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Uluslararası
29 EKĠM BĠLĠMSEL ARAġTIRMALAR SEMPOZYUMU
26-29 Ekim 2019
ĠZMĠR
KONGRE PROGRAMI
KATILIMCI ÜLKELER: TÜRKİYE, AZERBAYCAN, KKTC, KAZAKİSTAN, ÖZBEKİSTAN, KIRGIZİSTAN, RUSYA-TATARİSTAN
KONGRE GENEL KURALLARI (LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ)
Kongrenin ilk günü̈ gelerek kayıt yaptırmanız GEREKMEMEKTEDİR.
Kayıt masası kongre süresince 08:00-18:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Kayıt masasında yoğunluk ve sıkışıklık
yaşanmaması için sunum gününüzde oturumunuzdan yarım saat önce gelerek kayıt yaptırabilirsiniz.
Sunum sıralamasının belirlenmesi, ara verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda düzenleme kurulunu temsilen OTURUM
BAŞKANLARI tam yetkilidir
Katılım belgeleri oturum sonunda, oturum Başkanı tarafından verilecektir Her bir sunum için 15 dk. ayrılmıştır.
Oturumlar programda belirtilen saatte başlayacaktır. Katılımcıların gecikmeksizin oturuma katılmaları gerekmektedir
Sunumlarınızda kitabi teorik bilgi ve tanımlardan kaçınarak, çalışmanızın özüne odaklanmanızı öneririz.
Sunumlarınızı (versiyon değişikliklerinden kaynaklanacak olumsuzluklardan etkilenmemeniz için) hem Power Point hem PDF
olarak kaydederek yanınızda bulundurunuz.
Sunum bilgisayarlarına çok sayıda katılımcıya ait flaş bellekler takılacağı için Flaş Belleğinize virüs bulaşması ihtimali yüksektir.
Bu sebeple içerisinde özel dosyalarınızın, tüm akademik çalışmalarınız, fotoğraflarınız vs. gibi bilgilerin olduğu Flaş Belleğiniz
yerine başka bir flaş bellek kullanmanızı öneririz
Kongrelerde bazı flaş bellekler zaman zaman sunum bilgisayarları tarafından okunmayabilmektedir. Bu sebeple PPT ve PDF
seklinde hazırladığınız sunumlarınızı aynı zamanda MAİL adresinizde de bulundurmanızı öneririz
Kongre yerleşkesinde YAZICI olmadığı için, sunum sırasında ihtiyaç duyacağımız belgeleri/notları önceden YAZDIRARAK
yanınızda bulundurunuz
Bu programda sunumunuzun bulunduğu sayfanın çıktısını yanınızda bulundurunuz

27.10.2019/ Pazar
Saat: 10:00-12:00
SALON- 1 OTURUM-1

MODERATÖR: Doç. Dr. Ömer HAZMAN

Özge TAġÇI (YL Öğrencisi)
Asistan Dr. Erkan ġENGÜL
Asistan Dr. Arzu ÖZLEM
Doç. Dr. Dilek ÖZTAġ
Prof. Dr. Salih MOLLAHALĠLOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ali Erdal GÜNEġ
Dr. Öğr. Üyesi Ali Erdal GÜNEġ
Yrd. Doç. Dr. Ramadan ÖZMANEVRA
Uzm. Dr. BarıĢ POLAT
Uzm. Dr.Vadim ZHAMILOV
Fiz.Lis. Gizem DOĞANAY
Prof.Dr. A. Beril TUĞRUL
Doç.Dr.Ömer HAZMAN
Asistan Dr. Nezihe Hacer BĠNĠCĠ
Öğr. Gör. Münire TURHAN
Asistan Dr. Nezihe Hacer BĠNĠCĠ
Öğr. Gör. Münire TURHAN
Doç. Dr .AyĢe ÇEVĠRME
Prof. Dr .Nezihe BULUT UĞURLU
ArĢ. Gör.Özge ERTÜRK
ArĢ. Gör.Nasibe YAĞMUR ZĠYAĠ
Op.Dr.Engin ÇARKÇI
Op.Dr.Tahsin GÜRPINAR
ArĢ. Gör. Dr. Ebru BAYSAL

BĠR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK EDĠNĠLMĠġ BAĞIġIKLIK EKSĠKLĠĞĠ SENDROMU VE
ÜLKEMĠZDEKĠ KAYIT SĠSTEM YÖNETĠMĠ

PROFESYONEL DALICILARDA MESLEK HASTALIĞI: DĠSBARĠK OSTEONEKROZ
BASINÇ ODALARINDA GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ
ANTERIOR OMUZ ÇIKIĞI ĠLE GLENOĠD VERSĠYONU ARASINDA ĠLĠġKĠ VAR MI?
YEMEK BORUSU TÜMÖRLERĠNĠN RADYOTERAPĠ TEDAVĠSĠNE ĠLĠġKĠN DOZ
DEĞERLENDĠRMESĠ
TĠP 2 DĠYABETTE ESCĠNĠN OKSĠDATĠF STRESE ETKĠSĠ
BALIN MEDĠKAL AÇIDAN KULLANIMI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġMALARI
ARI SÜTÜ VE MEDĠKAL TEDAVĠ ĠNTERAKSĠYONUNUN ĠNSAN SAĞLIĞI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ
MEDĠKAL TURĠZM HEMġĠRELĠĞĠ VE EĞĠTSEL YAPISI ÜZERĠNE
AKADEMĠSYENLERĠN GÖRÜġLERĠ: BĠR KARMA YÖNTEM ÇALIġMASI
YOUTUBE PAYLAġIM SĠTESĠNDE YER ALAN SKOLYOZ VĠDEOLARININ
KALĠTE ANALĠZĠ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
KANSER HASTALARINA GERÇEĞĠN SÖYLENMESĠ KONUSUNDA SAĞLIK
PROFESYONELLERĠNĠN TUTUMU: LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ
SAĞLIK PROFESYONELLERĠNĠN ANTĠKOAGÜLAN ĠLAÇ KULLANIMI KONUSUNDAKĠ
BĠLGĠLERĠ: LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ

ArĢ. Gör. Dr. Ebru BAYSAL

SALON-2 OTURUM-1

27.10.2019/ Pazar
Saat: 09:00-12:00 – BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR
MODERATÖR: Doç. Dr. ġadiye DENĠZ & Dr.Öğr.Üyesi Tolga ÇELĠK

Dr.Öğr.Üyesi Tolga ÇELĠK
Dr.Öğr.Üyesi Tolga ÇELĠK
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem DĠRĠK
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem DĠRĠK
Dr. Öğr. Üye.Sinem ÇAMBAY
Dr. Öğr. Üye.Sinem ÇAMBAY
ArĢ. Gör. Dr. Cudi Kaan OKMEYDAN
Dr. Öğr. Üyesi Selin BĠTĠRĠM OKMEYDAN
Dr. Öğr. Üyesi Ġlknur AYDOĞDU KARAASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Ġlknur AYDOĞDU KARAASLAN
Doç. Dr. ġadiye DENĠZ
Doç. Dr. ġadiye DENĠZ
AraĢ. Gör. Dr. Petek DURGEÇ
AraĢ. Gör. Dr. Petek DURGEÇ

YENĠ MEDYA ÇAĞINDA HABER ODALARINDA YAġANAN DEĞĠġĠM VE DÖNÜġÜM: DRONE
GAZETECĠLĠĞĠ
VERĠ GAZETECĠLĠĞĠNDE WEB TABANLI APLĠKASYON KULLANIMI: WORKBENCH
BASIN SEKTÖRÜNDE DEĞĠġEN KOġULLAR VE BASIN ĠġLETMELERĠNĠN ÖRGÜTSEL DEĞĠġĠMĠ
BASIN ĠġLETMELERĠNDE ÖRGÜTSEL ĠLETĠġĠM SÜRECĠ VE ĠLETĠġĠMĠ ENGELLEYEN
FAKTÖRLER ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
KÜRESEL ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠNE FARKINDALIK YARATMA SÜRECĠNDE DĠJĠTAL MEDYANIN
ĠġLEVĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
ELEġTĠREL YENĠ MEDYA OKURYAZARLIĞININ ÇOCUKLAR AÇISINDAN ÖNEMĠ ÜZERĠNE BĠR
DEĞERLENDĠRME
SOSYAL MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ: MOBĠL TEKNOLOJĠ MARKASI ONE PLUS’IN SOSYAL
MEDYA HESAPLARINA YÖNELĠK BĠR ĠNCELEME
ÜNĠVERSĠTELERĠN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: ĠZMĠR’DEKĠ DEVLET VE VAKIF
ÜNĠVERSĠTELERĠNĠN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ
DĠJĠTAL HARĠTALAMA PRATĠKLERĠ TEMELĠNDE GAZETECĠLĠKTE YENĠ DÖNÜġÜMLER:
HABER HARĠTALARI
HABER ÜRETĠM SÜRECĠNDE GELENEKSEL GAZETECĠLĠKTEN YENĠ NESĠL GAZETECĠLĠĞE
DÖNÜġÜME TEORĠK BĠR YAKLAġIM
DĠJĠTALLEġME ĠLE BĠRLĠKTE HABER ODALARINDA NE OLDU?
PERDENĠN ARKASINNDAN MEYDANLARA: CUMHURĠYETĠN HAKLAR
DEMETĠNDEN SÜZÜLEN TÜRKĠYE’DE KADINLARIN SEÇME VE SEÇĠLME HAKKI
YENĠ MEDYADA DĠL KULLANIMINA YÖNELĠK BĠR DEĞERLENDĠRME
GÜNDELĠK YAġAMIN DÖNÜġÜMÜNDE YENĠ ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN ROLÜ

27.10.2019/ Pazar
Saat: 12:00-14:00
SALON-1 OTURUM-2

MODERATÖR:

Doç. Dr. Harun KAMAN
Mehmet CAN (YL Öğrencisi)
Doç. Dr. Harun KAMAN
Emel ÖZTÜRK (YL Öğrencisi)
ArĢ. Gör. Dr. Bengünur ÇORAPCI

SERA KOġULLARINDA PATLICAN BĠTKĠSĠ KÖK YOĞUNLUĞUNUN ARAġTIRILMASI

ArĢ. Gör. Dr. Bengünur ÇORAPCI
Enes ÇALIġKAN (YL Öğrencisi)
ArĢ.Gör., Mehmet Ali GÜNDOĞDU
Prof.Dr., Murat ġEKER
Enes ÇALIġKAN (YL Öğrencisi)
Prof.Dr.Murat ġEKER

KABAK BĠTKĠSĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ VE SU-VERĠM ĠLĠġKĠSĠ
FARKLI PĠġĠRME MATERYALLERĠ ĠLE PĠġĠRMENĠN ÇARPAN BALIĞI (Scorpaena porcus, Linnaeus
1758)’NIN MAKRO VE ĠZ ELEMENT KOMPOZĠSYONUNA ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ
ÇARPAN BALIĞI (Scorpaena porcus, Linnaeus 1758)’NIN TOKSĠK METAL
BĠLEġĠMĠ ÜZERĠNE BAZI PĠġĠRME MATERYALLERĠNĠN ETKĠSĠ
BAYRAMĠÇ BEYAZI NEKTARĠN ÇEġĠDĠ YAPRAKLARININ
UÇUCU BĠLEġĠKLERĠNĠN DÖNEMSEL DEĞĠġĠMĠNĠN BELĠRLENMESĠ
ġEFTALĠ ve NEKTARĠN YAPRAKLARINDA UÇUCU BĠLEġĠKLERĠN DÖNEMSEL
DEĞĠġĠMĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

27.10.2019/ Pazar
Saat: 12:00-14:00
SALON-2 OTURUM-2
AraĢ. Gör. Dr. Merve BULDAÇ
AraĢ. Gör. Gizem Hediye EREN
Doç. Dr. Candan KUġ ġAHĠN
ArĢ. Gör. BüĢra ONAY
Doç. Dr. Candan KUġ ġAHĠN
ArĢ. Gör. BüĢra ONAY
Mimar Bora Örgülü
(YL Öğrencisi)
Doç.Dr.Didem Akyol Altun
Doç. Dr .Nilay ÖZSAVAġ ULUÇAY
Müzeyyen Sedef TAġKIN (YL.Öğrencisi)
Dr.Öğr.Üyesi Kutluğ SAVAġIR
Dr. Öğr. Üyesi Ömer K. ÖRÜCÜ
Almira UZUN
Sena PALAMUT
Ayyüce ÜYÜK
Almira UZUN
Çağıl ÇARDAK
Dr. Öğr. Üyesi Ömer K. ÖRÜCÜ

MODERATÖR: Doç. Dr. Nilay ÖZSAVAġ ULUÇAY
SU ÖĞESĠNĠN FĠZĠKSEL VE TĠNSEL DEĞERLER AÇISINDAN EĞĠTĠM MEKÂNLARI ÜZERĠNDEN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: MARDĠN ZĠNCĠRĠYE VE KASIMĠYE MEDRESELERĠ ÖRNEĞĠ
KENTSEL AÇIK VE YEġĠL ALANLAR AÇISINDAN KENTSEL TARIM UYGULAMALARI
YAġLI BĠREYLERĠN BOġ ZAMANLARINI DEĞERLENDĠRMELERĠ ÜZERĠNE
BĠR ARAġTIRMA: ISPARTA ÖRNEĞĠ
TÜRKĠYE’DE CUMHURĠYET SONRASI MĠMARĠ PROJE YARIġMALARININ
GELĠġĠMĠ
SANAT VE TASARIMDA MEKÂN DĠYALOGLARI: GORDON MATTA-CLARK
GĠYDĠRME CEPHELERDE GÖRSEL KONFOR AÇISINDAN GÜN IġIĞI KONTROL
SĠSTEMLERĠNĠN ĠRDELENMESĠ
CBS ANALĠZLERĠ KULLANILARAK UġAK KENTĠNĠN AÇIK VE YEġĠL
ALANLARININ ĠRDELENMESĠ
REKREASYONEL ALANLARDA GÖRSEL PEYZAJ KALĠTESĠ, MANAVGAT ĠLÇESĠ ÖRNEĞĠ

