMANDIRMA’ STRATEJİSİ
UNDERSTANDING RUSSIA’S NUCLEAR DOCTRINE: THE 'ESCALATE TO DEESCALATE' STRATEGY
Arş. Gör. Kahraman Süvari
ÖZ
Günümüzde dünyada en fazla nükleer silah stokuna sahip bir devlet olan Rusya için nükleer silahlar,
Soğuk Savaş zamanından sonra da ülkenin güvenlik politikasında önemli rol oynamaya devam
etmektedir. Bu çalışmada, Rusya nın, sahip olduğu nükleer silahların gerektiğinde konvansiyonel bir
çatışmada kullanılmasını içeren “‘gerilimi düşürmek için tırmandırma stratejisi” analiz edilecektir.
Çalışmada ilk olarak, Rusya nın Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemde değişen güç dağılımı
içerisinde neden böyle bir stratejiye ihtiyaç duyduğu incelenecektir. Amerika Birleşik Devletleri nin
özellikle konvensiyonel güç bağlamında küresel sistemde rakipsiz bir güç olarak meydana çıkması,
Rusya yı bekasını korumak ve çevre güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler almaya yöneltmiştir.
Çalışmada, daha sonra, Rusya tarafından ortaya konulan söz konusu stratejinin bölgesel ve küresel
etkileri ele alınacaktır. Bu stratejinin, bir yandan, Rusya nın bölgesel güvenlik çevresinde müdahil
olduğu çatışmaların genişlemesinin ve tırmanmasının önlenmesinde etkili olduğu, ancak diğer yandan
da küresel boyutta nükleer silahsızlanma çabalarına zarar verdiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Rusya, Nükleer Doktrin, Nükleer Silahlar.

Abstract
For Russia, a state with the most nuclear weapons stock in the world today, nuclear weapons continue
to play an important role in the country's security policy after the Cold War. In this study, Russia s the
'escalate to de-escalate' nuclear strategy, which includes the use of nuclear weapons if necessary and
even in a conventional conflict, will be analyzed. The study will first explain why Russia needs such a
strategy in the changing distribution of power in the post-Cold War international system. The
emergence of the United States as an unrivaled superpower in the global system, particularly in the
context of conventional capacity has led Russia to take various measures to protect its survival and to
ensure its regional security. The study will then examine the regional and global impacts of this
nuclear strategy put forward by Russia. It can be said that on the one hand, this nuclear strategy can be
effective to prevent the expansion and escalation of the conflicts that take place in Russia s regional
security environment, on the other hand, it undermines the global nuclear disarmament efforts.
Keywords: Russia, Nuclear Doctrine, Nuclear Weapons.
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SANAYİ 4.0 DÖNEMİNDE PAZARLAMADA DİJİTAL ARAYIŞLAR VE BAZI
KÜRESEL ŞİRKETLERDEN ÖRNEKLER
Arş. Gör. Serkan Soyak - Prof. Dr. Alkan Soyak
ÖZ
Bilişim teknolojileri ve internetin her geçen gün daha da yaygınlaşması, gelişen dijital teknolojilerin
hayatımızın her alanında yarattığı kolaylıkların ve seçim opsiyonlarının giderek artması, şirketlerin
müşteri kazanma yolunda büyük bir rekabete girmelerine yol açmıştır. İnternet ve dijital
teknolojilerinin yapısı gereği bu rekabet artık çok yoğun bir şekilde “küresel ölçekte” yaşanmaktadır.
“Sanayi 4.0”ın giderek hakim olmaya başladığı küresel üretim dünyasının nihai müşteriye açılan yüzü
de “Pazarlama 4.0” yaklaşımını uygulamaktan geçmektedir. Bildirinin temel amacı birinci sanayi
devriminden günümüze kadar gerçekleşen teknolojik gelişmeleri ve pazarlama dünyasının niteliğinde
yaşanan dönüşümleri ortaya koymak; bu bağlamda özellikle Sanayi 4.0 dönemindeki küresel rekabet
ortamında ilgili dönüşümün dinamiklerini yakalayabilmiş bazı başarılı şirket uygulamalarına dikkat
çekmektir. Bu aynı zamanda dünya ile küresel rekabete girmek durumunda olan ulusal şirketlere
yönelik bir politika çıkarımına da zemin hazırlayacaktır. Bu amaçla bildiri iki bölüm olarak
kurgulanmıştır. Birinci bölümde, birinci sanayi devriminden dördüncü sanayi devrimine sınaiteknolojide yaşanan gelişmelerin dinamikleri, taşıyıcıları, öncü sektörleri ve hakim ülkeleri,
pazarlamada yaşanan anlayış değişiklikleriyle birlikte ele alınmıştır. Yine aynı bölümde dördüncü
sanayi devrimi ya da Sanayi 4.0 kavramına özel olarak yoğunlaşılmış, bu dönemin pazarlamaya da
yansıyan yenilikçi unsurları ve özellikle de yenilikçi teknolojik gelişmelerin doğası üzerinde
durulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde Sanayi 4.0 döneminden süzülen özgül dinamiklerin
pazarlamada açtığı yeni ufukları anlama adına “Pazarlama 4.0” kavramı üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu
bölümün uygulama kısmında özellikle değer sunma amaçlı yaratıcı ve etkin pazarlama tekniklerini
küresel ölçekte en rekabetçi şekilde kullanabilen bazı şirket örneklerine yer verilmiştir. Çalışma ilgili
örneklerden hareketle ulusal şirketler için Sanayi 4.0 ve Pazarlama 4.0 dönemine en etkin şekilde
entegre olabilmelerine yönelik politika önerileriyle sonuçlanmıştır. Çalışmada kullanılan yöntem,
Sanayi 4.0 ve Pazarlama 4.0 konularında öne çıkan yayınlardan süzülen bilimsel çıkarımların öncü
bazı şirketlerin deneyimleri ile desteklenmesi şeklindedir.
Anahtar Kelimeler: Sanayi 4.0, Pazarlama 4.0, Teknolojik Gelişmeler, Dijitalleşme ve İnternet,
Küresel Şirketlerden Örnek Olaylar
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SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ İLE AHİ TEŞKİLATI
Salim Parmaksız - Dr. Öğretim Üyesi Pınar Göktaş
ÖZ
Girişimci bir malın veya hizmetin üretimi için gerekli riskleri alan, doğal kaynak, emek, sermaye vb.
birçok üretim faktörünü bir araya toplayan ve bu faktörlerin harekete geçmesini sağlayan kişi olarak
tanımlanabilmektedir. Girişimcinin meydana getirdiği bu hareket ise girişimcilik faaliyetidir.
Günümüzde dünyada girişimciler ve girişimcilik faaliyetleri oldukça önemli bir yere sahiptir ve birçok
devlet kendi vatandaşlarının girişimcilik faaliyetlerine destek vermekte ve bu destek sonucunda birçok
iş fikrinin hayata geçmesine katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada girişimci ve girişimcilik kavramı,
girişimci bireylerde bulunması gereken özellikler ve girişimcilik türleri detaylı olarak anlatılmış ve
özellikle bir girişimcilik türü olan sosyal girişimcilik konusu üzerinde durulmuştur. Günümüzde de
öneminin oldukça büyük olduğu sosyal girişimciliğin geçmişe yönelik izleri araştırılmış ve Ahilik
Teşkilatı ile bağlantılarına dikkat çekilmiştir. Yapılan çalışmada aynı zamanda Ahilik teşkilatının
ortaya çıkışından, yapısından, teşkilatı oluşturan üyelerden, yapılan faaliyetlerden ve çalışma
sisteminden bahsedilerek mevcut uygulamaları ile sosyal girişimcilik arasındaki bağlantı bir tablo
halinde gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma sayesinde günümüzde oldukça önemli bir
yere sahip olan ve büyük destekler almayı başaran sosyal girişimcilik faaliyetlerinin aslında geçmişte
de oldukça önemli bir yeri olduğunu ve bu faaliyetlerin sürdürüldüğü toplumlara oldukça katkı
sağladığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ahi Teşkilatı, Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik
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SOSYAL MEDYADA SOSYAL SORUMLULUĞUN YANSIMALARI VE İTİBARA
ETKİSİ: İLLİ BOYA'NIN #OZGECANİCİN SOSYAL MEDYA ÇALIŞMASI İLE
İLGİLİ GERİ BİLDİRİMLERİN İNCELENMESİ
REFLECTIONS OF SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIAL MEDIA AND EFFECT
ON REPUTATION: AN ANALYSING ON FEEDBACKS ABOUT ILLI BOYA’S
SOCIAL MEDIA CAMPAIGN #OZGECANICIN
Arş. Gör. Kübra Karapınar
ÖZ
Günümüz dünyasının rekabet ortamında, kurumlar için, hedef kitlelerinin ve var oldukları toplumun
algısında, istedikleri biçimde yer almaları çok önemlidir. Çünkü kurumlar ancak istedikleri biçimde
algılanırsa, rakipleri arasından ayrışır. Benzer hedef kitleye hitap etseler dahi her kurumun kendine has
misyonu, vizyonu, değerleri ve ilkeleri vardır. Aynı zamanda bu öğeler toplamında oluşan kurumsal
itibarları da tektir. Kurumsal itibar, kurumun manevi anlamda sahip olduğu en önemli güçtür.
Kurumsal itibar için, en önemli etkenlerden biri de kurumun toplumsal değerlere ve olaylara yönelik
tutumudur. Bu çalışmada, bir kurumun toplumsal bir olay karşısında gösterdiği tutumun kurumsal
itibara etkisi araştırılmıştır. Çalışmayı diğer çalışmalardan farklılaştıran nokta ise, vaka analizi olarak
seçilen Filli Boya markasının yapmış olduğu #Özgecanİçin sosyal medya/toplumsal farkındalık
çalışmasıdır. Filli Boya markası daha önce yapılmamış bir uygulama olarak, ulusal TV kanallarında
marka ismi ve logosu belirtmeden, 30 saniye boyunca ekran karartarak ve sadece “#Özgecanİçin”
etiketini yayınlayarak, izleyenleri sosyal medyaya tepkilerini belirtmeye yönlendirmiş ve bu şekilde
bir farkındalık yaratmaya çalışmıştır. Bu makalede, daha önce benzeri yapılmamış bu çalışmaya gelen
geri bildirimler incelenmiştir. Marka adı belirtilmeden yapılan bu çalışmanın gerçekleşmesinden
sonra, Twitter'da içinde “Filli Boya” marka adının ve “#Özgecanİçin/#Ozgecanicin” sosyal medya
etiketinin yer aldığı 388 tweet kaydedilmiştir. Bu tweetler anlamsal içerik analiz yöntemi ile
incelenmiş ve kurumsal itibara yönelik kısımları araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Kurumsal İtibar, Sosyal Medya