27.10.2019/ Pazar
Saat: 14:00-16:00
SALON-1 OTURUM-3

MODERATÖR: Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman FĠDAN

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BĠRLĠĞĠNDE MÜZĠĞĠN ROLÜ VE ÇALGI YAPIM USTASI HÜSEYĠN
ASKER
ANADOLU NEOLĠTĠK DÖNEM BOYALI SERAMĠĞĠ SUNUM
NEVRUZ’UN KÜLTÜRMÜZE KATKILARI
TÜRKLER ’ĠN ĠSLAMĠYET’LE OLAN ĠLĠġKĠLERĠ VE TASAVVUF
TÜRKĠSTAN’ DAN TÜRKĠYE’ YE KÜLTÜR YOLCULUĞUNA TARĠHĠ BAKIġ
TÜRKLER’DE ġEHĠR HAYATI
YALMAVUZ NEDEN ÖFKELENDĠ?
KOMġU: BĠZDEN BĠRĠ MĠ, OLAĞAN ġÜPHELĠ MĠ?
1980 SONRASI KIR SOSYOLOJĠSĠ ÇALIġMALARI
BÜYÜK BUDAPEġTE OTELĠ FĠLMĠNDE GERÇEK-KURMACA DÜNYA VE STEFAN ZWEĠG ĠLE
ĠLĠġKĠSĠ
DUYGU KAVRAMININ TARĠHSEL SÜRECĠ VE SAHNE SANATLARI ALANINDAKĠ YERĠ

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ORAL
Ümmü ER
Ümmü ER
Hatice ER
Hatice ER
Dr. FatoĢ YALÇINKAYA
Doç. Dr. Hakan ARSLAN
Doç. Dr. Hakan ARSLAN
AraĢ.Gör.Kenan Önsever
AraĢ.Gör.Kenan ÖNSEVER

27.10.2019/ Pazar
Saat: 14:00-16:00
SALON-2 OTURUM-3

MODERATÖR:

Doç. Dr . Elif ġEġEN
Dr. Öğr.Üyesi ġeyhmus DOĞAN
Dr.Öğr.Üyesi Nurgül ÖZDEMĠR

NEMLENDĠRĠCĠ KREM REKLAMLARINDA MĠTSEL GÜZELLĠK

Dr.Öğr.Üyesi Nurgül ÖZDEMĠR
Hilal KAVAK (Y. Lisans Öğrencisi)
Dr. Öğr. Üyesi Veli Erdinç ÖREN
Öğr. Gör. Dr. Tuba ġAHĠN ÖREN
Prof. Dr. Nedim YÜZBAġIOĞLU
Nazan KAHRAMAN
Fatma TAġKIN EKĠCĠ
Ġzzet KARA
Nazan KAHRAMAN
Doç. Dr. Fatma TAġKIN EKĠCĠ
Prof. Dr. Ġzzet KARA

DÜZENLĠ SPOR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNDE ZĠHĠNSEL DAYANIKLILIĞI NASIL
ETKĠLĠYOR?
ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME TERCĠHLERĠ ĠLE MUTLULUK
DÜZEYĠ ĠLĠġKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
TURĠZM ĠġLETMELERĠ ÇALIġANLARINA UYGULANAN MOTĠVASYON ARAÇLARI: UġAK ĠLĠ
ÖRNEĞĠ
HAVA SPOR TURĠSTĠNĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BĠR DESTĠNASYONDAN BEKLENTĠSĠ:
AÇIKLAYICI VE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALĠZĠ
FEN BĠLĠMLERĠ VE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ
KUVVET VE ENERJĠ KONULARI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLĠġSEL YAPILARININ
KARġILAġTIRILMASI
FEN BĠLĠMLERĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “MÜHENDĠSLĠK” VE “TASARIM” KAVRAMLARINA
YÖNELĠK METAFORĠK ALGILARI

27.10.2019/ Pazar
Saat: 16:00-18:00
SALON-1 OTURUM-4

MODERATÖR: Prof. Dr. Kezban ACAR

Dr. Sezai KürĢat ÖKTE

GAZĠ MUSTAFA KEMAL’ĠN DE KATILDIĞI CUMHURĠYET HALK FIRKASI ĠZMĠR VĠLAYET
KONGRESĠ (27-28 Ocak 1931)
AMERĠKAN KAYNAKLARINDA SULTAN II. ABDÜLHAMĠD’ĠN TAHTA ÇIKIġI

Doç.Dr.Ercan KARAKOÇ
Öğr. Gör.Gökhan DURAK
Prof. Dr.Kezban ACAR
Burcu OTUKFALAY
Prof. Dr.Kezban ACAR
ġehriban Aksoy
Öğr. Gör. Dr. Kazım KARTAL
Öğr. Gör. Dr. Kazım KARTAL
Doç. Dr, Meryem GÜRBÜZ
Dr. Öğr. Üye.Hazal Ceylan ÖZTÜRKER
Dr.Süleyman ÂġIK
Dr. Öğr. Üyesi Asuman KARABULUT
Dr. Öğr. Üyesi Ġnci Selin GÜMÜġ
Dr Öğretim Üyesi Mehmet BĠÇĠCĠ

AVUSTURYA-MACARĠSTAN ĠMPARATORLUĞU’NUN BOSNA-HERSEK’Ġ ĠLHAKI VE BAZI
OSMANLI GAZETELERĠYLE OSMANLI HÜKÜMETĠNĠN TUTUMU
II. MEġRUTĠYET DÖNEMĠ ĠZMĠR MĠZAH DERGĠLERĠNDE ĠSTĠBDAT VE II. ABDÜLHAMĠT
TASVĠRLERĠ
1845 TARĠHLĠ TEMETTUAT DEFTERĠNE GÖRE TEFENNĠ KAZASINA BAĞLI ALAKIR
ÇĠFTLĠĞĠNĠN SOSYAL YAPSI
1846 TARĠHLĠ MUHASEBE DEFTERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE TAHLĠLĠ
“ġEHĠR ĠLERĠ GELENLERĠ”NĠN HÂREZMġAHLAR (1097-1231) SĠYASETĠNDEKĠ ROLÜ
ANADOLU MEZAR TAġI KÜLTÜRÜNDE SIRADIġI BĠR TUTUM: BEKTAġĠ VE CAFERĠ KADIN
MEZAR TAġLARI
DÖNEMĠN TANIKLARINDAN 27 MAYIS 1960 ASKERÎ DARBESĠNE FARKLI BAKIġLAR
CUMHURĠYET DÖNEMĠNDEKĠ TOPLUMSAL DEĞĠġĠMLERĠN KADIN GĠYĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ
ETKĠLERĠ: CUMHURĠYET KADINI VE GĠYĠM
TÜRK POLĠSĠ VE ULUSAL KURTULUġ SAVAġI

27.10.2019/ Pazar
Saat: 16:00-18:00
SALON- 2 OTURUM-3

MODERATÖR: Doç. Dr. Emre KAPLANOĞLU

Dr. Öğr.Üyesi Hatice Nur GERMĠR
Ġrem PEġTERNĠK (Doktora Öğrencisi)

KOBĠLERĠN FĠNANSMAN SORUNLARI ĠLE ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGELERĠNDE DIġ TĠCARET
SORUNLARI (AKHĠSAR VE TURGUTLU ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ÜZERĠNDE BĠR
UYGULAMA)
KREDĠ GARANTĠ FONU VE ĠġLEYĠġĠ
AB ĠLERLEME RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA TÜRKĠYE’DE TÜTÜN FONU
UYGULAMASINDA YAġANAN GELĠġMELERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
KAMU KESĠMĠ ÇEVRE KORUMA HARCAMALARININ YAPAY SĠNĠR AĞI MODELĠYLE TAHMĠNĠ:
UġAK ĠLĠ ÖRNEĞĠ
TÜRKĠYE’DE ASGARĠ ÜCRETĠNVERGĠLENDĠRĠLMESĠNDE ADĠL BĠR MODEL ÖNERĠSĠ
FARKLILAġTIRILMIġ VERGĠ TARĠFELERĠ
DÜNYADA VARLIK FONLARI VE TÜRKĠYE VARLIK FONU: KAYNAKLAR VE HEDEFLER
AÇISINDAN BĠR DEĞERLENDĠRME
CEP TELEFONU TÜKETĠMĠNDE NE KADAR BĠLĠNÇLĠYĠZ? TÜRKĠYE’NĠN AKILLI TELEFON
ĠTHALATI
TÜRKĠYE’DE KUR DEĞĠġĠKLĠKLERĠNĠN ĠHRACATA OLAN ETKĠSĠ: 2014-2019 YILLARI ARASI
BĠR ĠNCELEME
META ANALĠZĠ VE SOSYAL BĠLĠMLERDE UYGULAMALARI

Dr. Öğr.Üyesi Hatice Nur GERMĠR
Öğr. Gör.Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör.Ümit YĠĞĠT
Öğr. Gör.Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör.Ümit YĠĞĠT
Dr. Öğr. Üyesi Adnan ERDAL
Dilek ÖZKAN (Doktora Öğrencisi)
Dr. Öğr. Üyesi Adnan ERDAL
Öğr. Gör.Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör.Ümit YĠĞĠT
Öğr. Gör.Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör.Ümit YĠĞĠT
Doç. Dr.Ebru ÖZGÜR GÜLER
Didem KESKĠN (YL Öğrencisi)
Doç. Dr.Ebru ÖZGÜR GÜLER
Didem KESKĠN (YL Öğrencisi)
Doç. Dr.Emre KAPLANOĞLU
Doç. Dr.Emre KAPLANOĞLU
Dr. Ġsmet GÜNEġ

ĠNTERNET BAĞIMLILIĞININ DĠJĠTAL KUġAKLAR ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ
SAW YÖNTEMĠNĠN BENEISH MODELĠNE UYGULANMASI
ĠNTERNET ARAMA HACMĠNE DAYALI ALTIN YATIRIM STRATEJĠSĠ
TÜRKĠYE’NĠN BRĠCS ÜLKELERĠ ĠLE DIġ TĠCARET ANALĠZĠ

SALON-1 OTURUM-1
BüĢra ÇĠMEN (YL Öğrencisi)
Doc.Dr.Uğur KURT
Emin VĠLGENOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Reyat YILMAZ
Prof.Dr. Selime MENTEġ ÇOLAK
Öğr.Gör. Urana DANDAR
Prof.Dr. Selime MENTEġ ÇOLAK
Öğr.Gör. Urana DANDAR
Dr. Öğr. Üye. Korkmaz YILDIRIM
Dr. Öğr. Üye. Korkmaz YILDIRIM
Prof. Dr. Osman ĠPEK
Merve GÖLTAġ (YL Öğrencisi)
Prof. Dr. Osman ĠPEK
Merve GÖLTAġ (YL Öğrencisi)
Yüksel Furkan YILDIRIM (YL Öğrencisi)
Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK
Dr. Öğr. Üyesi Korkmaz YILDIRIM
ĠnĢ.Y.Müh.Yüksel Furkan YILDIRIM
Furkan TUNÇEL (YL Öğrencisi)
Dr. Öğr. Üye.Hüseyin ÜVET
Prof. Dr. Yasemin BAġBINAR
Doç. Dr. Gülsüm GENÇOĞLAN
Serkan GÜRSOY
Doç. Dr. Ali Riza MOTORCU
Serkan GÜRSOY
Doç. Dr. Ali Riza MOTORCU
Yusuf Ġslam KARAKUġ(YL Öğrencisi)

28.10.2019 Pazartesi
Saat: 09:00-12:00/ BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR
MODERATÖR: Dr. Öğr. Üye. Korkmaz YILDIRIM
ÇEVRE LABORATUVARLARININ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ AÇISINDAN
KĠMYASAL VE BĠYOLOJĠK RĠSK ETMENLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
GERÇEK ZAMANLI ARAÇ ARIZA TESPĠTĠ VE ĠZLEME SĠSTEMĠ
REAL-TIME ON-BOARD DIAGNOSTICS AND VEHICLE MONITORING SYSTEM
Ligustrum vulgar BĠTKĠSĠNĠN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE DERĠ SANAYĠ ATIK ÇAMURUNUN
ETKĠSĠNĠN ĠNCELEMESĠ
DERĠ SANAYĠ ATIK ÇAMURUNDA BULUNAN KROMUN TOPRAKTAKĠ
MOBĠLĠTESĠNĠN ĠNCELENMESĠ
AYDIN ĠLĠNDE ÜRETĠLEN HARÇ ve BETONLARDA ALKALĠ SĠLĠKA REAKSĠYONU
ARAġTIRILMASI
AYDIN ĠLI GENELINDE BETONLARDA KULLANILAN KIRMA KUMLARDA ALKALI SILIKA
REAKSIYONUNUN ARAġTIRILMASI
DÜġÜK SICAKLIKLI ATIK ISI KAYNAĞI KULLANILARAK FARKLI ORGANĠK AKIġKANLAR ĠLE
ORC SĠSTEMĠNDE EKSERJĠ VE MALĠYET ANALĠZĠ
ENERJĠ SANTRALLERĠNDEKĠ TÜRBĠN YATAKLARINDAN SOĞUTMA YAĞI ĠLE ÇEKĠLEN ATIK
ISIDAN FARKLI ORGANĠK AKIġKANLI BĠR ORC SĠSTEMĠYLE ENERJĠ ÜRETĠMĠNĠN VERĠMLĠLĠK
ANALĠZĠ
CAM LĠFĠ KATKILI POLĠMER BETONLARIN MEKANĠK
ÖZELLĠKLERĠNĠN ARAġTIRILMASI
ALKALI ORANI YÜKSEK ÇIMENTO ILE YAPILAN BETONLARDA C
SINIFI UÇUCU KÜL ETKISININ ALKALI SILIKA REAKSIYONU AÇISINDAN ARAġTIRILMASI
3 BOYUTLU BĠYOYAZICI TABANLI YAPAY DERĠ ĠMPLANTASYON SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE
UYGULAMASI
BĠR TEKSTĠL DOKUMA FABRĠKASI ATÖLYESĠ ĠÇĠN GÜRÜLTÜ HARĠTASININ
OLUġTURULMASI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
MAKĠNE-METAL SEKTÖRÜ KAPALI ALAN ÜRETĠM ORTAMLARI ĠÇĠN ENDÜSTRĠYEL
GÜRÜLTÜ HARĠTALARININ OLUġTURULMASI: BĠR PRES ATÖLYESĠ ĠÇĠN ÖRNEK UYGULAMA
KENTĠÇĠ TRAFĠK KAZALARI ÜZERĠNE BĠR GÜVENLĠK ÇALIġMASI

28.10.2019 Pazartesi
Saat: 09:00-12:00/ BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR
SALON- 2 OTURUM-1

MODERATÖR: Prof. Dr. Ayla KAġOĞLU & Prof. Dr. Ayten ER

Doç. Dr .Tülin KARTAL GÜNGÖR

IONESCO’NUN “GERGEDANLAR” ADLI ROMANINDA BĠREY ĠNSANIN KĠTLE ĠNSANINA
DÖNÜġÜMÜ
BĠR SPORCUNUN KURGUSAL YAġAM ÖYKÜSÜ: KOġMAK

Doç. Dr .Tülin KARTAL GÜNGÖR
Dr. Öğr. Üyesi Mualla MURAT
Okt. Ercan SERTDEMĠR
Okt. Kardelen ġENDOĞDU
Prof. Dr. Ayten ER

Prof. Dr. Ayten ER
Prof. Dr. Ayla KAġOĞLU

ERZURUMLU ġAĠRLERLE YAPILAN RÖPORTAJ ÜZERĠNDEN ġĠĠR EĞĠTĠMĠ
18. YÜZYILDA FEMĠNĠST VE ĠNSANCI OLYMPE DE GOUGES’DAN KÖLELĠK KARġITI BĠR
OYUN: L'ESCLAVAGE DES NOIRS, OU L'HEUREUX NAUFRAGE (SĠYAHLARIN KÖLELĠĞĠ YA
DA UĞURLU GEMĠ KAZASI)
BĠR EVLADIN GÖZÜNDEN ALZHEIMER ANNE: YASUSHI INOUE’DEN HISTOIRE DE MA MERE
(ANNEMĠN ÖYKÜSÜ)
KUVÂ-YĠ MĠLLĠYE’NĠN YÜZÜNCÜ YILI’NDA YENĠ BĠR ROMAN: KIVILCIMDAN ALEVE
EGE’DEKĠ KUVÂ-YĠ MĠLLĠYE
AHMET RASĠM’ĠN ROMANYA MEKTUPLARINDA TARĠHĠ OKUMAK
ÂġIK MEVLÜT ĠHSANÎ’NĠN ġĠĠRLERĠNDE GÖÇ ve GURBET OLGUSU
ÇOCUK EDEBĠYATININ ĠNTERAKTĠF YÖNTEMLERLE EGĠTĠMĠNĠN TEORĠK-PRATĠK SORULARI

Prof. Dr. Ayla KAġOĞLU
Öğr. Gör.Fatih KIRAN
Doç.Dr.Nazile ABDULLAZADE
Dr.XoĢbaxt ALĠYEVA
Doç.Dr.Nazile ABDULLAZADE
Dr.XoĢbaxt ALĠYEVA
Doç. Dr. Aylin BEYOĞLU
Öğr. Gör. ġ.Gürkan UZUNKÖPRÜ

GELENEĞĠ SANAT, MEKÂN VE ZAMAN ĠLĠġKĠSĠYLE YANSITAN YAPITLAR:
ELAZIĞ, KEBAN, NĠMRĠ ÖRNEĞĠ

Doç. Dr. Aylin BEYOĞLU

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KOLAJ TASARIMLARININ MEKÂN ALGISI AÇISINDAN ANALĠZLERĠ

EDEBĠ MATERYALLERĠN ÖĞRETĠMĠNDE ĠFADELĠ OKUNUN ÖNEMĠ

28.10.2019 Pazartesi
Saat: 13:00-15:30
SALON-1 OTURUM-2

MODERATÖR: Prof. Dr. Hatun Özlem GÜNEY

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan UTLU
ArĢ.Gör.Dr, Alper ÇETĠNEL
Prof. Dr. Hatun Özlem GÜNEY

ELEKTRODEPOZĠSYON YÖNTEMĠ ĠLE ELDE EDĠLEN NĠKEL NANOYAPILARA BĠRĠKĠM
SÜRESĠNĠN ETKĠSĠ
SALAGEAN q-TÜREV OPERATÖRÜ KULLANILARAK TANIMLANMIġ ANALĠTĠK
FONKSĠYONLARIN YENĠ BĠR ALTSINIFI ĠÇĠN BĠR SUBORDĠNASYON SONUCU
SĠNÜS FONKSĠYONU ĠLE BAĞLANTILI ANALĠTĠK VE BĠ-YALINKAT FONKSĠYONLARIN BĠR
ALT SINIFI ĠÇĠN KATSAYI SINIRLARI
DİKİŞ SIKLIKLARININ MODELLERDE MUKAVEMET AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
GĠYĠLEBĠLĠR ELEKTRONĠKLERĠN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI

Prof. Dr. Hatun Özlem GÜNEY
Doç. Dr. Zümrüt BAHADIR ÜNAL
Öykü GÖKÇEN (YL Öğrencisi)
Doç. Dr. Zümrüt BAHADIR ÜNAL
Elif Tuğçe GÖZTAġI (YL Öğrencisi)
Hicran ÖNEM
Esra TURGUT
Prof. Dr .Azize ALAYLI
Prof. Dr. Hayrunnisa NADAROĞLU
Esra TURGUT
Prof. Dr .Azize ALAYLI
Prof. Dr. Hayrunnisa NADAROĞLU

KĠTOSAN-AYÇĠÇEĞĠ-NANODEMĠR BONCUKLARI KULLANILARAK REAKTĠF BLACK 5 AZOBOYASININATIK SULARDAN FENTON REAKSĠYONU ĠLE GĠDERĠMĠ
FENTON REAKSĠYONU KULLANILARAK NANOBĠYOSORBENT ĠLE ATIK SULARDAN METĠLEN
MAVĠSĠNĠN ETKĠLĠ GĠDERĠMĠ

Azimollah ALESHZADEH (Phd)
Doç. Dr.Enver Vural YAVUZ

DEMPSTER-SHAFER YÖNTEMĠ KULLANILARAK UZUNDERE (ERZURUM) HEYELAN
DUYARLILIK DEĞERLENDĠRMESĠ

Alban Exauce Mouandza Mboungou
(YL Öğrencisi)
Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTIKAT

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARINDA KONTROL YÖNTEMLERI VE UYGULAMASI

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTIKAT

RÜZGÂR EROZYONU ĠLE EKOLOJĠK MÜCADELE: ARALIK ÖRNEĞĠ

SALON- 2 OTURUM-2

28.10.2019 Pazartesi
Saat: 13:00-15:30
MODERATÖR: Prof. Dr. Halis Türker BALAYDIN & Doç Dr. Veli BATDI

Prof. Dr.Halis Türker BALAYDIN
Sabriye KUġ (Öğretmen)
Prof. Dr .Halis Türker BALAYDIN
Dr. Öğr. Üyesi. Demet SANCI UZUN
Sabriye KUġ (Öğretmen)
Doç Dr. Veli BATDI
Doç Dr. Veli BATDI
Dr. Öğr. Üyesi Feyzi Osman PEKEL
Mustafa Çağatay YĠĞĠT (Psikolojik DanıĢman)
Berkay DÖKEL (Psikolojik DanıĢman)
Aysima KOÇAN (Sosyal Hizmet Uzmanı)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KIRLIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ
ArĢ. Gör. Elif BARTAN
Doç. Dr. Zekavet KABASAKAL
Doç. Dr. Zekavet KABASAKAL
Mehmet ÖZPINAR
Fen Bilimleri Öğretmeni
Prof. Dr.Sönmez
GIRGIN

ATIK MI HAMMADDE MĠ? ÇEVRECĠ GÖZÜYLE EVSEL KATI ATIKLAR

KĠMYA EĞĠTĠMĠNDE HĠKÂYELEġTĠRME VE ARGÜMANTASYON
FEN EĞĠTĠMĠNDE HĠKÂYELEġTĠRME
GÖRSEL ĠġĠTSEL ARAÇLARIN MĠNĠ META-ANALĠZĠ
GÖRSEL ĠġĠTSEL MATERYALLERĠN MĠNĠ META-TEMATĠK ANALĠZĠ
ARGÜMANTASYON TABANLI KAVRAM KARĠKATÜRLERĠNĠN BĠTKĠ ve HAYVANLARDA
ÜREME, BÜYÜME ve GELĠġME ÜNĠTESĠNĠN ÖĞRETĠMĠNDEKĠ ETKĠNLĠĞĠ
GENÇ YETĠġKĠNLERDE PSĠKOLOJĠK SAĞLAMLIK GELĠġTĠRME PSĠKOEĞĠTĠM PROGRAMI
GENÇ YETĠġKĠNLERDE PSĠKOLOJĠK SAĞLAMLIK GELĠġTĠRMEYE YÖNELĠK STRESLE BAġA
ÇIKMA PSĠKO-EĞĠTĠM PROGRAMI
OKUL SOSYAL HĠZMETĠ UYGULAMASINDA LĠSELĠ ERGENLER ĠLE AKTĠVĠTEYE DAYALI
GRUP OYUN TERAPĠSĠNĠN KULLANILMASI USE OF GROUP ACTIVITY PLAY THERAPY WITH
HIGH SCHOOL ADOLESCENTS IN SCHOOL SOCIAL WORK PRACTICE
ġĠDDETĠ ÖNLEME - Üniversite Öğrencilerinde ġiddeti Önleme ÇalıĢma Grubu Etkililiğinin
Değerlendirilmesi için Bir Pilot ÇalıĢma: Ġzmir Bakırçay Üniversitesi Örneklemi
SĠBER ZORBALIKTA AĠLE ĠLĠġKĠN ÖZELĠKLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ANNELERĠNĠN
GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
HÜCRE KONUSUNDA RESFEBE SORULARININ HAZIRLANMASI VE
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜġLERĠNĠN ALINMASI

28.10.2019/ Pazartesi
Saat: 15:30-17:30
SALON-1 OTURUM-3

MODERATÖR: Prof. Dr. H. Hüseyin ÖZTÜRK

Prof.Dr.H. Hüseyin ÖZTÜRK
Dr.Ufuk GÜLTEKĠN
Dr.Cahit GÜNGÖR
Prof.Dr.H. Hüseyin ÖZTÜRK
Prof.Dr.Mikail BAYLAN
Doç.Dr.Cengiz KARACA
Dr.Ufuk GÜLTEKĠN
Prof. Dr.Serap GÖNCÜ
Dr.Cahit GÜNGÖR
H. Kaan KÜÇÜKERDEM
Dr.Hasan YILDIZHAN
Dr.Öğr.Üyesi Taner AKBAġ

TARIMSAL ÜRETĠMDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ĠÇĠN ENETEGRE KAYNAK PLANLAMA

Zir. Müh.Tureç KERĠMĠ
Prof. Dr.Ahmet Esen ÇELEN
Zir.Y. Müh.Seda RAJABĠ KHĠABANĠ
Prof. Dr.Ahmet Esen ÇELEN
Zir. Müh. Özgün ÜNAY
Doç. Dr.Gölgen Bahar ÖZTEKĠN
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın TÖRE
Nurçin ÇINAR
Prof. Dr.Sait ENGĠNDENĠZ
Doç. Dr.Gökhan ÇINAR
Dr.Öğr.Üyesi Taner AKBAġ

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ BALCALI YERLEġKESĠNDE ENERJĠ ÜRETĠMĠ ĠÇĠN
YARARLANILABĠLECEK BĠTKĠSEL BĠYOKÜTLE ATIK POTANSĠYELĠ

AYDIN ĠLĠNĠN TARIMSAL MEKANĠZASYON PROJEKSĠYONUNUN BELĠRLENMESĠ ÜZERĠNE BĠR
ARAġTIRMA
TÜTÜN TOHUMUNDA ÇĠMLENME VE ÇIKIġ KALĠTESĠNĠ ĠYĠLEġTĠRĠCĠ BAZI UYGULAMALAR
ÜZERĠNDE ARAġTIRMALAR
KENTSEL ARITMA ÇAMURUNUN FĠĞ+ARPA KARIġIMININ AĞIR METAL ĠÇERĠĞĠNE ETKĠSĠ
TOPRAKSIZ MARUL YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNDE FARKLI UYGULAMALARIN YAPRAK NĠTRAT
ĠÇERĠĞĠNE ETKĠLERĠ
DOĞAL ZEOLĠT VE NĠġASTANIN TĠLAPYA (Oreochreomis niloticus) JUVENĠLLERĠ YEMĠNDE
KATKI MADDESĠ OLARAK KULLANIMININ BAZI VÜCUT KOMPOZĠSYONU VE BÜYÜME
PARAMETRELERĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠ
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR GIDA SĠSTEMĠNDE EKO-ETĠKET KULLANIMININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
AYDIN ĠLĠNĠN BAZI BĠTKĠSEL VE HAYVANSAL ATIKLARININ BĠYOGAZ VE
ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ÜRETĠM POTANSĠYELLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