Abstract
In the competitive environment of today's world, it is very important for the corporations to take place
in the way they want in the perception of their target groups and the society they exist in. Because if
corporations are perceived only in the way they want, they are separated from their competitors. Each
corporations has its own mission, vision, values and principles, even if they have speak to similar
target audiences with the competitors. Also, the corporate reputation composed of these items is
unique. Corporate reputation is the most important power of the corporations in its non-pecuniary
sense. One of the most important factors for corporate reputation is the attitude of the corporation
towards social values and events. In this study, the effect of an corporation's attitude towards a social
event on the corporate reputation was investigated. The difference that distinguishes the study from
other studies is the, #Özgecanİçin social media/social consciousness work in conducted by Filli Boya
brand, which is selected as case study. Filli Boya brand, as an technic that has not been done before,
has directed the audience to indicate their reactions to social media by trying to obscure the screen by
printing the label “#Özgecanİçin, for 30 seconds without specifying the brand name and the brand
logo on national TV channels and creating an awareness in this way. In this article, feedbacks of this
previously not done before work were examined. After the executed of this without brand name social
consciousness work, 388 tweets that including “Filli Boya” brand name and “#Özgecanİçin” social
media hashtag were recorded on Twitter. These tweets were examined with semantic content analysis
method and their parts for corporate reputation were investigated.
Keywords: Social Responsibility, Corporate Reputation, Social Media
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SURİYELİ ÇOCUK VE GENÇLERİN GELİŞİM DÖNEMLERİNE BAĞLI
İHTİYAÇLARINA YÖNELİK TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
Arş. Gör. Esra Soğancı
ÖZ
Bu çalışma Türkiye de geçici koruma statüsü altında olan Suriyeli çocuk ve gençlerin gelişim
dönemlerine bağlı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sosyal hizmet uygulamalarını ele almaktadır.
Suriye de yaşanan kriz hem transit hem de hedef ülke konumunda olan Türkiye için önemli bir göç
hareketliliğine neden olmaktadır. Geçici koruma merkezleri ile bu merkezlerin dışında hak ve
hizmetlere ulaşmaya çalışan 1,7 milyon geçici koruma statüsüne sahip birey 18 yaşın altındadır.
Çocuk ve gençlere sunulan güvenlik, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlar ile sosyal ve
psikolojik gereksinimlere cevap veren koruma ve destek faaliyetlerinin etkili olup olmaması yaş
dönemlerine bağlı gelişim özellikleri temelinde yapılandırılmış interdisipliner müdahalelere bağlıdır.
Bu noktadan hareketle, çalışmada ilk çocukluk, orta çocukluk ve ergenlik dönemini karakterize eden
özellikler ile bu gelişim özelliklerinin desteklenmesi için yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Suriyeli çocuk ve gençlere, ilk çocukluk döneminde sosyal uyumun
artırılması, motor gelişim ile temel becerilerin yükseltilmesi; orta çocukluk döneminde eğitime
katılım, sosyal dışlanmanın engellenmesi ve kendi dilinde danışmanlık ve destek; ergenlik döneminde
ise geleceğin planlanması, problem çözme kabiliyeti ve akademik başarının yükseltilmesi ile çocuk
işçiliğinin önlenmesine yönelik faaliyetler saptanmıştır. Gelişim dönemlerine bağlı ihtiyaçlar ile bu
ihtiyaçlar doğrultusunda sunulan hizmetlerin tespit edilmesi göç öncesi, göç süreci ve sonrasında
travmatik yaşantı ve kayıplarla karşı karşıya kalan Suriyeli sığınmacı çocuk ve gençlerin
biyopsikososyal gelişim haklarının sağlanabilmesi için önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Suriyeli Çocuk, Suriyeli Genç, Sosyal Hizmet, Müdahale, Geçici Koruma
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TARİH ÖNCESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU VE MEZOPOTAMYA'DA İNANÇ VE
TAPINMA
THE RELIGION SYSTEM IN THE PRE-HISTORICAL SOUTH-EAST ANATOLIA
REGION AND MEZOPOTAMYA
Dr. Çağatay Yücel
ÖZ
Mezopotamya hem panteonuyla hem de antropomorfizm düşüncesiyle diğer toplumları etkilemiştir.
Sümerlerin yarattığı bu din anlayışı ve panteon sistemi zamanla Mezopotamya da Akadlardan
başlayarak Babil ve Assurlular aracılığıyla Suriye ve Anadolu toplumları arasında bütünüyle veya
kısmen yayılmış ve yerleşmiştir. Suriye-Filistin ve Anadolu coğrafyasına geçen Mezopotamya inanç
sisteminin diğer toplumları etkilemesi iki farklı yönden olduğu savunulmaktadır. Bu etkileşimde
Anadolu ve Fenike uygarlıklarının köprü vazifesi gördükleri savunulabilir. Mezopotamya inanç
sistemi yalnızca Suriye-Filistin ve Anadolu yu etkilememiş aynı zamanda Ege Adaları ve Yunanistan
coğrafyasını da etkilemiştir. Mezopotamya inanç sisteminin batıya sirayet etmesinde Fenikelilerin
önemli rol oynamış olması da kaçınılmazdır. Proto-Neolitik Çağ da Bereketli Hilâl in kuzey kısmını
oluşturan Güneydoğu Anadolu nun en tanınmış temsilcileri Çayönü Tepesi, Hallan Çemi ve Nevali
Çori dir. Halen kazılmakta olan Göbeklitepe, Urfa Yeni Mahalle ve Körtik Tepe gibi yerleşmeler de
umulmayacak biçimde gelişkin ve sonraki dönemlerin en tipik buluşlarının öncülleri sayılabilecek
yeniliklerle dolu arkeolojik kanıtlar sunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Çayönü Kutsal Alanı, Göbekli Tepe Kutsal Alanı, Nevali Çori Kutsal Alanı,
Hallan Çemi Kutsal Alanı, Mezopotamya

Abstract
Mesopotamia influenced other societies with its panteon and anthropomorphism. This understanding
of religion and the panteon system created by Sumerians has gradually spread and settled in
Mesopotamia, in whole or in part, between Syria and Anatolian communities through the Babylonian
and Assyrians, starting from the Akads. It is argued that the Mesopotamian belief system, which
passed to Syria-Palestine and Anatolia, affects other societies in two different ways. This interaction
can be argued that Anatolian and Phoenician civilizations serve as bridges. Mesopotamia belief system
not only affected Syria-Palestine and Anatolia, but also affected the Aegean Islands and the geography
of Greece. It is inevitable that the Phoenicians played an important role in the system of Mesopotamia
belief in the West. The most well-known representatives of Southeast Anatolia, constituting the
northern part of the fertile Crescent in Proto-Neolithic Age, are Çayönü Hill, Hallan Çemi and Nevali
Çorasi. The settlements such as Göbeklitepe, Urfa Yeni Mahallesi and Körttik Tepe, which are still
being excavated, have also presented evidence of archaeological innovations which have been
immeasurably developed and which could be considered as the precursors of the most typical finds of
later periods. For the prehistoric peoples of southeastern Anatolia who lived about 14,000 years ago,
many definitions such as ritual, cult system, ideology, myth system, symbolism, spiritual life, common
symbolic elements, religion and belief have been used in scientific circles, but there has been no
consensus among them.
Keywords: Çayönü Sanctuary, Göbeklitepe Sanctuary, Nevali Cori Sanctuary, Hallan Çemi
Sanctuary, Mesopotamia.

180

THE APPLICABILITY OF BALANCED SCORECARD IN PUBLIC SECTOR: THE
CASE OF OMBUDSMAN INSTITUTION
Prof. Dr. Murat Önder - Araştırmacı Güldenur Aydın
ÖZ
Balanced Socercards (BSC) developed in late 1990s by Kaplan and Norton as a comprehensive
performance evaluation method in private sector. Recently it has been widely used in both public and
private organizations. The balanced scorecard examines performance from four perspectives; financial
perspective, customer perspective, internal perspective, learning and growth perspectives. There are
varieties of public sector applications of BSC throughout the world. The debates concentrated on the
readiness for the applicability of BSC because of culture and nature of public sector organizations.
Therefore, this research seeks explanations for the research question of “What accounts for the
applicability of balanced scorecards method as a performance evaluation system in public sector?” To
do this, semi-structured and open-ended “face to face questionnaire" was prepared and done with 65
participants; civil servants, experts, middle and top managers out of total 107 employees in the agency.
Our general hypothesis of “the applicability of BSC is more likely if maturity of the institution is
higher than median value or assigned value” was tested with T test for one sample. The finding show
that our hypothesis was supported overall in four dimensions of BSC, with few exceptions. It means
that The Ombudsman Institution is ready or mature enough to apply all dimensions of BSC.
Anahtar Kelimeler: Performance Evaluation in Public Sector, Balanced Scorecard, the Applicability
of Bsc, Ombudsman Institution
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TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANALİZİNDE İNŞA KURAMI VE KÜLTÜR: KERKÜK
RE ERANDUM ÖRNEĞİNDE DIŞ POLİTİKA VE SÖYLEM ANALİZİ
Öğr. Gör. Murat Bayar
ÖZ
Çalışmanın amacı Türk Dış Politikasında Kerkük Referandumunun inşacılık kuramı ve kültür olgusu
üzerinden incelenmesidir. İkinci Dünya Savaşı ile hem siyaset biliminde hem de uluslararası ilişkiler
disiplininde önemi anlaşılmaya başlanan kültür, 1990 lı yıllardan itibaren açıklayıcı bir fenomen halini
almıştır. Kültürün uluslararası siyasetteki önemi fark edilmiş ancak Soğuk Savaş dönemi boyunca
realizm ve liberalizm yaklaşımları uluslararası siyasete baskın kuramsal konumunu sürdürmüştür.
Kültür kavramını siyaset bilimi ve uluslararası siyasette merkezi konuma yerleştiren inşacılık
(constructivism) kuramının ortaya çıkışı ise 1990 lı yıllarda denk gelmektedir. Bu kuramsal arayışta
en büyük etken; Aydınlanma ile ortaya çıkan “rasyonalitenin” iç siyasette ve uluslararası ilişkilerde
olayları açıklamada yetersiz kalmasıdır. Bu durum, kültürün analiz birimi kabul edilmesi ile inşacılık
kuramının uluslararası ilişkiler kuramları arasında yerini almasını sağlamıştır. Çalışma kuramsal ve
uygulamalı olarak iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde inşacılık kuramı ekseninde uluslararası
ilişkiler ve dış politikada kültür olgusunun merkezi konumuna odaklanılmaktadır. Çalışmanın ikinci
bölümünde ise, bu kuram çerçevesinde kültürün Türk Dış Politikası davranışı üzerindeki etkisi analiz
edilmektedir. Analiz, Nisan 2017-Kasım 2017 tarihleri arasında Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi
ile Türkiye arasında yaşanan “Kerkük referandumu” tartışması üzerine Türk Dış Politikası karar
vericilerinin ürettikleri söylemler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Söylemlerin analizinde ortaya
çıkan kültürel kodlar, Türk Dış Politika davranışının şekillenmesinde kültürün etkisini ortaya
koymakta ve açıklayıcı etkisini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kültür, İnşacılık, Dış Politika, Rasyonalite, Söylem Analizi, Kerkük
Referandumu
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TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN DİNAMİK ETKİLERİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğretim Üyesi Münevver Soyak
ÖZ
Bu çalışmanın amacı 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Avrupa Birliği (AB) ile tesis edilen gümrük
birliğinin (GB), Türk otomotiv sektöründe beklenen dinamik ekonomik etkilere yol açıp açmadığını
ortaya koymaktır. GB sonucunda ortaya çıkması beklenen etkileri “statik ve dinamik etkiler” olarak
ele almak mümkündür. GB'nin statik etkilerini ilk defa Jacob Viner 1950 yılında yayınladığı “The
Customs Union Issue” başlıklı kitapta ortaya koymuştur. Statik etkiler; emek, sermaye ve teknolojinin
sabit olduğu varsayımı altında üye ülkelerde bir defalık ortaya çıkan, kısa dönemli nitelik taşıyan,
üretim, tüketim ve gelirin yeniden dağılımı etkilerinden oluşmaktadır. GB sonucunda ortaya çıkması
beklenen uzun vadeli etkilere ise dinamik etkiler denir. Bela Balassa 1961 yılında yayınladığı
“Towards of a Theory of Economic Integration” başlıklı makalesinde ilk kez GB'nin dinamik
etkilerinden bahsetmiştir. GB'nin dinamik etkilerini sınıflandırmaya yönelik çalışmalarda tam bir fikir
birliği olmamakla birlikte, genel kabul görmüş etkiler; “Dış Rekabet Artışı, Ölçek Ekonomileri ve
Kapasite Kullanımı, Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme, Yatırımları Özendirme, Ticaret Hadlerinde
İyileştirme, Risk ve Belirsizliğin Azaltılması” olarak sıralanabilir. Türkiye nin GB ne girmesinin
üzerinden yaklaşık 22 yıllık bir sürenin geçmiş olması, dinamik etkilerin ortaya çıkması açısından
yeterli bir zamana işaret etmektedir. Bu çalışmada AB ile gerçekleştirilen GB sonrası süreçte (19962017) Türk otomotiv sektöründe ilgili dinamik etkilerin ne derece gerçekleştiğine dair tespitler
yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Türk otomotiv sektöründe “dış rekabet gücü ve piyasa yapısı”,
“üretim ölçeği ve kapasite kullanım durumu”, “yatırım performansı ve Ar-Ge yatırımları özelinde
teknoloji geliştirme faaliyetleri”, istihdamın niteliği ve verimlilik”, “sektörün ihracat ve ithalatının
gelişimi doğrultusunda dış ticaret dengesinde yaşanan gelişmeler” gibi alanlarda dinamik etkilerin
gerçekleşme durumu ortaya konulmuştur. Çalışmada kullanılan yöntem, literatürden elde edilen
“kuramsal çıkarımların”; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın sektör raporları, Otomotiv Sanayi
Derneği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi meslek birlikleri ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası gibi
çeşitli banka ve kredi kuruluşlarının sektörel rapor ve istatistiklerinden elde edilen “nicel verilerle”
desteklenmesi şeklindedir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Gümrük Birliği, Dinamik Ekonomik Etkiler, Otomotiv Sektörü,
Türkiye
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TÜRKİYE’NİN YUMUŞAK GÜCE DAYALI YÜRÜTTÜĞÜ KAMU
DİPLOMASİSİNDE TÜRK DİASPORASI VE BİR UYGULAYICI OLARAK
YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI
TURKISH DIASPORA IN TURKEY'S PUBLIC DIPLOMACY BASED ON SOFT
POWER AND THE PRESIDENCY FOR TURKS ABROAD AND RELATED
COMMUNITIES AS A PRACTITIONER
Dr. Ahmet Nafız Ünalmış
ÖZ
Türkiye, son on yıl içerisinde dış politikada yumuşak güç unsurlarını devreye alarak Türk diasporasını
etkin bir şekilde kullanma gayreti içerisine diğer ülkelere nispetle gecikmeli de olsa girmiştir. Altı
milyonun üzerinde vatandaşı sınırları dışında yaşayan Türkiye, diaspora potansiyeli yüksek bir
ülkedir. Bu sayının üzerine Türkçe konuşan topluluklar, Türk devletleri, farklı ülkelerde yaşayan Türk
kökenli azınlıklar, akraba topluluklar eklenerek Türk diasporası etkin bir şekilde organize edilebilse,
diaspora Türkiye nin dış politikasının en önemli unsuru haline gelecektir. Bu bağlamda yapılan
çalışma, bir kamu diplomasisi türü olan diasporanın önemini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu
çalışmada Türkiye nin yumuşak güce dayalı yürüttüğü kamu diplomasisi ve bunun uygulayıcılarından
biri olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) faaliyetleri çeşitli başlıklar
altında anlatılarak, diaspora diplomasisi ve Türk diasporası kavramları üzerinde durulmuştur. YTB nin
bir kamu diplomasisi uygulayıcısı olarak benzer görevi ifa eden kamu kuruluşlarıyla birçok konuda
koordinasyon halinde çalışmalarına devam etmesi, Türkiye nin uluslararası alandaki gücü açısından
önem teşkil etmesinin yanı sıra Türk kültür ve inancının farklı ülkelerde özgür bir şekilde
yaşayabilmesine yönelik de etki edici pozisyondadır. Bu bakış açısından hareketle YTB nin yurt
dışında Türk diasporasını inşa etmeye dönük faaliyetlerinin genel çerçevesi ortaya çıkartılarak
incelenmiştir. Diğer taraftan YTB nin kendi yayın organlarında YTB nin Türk dış politikasına bakışını
ortaya koyan metinler incelenmiş ve Türk diasporasını güçlendirmeye yönelik tavsiyelerle çalışma
sona erdirilmiştir
Anahtar Kelimeler: Yumuşak Güç, Diaspora, Dış Politika, Ytb, Stk