28.10.2019/ Pazartesi
Saat: 15:30-17:30
SALON- 2 OTURUM-3

MODERATÖR: Prof. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN

Prof. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN
Prof. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN
Doç. Dr. Dilek TEMĠZ DĠNÇ
Doç. Dr. Aytaç GÖKMEN
Dr. Mehmet Ali POLAT
Dr. Meltem ÖZTÜRK

TÜRKĠYE’DE BELEDĠYELERĠN BORÇLANMA YETKĠLERĠ VE YEREL ÖZERKLĠKLERĠ
KAMUSAL YOLSUZLUK: KAMUSAL YOLSUZLUĞU ETKĠLEYEN BAZI TEMEL UNSURLAR
TÜRKĠYE'DE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLE NET DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ARASINDAKĠ
NEDENSELLĠK ĠLĠġKĠSĠ: TODA-YAMAMOTO YAKLAġIMI
NOMĠNAL FAĠZ ORANLARININ ENFLASYONA OLAN ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ
ALT ĠġVEREN ĠġÇĠSĠNĠN Ġġ SÖZLEġMESĠNDE MUVAZAA ĠDDĠASI SUB-EMPLOYER’S
EQUALISATION CLAIM IN LABOUR CONTRACT
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIMLARIN DIġ TĠCARET, EKONOMĠK
BÜYÜME VE ĠġSĠZLĠK ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ: TÜRKĠYE
ÖRNEĞĠ (2000-2018)
AR-GE FAALĠYETLERĠNĠN BĠLĠMSEL ÇIKTILAR VE EKONOMĠK BÜYÜME
ÜZERĠNE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE UYGULAMASI (2000-2018)
TÜRKĠYE ÖLÇEĞĠNDE KADINA YÖNELĠK ġĠDDET OLGUSUNUN YOKSULLUK VE EĞĠTĠM
PARAMETRELERĠ ĠLE ĠNCELENMESĠ
IPAT MODELĠ ÇERÇEVESĠNDE ÇEVRESEL ETKĠLERĠN ĠTĠCĠ GÜÇLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ÇĠN
ÖRNEĞĠ
MALATYA’DA GĠRĠġĠMCĠ KADINLARIN KARġILAġTIKLARI FĠNANSAL ZORLUKLAR

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Duman
Dr. Öğr. Üyesi Erhan Duman
Dr.Güller ġAHĠN
Hüseyin YILDIRIM (Doktora Öğrencisi)
Dr.Güller ġAHĠN
Hüseyin YILDIRIM (Doktora Öğrencisi)
Prof. Dr. Neslihan DERĠN
AyĢe KARA (YL Öğrencisi)
Prof. Dr. Neslihan DERĠN

SAĞLIK KURUMLARINDA VĠZYONER LĠDERLĠK DAVRANIġININ ÇALIġANLARIN
PSĠKOLJĠK RAHATLIKLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ

28.10.2019/ Pazartesi
Saat: 15:30-17:30
SALON-3 OTURUM-1

MODERATÖR: Musa MURSAQULĠYEV

Musa MURSAQULĠYEV
Tahsin BOZDAĞ (Doktora Öğrencisi)
Nurgül SÖYLEMEZ (Görsel Sanatlar Öğretmeni)
Ġbrahim KAYA (Görsel Sanatlar Öğretmeni)
Yusuf SÖYLEMEZ (Görsel Sanatlar Öğretmeni)
Tahsin BOZDAĞ (Doktora Öğrencisi)
Ġbrahim KAYA (Görsel Sanatlar Öğretmeni)
Doç. Abdulvahap BAYDAġ
Öğr. Gör. Mehmet Emin YAġAR

KEġĠKÇĠDAĞ MAĞARALAR KOMPLEKSĠNDƏ SIĞINACAQ MƏSKƏNLƏRĠ
12-18 YAġ ERGENLĠK DÖNEMĠNDEKĠ ÖĞRENÇĠLERDE GÖRSEL SANATLAR
EĞĠTĠMĠN ETKĠLERĠ
EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNDE UYGULANAN SANAT EĞĠTĠMĠ PROGRAMININ ÖĞRENCĠLER
AÇISINDAN ELEALINMASI VE BU SÜREÇTEKĠ UYGULAMALAR
REKLAM ETKĠNLĠĞĠNĠN TÜKETĠCĠ PERSPEKTĠFĠNDEN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Doç. Abdulvahap BAYDAġ
Öğr. Gör. Mehmet Emin YAġAR

MÜġTERĠ BAKIġ AÇISIYLA FĠRMALARIN DEĞERLENDĠRĠLMELERĠNDE
ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK AMPĠRĠK BĠR ÇALIġMA