Abstract
Turkey has been in an effort to use Turkish diaspora effectively by introducing the soft power
elements in foreign policy in the last decade, albeit delayed comparing with other countries. Turkey
with more than six million citizens outside its borders is a country with high potential for diaspora. If
Turkish diaspora is able to use effectively by organizing Turkish-speaking communities, Turkish
States, minorities of Turkish origin living in different countries and related communities, it will
become the most important factor in Turkey's foreign policy. In this context, the study aims to reveal
the significance of the diaspora, a type of public diplomacy. In this study, Turkey s public diplomacy
based on soft power and the activities of the Presidency for Turks Abroad and Related Communities
(YTB) as practitioners are explained under several headings, the concepts of diaspora diplomacy and
the Turkish diaspora are emphasized. As long as YTB, as a public diplomacy practitioner, continues to
work in close coordination on many issues with public institutions performing similar tasks, it will
have a place in terms of political power in the international arena and have impulsive position for
Turkish culture and religion to be lived freely in different countries. From this point of view, the
general framework of the activities of the YTB to build the Turkish diaspora abroad has been
examined. Besides, the texts of the YTB's in its media outlets, which points out its perspective of the
Turkish Foreign Policy have been reviewed and the study was concluded with recommendations to
strengthen the Turkish diaspora.
Keywords: Soft Power, Diaspora, Foreign Policy, Ytb, Ngos
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VATANDAŞIN MEMNUNİYET DÜZEYİ, ŞEHRİN MARKA KİŞİLİĞİ
ALGILAMASINI DEĞİŞTİR Mİ'
DOES THE LEVEL OF SATISFACTION OF THE CITIZEN CHANGE THE
PERCEPTION OF THE CITY'S BRAND PERSONALITY'
Doç. Dr. Nilsun Sarıyer - Didem Altun
ÖZ
Marka kişiliği, bir markanın insan karakteristiklerini tanımlayan kelimelerle ilişkilendirilmesi olarak
tanımlanabilir. Marka kişiliğinin ölçülmesiyle ilgili ilk ciddi çalışmayı Jennifer. L. Aaker yapmıştır.
Aaker, 1995 yılında ölçek oluşturma çalışmalarına başlamıştır. 1997 yılında farklı ürün
kategorilerindeki 40 markayla yaptığı çalışma sonucunda “Marka Kişilik Ölçeği”ni geliştirmiştir.
Ölçeğe göre, insan kişiliğini tarif eden isim ve sıfatlar, sosyal ilişkilerin birlikte elde edilmesi ve
geliştirilmesiyle alakalıdır. Şehir ile insani özelliklerin eşleştirilerek markayla ilişkilendirilmesi şehir
marka kişiliği olarak tarif edilmektedir. Aaker in ölçeğinde yer alan sıfatlar destinasyonlara
uyarlanarak şehir marka kişiliği boyutları belirlenen çalışmalar vardır. Bu çalışmada da şehir marka
kişilik ölçeği ele alınarak şehirde yaşayan vatandaşların memnuniyet düzeyi ile ilişkilendirilmiştir. Bu
çalışmada farklı memnuniyet düzeyindeki vatandaşlar, şehrin marka kişilik boyutlarını farklı mı
algılamaktadırlar? sorusuna cevap aranmıştır. Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmada örnek kütle,
Kayseri de yaşayanlardır. Kullanılan örnekleme yöntemi, tesadüfi örnekleme yöntemlerinden
katmanlarına göre örneklemedir. Kullanılan anket formu, Aaker (1997), Aksoy ve Özsomer (2007),
Kurtuluş (2008) ve Kanıbir vd. (2010) in çalışmaları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Veriler, yüz
yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Veriler faktör ve ayırma analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma
sonucunda vatandaşın farklı memnuniyet düzeyinde şehri farklı marka kişilik boyutları ile algıladığı
beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Şehir Marka Kişiliği, Marka Kişiliği, Marka Algılaması, Marka

Abstract
Brand personality can be defined as the association of a brand with words that define human
characteristics. The first serious work on measuring the brand personality was made by Jennifer L.
Aaker. In 1995, Aaker started working on scales. As a result of her work with 40 brands in different
product categories, she is developed “Brand Personality Scale” in 1997. According to the scale, names
and adjectives describing human personality are related to the acquisition and development of social
relations. Linking the city and human characteristics with the brand is described as a city brand
personality. The adjectives in the scale of Aaker are adapted to the destinations and there are studies
on the dimensions of city brand personality. In this study, the city brand personality scale was taken
into consideration and it was associated with the satisfaction level of the citizens living in the city. In
this study, it is searched to answer this question “Do citizens with different levels of satisfaction
perceive the brand personality dimensions of the city differently?” This study is descriptive study and
the sample mass is the ones living in Kayseri. The sampling method used is sampling by random
sampling methods. The questionnaire used was prepared by Aaker (1997), Aksoy and Özsomer
(2007), Kurtuluş (2008) and Kanıbir et al. (2010). The data were used face to face survey method.
Data were analyzed by factor and separation analysis. As a result of the research, it is expected that the
citizen perceives the city with different brand personality dimensions at different levels of satisfaction.
Keywords: City Brand Personality, Brand Personality, Brand Perception, Brand
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YABANGÜLÜ
Dr. Özlem Polat Atan
ÖZ
Türk edebiyatına roman türünün girdiği 19. yy da, romanın etkileme gücü, anlatıyla edim kazandırma
yetisi hesaba katılarak aydınlatıcı, eğitici, sosyal fayda sağlayıcı bir unsur olarak ortaya konmuştur. İlk
dönemden itibaren, toplumsal yaşamda da tartışılan konumuyla kadın olgusuna romanlar içerisinde yer
verilmiş; kadınların, erkeklerin gözetiminde ve onların beklentilerini karşılayacak düzeyde; okuma
yazma öğrenmesi, dışarıdaki hayatı deneyimlemesi, kendini geliştirmesi desteklenmiş; cariyelik,
kölelik, görücü usulü evlenme gibi kadını doğrudan etkileyen konular eleştirel düzeyde ele alınmıştır.
Özellikle kapalı bir hayat yaşayan ve maddi hayatı bizzat deneyimleme imkanı olmayan kadın okur
kitlesi; hayatı kitaplardan tanıma yöntemiyle keşfetmeye yönelmiş; bu doğrultuda roman, kadınlara
yol gösterici bir unsur olarak konumlandırılmıştır. Popüler yazın da Türk roman geleneğinin bir
devamıdır. Bu kitaplar okumayı teşvik etmiş; kadınlara sosyal yaşam, adab-ı muaşeret, kadın-erkek
ilişkileri hakkında açıklamalar aktarmış; yol göstermiş, bu doğrultuda hareket eden kahramanların
yolculuklarına okuyucuları ortak ederek kahramanlar gibi okuyucuların da tamamlanma sürecine
katkıda bulunmuştur. 1886 doğumlu “popüler roman türünde ünlenen ilk kadın yazar” olarak anılan
Güzide Sabri nin; 1920 tarihli “Yabangülü” adlı romanı da baş kahramanı “Leyla”yı takip eden
okurlara yol gösterme, “Leyla” üzerinden “ideal kadını” tanımlama eğilimindedir. Leyla, romanın
başından sonuna “etkin bir karakter” olarak olayları yönlendirme ve karar verme becerisine sahiptir.
Popüler santimantal yazının edebiyatımızdaki ilk örneklerinden biri sayılan “Yabangülü” romanının,
dönem üzerinden yapılacak içerik çözümlemesi; “dönemin kadın olgusuna” dair verileri ortaya
koymaya imkan sağlaması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Güzide Sabri, Yabangülü, Popüler Roman, Kadın
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İNDOMETAZİN İLE İNDÜKLENEN GASTRİK ÜLSER MODELİNDE
TARAXACUM O İCİNALE YAPRAK EKSTRAKTININ GASTROPROTEKTİ
ETKİLERİ
GASTROPROTECTIVE EFFECTS OF TARAXACUM OFFICINALE LEAF
EXTRACT IN INDOMETHACINE-INDUCED GASTRIC ULCER MODEL
Dr. Öğretim Üyesi Hamit Uslu
ÖZ
Bu çalışmada, Taraxaum officinale yaprak ekstraktının (TO), non-steroid anti-inflamatuar ilaçlardan biri
olan indometazin ile indüklenen ülser modelinde koruyucu etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. TO
alternatif tıpta mide ülserleri dahil olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Kırk adet
Wistar albino dişi sıçan her grupta 10 hayvan olacak şekilde dört gruba ayrıldı (Kontrol (K), TO +
İndometazin (TO+İND), İndometazin (İND) ve Omeprazol + İndometazin (O+İND) grupları). Sırasıyla K
grubuna serum fizyolojik, TO+İND grubuna 100 mg/kg TO yaprak ekstraktı, İND grubuna serum
fizyolojik ve O+İND grubuna 5 mg/kg omeprazol verildi. Çalışmanın 11. gününde, TO+İND, İND ve
O+İND gruplarına oral olarak tek doz 100 mg/kg indometazin verildi. İND grubunda Siklooksijenaz-2R
(COX-2R) ve C-reaktif protein (CRP) düzeylerinin K grubuna göre önemli derecede arttığı belirlendi
(p<0.001). Bununla birlikte, bu belirteçler, İND grubu ile karşılaştırıldığında, hem TO+İND hem de
O+İND gruplarında anlamlı olarak azaldı (sırasıyla p<0,05, p<0,001). İnterlökin-6 (IL-6) düzeyleri, İND
grubunda K grubuna kıyasla önemli oranda artmıştı (p<0.001). Ayrıca, IL-6 düzeyleri, İND grubuna göre
TO+İND ve O+İND gruplarında anlamlı şekilde azaldı (sırasıyla p<0.05, p<0.001). Tümör nekroz faktöralfa (TNF-α) düzeylerinde gruplar arasında önemli bir değişiklik gözlenmedi. İndometazin uygulamasına
bağlı olarak mide dokusu ülser indeksinin K grubuna kıyasla anlamlı olarak arttığı ancak TO ve Omeprazol
uygulamaları sonucunda önemli derecede azaldığı saptandı (p<0.001). Sonuç olarak Taraxacum officinale
yaprak ekstraktının mide dokusunun COX-2R ve CRP düzeylerini azaltmak ve ülseratif alanlarını
iyileştirmede oldukça etkili olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Gastrik Ülser, Taraxacum Officinale, Omeprazol, İnflamasyon