Doç. Abdulvahap BAYDAġ
Öğr. Gör. Mehmet Emin YAġAR
Dr. Öğr. Üyesi Ġlknur ÖZTÜRK

SOSYAL MEDYADA REKLAM VE ETKĠLĠ REKLAM UNSURLARININ BELĠRLENMESĠ
ÖRGÜTSEL TRAVMANIN ÖRGÜTLER ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ
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TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRETİNVERGİLENDİRİLMESİNDE ADİL BİR MODEL ÖNERİSİ
FARKLILAŞTIRILMIŞ VERGİ TARİFELERİ
Dr. Öğr. Üyesi Adnan ERDAL
Dilek ÖZKAN (Doktora Öğrencisi)
DÜNYADA VARLIK FONLARI VE TÜRKİYE VARLIK FONU: KAYNAKLAR VE HEDEFLER
AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Adnan ERDAL
TÜTÜN TOHUMUNDA ÇİMLENME VE ÇIKIŞ KALİTESİNİ İYİLEŞTİRİCİ BAZI UYGULAMALAR
ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Zir. Müh.Tureç KERİMİ
Prof. Dr.Ahmet Esen ÇELEN
KENTSEL ARITMA ÇAMURUNUN FİĞ+ARPA KARIŞIMININ AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ
Zir.Y. Müh.Seda RAJABİ KHİABANİ
Prof. Dr.Ahmet Esen ÇELEN
FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARINDA KONTROL YÖNTEMLERI VE UYGULAMASI
Alban Exauce Mouandza Mboungou (YL Öğrencisi)
BASINÇ ODALARINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Ali Erdal GÜNEŞ
PROFESYONEL DALICILARDA MESLEK HASTALIĞI: DİSBARİK OSTEONEKROZ
Dr. Öğr. Üyesi Ali Erdal GÜNEŞ
AHMET RASİM’İN ROMANYA MEKTUPLARINDA TARİHİ OKUMAK
Prof. Dr. Ayla KAŞOĞLU
KUVÂ-Yİ MİLLİYE’NİN YÜZÜNCÜ YILI’NDA YENİ BİR ROMAN: KIVILCIMDAN ALEVE EGE’DEKİ
KUVÂ-Yİ MİLLİYE
Prof. Dr. Ayla KAŞOĞLU
GELENEĞİ SANAT, MEKÂN VE ZAMAN İLİŞKİSİYLE YANSITAN YAPITLAR:
ELAZIĞ, KEBAN, NİMRİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Aylin BEYOĞLU
Öğr. Gör. Ş.Gürkan UZUNKÖPRÜ
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KOLAJ TASARIMLARININ MEKÂN ALGISI AÇISINDAN ANALİZLERİ
Doç. Dr. Aylin BEYOĞLU
ATIK MI HAMMADDE Mİ? ÇEVRECİ GÖZÜYLE EVSEL KATI ATIKLAR
Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTIKAT
RÜZGÂR EROZYONU İLE EKOLOJİK MÜCADELE: ARALIK ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTIKAT
18. YÜZYILDA FEMİNİST VE İNSANCI OLYMPE DE GOUGES’DAN KÖLELİK KARŞITI BİR OYUN:
L'ESCLAVAGE DES NOIRS, OU L'HEUREUX NAUFRAGE (SİYAHLARIN KÖLELİĞİ YA
DA UĞURLU GEMİ KAZASI)
Prof. Dr. Ayten ER
BİR EVLADIN GÖZÜNDEN ALZHEIMER ANNE: YASUSHI INOUE’DEN HISTOIRE DE MA MERE
(ANNEMİN ÖYKÜSÜ)
Prof. Dr. Ayten ER
FARKLI PİŞİRME MATERYALLERİ İLE PİŞİRMENİN ÇARPAN BALIĞI (Scorpaena porcus, Linnaeus
1758)’NIN MAKRO VE İZ ELEMENT KOMPOZİSYONUNA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
Arş. Gör. Dr. Bengünur ÇORAPCI
ÇARPAN BALIĞI (Scorpaena porcus, Linnaeus 1758)’NIN TOKSİK METAL
BİLEŞİMİ ÜZERİNE BAZI PİŞİRME MATERYALLERİNİN ETKİSİ
Arş. Gör. Dr. Bengünur ÇORAPCI
GENÇ YETİŞKİNLERDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK GELİŞTİRMEYE YÖNELİK STRESLE BAŞA
ÇIKMA PSİKO-EĞİTİM PROGRAMI
Berkay DÖKEL (Psikolojik Danışman)
ÇEVRE LABORATUVARLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN
KİMYASAL VE BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Büşra ÇİMEN (YL Öğrencisi)
Doc.Dr.Uğur KURT
KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALANLAR AÇISINDAN KENTSEL TARIM UYGULAMALARI
Doç. Dr. Candan KUŞ ŞAHİN
Arş. Gör. Büşra ONAY
YAŞLI BİREYLERİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Candan KUŞ ŞAHİN
Arş. Gör. Büşra ONAY
SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ: MOBİL TEKNOLOJİ MARKASI ONE PLUS’IN SOSYAL
MEDYA HESAPLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME
Arş. Gör. Dr. Cudi Kaan OKMEYDAN
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BASIN SEKTÖRÜNDE DEĞİŞEN KOŞULLAR VE BASIN İŞLETMELERİNİN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem DİRİK
BASIN İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM SÜRECİ VE İLETİŞİMİ ENGELLEYEN
FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem DİRİK
TÜRKİYE’DE CUMHURİYET SONRASI MİMARİ PROJE YARIŞMALARININ GELİŞİMİ
Mimar Bora Örgülü(YL Öğrencisi)
Doç.Dr.Didem Akyol Altun
BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK EDİNİLMİŞ BAĞIŞIKLIK EKSİKLİĞİ SENDROMU VE
ÜLKEMİZDEKİ KAYIT SİSTEM YÖNETİMİ
Özge TAŞÇI (YL Öğrencisi)
Asistan Dr. Erkan ŞENGÜL
Asistan Dr. Arzu ÖZLEM
Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ
Prof. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU
TÜRKİYE'DE EKONOMİK BÜYÜME İLE NET DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ARASINDAKİ
NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMI
Doç. Dr. Dilek TEMİZ DİNÇ
Doç. Dr. Aytaç GÖKMEN
TÜRKİYE’NİN BRİCS ÜLKELERİ İLE DIŞ TİCARET ANALİZİ
Dr. İsmet GÜNEŞ
KANSER HASTALARINA GERÇEĞİN SÖYLENMESİ KONUSUNDA SAĞLIK
PROFESYONELLERİNİN TUTUMU: LİTERATÜR İNCELEMESİ
Arş. Gör. Dr. Ebru BAYSAL
SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN ANTİKOAGÜLAN İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDAKİ
BİLGİLERİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ
Arş. Gör. Dr. Ebru BAYSAL
ANADOLU NEOLİTİK DÖNEM BOYALI SERAMİĞİ SUNUM
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ORAL
ŞİDDETİ ÖNLEME - Üniversite Öğrencilerinde Şiddeti Önleme Çalışma Grubu Etkililiğinin Değerlendirilmesi
için Bir Pilot Çalışma: İzmir Bakırçay Üniversitesi Örneklemi
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ
Arş. Gör. Elif BARTAN
NEMLENDİRİCİ KREM REKLAMLARINDA MİTSEL GÜZELLİK
Doç. Dr . Elif ŞEŞEN
Dr. Öğr.Üyesi Şeyhmus DOĞAN
GERÇEK ZAMANLI ARAÇ ARIZA TESPİTİ VE İZLEME SİSTEMİ
Emin VİLGENOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Reyat YILMAZ
SAW YÖNTEMİNİN BENEISH MODELİNE UYGULANMASI
İNTERNET ARAMA HACMİNE DAYALI ALTIN YATIRIM STRATEJİSİ
YOUTUBE PAYLAŞIM SİTESİNDE YER ALAN SKOLYOZ VİDEOLARININ
KALİTE ANALİZİ DEĞERLENDİRİLMESİ
Op.Dr.Engin ÇARKÇI
Op.Dr.Tahsin GÜRPINAR
KABAK BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU-VERİM İLİŞKİSİ
Doç. Dr. Harun KAMAN
Emel ÖZTÜRK (YL Öğrencisi)
AR-GE FAALİYETLERİNİN BİLİMSEL ÇIKTILAR VE EKONOMİK BÜYÜME
ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI (2000-2018)
Dr. Öğr. Üyesi Erhan Duman
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIMLARIN DIŞ TİCARET, EKONOMİK
BÜYÜME VE İŞSİZLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE
ÖRNEĞİ (2000-2018)
Dr. Öğr. Üyesi Erhan Duman
FENTON REAKSİYONU KULLANILARAK NANOBİYOSORBENT İLE ATIK SULARDAN METİLEN
MAVİSİNİN ETKİLİ GİDERİMİ
Esra TURGUT
Prof. Dr. Azize ALAYLI
Prof. Dr. Hayrunnisa NADAROĞLU
KİTOSAN-AYÇİÇEĞİ-NANODEMİR BONCUKLARI KULLANILARAK REAKTİF BLACK 5 AZOBOYASININATIK SULARDAN FENTON REAKSİYONU İLE GİDERİMİ
Hicran ÖNEM Esra TURGUT
Prof. Dr. Azize ALAYLI
Prof. Dr. Hayrunnisa NADAROĞLU
ÂŞIK MEVLÜT İHSANÎ’NİN ŞİİRLERİNDE GÖÇ ve GURBET OLGUSU
Öğr. Gör.Fatih KIRAN
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YALMAVUZ NEDEN ÖFKELENDİ?
Dr. Fatoş YALÇINKAYA
ARGÜMANTASYON TABANLI KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN BİTKİ ve HAYVANLARDA ÜREME,
BÜYÜME ve GELİŞME ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDEKİ ETKİNLİĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Feyzi Osman PEKEL
3 BOYUTLU BİYOYAZICI TABANLI YAPAY DERİ İMPLANTASYON SİSTEMİNİN TASARIMI VE
UYGULAMASI
Furkan TUNÇEL (YL Öğrencisi)
Dr. Öğr. Üye.Hüseyin ÜVET
Prof. Dr. Yasemin BAŞBINAR
Doç. Dr. Gülsüm GENÇOĞLAN
YEMEK BORUSU TÜMÖRLERİNİN RADYOTERAPİ TEDAVİSİNE İLİŞKİN DOZ
DEĞERLENDİRMESİ
Fiz. Lis. Gizem DOĞANAY
Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL
AMERİKAN KAYNAKLARINDA SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN TAHTA ÇIKIŞI
Doç.Dr. Ercan KARAKOÇ
Öğr. Gör. Gökhan DURAK
ELEKTRODEPOZİSYON YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NİKEL NANOYAPILARA BİRİKİM
SÜRESİNİN ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan UTLU
Arş.Gör.Dr, Alper ÇETİNEL
TOPRAKSIZ MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI UYGULAMALARIN YAPRAK NİTRAT
İÇERİĞİNE ETKİLERİ
Zir. Müh. Özgün ÜNAY
Doç. Dr. Gölgen Bahar ÖZTEKİN
TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGUSUNUN YOKSULLUK VE EĞİTİM
PARAMETRELERİ İLE İNCELENMESİ
Dr. Güller ŞAHİN
Hüseyin YILDIRIM (Doktora Öğrencisi)
IPAT MODELİ ÇERÇEVESİNDE ÇEVRESEL ETKİLERİN İTİCİ GÜÇLERİNİN ARAŞTIRILMASI: ÇİN
ÖRNEĞİ
Dr. Güller ŞAHİN
Hüseyin YILDIRIM (Doktora Öğrencisi)
TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN BORÇLANMA YETKİLERİ VE YEREL ÖZERKLİKLERİ
Prof. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN
KAMUSAL YOLSUZLUK: KAMUSAL YOLSUZLUĞU ETKİLEYEN BAZI TEMEL UNSURLAR
Prof. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN
1980 SONRASI KIR SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI
Doç. Dr. Hakan ARSLAN
KOMŞU: BİZDEN BİRİ Mİ, OLAĞAN ŞÜPHELİ Mİ?
Doç. Dr. Hakan ARSLAN
KİMYA EĞİTİMİNDE HİKÂYELEŞTİRME VE ARGÜMANTASYON
Prof. Dr. Halis Türker BALAYDIN
Sabriye KUŞ (Öğretmen)
FEN EĞİTİMİNDE HİKÂYELEŞTİRME
Prof. Dr . Halis Türker BALAYDIN
Dr. Öğr. Üyesi. Demet SANCI UZUN
Sabriye KUŞ (Öğretmen)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BALCALI YERLEŞKESİNDE ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN
YARARLANILABİLECEK BİTKİSEL BİYOKÜTLE ATIK POTANSİYELİ
Prof.Dr.H. Hüseyin ÖZTÜRK
Prof.Dr.Mikail BAYLAN
Doç.Dr.Cengiz KARACA
Dr.Ufuk GÜLTEKİN
Prof. Dr.Serap GÖNCÜ
Dr.Cahit GÜNGÖR
H. Kaan KÜÇÜKERDEM
Dr.Hasan YILDIZHAN
TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN ENETEGRE KAYNAK PLANLAMA
Prof.Dr.H. Hüseyin ÖZTÜRK
Dr.Ufuk GÜLTEKİN
Dr.Cahit GÜNGÖR
TÜRKİSTAN’ DAN TÜRKİYE’ YE KÜLTÜR YOLCULUĞUNA TARİHİ BAKIŞ
Hatice ER
TÜRKLER’DE ŞEHİR HAYATI
Hatice ER
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KOBİLERİN FİNANSMAN SORUNLARI İLE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE DIŞ TİCARET
SORUNLARI (AKHİSAR VE TURGUTLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA)
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nur GERMİR
İrem PEŞTERNİK (Doktora Öğrencisi)
KREDİ GARANTİ FONU VE İŞLEYİŞİ
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nur GERMİR
SALAGEAN q-TÜREV OPERATÖRÜ KULLANILARAK TANIMLANMIŞ ANALİTİK
FONKSİYONLARIN YENİ BİR ALT SINIFI İÇİN BİR SUBORDİNASYON SONUCU
Prof. Dr. Hatun Özlem GÜNEY
SİNÜS FONKSİYONU İLE BAĞLANTILI ANALİTİK VE Bİ-YALINKAT FONKSİYONLARIN BİR
ALT SINIFI İÇİN KATSAYI SINIRLARI
Prof. Dr. Hatun Özlem GÜNEY
ANADOLU MEZAR TAŞI KÜLTÜRÜNDE SIRADIŞI BİR TUTUM: BEKTAŞİ VE CAFERİ KADIN
MEZAR TAŞLARI
Dr. Öğr. Üye. Hazal Ceylan ÖZTÜRKER
HABER ÜRETİM SÜRECİNDE GELENEKSEL GAZETECİLİKTEN YENİ NESİL GAZETECİLİĞE
DÖNÜŞÜME TEORİK BİR YAKLAŞIM
Dr. Öğr. Üyesi İlknur AYDOĞDU KARAASLAN
DİJİTAL HARİTALAMA PRATİKLERİ TEMELİNDE GAZETECİLİKTE YENİ DÖNÜŞÜMLER: HABER
HARİTALARI
Dr. Öğr. Üyesi İlknur AYDOĞDU KARAASLAN
ÖRGÜTSEL TRAVMANIN ÖRGÜTLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi İlknur ÖZTÜRK
CUMHURİYET DÖNEMİNDEKİ TOPLUMSAL DEĞİŞİMLERİN KADIN GİYİMİ ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ: CUMHURİYET KADINI VE GİYİM
Dr. Öğr. Üyesi İnci Selin GÜMÜŞ
DEMPSTER-SHAFER YÖNTEMİ KULLANILARAK UZUNDERE (ERZURUM) HEYELAN DUYARLILIK
DEĞERLENDİRMESİ Azimollah ALESHZADEH (Phd)
Doç. Dr. Enver Vural YAVUZ
1845 TARİHLİ TEMETTUAT DEFTERİNE GÖRE TEFENNİ KAZASINA BAĞLI ALAKIR
ÇİFTLİĞİNİN SOSYAL YAPSI
Öğr. Gör. Dr. Kazım KARTAL
1846 TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TAHLİLİ
BÜYÜK BUDAPEŞTE OTELİ FİLMİNDE GERÇEK-KURMACA DÜNYA VE STEFAN ZWEİG İLE İLŞKİSİ
Araş. Gör . Kenan ÖNSEVER
DUYGU KAVRAMININ TARİHSEL SÜRECİ VE SAHNE SANATLARI ALANINDAKİ YERİ
Araş. Gör. Kenan ÖNSEVER
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ İZMİR MİZAH DERGİLERİNDE İSTİBDAT VE II. ABDÜLHAMİT
TASVİRLERİ
Prof. Dr. Kezban ACAR
Şehriban Aksoy
AVUSTURYA-MACARİSTAN İMPARATORLUĞU’NUN BOSNA-HERSEK’İ İLHAKI VE BAZI
OSMANLI GAZETELERİYLE OSMANLI HÜKÜMETİNİN TUTUMU
Prof. Dr. Kezban ACAR
Burcu OTUKFALAY
OKUL SOSYAL HİZMETİ UYGULAMASINDA LİSELİ ERGENLER İLE AKTİVİTEYE DAYALI GRUP
OYUN TERAPİSİNİN KULLANILMASI
Aysima KOÇAN (Sosyal Hizmet Uzmanı)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KIRLIOĞLU
AYDIN İLİNDE ÜRETİLEN HARÇ ve BETONLARDA ALKALİ SİLİKA REAKSİYONU
ARAŞTIRILMASI
Dr. Öğr. Üye. Korkmaz YILDIRIM
AYDIN İLI GENELINDE BETONLARDA KULLANILAN KIRMA KUMLARDA ALKALI SILIKA
REAKSIYONUNUN ARAŞTIRILMASI
Dr. Öğr. Üye. Korkmaz YILDIRIM
REKLAM ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Abdulvahap BAYDAŞ
Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR
MÜŞTERİ BAKIŞ AÇISIYLA FİRMALARIN DEĞERLENDİRİLMELERİNDE
ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Doç. Abdulvahap BAYDAŞ
Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR
SOSYAL MEDYADA REKLAM VE ETKİLİ REKLAM UNSURLARININ BELİRLENMESİ
Doç. Abdulvahap BAYDAŞ
Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR
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GİYDİRME CEPHELERDE GÖRSEL KONFOR AÇISINDAN GÜN IŞIĞI KONTROL
SİSTEMLERİNİN İRDELENMESİ
Müzeyyen Sedef TAŞKIN (YL.Öğrencisi)
Dr. Öğr. Üyesi Kutluğ SAVAŞIR
SERA KOŞULLARINDA PATLICAN BİTKİSİ KÖK YOĞUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Harun KAMAN
Mehmet CAN (YL Öğrencisi)
NOMİNAL FAİZ ORANLARININ ENFLASYONA OLAN ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Dr. Mehmet Ali POLAT
TÜRK POLİSİ VE ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet BİÇİCİ
HÜCRE KONUSUNDA RESFEBE SORULARININ HAZIRLANMASI VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ
GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI
Mehmet ÖZPINAR
Prof. Dr. Sönmez GIRGIN
ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDE MUVAZAA İDDİASI
Dr. Meltem ÖZTÜRK
SU ÖĞESİNİN FİZİKSEL VE TİNSEL DEĞERLER AÇISINDAN EĞİTİM MEKÂNLARI ÜZERİNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ: MARDİN ZİNCİRİYE VE KASIMİYE MEDRESELERİ ÖRNEĞİ
Araş. Gör. Dr. Merve BULDAÇ
Araş. Gör. Gizem Hediye EREN
DÜŞÜK SICAKLIKLI ATIK ISI KAYNAĞI KULLANILARAK FARKLI ORGANİK AKIŞKANLAR İLE
ORC SİSTEMİNDE EKSERJİ VE MALİYET ANALİZİ
Prof. Dr. Osman İPEK
Merve GÖLTAŞ (YL Öğrencisi)
ENERJİ SANTRALLERİNDEKİ TÜRBİN YATAKLARINDAN SOĞUTMA YAĞI İLE ÇEKİLEN ATIK
ISIDAN FARKLI ORGANİK AKIŞKANLI BİR ORC SİSTEMİYLE ENERJİ ÜRETİMİNİN VERİMLİLİK
ANALİZİ
Prof. Dr. Osman İPEK
Merve GÖLTAŞ (YL Öğrencisi)
“ŞEHİR İLERİ GELENLERİ”NİN HÂREZMŞAHLAR (1097-1231) SİYASETİNDEKİ ROLÜ
Doç. Dr. Meryem GÜRBÜZ
ERZURUMLU ŞAİRLERLE YAPILAN RÖPORTAJ ÜZERİNDEN ŞİİR EĞİTİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Mualla MURAT
Okt. Ercan SERTDEMİR
Okt. Kardelen ŞENDOĞDU
BAYRAMİÇ BEYAZI NEKTARİN ÇEŞİDİ YAPRAKLARININ
UÇUCU BİLEŞİKLERİNİN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİ
Enes ÇALIŞKAN (YL Öğrencisi)
Arş. Gör., Mehmet Ali GÜNDOĞDU
Prof. Dr., Murat ŞEKER
ŞEFTALİ ve NEKTARİN YAPRAKLARINDA UÇUCU BİLEŞİKLERİN DÖNEMSEL
DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Enes ÇALIŞKAN (YL Öğrencisi)
Prof. Dr. Murat ŞEKER
KEŞİKÇİDAĞ MAĞARALAR KOMPLEKSİNDƏ SIĞINACAQ MƏSKƏNLƏRİ
Musa MURSAQULİYEV
GENÇ YETİŞKİNLERDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK GELİŞTİRME PSİKOEĞİTİM PROGRAMI
Mustafa Çağatay YİĞİT (Psikolojik Danışman)
BALIN MEDİKAL AÇIDAN KULLANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARI
Asistan Dr. Nezihe Hacer BİNİCİ
Öğr. Gör. Münire TURHAN
ARI SÜTÜ VE MEDİKAL TEDAVİ İNTERAKSİYONUNUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Asistan Dr. Nezihe Hacer BİNİCİ
Öğr. Gör. Münire TURHAN
FEN BİLİMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ
KUVVET VE ENERJİ KONULARI İLE İLGİLİ BİLİŞSEL YAPILARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Nazan KAHRAMAN
Fatma TAŞKIN EKİCİ
İzzet KARA
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “MÜHENDİSLİK” VE “TASARIM” KAVRAMLARINA
YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
Nazan KAHRAMAN
Fatma TAŞKIN EKİCİ
İzzet KARA
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ÇOCUK EDEBİYATININ İNTERAKTİF YÖNTEMLERLE EGİTİMİNİN TEORİK-PRATİK SORULARI
Doç. Dr. Nazile ABDULLAZADE
Dr. Xoşbaxt ALİYEVA
EDEBİ MATERYALLERİN ÖĞRETİMİNDE İFADELİ OKUNUN ÖNEMİ
Doç. Dr. Nazile ABDULLAZADE
Dr. Xoşbaxt ALİYEVA
MALATYA’DA GİRİŞİMCİ KADINLARIN KARŞILAŞTIKLARI FİNANSAL ZORLUKLAR
Prof. Dr. Neslihan DERİN
Ayşe KARA (YL Öğrencisi)
SAĞLIK KURUMLARINDA VİZYONER LİDERLİK DAVRANIŞININ ÇALIŞANLARIN
PSİKOLJİK RAHATLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Prof. Dr. Neslihan DERİN
SANAT VE TASARIMDA MEKÂN DİYALOGLARI: GORDON MATTA-CLARK
Doç. Dr .Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY
SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA SİSTEMİNDE EKO-ETİKET KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Nurçin ÇINAR
Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ
Doç. Dr. Gökhan ÇINAR
DÜZENLİ SPOR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ZİHİNSEL DAYANIKLILIĞI NASIL ETKİLİYOR?
Dr. Öğr. Üyesi Nurgül ÖZDEMİR
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME TERCİHLERİ İLE MUTLULUK DÜZEYİ İLİŞKİSİNİN
İNCELENMESİ
Dr.Öğr. Üyesi Nurgül ÖZDEMİR
TİP 2 DİYABETTE ESCİNİN OKSİDATİF STRESE ETKİSİ
Doç. Dr. Ömer HAZMAN
CBS ANALİZLERİ KULLANILARAK UŞAK KENTİNİN AÇIK VE YEŞİL ALANLARININ İRDELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Ömer K. ÖRÜCÜ
Almira UZUN
Sena PALAMUT
Ayyüce ÜYÜK
REKREASYONEL ALANLARDA GÖRSEL PEYZAJ KALİTESİ, MANAVGAT İLÇESİ ÖRNEĞİ
Almira UZUN
Çağıl ÇARDAK
Dr. Öğr. Üyesi Ömer K. ÖRÜCÜ
MEDİKAL TURİZM HEMŞİRELİĞİ VE EĞİTSEL YAPISI ÜZERİNE AKADEMİSYENLERİN
GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
Doç. Dr .Ayşe ÇEVİRME
Prof. Dr .Nezihe BULUT UĞURLU
Arş. Gör. Özge ERTÜRK
Arş. Gör. Nasibe YAĞMUR ZİYAİ
META ANALİZİ VE SOSYAL BİLİMLERDE UYGULAMALARI
Doç. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER
Didem KESKİN (YL Öğrencisi)
İNTERNET BAĞIMLILIĞININ DİJİTAL KUŞAKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Doç. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER
Didem KESKİN (YL Öğrencisi)
YENİ MEDYADA DİL KULLANIMINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
Araş. Gör. Dr. Petek DURGEÇ
GÜNDELİK YAŞAMIN DÖNÜŞÜMÜNDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ
Araş. Gör. Dr. Petek DURGEÇ
ANTERIOR OMUZ ÇIKIĞI İLE GLENOİD VERSİYONU ARASINDA İLİŞKİ VAR MI?
Yrd. Doç. Dr. Ramadan ÖZMANEVRA
Uzm. Dr. Barış POLAT
Uzm. Dr. Vadim ZHAMILOV
ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: İZMİR’DEKİ DEVLET VE VAKIF
ÜNİVERSİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Dr. Öğr. Üyesi Selin BİTİRİM OKMEYDAN
AB İLERLEME RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYE’DE TÜTÜN FONU
UYGULAMASINDA YAŞANAN GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğr. Gör. Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör. Ümit YİĞİT
KAMU KESİMİ ÇEVRE KORUMA HARCAMALARININ YAPAY SİNİR AĞI MODELİYLE TAHMİNİ:
UŞAK İLİ ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör. Ümit YİĞİT
BİR TEKSTİL DOKUMA FABRİKASI ATÖLYESİ İÇİN GÜRÜLTÜ HARİTASININ
OLUŞTURULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Serkan GÜRSOY
Doç. Dr. Ali Riza MOTORCU
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MAKİNE-METAL SEKTÖRÜ KAPALI ALAN ÜRETİM ORTAMLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL
GÜRÜLTÜ HARİTALARININ OLUŞTURULMASI: BİR PRES ATÖLYESİ İÇİN ÖRNEK UYGULAMA
Serkan GÜRSOY
Doç. Dr. Ali Riza MOTORCU

177

GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN DE KATILDIĞI CUMHURİYET HALK FIRKASI İZMİR VİLAYET
KONGRESİ (27-28 Ocak 1931)
Dr. Sezai Kürşat ÖKTE
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE FARKINDALIK YARATMA SÜRECİNDE DİJİTAL MEDYANIN
İŞLEVİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üye. Sinem ÇAMBAY
ELEŞTİREL YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞININ ÇOCUKLAR AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üye. Sinem ÇAMBAY
DÖNEMİN TANIKLARINDAN 27 MAYIS 1960 ASKERÎ DARBESİNE FARKLI BAKIŞLAR
Dr. Süleyman ÂŞIK
Dr. Öğr. Üyesi Asuman KARABULUT
TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BİRLİĞİNDE MÜZİĞİN ROLÜ VE ÇALGI YAPIM USTASI HÜSEYİN
ASKER
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman FİDAN
PERDENİN ARKASINNDAN MEYDANLARA: CUMHURİYETİN HAKLAR
DEMETİNDEN SÜZÜLEN TÜRKİYE’DE KADINLARIN SEÇME VE SEÇİLME HAKKI
Doç. Dr. Şadiye DENİZ
DİJİTALLEŞME İLE BİRLİKTE HABER ODALARINDA NE OLDU?
Doç. Dr. Şadiye DENİZ
AYDIN İLİNİN BAZI BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARININ BİYOGAZ VE
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Taner AKBAŞ
AYDIN İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON PROJEKSİYONUNUN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Dr. Öğr. Üyesi Taner AKBAŞ
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VERİ GAZETECİLİĞİNDE WEB TABANLI APLİKASYON KULLANIMI: WORKBENCH
Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇELİK
YENİ MEDYA ÇAĞINDA HABER ODALARINDA YAŞANAN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM: DRONE
GAZETECİLİĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇELİK
HAVA SPOR TURİSTİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DESTİNASYONDAN BEKLENTİSİ:
AÇIKLAYICI VE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ
Öğr. Gör. Dr. Tuba ŞAHİN ÖREN
Prof. Dr. Nedim YÜZBAŞIOĞLU
BİR SPORCUNUN KURGUSAL YAŞAM ÖYKÜSÜ: KOŞMAK
Doç. Dr .Tülin KARTAL GÜNGÖR
IONESCO’NUN “GERGEDANLAR” ADLI ROMANINDA BİREY İNSANIN KİTLE İNSANINA DÖNÜŞÜMÜ
Doç. Dr .Tülin KARTAL GÜNGÖR
Ligustrum vulgar BİTKİSİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE DERİ SANAYİ ATIK ÇAMURUNUN
ETKİSİNİN İNCELEMESİ
Prof. Dr. Selime MENTEŞ ÇOLAK
Öğr.Gör. Urana DANDAR
DERİ SANAYİ ATIK ÇAMURUNDA BULUNAN KROMUN TOPRAKTAKİ
MOBİLİTESİNİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Selime MENTEŞ ÇOLAK
Öğr.Gör. Urana DANDAR
CEP TELEFONU TÜKETİMİNDE NE KADAR BİLİNÇLİYİZ? TÜRKİYE’NİN AKILLI TELEFON
İTHALATI
Öğr. Gör. Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör. Ümit YİĞİT
TÜRKİYE’DE KUR DEĞİŞİKLİKLERİNİN İHRACATA OLAN ETKİSİ: 2014-2019 YILLARI ARASI
BİR İNCELEME
Öğr. Gör. Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör. Ümit YİĞİT
TÜRKLER ’İN İSLAMİYET’LE OLAN İLİŞKİLERİ VE TASAVVUF
Ümmü ER
NEVRUZ’UN KÜLTÜRMÜZE KATKILARI
Ümmü ER
GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLARIN MİNİ META-ANALİZİ
Doç. Dr. Veli BATDI
GÖRSEL İŞİTSEL MATERYALLERİN MİNİ META-TEMATİK ANALİZİ
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TURİZM İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARINA UYGULANAN MOTİVASYON ARAÇLARI: UŞAK İLİ
ÖRNEĞİ
Hilal KAVAK (Y. Lisans Öğrencisi)
Dr. Öğr. Üyesi Veli Erdinç ÖREN
ALKALI ORANI YÜKSEK ÇIMENTO ILE YAPILAN BETONLARDA C
SINIFI UÇUCU KÜL ETKISININ ALKALI SILIKA REAKSIYONU AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Korkmaz YILDIRIM
İnş.Y.Müh.Yüksel Furkan YILDIRIM
CAM LİFİ KATKILI POLİMER BETONLARIN MEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Yüksel Furkan YILDIRIM (YL Öğrencisi)
Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK
DOĞAL ZEOLİT VE NİŞASTANIN TİLAPYA (Oreochreomis niloticus) JUVENİLLERİ YEMİNDE KATKI
MADDESİ OLARAK KULLANIMININ BAZI VÜCUT KOMPOZİSYONU VE BÜYÜME
PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın TÖRE
KENTİÇİ TRAFİK KAZALARI ÜZERİNE BİR GÜVENLİK ÇALIŞMASI
Yusuf İslam KARAKUŞ(YL Öğrencisi)
Doç. Dr. Mustafa GÜRSOY
SİBER ZORBALIKTA AİLE İLİŞKİN ÖZELİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Zekavet KABASAKAL
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TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ADİL BİR MODEL
ÖNERİSİ
FARKLILAŞTIRILMIŞ VERGİ TARİFELERİ
Adnan ERDAL
Dr. Öğretim Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dilek ÖZKAN
Doktora Öğrencisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Özet
Adil bir vergi sistemi, mükelleflerin vergi yüklerinin mali güçleri ile orantılı olmasını
gerektirmektedir. Vergi sisteminin adil olması, vergi yükünün mükellefler arasında dengeli ve
adil bir dağılımını ifade etmektedir. Tüm gelir kaynakları üzerinden alındığı gibi asgari ücret
üzerinden de vergi alınması dünyanın hemen her ülkesinde geçerli olan bir uygulamadır.
Ancak asgari ücretin vergilendirilmesine ilişkin durum ülkelerin ekonomik ve sosyal
koşullarının benzer olmaması nedeniyle farklılık gösterebilmektedir.
Asgari ücretin üzerinde oluşan vergi yükü salt bu ücret gelirini elde edenler üzerinde
kalmamakta aynı zamanda işveren üzerinde de bir maliyet oluşmaktadır. Asgari ücret miktarı
ve asgari ücret üzerinden tahakkuk ettirilecek mali yükümlülükler belirlenirken hem çalışan
hem de işveren açısından birçok hususun dikkate alınması kaçınılmaz olmaktadır.
Türkiye’de de ekonomik ve sosyal koşulların bölgelere hatta illere göre farklılık göstermesi
sebebiyle asgari ücret tespitinde ya da asgari ücret üzerinden alınan vergi ve diğer kesintiler
belirlenirken bu farklılıkların dikkate alınması adil bir vergi sisteminin varlığını
güçlendirecektir. Asgari ücretin illere ya da bölgelere göre farklı belirlenmesi işveren
açısından önemli bir maliyet olan işçilik giderlerini artıracak ve işletmelerin gerek ulusal
gerekse uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkileyecektir. Asgari ücret üzerinden alınan
vergi ve diğer kesintilerin farklılaştırılması adil bir gelir dağılımı ve adil bir vergi sistemine
hizmet edeceği için Türkiye için uygun bir model olabilir. Farklılaştırılmış Vergi Tarifeleri
olarak isimlendirilen bu model önerisinde, Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi’ne göre 81 il
fiyat düzey endeksine göre tasnif edilecek ve fiyat düzey endeksi birbirine yakın olan iller
Düzey2 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına (İBBS) 26 Bölgeden birinde yer
alacaktır. Asgari ücret üzerinden alınan vergi ve diğer kesintiler bu sınıflandırmaya tabi
tutulmak suretiyle daha adil bir vergilendirme mümkün olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Asgari Ücret, Vergi Yükü, Farklılaştırılmış Vergi Tarifeleri
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DÜNYADA VARLIK FONLARI VE
TÜRKİYE VARLIK FONU: KAYNAKLAR VE HEDEFLER AÇISINDAN BİR
DEĞERLENDİRME
Adnan ERDAL
Dr. Öğretim Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Özet
Dünyada uzun zamandır birçok ülke tarafından etkin bir şekilde kullanılmakta olan varlık
fonları, Türkiye’de son zamanlarda gündeme gelmiş ve “Türkiye Varlık Fonu”, özellikle 15
Temmuz darbe girişiminin ardından gündemde yerini almıştır. Darbe girişimi sonrası
muhtemel ekonomik ve finansal saldırı ve şokların atlatılmasının ardından varlık fonu
kurulma sürecinin hız kazanması, Türkiye ekonomisinin bugünü ve yarını açısından önemli
bir yer tutmaktadır. Varlık fonu bu anlamda kısa vadeli şokların etkilerinin azaltılması, döviz
kurları ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi,
tasarrufların yatırımlara yönlendirilmesi dev projelerin ve uzun vadeli yatırımların hayata
geçirilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca AR-GE, ileri teknoloji üretimi ve stratejik sektörlerin
güçlendirilmesi ve bu yolla ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi
açısından Türkiye Varlık Fonu’nun kurulması ve etkin bir biçimde işletilmesi önemlidir.
2