Abstract
In the present study, it was aimed to investigate the protective effects of Taraxacum officinale leaf extract
(TO) in the indomethacine-induced ulcer model, which is one of the non-steroid anti-inflammatory drugs.
TO are used in the treatment of many diseases including gastric ulcers in alternative medicine. Forty Wistar
albino female rats, which 10 animals in each group, were divided into four groups (Control (C), TO +
Indomethacine (TO+IND), Indomethacine (IND) and Omeprazole + Indomethacine (O+IND) groups).
Respectively the group C was given isotonic saline, the group TO+IND was given 100 mg/kg TO leaf
extract, group IND was given isotonic saline and the group O+IND was given 5 mg/kg omeprazole orally.
On the 11th day of the study, a single dose of 100 mg/kg indomethacine was administered orally to the
TO+IND, IND and O+IND groups. In the IND group, Cyclooxygenase-2R (COX-2R) and C-reactive
protein (CRP) levels were found to be significantly increased compared to the C group (p<0.001). However
these markers decreased significantly both TO+IND and O+IND groups compared to the IND group
(p<0.05, p<0.001 respectively). Interleukin-6 (IL-6) levels were significantly increased in group IND
compared to the C group (p<0.001). Also, IL-6 levels were significantly decreased TO+IND and O+IND
groups compared to IND group (p<0.05, p<0.001 respectively). No significant change was observed in
tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) levels among groups. Depending on the administration of
indomethacine, it was found that the ulcer index of gastric tissue increased significantly compared to the C
group but it decreased significantly as a result of TO and Omeprazole administrations (p<0.001). As a
result, Taraxacum officinale leaf extract was found to be very effective in reducing the COX-2R and CRP
levels of gastric tissue and alleviating the ulcerative areas.
Keywords: Gastric Ulcer, Taraxacum Officinale, Omeprazole, Inflammation
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SIÇANLARDA İNDOMETAZİN İLE İNDÜKLENEN MİDE ÜLSERİ ÜZERİNE
JUGLANS REGİA’NIN KORUYUCU ETKİLERİ
PROTECTIVE EFFECTS OF JUGLANS REGIA ON INDOMETHACIN-INDUCED
GASTRIC ULCER IN THE RAT
Dr. Öğretim Üyesi Gözde Atıla Uslu
ÖZ
Ağrı, ateş ve inflamasyon için kullanılan bir anti-inflamatuar ajan olan indometazin, insanlarda ve
hayvanlarda gastrointestinal sistemde sıklıkla ciddi lezyonlara neden olur. Bu nedenle, indometazinin
neden olduğu bu lezyonları önlemeye ve/veya hafifletmeye yardımcı olabilecek yeni bileşik arayışında
bir artış olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Juglans regia uygulamasının, indometasinin neden olduğu
gastrik lezyonlara karşı gastroprotektif etkisini değerlendirmektir. Deneyler için toplam kırk sıçan dört
grup arasında eşit olarak bölünmüştür. Gruplar Kontrol (K), İndometazin (İND), Juglans regia +
Indometazin (JR+İND) ve Pantoprazol + Indometazin (PAN+İND) olarak tasarlandı. 7 günlük
adaptasyon süresinin ardından 10 gün boyunca madde uygulamaları (pantoprazol, Juglans regia yaprak
ekstraktı) yapıldı. İND, JR+İND and PAN+İND gruplarına 11. günde indometazin 100 mg/kg tek doz
uygulandı. İND grubu K grubu ile karşılaştırıldığında mide IL-6 ve TNF-α düzeyleri önemli derecede
artmıştı (sırasıyla, p<0.001, p<0.01). PAN ve JR gruplarında, İND grubu ile karşılaştırıldığında IL-6
düzeylerinde anlamlı bir düşüş vardı (sırasıyla, p<0.001, p<0.01). İND grubunun C-reaktif protein
(CRP) ve Siklo-oksijenaz-2R (COX-2R) düzeyleri K grubuna göre artmıştır (p<0.001). PAN ve JR
tedavisinden sonra CRP ve COX-2R düzeylerinde İND ile karşılaştırıldığında anlamlı bir düşüş vardı
(p<0.001). İnflamatuar hastalıkların tedavisinde COX-2, CRP ve proinflamatuar sitokinler ana hedef
olarak görülmektedir. Sonuç olarak; JR'nin indometazinin neden olduğu mide hasarına karşı
inflamatuar belirteçleri azaltmakla ilişkili koruyucu bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mide Ülseri, Juglans Regia, İndometazin, C-Reaktif Protein, Siklo-Oksijenaz-2r

Abstract
Indomethacin, an anti-inflammatory agent used for pain, fever and inflammation, often causes severe
lesions in the gastrointestinal tract in humans and animals. For this reason, there has been an increase
in the search for new compounds that can help prevent and/or alleviate these lesions caused by
indomethacin. The aim of the present study is to evaluate the gastroprotective effect of Juglans regia
administration against indomethacin induced gastric lession. A total of forty rats were divided equally
among four groups for the experiments. Groups were designed as Control (C), Indomethacin (IND),
Juglans regia + Indomethacin (JR+IND), and Pantoprazole + Indomethacin (PAN+IND). Following
the 7-day adaptation period, substance applications (pantoprazol, Juglans regia leaf extract) were made
for 10 days. In the IND, JR+IND and PAN+IND groups were administered indomethacin 100 mg/kg
single dose on day 11th. Stomach IL-6 and TNF-α levels were significantly increased when IND
group compared to K group (p<0.001, p<0.01 respectively). In the PAN and JR groups showed a
significant lower in the IL-6 levels compared with IND group (p<0.001, p<0.01 respectively). The Creactive protein (CRP) and Cyclo-oxygenase-2R (COX-2R) levels of IND group were increased
compared to C group (p<0.001). There was a significant decrease in CRP and COX-2R levels after
PAN and JR treatments compared with IND group (p<0.001). COX-2, CRP and proinflammatory
cytokines is seen as the main target for the treatment of inflammatory diseases. As a result; it was
determined that JR has a protective effect, which may be related to decrease inflammatory markers,
against of gastric damage caused by indomethacin.
Keywords: Gastric Ulcer, Juglans Regia, Indomethacin, C-Reactive Protein, Cyclo-Oxygenase-2r
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TAVŞANLARDA SUBAKUT ENDOSUL AN TOKSİKASYONUNDA
KARDİYOTOKSİSİTE İLE APOPTOTİK AKTİVİTE VE VİTAMİN C'NİN
KORUYUCU ETKİSİ: PATOLOJİK ÇALIŞMA
CARDIOTOXICITY AND APOPTOTIC ACTIVITY IN SUBACUTE ENDOSULFAN
TOXICITY AND THE PROTECTIVE EFFECT OF VITAMİN C IN RABBITS: A
PATHOLOGICAL STUDY
Prof. Dr. Özlem Özmen
ÖZ
Kardiyovasküler hastalık, insanlarda ve hayvanlarda mortalitenin en önemli nedenlerinden biridir ve
etiyolojisi genellikle bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı tavşanlarda endosülfanın kardiyotoksik
etkisinin ve C vitamininin bu tosiasyondaki koruyucu etkisinin patolojik olarak araştırılmasıdır. Bu
amaçla 24 tavşan 4 gruba ayrıldı: Grup 1 e 6 hafta boyunca oral gavaj yoluyla mısır yağı içinde günde
bir kez sublethal dozda endosülfan verildi, Grup 2 ye 6 haftalık süre boyunca endosülfan ve C
vitamini verildi. Grup 3 e her gün mısır yağı ve C vitamini ve grup 4 e günlük olarak sadece mısır
yağı verildi. Grup 1 de mikroskobik olarak hemoraji, tek hücre nekrozları, yangısal reaksiyonlar ve
miyokardda fibrotik değişiklikler gözlemlendi. Grup 2 de bazı kalplerde küçük kanamalar ve tek
hücreli nekroz da görüldü ancak yangısal reaksiyon gözlenmedi. Kaspaz-3 ekspresyonu Grup 1 de
miyokardiyal hücrelerde diğerlerine göre daha belirgindi. Grup 2 de lezyonlarda C vitamininin
koruyucu etkisi gözlendi. Bu sonuçlar, endosülfanın tavşanların kalplerinde toksik değişikliklere sebep
olduğunu, ancak bu toksisitenin C vitamini ile azaltılabileceğini gösterdi.
Anahtar Kelimeler: Endosülfan, Kalp, Patoloji

Abstract
Cardiovascular disease is one of the most significant causes of mortality in humans and animals, and
its etiology is usually unknown. The aim of this study was to investigate the cardiac pathology of
endosulfan toxicity and the protective effect of vitamin C in rabbits. Twenty-four rabbits were divided
into 4 groups: (1) the END group was given a daily sublethal dose of endosulfan in corn oil by oral
gavage for 6 weeks; (2) the END + C group received the endosulfan as well as vitamin C over the
same 6-week period; (3) the OIL + C group received corn oil daily and vitamin C every other day; and
(4) the OIL group received only corn oil daily. We observed microscopic hemorrhages, single-cell
necrosis, inflammatory reactions, and fibrotic changes in the myocardium in the END group. Small
hemorrhages and single-cell necrosis also were seen in some hearts in the END + C group, but no
inflammation was observed. Caspase-3 immunoreactivity was more significant in myocardial cells in
the END group compared with the others. A protective effect of vitamin C on lesions was observed in
the END + C group. These results showed that endosulfan resulted in toxic changes in the hearts of
rabbits, but this toxicity could be decreased with vitamin C treatment.
Keywords: Endosulfan, Heart, Pathology
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TÜBERKÜLOZLU SIĞIRLARDA MEDİASTİNAL LEN DÜĞÜMLERİNDE C REAKTİ PROTEİN, SERUM AMYLOİD-A, KASPAZ VE TÜMÖR NEKROZ
AKTÖRÜ- ’NIN İMMÜNHİSTOKİMYASAL TESPİTİ
IMMUNOHISTOCHEMICAL DETECTION OF C - REACTIVE PROTEIN, SERUM
AMYLOID-A, CASPASE
Prof. Dr. Özlem Özmen
ÖZ
Bu çalışmada tüberkülozlu (n = 29) ve sağlıklı (n = 10) ineklerin mediastinal lenf düğümlerinde C
reaktif Protein (CRP), Serum Amyloid (SAA), kaspaz 3 ve Tümör Nekroz Faktörü α (TNFα)
ekspresyonları immunohistokimyasal olarak incelendi. Tipik tüberküloz lezyonları bulunan lenf
düğümleri ve kontrol dokuları önce, Hematoksilin-Eosin'le daha sonra Ziehl-Neelsen metoduyla
boyanarak mikrosobik olarak incelendi. Tüberküloz tanısı doğrulandıktan sonra her bir antikor için
immunohistokimyasal olarak boyandı. Makrofajlarda ve yangısal hücrelerde özellikle kazeöz nekroza
yakın kısımlarda daha belirgin nekrozdan uzaklaştıkça azalan şiddette CRP, SAA, kaspaz 3 ve TNF- α
için güçlü pozitif reaksiyonlar saptandı. Dev hücrelerde TNF-α ve kaspaz 3'ün çok hafif olarak
eksprese edildiği ve çok nadiren diğer proteinler için pozitif oldukları dikkati çekti. Bu sonuçlar
enflamatuar yanıtın ve apoptozisin tüberküloz granülomların oluşumunda önemli olduğunu ve bazı
akut faz proteinlerinin tüberküloz gibi kronik hastalıklarda uzun süre üretilebileceğini gösterdi.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, Sığır, Crp, Saa, Kaspaz 3, Tnf-

Abstract
The expression of the C reactive Protein (CRP), the Serum Amyloid A protein (SAA), the caspase 3
and the Tumor Necrosis Factor α (TNFα) was investigated in mediastinal lymph nodes from
tuberculous cows (n = 29) and from healthy controls (n = 10) by specific immunolabelling.
Mediastinal lymph nodes systematically with typical gross tuberculous lesions and control tissues
were histologically analysed after Haematoxylin-Eosin and Ziehl-Neelsen staining. After confirmation
of the tuberculosis diagnosis by histology, immunohistochemistry using specific antibodies against
each antigen was performed. Strong positive reactions for CRP, SAA, caspase 3 and TNFα were found
in macrophages and inflammatory cells mainly located near the center of caseous necrosis and more
scarcely in surrounding areas. The giant cells poorly expressed the TNFα and the caspase 3 and very
rarely the 2 positive acute phase proteins. These results suggest that an inflammatory response coupled
to the macrophage apoptosis is involved in the formation and maintenance of the tuberculous
granulomas and that some acute phase proteins can be produced for a long time during a chronic
active disease, like tuberculosis.
Keywords: Tüberculosis, Cattle, Crp, Saa, Caspase 3, Tnf-
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YENİ ZELANDA TAVŞANLARINDA ENDOSUL AN İLE OLUŞAN DALAK
LEZYONLARI VE VİTAMİN C’NİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİLERİ
ENDOSULFAN SPLENIC PATHOLOGY AND AMELIORATION BY VITAMIN C
IN NEW ZEALAND RABBIT
Prof. Dr. Özlem Özmen
ÖZ
Endosulfan, klorlu hidrokarbonların siklojen alt grubuna dahil bir insektisit / akarisit olup böcekler ve
akarlarda zehirleyici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda insanlar ve hayvanlar için de toksiktir, ancak
endosülfanla ilişkili splenik ve genel immünotoksisite hakkında çok az bilgi vardır. Bu çalışmanın
amacı dalaktaki endosülfan toksisitesinin patolojik bulgularını gözden geçirmek ve C vitamini (Vit C)
'nin potansiyel koruyucu etkilerini incelemektir. Bu amaçla, Yeni Zelanda beyaz tavşanlarının
dalakları maroskobik ve histopatolojik olarak incelendi; ayrıca immünohistokimyasal olarak kaspaz-3
aktivitesi değerlendirildi. Çalışma için tavşanlar 4 gruba ayrıldı: Grup END, ye günlük olarak, oral
gavajla 6 hafta boyunca mısır yağında endosülfan (1 mg / kg) dozda verildi; Grup END + C ye, bu
süre boyunca gavaj ile her gün aynı dozda endosülfan ve ilave olarak Vit C (20 mg / kg) uygulandı;
Grup Vit C ye günlük olarak ağızdan mısır yağı ve 20 mg / mg dozda Vit C verildi ve Grup OIL
günlük mısır yağı aldı. Çalışma 6 hafta boyunca devam etti. Son dozlamadan 1 hafta sonra toplanan
dokuların analizleri, END ve END+C gruplarında hayvanların dalaklarında lenfosit yıkımı ve nekroz
gözlendi. Hemoraji ve hafif nötrofilik infiltrasyonlar da kaydedildi. Her iki grupta da kaspaz-3
immünoresiyonları, dalaklardaki lenfositlerde dikkati çekti. Bu sonuçları, endosülfanın tavşanda
dalakta lenfositlerde yıkımlanma, inflamasyon, nekroz ve kanamalarla karakterize bir toksisiteye
neden olabileceğini ortaya koydu. Bununla birlikte, toksisite Vit C uygulaması ile önemli ölçüde
azaldı.
Anahtar Kelimeler: Endosülfan, Dalak, Patoloji

Abstract
Endosulfan, a chlorinated hydrocarbon insecticide/acaricide, is a member of a cyclodiene sub-group of
agents that act as a poison to a wide variety of insects and mites on contact. It is also toxic to humans
and animals, but there is a little knowledge about endosulfan-related splenic and general
immunotoxicity. The aim of this study was to review pathological findings of endosulfan toxicity in
the spleen and to examine potential protective effects of Vitamin C (Vit C). Here, New Zealand white
rabbits had their spleens examined grossly and histopathologically; caspase-3 activity was also
assessed in the tissues using immunohistochemistry. Rabbits in four groups were used: Group END
were given daily by oral gavage a sublethal dose of endosulfan (1 mg/kg) in corn oil for 6 wk; Group
END+C received the same dose of endosulfan daily and additionally Vit C (20 mg/kg) every other day
by gavage during this period; Group Vit C received oral corn oil daily and the 20 mg/mg dose of Vit C
every other day; and, Group OIL received corn oil daily. All treatments were for 6 wk. Analyses of the
tissues collected 1 wk after the final dosing revealed lymphocyte depletion and necrosis in spleens of
the END (END only and END+C) hosts; hemor-rhage and slight neutrophilic infiltration was also
noted. Caspase-3 immunoreactions were marked in lymphocytes in all spleens of rabbits in both END
groups. These results revealed that endosulfan could cause toxicity in the spleen characterized by
depletion of lymphocytes, inflammation, necrosis, and hemorrhages in the rabbit. However, toxicity
was mitigated by Vit C co-treatments.
Keywords: Endosulfan, Spleen, Pathology
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BAZI COLEOPTERA TÜRLERİ VE BİTKİLERLE OLAN ETKİLEŞİMLERİ
Prof. Dr. Sakine Serap Avgın - Elif Gömlek
ÖZ
Çalışmanın amacı Coleoptera takımına ait elde edilen türlerin hangi bitki türleri ile ilişki içerisinde
olduğunu saptamaktır. Bu çalışmayla bu türün yararlı veya zararlı bir tür olup olmadığı ile ilgili
çalışmaların yapılmasına zemin hazırlanmış olacaktır. Ekosistemde yararlı ve zararlı türlerin
saptanmasıyla ilgili yapılacak olan çalışma ve müdahalelerde katkı sağlanması düşünülmektedir. Bu
amaçlar doğrultusunda çalışma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüs alanında
yürütülmüştür. Çalışmamızda kampüs alanından toplanan Coleoptera türleri ve bunların bitkilerle olan
ilişkileri araştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen bilgiler mevcut literatür çalışmalarıyla birlikte
değerlendirilerek sunulmuştur. Çalışmada Scarabaeidae familyasından Blitopertha nigripennis Reitter,
1888 (Anthemis sp.); Polyphylla olivieri (Castelnau, 1840) (Prunus sp. üzerinden); türleri yoğun
olarak gözlemlenmiş ve toplanmıştır. Bu familyaya ait türlerin doğada ayrıştırıcı olarak görev
yaptıkları bilinmektedir. Ayrıca bazı türler tarım arazileri ve meyve bahçelerinde ekonomik zarara
neden olmaktadır. Bir başka familya Curculionidae familyasından özellikle Larinus rudicollis Petri,
1907 (Cirsium sp. üzerinden); Larinus onopordi Fabricus, 1787 (Onopordum sp. ve Cirsium sp.
üzerinden) ve Otiorhynchus ovalipennis Boheman, 1843 (Pinus brutia ve Cupressus sempervirens
üzerinden) türlerinin yoğunluğu dikkat çekmektedir. Bu familyaya ait türlerin genellikle tarım
arazilerinde büyük kayıplara neden olduğu bilinmektedir. Araştırma alanında Cerambycidae
familyasından 6, Chrysomelidae familyasından da 8 türün varlığı saptanmıştır. Konu ile ilgili
çalışmalar incelendiğinde bu türlerden bazılarının yine bitki topluluklarında bazı zararlara yol açtıkları
görülmektedir. Çalışmada elde edilen bir başka familya ise tarım arazilerinde yaprak bitlerini yiyerek
fayda sağlayan Coccinellidae familyasına ait türlerdir. Bu familyaya ait özellikle Coccinella
septempunctata Linnaeus, 1758 türüne arazide sıklıkla rastlanılmıştır. Araştırmadan kaydedilen diğer
türler ve bitki ilişkileri çalışmada detaylı olarak sunulmuştur. Toplanan örnek sayısı ve tür sayısına
bakıldığında çalışma alanından en çok Scarabaeidae familyasına ait bireyler elde edilmiştir.
Çalışmamız literatür taraması ile elde edilen bilgilerle birlikte değerlendirilerek Coleoptera türlerinin
başka hangi konukçular üzerinde bulunduğu, bitki topluluklarına verdikleri zarar veya sağladıkları
yararlar hakkında önemli bilgiler içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Coleoptera, Kampüs Alanı, Böcek-Bitki İlişkileri
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BAZI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN EROZYON KONTROLÜNDE
KULLANIMI
Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer Yazıcı - Doç. Dr. Ahmet Alper Babalık - Arş. Gör. İbrahim Dursun
ÖZ
Tıbbi ve aromatik bitkiler asırlardan beri gıda, ilaç ve şifa vermek amacıyla kullanılmaktadır.
Özellikle yeni kullanım alanlarının bulunması, doğal ürünlere olan talebin artması, bu bitkilerin
kullanım hacmini her geçen gün arttırmaktadır. Son zamanlarda, bu bitkilerin tarımına olan ilgide
büyük oranda artış olmuştur. Ayrıca bazı türler, hobi bahçelerinde, peyzaj alanlarında ve erozyon
kontrolü yapılan sahalarda kullanılmaya başlanmıştır. Kısa boylu ve yüksek derecede basılmaya ve
susuzluğa dayanıklı ayrıca, her türlü toprakta yetişebilen ve kış şartlarına dayanıklı bazı Kekik
(Thymus spp.) çeşitlerinden çim alanlarında yer örtücü bitki olarak kullanılmaktadır. Step alanlarında
kuvvetli kök yapısına sahip, araziyi çok iyi kapatan dal yapısına sahip olan aynı zamanda tıbbi değeri
olan Geven (Astragalus spp.), Kardikeni (Acantholimon spp.), Kapari (Capparis spp.), Adaçayı (Salvia
spp.), Menengiç (Pistacia terebinthus L.) ve Hayıt (Vitex agnus-castus L.) gibi türler kullanılabilir.
Ayrıca, topoğrafik yapısı oldukça dik eğimli alanlarda tıbbi ve aromatik bitkilerden Kapari (Capparis
spp.), Nane (Mentha spp.) ve Kekik (Thymus spp., Origanum spp.) gibi türlerden faydalanılabilir.
Erozyon kontrolü çalışmalarında kullanılacak türler içinden özellikle ekonomik değere sahip bitkilerin
seçilmesi durumunda, yöre insanlarının da kendi arazilerinde bu bitkilerin kullanımını teşvik edilerek
ve gelir düzeylerini arttırması sağlanabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Erozyon Kontrolü, Toprak Koruma
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BETAİN VE ÇİNKO UYGULAMALARININ ŞEKER PANCARINDA BÜYÜME
PARAMETRELERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF GROWTH PARAMETERS OF BETAINE AND ZINC
APPLICATIONS IN SUGAR BEET
Dr. Öğretim Üyesi Aziz Şatana
ÖZ
Bu araştırmanın amacı, farklı dozlardaki betain ve çinko uygulamalarının şeker pancarında büyüme
parametrelerine etkisinin incelenmesidir. Bu çalışma ABD de yer alan Kuzey Dakota Eyaleti Fargo
şehrinde bulunan North Dakota State University ne bağlı tarımsal araştırma istasyonu sera
kompleksinde yürütülmüştür. Saksı denemelerinde betain (B), çinko (Zn) ve bunların kombinasyonları
uygulanmıştır. Her iki uygulama dozları 0, 1, 2, 3 l/da olmuş ve sırasıyla B0, B1, B2, B3 ve Zn0, Zn1,
Zn2, Zn3 isimlerini almıştır. Araştırma sonuçlarına göre; şeker pancarında en yüksek bitki boyu
B1Zn3 dozunda 33.56 cm olarak bulunmuştur. En yüksek yaş ve kuru ağırlık B2Zn2 dozunda ise
sırasıyla 101.3 g ve 48.19 g saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Şeker Pancarı, Betain, Çinko, Gübreleme, Büyüme Parametreleri

Abstract
The goal of this research is to determinate the effects of different betaine and zinc doses for sugar beet.
This study was conducted at North Dakota State University, Agriculture Experiment Station Research
Greenhouse Complex, Fargo, ND, USA. Betaine (B), zinc (Zn) and combinations of them were used
in pot experiments. Both application doses were 0, 1, 2 and 3 l/da (B0, B1, B2, B3 and Zn0, Zn1, Zn2,
Zn3, respectively). According to the results; the highest plant height was B1Zn3 dose as 33.56 cm and
the highest wet weight and dry weight were B2Zn2 as 101.43 g and 48.19 g, respectively.
Keywords: Sugar Beet, Betaine, Zinc, Fertilizer, Growth Parameters
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CEVİZ, MAUN, KESTANE VE IHLAMUR ODUNLARINDA VİDA TUTMA
KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF SCREW HOLDING CAPACITY IN WALNUT, MAUN,
CHESTNUT AND LIME WOODS
Doç. Dr. Bekir Cihad Bal - Dr. Öğretim Üyesi Ümit Ayata - Dr. Öğretim Üyesi Vedat Çavuş Dr. Öğretim Üyesi atih Tuncay Efe
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, ahşap ve mobilya sektöründe önemli kullanım alanlarına sahip olan bazı ağaç
türlerinde vida tutma kapasitesini belirlemektir. Bu amaç ile, ceviz (Juglans regia), maun (Swietenia
mahagoni), kestane (Castanea sativa Mill.) ve ıhlamur (Tilia grandifolia Ehrh.) odunlarından
hazırlanan deney örneklerinin teğet yüzeylerine TS EN 13446 (2005) standardına göre vida tutma
kapasitelerine ait testler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, varyans analizi, ağaç türü için anlamlı
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında, en yüksek teğet yüzeyde vida tutma kapasitesi, ıhlamur
(38.36 N/mm2) odununda tespit edilirken, bunu sırasıyla ceviz (36.41 N/mm2) odunu, kestane (22.95
N/mm2) odunu ve maun (19.53 N/mm2) odunu takip etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vida Tutma Kapasitesi, Ceviz, Maun, Kestane, Ihlamur

Abstract
The aim of this study is to determine the screw holding capacity of some wood species which have
important usage areas in wood and furniture industry sector. For this purpose, walnut (Juglans regia),
maun (Swietenia mahagoni), chestnut (Castanea sativa Mill.) and lime (Tilia grandifolia Ehrh.) made
from wood tangential surfaces according to the TS EN 13446 (2005) screw holding capacities
according to the standard tests were carried out. According to the results of the study, variance
analysis was found to be significant for wood species. In addition, the highest tangential surface screw
holding capacity was determined in lime (38.36 N/mm2) wood, followed by walnut (36.41 N/mm2)
wood, chestnut (22.95 N/mm2) wood and maun (19.53 N/mm2) wood, respectively.
Keywords: Screw Holding Capacity, Walnut, Maun, Chestnut, Lime
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DİŞBUDAK, DOĞU KAYINI, GÖKNAR VE LAREKS AĞAÇ TÜRLERİNDE TEĞET
YÜZEYDE ÇİVİ TUTMA DİRENCİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF NAIL HOLDING RESISTANCE ON TANGENTIAL
SURFACE OF ASH, BEECH, FIR AND LAREX WOOD TYPES
Doç. Dr. Bekir Cihad Bal - Dr. Öğretim Üyesi Ümit Ayata - Dr. Öğretim Üyesi Vedat Çavuş –
Dr. Öğretim Üyesi atih Tuncay Efe
ÖZ
Her ağaç türü farklı anatomik yapılarından dolayı farklı çivi direncine sahiptir. Bu çalışmada,
dişbudak (Fraxinus excelsior), doğu kayın (Fagus orientalis Lipsky), göknar (Abies Mill.) ve lareks
(Larix decidua) odunlarına ait deney örneklerinin teğet yüzeylerinde TS EN 13446 (2005) standardına
göre, çivi tutma direnci belirlenmiştir. Test sonuçlarına göre, varyans analizi, ağaç türü faktörü için
anlamlı elde edilmiştir. Bunun yanında, en yüksek teğet yüzeyde çivi tutma direnci, dişbudak (16.35 N
/ mm2) odununda elde edilirken, bunu sırası ile doğu kayını (15.35 N / mm2) odunu, göknar (6.05 N /
mm2) odunu ve lareks (4.53 N / mm2) odunu izlemiştir.
Anahtar Kelimeler: Çivi Tutma Direnci, Dişbudak, Doğu Kayını, Göknar, Lareks

Abstract
Each tree type has different the nail resistance due to different anatomical structures. In this study, the
nail-holding resistance of ash (Fraxinus excelsior), beech (Fagus orientalis Lipsky), fir (Abies Mill.)
and larex (Larix decidua) woods was determined according to TS EN 13446 (2005) standard.
According to the test results, the variance analysis was significant for the wood type factor. In
addition, the highest tensile strength of the nail was obtained from the ash (16.35 N / mm2) wood,
followed by beech (15.35 N / mm2) wood, fir (6.05 N / mm2) wood and larex (4.53 N / mm2) wood,
respectively.
Keywords: Nails Holding Resistance, Ash, Beech, Fir, Larex
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KARAERİK (VİTİS VİNİ ERA L.) KLONLARININ RESVERATROL ÜRETİM
POTANSİYELİ
Doç. Dr. Nurhan Keskın
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 65080, Van, Türkiye
keskin@yyu.edu.tr

ÖZ
Asmalarda stilben grubu fitoaleksinlerin fungal dayanım ile ilişkisinin yanı sıra; son yıllarda sağlık
üzerindeki olumlu etkilerinin anlaşılmasıyla özellikle trans-resveratrol (t-resveratrol; 3,5,4′trihidroksi-trans-stilben) önemli bir ürün haline gelmiştir. Antioksidan, antitümör ve antimutagen
özellikleri nedeniyle t-resveratrol, insan sağlığı için doğal kimyasal bir koruyucu olarak
tanımlanmaktadır. Genel olarak, kırmızı üzüm çeşitlerinin t-resveratrol içeriği beyaz çeşitlerden daha
yüksektir. Son yıllarda bağcı ülkeler arasında kırmızı üzüm çeşitlerinin t-resveratrol üretim
potansiyelinin yüksekliği bir prestij olarak görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye asma gen
potansiyeli içerisinde Kuzey Doğu Tarım Bölgesi nin yegâne ve özgün standart sofralık çeşidi olarak
önemli bir yere sahip olan Karaerik üzüm çeşidine ait altı adet klonun (Klon 13, Klon 15, Klon 18,
Klon 19, Klon 23 ve Klon 30) t-resveratrol üretim potansiyeli belirlenmiştir. Klonların t-resverarol
üretim potansiyeli 77.78 µg kg-1 TA (taze ağırlık) ile 57.01 µg kg-1 TA arasında değişim göstermiş ve
bu değişim istatistik olarak önemli bulunmamıştır (p<0.05). En yüksek içerikten en düşük içeriğe göre
klonların sıralaması Klon 30 > Klon 13 > Klon 18 > Klon 15 > Klon 19 > Klon 23 şeklinde olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Asma, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi (Hplc), Fitoaleksin, Stilben
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ORMAN İÇİ REKREASYONEL AALİYETLERİN ÇEVREYE VE TOPRAK
ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİLERİ
Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer Yazıcı - Doç. Dr. Ahmet Alper Babalık - Arş. Gör. İbrahim Dursun
ÖZ
Günümüzde, şehirlerde yaşamın artması, trafik çilesi, yoğun çalışma temposu gibi yaşam üzerinde
olumsuz etki yaratan faktörler, insanları boş zamanlarında kendilerini eğlendirecek fiziksel ve ruhsal
doyuma ulaştıracak aktivitelere katılmaya yönlendirmiştir. Bu sebeple boş zaman değerlendirme
olgusu günümüzde önem kazanmış ve ortaya rekreasyon kavramını çıkarmıştır. Günümüzde doğal
alanlar özellikle ormanlar, rekreasyon faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kullanıcılar tarafından tercih
edilmektedir. Ormanlar ülkeler için hayati önem arz eden doğal zenginliklerdir, aynı zamanda insanlar
için yaşam kaynağı olan ve boş zamanlarını geçirdikleri yerler olmuştur. Ancak insanların yoğun bir
şekilde kullanımı altında olan orman içi rekreasyon alanlarında kullanıcılara bağlı olarak çevre kirliliği
oluşmaktadır. Özellikle bu alanlarda; çöpler, gürültü, trafik, yangın, toprak sıkışması gibi pek çok
olumsuz etkilere rastlanmaktadır. Rekreasyon faaliyetleri aynı zamanda biyolojik çeşitliliği de tehdit
etmektedir. Bununla birlikte rekreasyon faaliyetleri bu alanların toprak özelliklerini (toprak nemi,
sıkışma derecesi ve organik madde ortalama değerlerini) önemli oranda etkilemektedir. Ormanlarda
kontrolsüz ve bilinçsiz gerçekleştirilecek her türlü rekreasyon faaliyeti bu alanların özelliklerini
yitirmesine sebep olmaktadır. Rekreasyon alanlarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmesi için
insanların doğayı sevmesi ve koruması gerekmektedir. Rekreasyon faaliyetleri gelecek kuşaklarında
bu güzelliklerden faydalanmasını sağlayacak şekilde yapılmalı ve insanlar bu konuda
bilinçlendirilmelidir. Rekreasyon faaliyetlerinin olası çevresel etkileri belirlenmeli, bunun
doğrultusunda alanın özelliklerine uygun rekreasyon faaliyetlerinin yapılmasına izin verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Ormaniçi Alanlar, Çevre, Toprak Sıkışması
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SCREENING OF RADISH FOR THE REACTION TO CAULIFLOWER MOSAIC
VIRUS (CAMV)
Doç. Dr. Mehmet Ali Sevık - Nuran Cansız

Abstract
Radish (Raphanus sativus L.), a member of the Brassicacae family, is one of the most common
vegetables consumed worldwide. Species of the Brassica genus may be infected by various viruses.
The objective of this study was to assess the reactions to Cauliflower mosaic virus (CaMV) of radish
cultivars grown in Samsun, Turkey. Radish plants were screened under greenhouse conditions by
mechanical inoculation method. The number of infected plants and average intensity of symptoms
expressed in the nine-degree scale was detected during eight weeks. The grade of reaction to CaMV in
radish plants was evaluated using a combination of biological and serological assays. Plants showed
mosaic, mottle, and necrosis symptoms developed at 15 days post inoculation (dpi). Data for disease
severity were recorded weekly after inoculation in CaMV-inoculated plants and the average weekly
scales were 0, 0.5, 2.6, 4.0, 4.5, 5.5, 6.0, and 6.1, respectively. The virus infection was detected as
93.7% using DAS-ELISA by the end of the 8th week.
Keywords: Brassicacae, Bioassay, Camv, Radish, Response
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SU ÜRÜNLERİNİN SEBEP OLDUĞU BAKTERİYEL HASTALIKLAR
BACTERIAL DISEASES CAUSED BY AQUATIC PRODUCTS
Öğr. Gör. Çiğdem Türksönmez - Prof. Dr. Abdullah Diler
ÖZ
Su ürünlerinin sebep olduğu hastalıkları patojenler yönünden ele alarak hem patojeni hem de patojenin neden olduğu
rahatsızlıkları farklı ülkeler ve tüketilen farklı su ürünlerini değerlendirerek halk sağlığı açısından durumunun ortaya konması
amaçlanmıştır.Derleme çalışmasında su ürünleri kaynaklı gıda infeksiyon ve intoksikasyonlarla ilgili literatürün gözden
geçirilmesi ve değerlendirilmesi yöntemi kullanılmıştır.Su ürünleri, gıda kaynaklı infeksiyon ve salgınlarda hem ülkemizde
hem de dünya çapında önemli oranda sorumlu olan gıda grubudur. Su ürünleri kaynaklı hastalıklarda rol oynayan patojen
bakteri türleri: “C botulinum Type E; bağırsak, solungaç yüzeyindeki sporlar (alabalık,ringa balığı,somon),vakumla
paketlenmiş füme balık ürünleri, konservelerde, C. perfringens; düzensiz ve değişkendir ABD de bazı vakalarda, Salmonella
spp.; bağırsaklarda (tilapia ve sazan), karides, yumuşakçalar, yayın ve yılan balığında, fekal kontaminasyon yoluyla dünya
çapında, Asya, Afrika, Güney Amerika, Avrupa da, Shigella spp.; kabuklu su ürünlerinde, ABD ve Meksika için tehlikelidir,
Campylobacter jejuni; kabuklu su ürünlerinde ABD de birkaç enfeksiyonla daha az tehlikelidir, Yersinia enterocolitica; balık
ve aquakültürden gelen kabuklular, Staphylococcus aureus; infekte kişilerden bulaşma, Bacillus cereus; marine su ürünleri,
Vibrio cholerae O1 ve O139, Non-O1 suşları; karides, kalamar, kabuklular, su ürünleri Asya, Afrika, Güney Amerika kolera
salgınları, V. parahaemolyticus; kabuklu su ürünlerinin deri, solungaç ve bağırsaklarında Hindistan, Japonya ve Güney
Asya da, V. vulnificus; su sıcaklığı > 20oC çıktığında midye, karides, istiridye ve balıkta özellikle ABD de su ürünleri ile
ilişkili infeksiyonlarda, Listeria monocytogenes; nadiren deniz suyu ve deniz ürünlerinde, daha sık tatlısularda ve aquakültür
balıklarında, soğuk ve sıcak dumanlanmış ürünler, salamura balık ürünleri, çiğ balık, karides, midye ve istiridye kaynaklı,
ABD, İzlanda, İspanya, Hindistan, Japonya, Peru, İsviçre, Avusturya, Danimarka ve Avustralya gibi ülkelerde görülen
vakalar ile birlikte mevcuttur.Su ürünleri kaynaklı gıda zehirlenmelerinin görülme sıklığı yetersiz hijyen uygulamaları,
teknolojik imkanların kısıtlı olması ve halkın tüketici bilincinin gelişmemiş olması ile az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde, gelişmiş ülkelere oranla daha fazla görüldüğü belirlenmiştir. Gıda zehirlenmeleri direk olarak halk sağlığını

ilgilendirdiği için halkın gıdanın temini, hazırlanması, saklanması ve tüketilmesi konusunda bilinçlendirebilmek
amacıyla seminer, eğitim, farkındalık yaratan broşürler ve en etkili yol olan görsel kitle iletişim araçlarından
yararlanmak söz konusu olabilir.
Anahtar Kelimeler: Su Ürünleri, Halk Sağlığı, Gıda Enfeksiyonu, Patojen
Abstract
The aim of this study was to evaluate the diseases caused by fisheries in terms of pathogens by evaluating the
diseases caused by pathogens and pathogens by evaluating different countries and different consumed
products.In this study, the literature review and evaluation of food infections and intoxications caused by aquatic
products were used.The food group is the food group responsible for foodborne infections and outbreaks, both in
our country and worldwide. Aquaculture is a valuable source of animal protein that is consumed raw, halfcooked or cooked in different societies. Pathogenic bacteria species that play a role in aquatic products.
Clostridium botulinum Type E; intestine, gill surface spores (trout, herring, salmon), vacuum packed smoked
fish products, canned food, C. perfringens; In some cases in the United States, Salmonella spp.; in the intestines
(tilapia and carp), shrimp, molluscs, in broadcast and eel, throughout the world by fecal contamination, in Asia,
Africa, South America, Europe, Shigella spp .; shellfish is dangerous for the US and Mexico, Campylobacter
jejuni; shellfish is less dangerous in the US with several infections in the US, Yersinia enterocolitica; crustaceans
from fish and aquaculture, Staphylococcus aureus; infection from infected persons, Bacillus cereus; marine
fisheries, Vibrio cholerae O1 and O139, Non-O1 strains; shrimp, squid, crustaceans, aquaculture cholera
outbreaks in Asia, Africa, South America, V. parahaemolyticus; shellfish, skin, gills and intestines in India,
Japan and South Asia, V. vulnificus; When water temperature> 20oC, mussels, shrimp, oysters and fish,
especially in US-related infections, Listeria monocytogenes; seldom originated from sea water and seafood,
more often in fresh water and aquaculture fish, cold and hot smoked products, pickled fish products, raw fish,
shrimp, mussels and oysters, USA, Iceland, Spain, India, Japan, Peru, Switzerland, Austria, Available in
countries such as Denmark and Australia.In order to raise public awareness about food supply, preparation,
storage and consumption of food poisoning, it is possible to use seminars, education, awareness-raising
brochures and visual media which is the most effective way.
Keywords: Aquaculture, Public Health, Food Infection, Pathogen
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TÜRK BAHÇELERİNDE KULLANILAN BİTKİ MATERYALİ
PLANT MATERIAL USED IN TURKISH GARDENS
Doç. Dr. Banu Öztürk Kurtaslan - Tacettin Güleç
ÖZ
Tarihsel ve sosyo-kültürel değerlerin insan eliyle mekâna aktarılmasının bir sonucu oluşan bahçe
kültürü tarihin her döneminde etkili olmuş ve giderek artan bir önemle bilimsel araştırmalara konu
olmuştur. Türk bahçeleri çoğunlukla mesire yerleri ve saray bahçeleri olarak tasarlanmıştır. Türk
kültürünün binlerce yıllık birikimi, kültürel, coğrafi, felsefi, dini etkileşimlerin ve inançların bir ürünü
olarak ortaya çıkan Türk bahçelerinin orijinal karakteri, 18.yy dan itibaren Rönesans ve Barok bahçe
sanatının etkisi ile değişim süreci geçirmiştir. Türklerde ağacın kutsal ve doğanın simgesi olduğu
inancı ile ağaç, bahçenin önemli bir unsuru olmuştur. Osmanlı Devleti nin kuruluşundan son
dönemlerine kadar bahçe ve çiçek sevgisi adeta bir devlet politikası olarak benimsenmiştir. Türk
bahçelerinde ağaçlar genellikle soliter olarak kullanılmış, çalı formlu bitkilerin kullanımı yaygın
olmamıştır. Bahçelerde lale ve gül türleri başta olmak üzere çok çeşitli ve renk etkisi olan çiçek
türlerine sıkça yer verilmiştir. Bu çalışmada Türk bahçelerinde kullanılan bitki materyali ve bu
materyalin hangi estetik ve işlevsel ölçütlere ve sosyo-kültürel koşullara göre seçilip bahçelerde yer
verildiği irdelenecek, bahçelerin bitkisel tasarım prensipleri araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk Bahçeleri, Osmanlı Bahçeleri, Saray Bahçeleri
Abstract
Garden culture, which was the result of transferring historical and socio-cultural values to the place by
human hand, has been effective in every age of history and has been the subject of scientific research
with increasing significance. Turkish gardens are mostly designed as recreation areas and palace
gardens. The original character of Turkish gardens, which emerged as a product of thousands of years
of Turkish culture, cultural, geographical, philosophical, religious interactions and beliefs, has
undergone a process of change with the influence of Renaissance and Baroque garden art since the
18th century. The tree has been an important element of the garden with the belief that the tree is the
symbol of the holy and nature in the Turks. Until the last period of the Ottoman Empire, the love of
garden and flowers was embraced as a state policy. In Turkish gardens trees are generally used solitary
and the use of bush-shaped plants has not been common. In the gardens, tulips and roses as being in
the first place, a wide variety of flowers with a variety of color effect is often used. In this study, the
plant material used in Turkish gardens and their in what aesthetic and functional criteria and sociocultural conditions they are chosen and given placein the garden will be examined, the planting design
principles will be investigated.
Keywords: Turkish Gardens, Ottoman Gardens, Palace Gardens
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TÜRKİYE'DE HARMONİA AXYRİDİS (PALLAS) (COLEOPTERA:
COCCİNELLİDAE)’İN HEXAMERMİS SP. (NEMATODA: MERMİTHİDAE)
TARA INDAN PARAZİTLENMESİ
PARASITISM OF HARMONIA AXYRIDIS (PALLAS) (COLEOPTERA:
COCCINELLIDAE) BY HEXAMERMIS SP. (NEMATODA: MERMITHIDAE) IN
TURKEY
Dr. Öğretim Üyesi Gülcan Tarla
ÖZ
Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera: Coccinellidae), yaprak bitleri, koşniller ve diğer yumuşak
vücutlu böceklerin etkili bir predatörü olarak bilinmektedir. Bu tür dünyada biyolojik bir kontrol
etmeni olarak kabul edilmektedir. Harmonia axyridis yakın zamanda Türkiye de bulunmuştur. Uşak
ilinde entomolojik araştırmalar sırasında, bu türün erginlerinin bir mermitid nematodu olan
Hexamermis Steiner 1924 (Nematoda: Mermithidae) tarafından parazitli olduğu belirlenmiştir.
Mermithidler birçok coccinellid populasyonunu olumsuz etkileyen önemli faktörler olarak bilinir.
Predatör olan H. axyridis in bir parazitik nematod olan Hexamermis sp. tarafından doğal olarak
parazitlenmesi Türkiye de ilk kez kaydedilmiştir. Uşak ilinde 2017 yılında yürütülmüş olan sürveyde,
toplanan örneklerdeki parazitlenme oranının %12.5 olduğu hesaplanmıştır. Doğal koşullar altında bu
entomoparazitik Hexamermis türü H. axyridis populasyonları üzerinde önemli rol oynamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Harmonia axyridis, Hexamermis, entomoparazitik nematod, Türkiye
Abstract
Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera: Coccinellidae) is known as an effective predator of aphids,
coccids and other soft-bodied insects. This species is recognized as a biological control agent in the
world. Harmonia axyridis has recently been found in Turkey. During the course of entomological
investigations in Uşak Province, the adult of this species were determined to be parasitic by
Hexamermis Steiner 1924 (Nematoda: Mermithidae), a mermitid nematode. Mermithids are known as
the important factors that negatively affect many coccinellid populations. The natural parasitism of H.
axyridis, a predator, was recorded for the first time by a parasitic nematode, Hexamermis sp. in
Turkey. In the survey conducted in Uşak province in 2017, it was calculated that the parasitism rate
was 12.5% in collected samples. This entomoparasitic Hexamermis species plays an important role on
H. axyridis populations under natural conditions.
Keywords: Harmonia axyridis, Hexamermis, entomoparasitic nematode, Turkey
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TÜRKİYE'NİN LYMNAEID SALYANGOZLARI
LYMNAEID SNAILS OF TURKEY
Prof. Dr. M. Zeki Yıldırım
ÖZ
Bu çalışmada, Türkiye' de yayılış gösteren Lymnaeid salyangoz türlerini belirlemek amaçlanmıştır.
1994 ve 2017 yılları arasında Türkiye'nin tüm bölgelerinde yürüttüğümüz çalışmalar ve diğer
malokolog araştırmalarının sonuçları ile birlikte Türkiye'nin neredeyse tüm bölgelerinde 3 cinse ait
olan 9 türün yayılış gösterdiği belirlenmiştir.. Bunlar Galba (G. truncatula) tür, Lymnaea (L.
stagnalis), Radix (R. labiata, R. auricularia, R. balthica, R. logotis), Stagnicola (S. palustris, S.
tekekus, S. kayseris) . Türlerin genel özellikleri ve dağılım bilgileri verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lymnaeidae, Türkiye
Abstract
In this study, it was aimed to determine the species of Lymnaeid snails and their distributing in
Turkey. Our and other malokolog s researchs conducted between 1994 and 2017 in all regions of
Turkey. According to the research of the family in almost all regions of Turkey was determined that 9
species, including genera distribution. These are Galba (G. truncatula) tür, Lymnaea (L. stagnalis),
Radix (R. labiata, R. auricularia, R. balthica, R. logotis), Stagnicola (S. palustris, S. tekekus, S.
kayseris). General characteristics of the species and distribution information are given.
Keywords: Lymnaeidae, Turkey
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ULTRAVİYOLE IŞINI ETKİSİ İLE ERCİŞ ÜZÜM ÇEŞİDİNİN KALLUS
KÜLTÜRLERİNDE ANTOSİYANİN ÜRETİMİNİN UYARILMASI
Doç. Dr. Nurhan Keskın
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 65080, Van, Türkiye
keskin@yyu.edu.tr

ÖZ
Bu çalışmada, Erciş üzüm çeşidine ait kallus kültürlerinde, antosiyanin üretiminin uyarılması üzerine
Ultraviyole (UV) ışınının etkisi incelenmiştir. Kültür ortamı olarak, %3 sükroz ve %0.8 agar içeren
Gamborg B-5 ortamına 0.1 mg L-1 Naftalen asatik asit (NAA) ve 0.2 mg L-1 Kinetin (1.
Kombinasyon), 5 mg L-1 NAA ve 1 mg L-1 Kin (2. Kombinasyon), 2 mg L-1 NAA ve 0.5 mg L-1 Kin
(3. Kombinasyon) eklenmiştir. Eksplant kaynağı olarak in vitro bitkiciklerin yaprak ayaları
kullanılmıştır. Kalluslar, 21 gün ara ile iki defa alt kültüre alınmıştır. İkinci alt kültürden sonra, 12 ve
15 gün yaşlı kalluslara, steril kabin içerisinde petri kutularının kapakları açılarak, 10 cm uzaklıktan 10
ve 15 dk süreyle 254 nm dalga boyuna sahip UV-C ışını uygulanmıştır. Uygulamanın ardından
kalluslar karanlık koşullarda inkübe edilmiştir. Antosiyanin ölçümleri 0., 24., 48. ve 72. saatlerde
Spektrofotometre ile yapılmıştır. UV ışınının Erciş üzüm çeşidine ait kallus dokularında antosiyanin
üretimini uyarmada etkili olduğu belirlenmiştir. En yüksek antosiyanin üretimi (272.18 μmol g-1 Yaş
ağırlık (YA)) 1. kombinasyon ortamında geliştirilen 12 gün yaşlı kalluslara 10 dk UV ışını uygulaması
sonrası 72 saatlik bir inkübasyon sonunda elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Asma, Kallus Dokusu, Elisitör, in Vitro, Eksplant
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VAN İLİ EKOLOJİSİNDE YETİŞEN BAZI YERLİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN
TOPLAM FENOLİK, ANTİOKSİDAN VE MİNERAL PRO İLİ
Doç. Dr. Nurhan Keskın
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 65080, Van, Türkiye
keskin@yyu.edu.tr

ÖZ

Bu çalışmada, Güneydoğu Tarım Bölgesinin kuzey kesiminde yer alan ve yüksek topoğrafik
yapısından dolayı ancak sınırlı ölçüde bağcılık yapılabilen Van ili ekolojisinde, aynı bağda
yetişen sekiz yerli üzüm çeşidinin toplam fenolik, antioksidan ve mineral madde içerikleri
belirlenmiştir. Üzüm çeşitleri yeme olumunda hasat edilmiştir. Toplam fenolik içeriği, FolinCiocaltaeu kalorimetrik yöntemi ile antioksidan aktivitesi ise FRAP (Ferric Reducing
Antioxidant Power-Demir (III) İndirgeme Antioksidan Gücü) yöntemi kullanılarak
belirlenmiştir. Fosfor (P), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Demir (Fe), Mangan (Mn),
Bakır (Cu), Çinko (Zn), Bor (B) ve Selenyum (Se) İndüktif Olarak Eşleşmiş Plazma Optik
Emisyon Spektrometresi (ICP-OES) cihazı ile, K ise Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi
(AAS) ile saptanmıştır. Araştırma sonucunda incelenen özellikler bakımından üzüm çeşitleri
arasında farklılıklar gözlenmiştir. Süleymani P ve Zn; Beyaz Üzüm K ve Se, Bedar Ca, Mg,
Cu, toplam fenolik ve antioksidan, Keçimemesi Fe ve B, Al Üzüm ise Mn bakımından öne
çıkan çeşitler olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Vitis Vinifera L., Sağlık, Üzüm Tüketimi, Fizikokimyasal Özellikler
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BİZANS İMPARATORLUĞUNDA SPORTİ VE REKREATİ OYUNLAR
SPORTIVE AND RECREATIVE GAMES AT THE BYZANTINE EMPIRE
Sevcan Yılmaz
Seden Turamberk Özerden
ÖZ
Spor ve rekreatif oyunlar insanlık tarihi boyunca farklı şekillerde toplum ve birey hayatında yer
almıştır. Bu aktiviteler tarihsel sürece bakıldığında farklı amaçlarla yapılmaktaydı. İlk dönemlerde
avlanma ya da savaş amaçlarını içerirken, günümüzde sağlıklı yaşamak başta olmak üzere birçok
sosyal, ekonomik ve bireysel amaçları kapsamaktadır. Toplumlara özgü sportif ve rekreatif oyunlar
aynı zamanda o toplumların kültürünün önemli bir parçasıdır. Bizans İmparatorluğu Dünya ve
Anadolu tarihi bakımından önemli bir yere sahiptir. Özellikle Anadolu topraklarında Bizans
İmparatorluğu nun izleri vardır. Bu anlamda bu toplumun sportif ve rekreatif oyunlarını ortaya
çıkarmak literatüre ve uygulamaya katkı sağlayacaktır. Bizans İmparatorluk saraylarının kapıları her
öğleden sonra saat üçte kilitlenir ve ertesi gün şafakla birlikte açılırdı. Ilık yaz akşamlarında erkekler
ok ve cirit atmak, tenis oynamak, boks ve güreş karşılaşmalarını izlemek gibi spor etkinlikleri ile
uğraşırlardı. VIII. Constantinus gladyatör dövüşlerini çağrıştıran bir dövüş olan gymnopodia yı
yeniden gündeme getirmişti. Altıncı yüzyılda satranç ve tavla gibi oyunlar Doğu dan
Constantinapolis e gelmişti ve sık sık sarayda oynanıyordu. Tzykanisterion; sarayın çeşitli
eğlencelerine ayrılmış bir spor sahasıydı. Prensler burada ata biner, spor yaparlardı. Ayrıca İran dan
getirilen bir oyun oynanırdı ki; bu polodur. Tzykanisterion kelimesi Farsça tshu-gan (Çu-gan) dan
gelmektedir. Spor sahası adını bu oyundan almış olsa gerekir. Oyunun ve kelimenin Türkçeye
yerleşmiş şekli Çevgan, Çevkan dır.
Anahtar Kelimeler: Bizans İmparatorluğu, Spor, Rekreasyon

Abstract
Sports and recreational games have taken place in society and individual life in different forms
throughout human history. These activities were done for different purposes when viewed in the
historical process. while it included hunting or war purposes in the early periods. It includes many
social, economic and individual purposes, including healthy life today. Sports and recreational games
specific to societies are also an important part of the cultures of those communities. The Byzantine
Empire has an important place in the history of the world and Anatolia. There are traces of the
Byzantine Empire, especially on the lands of Anatolia. In this sense, bringing out the sportive and
recreational games of this society will contribute to the literature and practice. The gates of the
Byzantine Imperial palaces were locked at three o'clock each afternoon and opened the next day with
dawn. Men engaged in sports events such as throwing arrows and javelin, playing tennis, watching
boxing and wrestling competitions in the warm summer evenings. VIII. Constantinus brought back the
gymnopodia, a fight that conjured up gladiatorial fights. Chess and backgammon came to
Constantinople from the East and were often played in the palace in the sixth century. Tzykanisterion
was a sport scene devoted to various funs of the palace. The princes were ride a horse and played sport
there. In addition, a game named polo which was brought from Iran was played. Tzykanisterion word
comes from Persian tshu-gan (Chu-gan). The name of the sports field must have taken from this game.
The game and word have been settled in Turkish as çevgan, çevkan.
Keywords: Byzantine Empire, Sports, Recreation