Dünyada 40’tan fazla ülkede petrol ve doğal kaynak kökenli, emtia dışı ihracat gelirleri ve
finansal piyasalardaki gelirlerin de yardımıyla kurulan birçok ulusal varlık fonu
bulunmaktadır. Ekonomik performansı ve büyüklüğü göz önüne alındığında, Türkiye’den
daha az gelişmiş ülkelerde dahi varlık fonlarının bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle
Türkiye Varlık Fonu’nun kurulması ve etkin bir biçimde işlemesi Ülkenin geleceği açısından
önemli bir hareket noktası olabilecek bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda
Türkiye Varlık Fonu’nun etkinliği ve geleceği açısından hâlihazırda faaliyet gösteren
dünyadaki varlık fonlarının incelenmesi ve karşılaştırılması önem arz etmektedir Bu
çalışmada farklı ülkelere ait varlık fonları ve Türkiye Varlık Fonu incelenmeye çalışılmış ve
kaynak ve hedefler yönünden değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Küresel Varlık Fonları, Türkiye Varlık Fonu, Ekonomik istikrar
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TÜTÜN TOHUMUNDA ÇİMLENME VE ÇIKIŞ KALİTESİNİ
İYİLEŞTİRİCİ BAZI UYGULAMALAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
RESEARCHES ON GERMINATION AND EMERGENCE
PERFORMANCE
ENHANCING TREATMENTS ON TOBACCO SEED
Tureç KERİMİ
Zir. Müh., Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Ahmet Esen ÇELEN
Prof. Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Özet
Tütün tohumlarında yaşanan çimlenme ve çıkış sorunlarının azaltılması amaçlı yürütülen bu
araştırma, 2017-2018 yılları arasında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bölümünde yürütülmüştür. Araştırmanın laboratuvar çalışmaları Ege Üniversitesi Tohum
Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirilmiş olup, çimlenme ve çıkış
testleri tesadüf parselleri deneme deseninde dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada
Birlik-125 tütün çeşidi kullanılmış ve tohumlara priming, KNO3, GA3, peletleme ve bu
işlemlerin kombinasyonları uygulanmıştır.
Araştırma sonucunda priming uygulamasının en iyi çimlenme oranını ve çıkış oranını verdiği,
KNO3 ve GA3 uygulamalarının da priming’e benzer sonuçlar verdiği anlaşılmıştır. Çalışmada
tek başına peletlemenin çimlenme üzerinde olumsuz etkisi görülmüş ancak
priming+pelletleme uygulaması % 88.50 çimlenme oranıyla kabul edilebilir bir sonuç
vermiştir. GA3 ve KNO3 + peletleme uygulamaları da aynı istatistik guruba girmelerine
rağmen sayısal olarak en iyi sonuç priming+peletleme uygulamasından elde edilmiştir.
Kontrol ve peletleme en uzun ortalama çimlenme zamanını verirken, diğer uygulamalar
çimlenme süresini kısaltmıştır. Çıkış sonuçlarında da ekim öncesi tohum uygulamalarının
pozitif etkileri görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Tütün, Priming, KNO3, GA3, Peletleme
Abstract
The study carried out for the purpose of reduction the germination and emergence problems of
tobacco seeds was conducted in the Field Crops Department, Faculty of Agriculture, Ege
University between 2017 and 2018. Laboratory studies of the research were carried out in Ege
University Application and Research Center of Seed Technology and germination and
emergence tests were carried out in randomized plot design with four replications. In the
study Birlik-125 tobacco cultivar was used and priming, KNO3, GA3, pelleting and
combinations of these treatments were applied to the seeds.
As a result of the research, it was found that priming application gave the best germination
rate. Also, KNO3 and GA3 applications gave similar results to priming. In the study, the
negative effect of pelleting on germination was seen. But, priming + pelleting gave an
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acceptable result with 88.50% germination rate. Although GA3 and KNO3 + pelleting
applications were included in the same statistical group, the best numerical results were
obtained from priming + pelleting application. Control and pelleting gave the longest average
germination time, while other applications reduced germination time. Also, positif effects of
pre-germination treatments was seen on emergence results.
Keywords: Tobacco, Priming, KNO3, GA3,Pelleting
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KENTSEL ARITMA ÇAMURUNUN FİĞ+ARPA KARIŞIMININ AĞIR METAL
İÇERİĞİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF SEWAGE SLUDGE ON HEAVY METAL CONTENT OF VETCH+
BARLEY MIXTURE
Seda RAJABİ KHİABANİ
Z.Y.M., Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Ahmet Esen ÇELEN
Prof. Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Özet
Bu araştırma, kentsel arıtma çamurunun fiğ+arpa karışımının ağır metal etkisini araştırmak
amacıyla 2015 ve 2016 yıllarında iki yıl süresince Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinin
Bornova’daki deneme tarlalarında tesadüf blokları deneme deseninde dört tekrarlamalı olarak
yürütülmüştür. Araştırmada kontrol ve 6 kg/da N, P2O5 ve K olacak şekilde mineral gübre
uygulamaları yanında İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu Genel Müdürlüğü'nün Çiğli'de
bulunan Atık Su Arıtma Tesisinden alınan % 92 kurulukta arıtma çamurundan 1, 2 ve 3 t/da
olarak uygulanmış ve uygulamaların fiğ+arpa karışımının ağır metal içeriklerine etkileri
araştırılmıştır.
Araştırma sonucunda arıtma çamurunun fiğ+arpa karışımının Cu, Zn, Mn, Ni, Cd, Pb ve Cr
içeriklerinde yıllara göre değişmekle birlikte istatistiksel olarak farklılıklara sebep olduğu ve
kullanılan çamur miktarına göre de bu farklılıkların değiştiği anlaşılmıştır. En yüksek bakır
5
içeriği 2 t/da ve 1 t/da arıtma çamuru uygulamasından, en yüksek Zn içeriği 2 t/da arıtma
çamuru uygulamasından, en yüksek Mn içeriği 1, 2 ve 3 t/da arıtma çamuru uygulamasından,
en yüksek Ni içeriği 1 t/da ve 2 t/da arıtma çamuru uygulamasından, en yüksek Cd içeriği
mineral gübre ve 3 t/da arıtma çamuru uygulamasından, en yüksek Pb içeriği 2 t/da ve 1 t/da
arıtma çamuru uygulamasından ve en yüksek Cr içeriği 2 t/da arıtma çamuru uygulamasından
alınmıştır. Arıtma çamuru söz konusu ağır metal içeriklerinde önemli değişikliklere neden
olsa da, bu değişikliklerin çok hafif artışlar şeklinde olduğu, ancak bu artışların da arıtma
çamurunun tarımda kullanılmasına dair yönetmeliğin sınır değerlerinin altında kaldığı
görülmüştür. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde 2 ya da 3 t/da arıtma çamurunun
tarımda rahatlıkla kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Arpa+fiğ karışımı, Mineral gübre, Arıtma çamuru, Ağır metal
Abstract
This study was carried out to determine the effects of sewage sludge applications on the heavy
metal content of vetch + barley mixture. The field experiments were conducted in the fields of
Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, Ege University, Bornova, İzmir in 2015
and 2016 in randomized complete block design with four replications. In the study, sewage
sludge of 10, 20 and 30 t / ha obtained from Izsu General Directorate of Waste Water
Treatment Plant, İzmir Metropolitan Municipality as well as control and 60 kg / ha N, P2O5
and K mineral fertilizer applications was applied and the effects of applications on the heavy
metal contents of vetch + barley mixture were investigated.
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As a result of the research, it was found that sewage sludge had a statistically significant
difference in Cu, Zn, Mn, Ni, Cd, Pb and Cr contents of vetch + barley mixture although it
varies according to years. These differences also varied according to the amount of sludge
used. Although sewage sludge had significant increase in heavy metal content of vetch +
barley mixture, these increases were below the limit values of the regulation of using sludge
in agriculture. When the results were evaluated in general, it was concluded that 20 or 30 t /ha
sewage sludge can be used easily in agriculture.
Keywords: Vetch+barley mixture, Mineral fertilizer, Sewage sludge, Heavy metal
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FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARINDA KONTROL YÖNTEMLERI VE
UYGULAMASI
BRUSHLESS DIRECT CURRENT MOTOR CONTROL METHODS AND
APPLICATIONS
Alban Exauce Mouandza Mboungou
YL Öğrencisi,Marmara üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
Özet
Elektrik Motor kontrolü, endüstriyel sistem mühendisliği alanındaki en ilginç çalışma
konularından biridir. Bugün, endüstriyel bilişim, mekanik ve elektronik alanındaki enerji
kullanımı ile ilgili zorluklarla birleştiğimiz gelişmelerle birlikte, çok fazla enerji tüketmeden
en iyi şekilde çalışabilecek yeni motor tipleri geliştirmek gerekli hale gelmekte ve bakım
maliyetini azaltmak. Bu, fırçasız motorların nasıl geliştirildiğinden dolayı, arıza ve bakım
riskini önemli ölçüde azaltan yoksundurlar. Daha sonra, bu tip motor oldukça yüksek motor
torku geliştirir ve bu da asenkron motor için iyi bir alternatiftir. Bobin içindeki elektrik
akımını değiştirmek için fırçalar ve mekanik anahtarlarla donatılmamış, bu eyleme izin
vermek için yeni elektronik sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemler sadece anahtarlamaya izin
vermekle kalmaz, aynı zamanda motorun kendisini de kontrol eder. Bizim görevimiz, bu
motorların farklı kontrol tiplerini sunmak ve hassas bir fırçasız motor durumu için bir hız 7
kontrol sistemi gerçekleştirmektir. Fırçasız motorlar sensörler kullanılarak kontrol edilebilir.
Kontrolü sensörsüz kullanacağız çünkü bu durumun olmaması, sensörlerin ve sensörlerin
beslendiği elektrik kablolarının neden olacağı sorunların riskini azalttığı için daha avantajlıdır.
Ayrıca motorun büyüklüğü üzerinde avantaj sağlayan etkileri olan motorun büyüklüğü azalır.
Bu çalışmada vurgulamak istediğimiz en önemli şeylerden biri, darbe genişlik modülasyonu
tekniğinin çok güçlü bir yöntem olduğudur, çünkü motorun iyi bir şekilde tepki vermesine
izin verir. Bu, tork dalgalanmasının azaltıldığı anlamına gelir. daha az harmonik elde edilir.
Bu gelişme, fırçasız doğru akım motorlarını kontrol etmenin yeni bir yolunu sunar; bu, bu
motorların endüstriyel kelimelerdeki uygulamaları için büyük avantajdır. Motorun
başlangıcında iyi bir tork ürettikleri için. Kiracılık, endüksiyon motorlarının kullanımını
baskılayacak. Ayrıca, fırçasız doğru akım motorlarını modellemek için kullandığımız
matematik denklemi, endüksiyon motorları denklemlerine kıyasla çok basittir. Tüm bu
verilerin hesaplanması, fırçasız doğru akım motorları için çok basit hale gelir. Bu özellikleri,
fırçasız DC motorları en çok kullanılan elektrik motorlarından biri haline getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fırçasız Doğru Akım Motorları, Sensorsüz Kontrol, Darbe Genişliği
Modülasyonu
Abstract
Electrical Motor control is one of the most interesting subjects of study in the field of
industrial systems engineering. Today, with the developments we are witnessing in the field
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of industrial computing, mechanics and electronics combined with the challenges associated
with the use of energy, it becomes necessary to develop new types of engines that are able to
operate optimally without consuming a lot of energy and reducing the cost of maintenance.
This is how the brushless motors have been developed because they are devoid of which
reduces the risk of breakdowns and maintenance in a considerable way. Then, this type of
motor develops quite high motor torque, which makes it a good replacement for the
asynchronous motor. Not equipped with brushes and mechanical switches to switch the
electrical current inside the coils, new electronic systems have been developed to allow this
action. These systems not only allow switching but also control the engine itself. Our job is to
present the different types of control of these motors and to realize a speed control system for
a precise case of brushless motors. Brushless motors can be controlled using sensors or not.
We will use the control without sensors because it is more advantageous insofar as the
absence reduces the risks of problems due to the sensors and the electric cables supplying the
sensors. Also the size of the engine decreases which has advantageous effects on the size of
the motor. One of the most important things that we want to highlight in this study is that,the
pulse width modulation technique is a very poweful method because it allows the motor to
react in the good way.That is to say that,the torque ripple is reduced, we obtain less harmonic.
Those developpement introduces a new way of controlling brushless direct current motors
which is great advantages for the applications of those motors in the industrial words. Due to
the fact they produce a good torque at the starting of the motor. The tendance is going to
suppress the use the induction motors.Also,the mathematic equation that we use to modelise
the brushless direct current motors are very simple compared to the induction motors
equations. The computation of all those data becomes very simple in the case of the brushless
direct current motors.Those characteristics make the brusless DC motors becoming one of the
most used electrical motors.
Keywords: Brushless Direct Current Motors, Sensorless Control,Pulse Width Modulation
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BASINÇ ODALARINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Ali Erdal GÜNEŞ
Dr Öğ Üyesi, Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD

Özet
Basınç odalarında yüksek basınçlı gaz bulunduğundan ve bu gazlardaki oksijenin parsiyel
basıncı yüksek olduğundan hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi sırasında bazı riskler
oluşmaktadır. Bu riskli durumda oluşan en kötü senaryo basınç odası içerisinde oluşacak
yangındır. Basınç odası içerisinde bulunan tüm hastaların ve bir sağlık personelinin sağlıklı
bir şekilde tedaviyi bitirebilmesi için basınç odaları bazı standartlara göre üretilmiş olması
gerekmektedir. Ülkemizdeki basınç odaları tedavi yapabilmesi için NFPA 99 veya EN16081
göre üretilmiş olması gerekmektedir. Bir cihaz uluslararası standartlara göre üretilse de bu
donanımı kullanmayı bilen bir teknisyen ilk müdahalesiyle veya buna gerek kalmadan en
önce alacağı önlemlerle tedavinin sağlıklı sonlanmasını sağlayacaklardır.
Öncelikle basınç odası üretimi sırasında kullanılan kumaş, kablo, boya vs zor yanan ve
yandığı zaman zararlı gaz çıkarmayan nitelikte materyallerden seçmek gerekmektedir.
Özellikle basınç odasına ait her iki bölmenin de oksijen analizötürünü 6 ayda bir bakımının
yapılması ve tedavi sırasında devamlı takibinin yapılarak içerdeki havanın oksijen oranı
%22’nin altında tutulması tehlikenin büyümesini engelleyecektir. En önemlisi eğitimli basınç
odası teknisyenini aklında acil müdahale planı bulunmalıdır. Örneğin acil durum esnasında ilk
basamaktan başlayarak tedavi basıncı düşürülüp hastaların tahliyesine kadar adım adım
uygulayacağı müdahaleleri bilmelidir. Bununla birlikte yangın söndürme sisteminin bakım ve
kontrollerinin aksatılmaması önemli bir yer tutmaktadır. İç yardımcı sağlık personeli ise
yangın söndürme eğitimi almış, yangın tüpü ve battaniyesini acil olarak kullanabilecek
yetkinlikte olmalıdır. Çünkü çok iyi bilinmektedir ki basınç odası içerisindeki yangınlar ilk
olarak iç yardımcının müdahalesi ile kontrol altına alınabilmekte ve genel yangın söndürme
müdahalelerine gerek kalmamaktadır.
Sonuç olarak basınç odalarında kazaların birçoğunda sebep uluslar arası normların dışında
kişilere ve üretim sırasındaki materyallere bağlıdır. Bu konular dikkatli ele alındığında
kazaların önlenmesi mümkün olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Atmosferik Basınç Odaları, , Güvenlik Yönetimi, Emniyet Tedbirleri
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PROFESYONEL DALICILARDA MESLEK HASTALIĞI:
DİSBARİK OSTEONEKROZ
Ali Erdal GÜNEŞ
Dr Öğ Üyesi, Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD
Özet
Disbarik ostenekroz hastalığı ilko larka 19. yüzyılda basınçlı tünel işçilerinde omuz ve kalça
eklemlerini oluşturan uzun kemiklerde, aseptik lokalize kemik ölümü olarak gözlemlenmiştir.
Kemik dokusu kişinin hayatı boyunca kırıkların iyileşmesi ve strese uyum sağlaması için
yapısında bazı değişiklikler oluşmasına izin vermektedir. Fakat gaz kabarcıkları nedeniyle
kemik dokusundaki dolaşım bozulduğunda tamir yeteneği bozulduğu gibi bazı bölgeler
ölümle sonuçlanır. Bazı serilerde dalıcılar arasında sıklığı %1 iken Çin kaynaklı yayınlarda
ticari dalıcılar arasında %80 sıklığa kadar artmaktadır. Türkiye’de Toklu ve ark yaptığı
çalışmada sünger dalıcıları arasında disbarik osteonekroz prevelansu %70,6 olarak
bulunmuştur.
Kemikteki lezyonlar Tip A ve Tip B olmak üzere iki sınıfta incelenmektedir. Tip A ekleme
yakın tip olarak bilinmektedir ve eklem yüzeyini bozmaktadır. Kalça ve omuz tutulumları en
çok bu tipte gerçekleşmektedir. Klinik bulguları çok ciddidir. Ağrılı hareket ve eklem
bozuklukları görülür. Tip B eklemden uzak, kemik şaftı veya baş-boyun kemiklerinde
görülür. Klinik belirtileri oldukça azdır. Tanısında MR görüntüleme X-ray görüntülemeye
göre erken evrede bile oldukça başarılı ve radyasyon riski yoktur. X-ray görüntüleme
lezyonun görünmesi için aylar sonra kemik yıkımının gerçekleşmesi gerekmektedir.
Tedavisinde anti-enflamatuar tedavi verilmelidir. Eklem yüzeyi bozulmamış olgularda
hiperbarik oksijen tedavi denenmelidir. İleri evrede tedavi eklem protezi operasyonudur.
Dalıcı 40 metreden daha derin dalışlardan men edilir.5 yıllık takibe alınarak kontrol
görüntülemelerle ilerleme ve eklem hareketleri takip edilir.
Anahtar Kelimeler: Osteonekroz, Kaisson Hastalığı, Sualtı Tıbbı
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AHMET RASİM’İN ROMANYA MEKTUPLARINDA TARİHİ OKUMAK
Ayla KAŞOĞLU
Prof. Dr. ,Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Özet
Romanya, 28 Ağustos 1916 yılında I. Dünya Savaşı’na girdikten kısa bir süre sonra İttifak
devletleri tarafından ağır bir yenilgiye uğratılmış ve işgal edilmişti. Osmanlı ordusunun
Çanakkale ve Kûtü’l-Amâre zaferlerinin yanında Romanya cephesinde kazandığı başarı
basının ilgisini bu cepheye yöneltmiş ve dönemin gazete manşetlerinde geniş yer bulmuştu.
Cemiyet-i Matbuat-ı Osmaniye de, Romanya ve Galiçya cephelerinde çarpışan Osmanlı
askerlerine gönderilmek üzere tütün hazırlamış, bu tütün paketlerini ve birtakım hediyeleri
askerlere ulaştırma görevini ise gazeteci-yazar Ahmet Rasim (1865-1932) üstlenmişti. Ahmet
Rasim’in çıktığı yolculuktaki izlenimlerini aktardığı Romanya Mektupları, yazarın 1916
Aralık ile 1917 Ocak ayı arasında Romanya cephesinden Tasvir-i Efkar gazetesine gönderdiği
yazılardan oluşmaktadır. 19 Aralık 1916 tarihinde yola çıkan Ahmet Rasim’in ilk durağı
Sofya olur ve 22 Aralık 1916 tarihli ilk mektubu Tasvir-i Efkar gazetesinin 28 Aralık 1916
sayısında Dobruca Yolunda başlığıyla yayımlanır. 21 mektuptan oluşan söz konusu yazılar 28
Aralık 1916-17 Temmuz 1917 tarihleri arasında gazetede yayımlanır ve 1917 yılında kitap
halinde basılır.
Ahmet Rasim, Romanya Mektupları’nda Sofya, Varna, Mecidiye, Dobruca, İbrail ve Bükreş’e
ziyaretlerindeki izlenimlerini ve Rumenlere dair düşüncelerini tarihe yaslandırarak aktarır.
Bölgedeki harekâtı gözlemlerken Romanya’nın, Balkanların nasıl iktisadi hükümdarı
olabileceği hususunda fikir beyanında bulunur. Plevne’ye ve Balkan Savaşı sırasında
Dobruca’ya girişte duyulan galibiyet sevincinin yerini sükût ve hareketsizliğin aldığı, işlek
bir liman ve ticaret şehri olan İbrail’de Rusların geri çekilirken şehri yağmalayıp işlerine
yarayan her şeyi yanlarında götürmeleri ve yine Rusların Tuna’ya sığınmaktan başka
çarelerinin kalmayışı yazarın kendine has üslubuyla ifade edilir. Romanya’da gidilen ve
görülen yerlerin yanı sıra cephe ve cephe gerisi, askerlerin durumu ve bu süreçte karşılaşılan
çeşitli milletlerin insanları ve yaşantıları gözler önüne serilir. Ayrıca farklı milletlerin subay
ve sivil kişileri ortaya konularak Türk insanı ile benzeyen ve ayrılan noktalar üzerinde
durulur. Türk’ün hala Romanya’da etkisinin hissedildiği vurgulanırken vatanından haber
alamamanın verdiği vehim ve bu noktada basının rolüne dikkat çekilir.
Bu çalışmada Tanzimat sonrası edebiyat ve basınımızın en özgün yazarlarından biri olan
Ahmet Rasim’in gezi izlenimlerini anlattığı tek eseri sayılan Romanya Mektupları, aslına
sadık kalınarak sadeleştirilip 1988 yılında basılmış metin üzerinden yola çıkılarak savaş
yıllarındaki Romanya ve Romanya cephesi tarihsel bağlamında irdelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahmet Rasim, I. Dünya Savaşı, Romanya, Romanya Cephesi, Gezi
Notları.
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KUVÂ-Yİ MİLLİYE’NİN YÜZÜNCÜ YILI’NDA YENİ BİR ROMAN: KIVILCIMDAN
ALEVE EGE’DEKİ KUVÂ-Yİ MİLLİYE
Ayla KAŞOĞLU
Prof..Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Özet
Bilindiği üzere Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Mondros Ateşkesi sonrasında İstanbul’daki
merkezi hükûmetin gücünü yitirmesi, Anadolu’nun idari, mali, sosyal sorunlarına ve
işgalcilerin yarattıkları olumsuzluklara bir çözüm getirilememesi sonucunda yaşananlar
karşısında Anadolu insanının aralarında bir güç birliği oluşturmasına neden olmuş ve çeşitli
yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde bir millî direniş hareketi
olarak Kuvâ-yi Milliye doğmuştu. İşte Çağdaş Türk yazarlarından Serra Menekay’ın yeni
kitabı Kıvılcımdan Aleve Ege’deki Kuvâ-yi Milliye başlıklı eseri tarihimizdeki bu önemli olayı
konu edinir. Eylül 2019’da yayımlanan kitabın Kuvâ-yi Milliye’nin kuruluşunun yüzüncü
yılına denk gelmesi de son derece anlamlıdır. Kıvılcımdan Aleve Ege’deki Kuvâ-yi Milliye’de
o günlerde yaşananlar adeta destanlaştırılarak gerçek kişiler üzerinden olaylar kaleme alınır.
İlk Kurşun Savaşı, Demirci Akıncıları, Kırımlı Ayşe Çavuş, Gördesli Makbule ve Yörük Ali
Efe gibi yurt sevgisiyle yoğrulmuş fedakâr kişiliklerle dolu olan kitapta Ödemiş merkez
alınarak Ege’deki Kuvâ-yi Milliye direnişi, Kurtuluş Savaşı ve Ege’nin kahramanları gözler
önüne serilir Milli Mücadele yıllarının birbirinden çok farklı hayatlarını yaşayan ancak
ülkeleri için bir araya gelip kenetlenen efe, bürokrat, din adamı, esnaf ve kadınlarının Ege’de
verdikleri özgürlük savaşı coşkulu bir dille eserde yansımasını bulur.
Bu çalışmada yazarın da ifade ettiği gibi bundan tam bir yüzyıl önce Ege’nin dağlarında
halkın yaktığı Kuvâ-yi Milliye kıvılcımının nasıl aleve dönüştüğü söz konusu eserden yola
çıkılarak kahraman kişilikler ve olaylar üzerinden gösterilmeye ve tarih-kurmaca ekseninde
irdelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kuvâ-yi Milliye, Direniş, Mücadele, Anadolu
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GELENEĞİ SANAT, MEKÂN VE ZAMAN İLİŞKİSİYLE YANSITAN YAPITLAR:
ELAZIĞ, KEBAN, NİMRİ ÖRNEĞİ
Aylin BEYOĞLU
Doç. Dr., Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Ş. Gürkan UZUNKÖPRÜ
Öğr. Gör.,Trakya Üniversitesi, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO
Özet
Bu araştırmanın temel amacını: Geleneği “sanat, mekân ve zaman” ilişkisiyle yorumlayan
sanatçıların yapıtları ve “Trakya Kulluk” isimli heykelin analizi oluşturmaktadır. Araştırmada,
geleneği “sanat, mekân ve zaman ” ilişkisiyle yorumlayan sanatçıların yapıt örneklerinin
dönemin şartlarına, sanat akımının özelliklerine ve sanatçının yorumuna bağlı olarak nasıl
değişkenlik gösterdiği incelenerek sunulmuştur. Geçmişten günümüze sanatçıların
yapıtlarında geleneğin “sanat, mekân ve zaman” ilişkisiyle birlikte yorumlanışı ve farklı
dönemlerdeki yaklaşımlar ışığında ele alınış biçimleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu araştırma,
nitel araştırma tekniğiyle yürütülerek betimsel tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırmada;
gelenek, sanat, mekân ve kulluk kavramı ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Literatür
gözden geçirilerek araştırmaya örnek oluşturabilecek çalışmalar belirlenmiştir. Yapılan
araştırmalarda yazınsal ve görsel kaynaklar incelenerek geleneği “sanat, mekân ve zaman”
ilişkisiyle yorumlayan sanatçılar ve yapıtları saptanmıştır. Buna göre araştırmada, birçok Türk
sanatçının yapıtlarına yer verilerek, sanatçıların yapıtlarındaki benzerlikler ve farklılıklar
irdelenerek sunulmuştur.
Ayvalık Karagöz Sanat Evi yöneticisi, sanat danışmanı Kenan Öztürk’ün yürütücülüğünde
başlatılan, Elazığ’ın Keban İlçesi Nimri Köyü, Nimri Kullukları Sanat Projesi: Trakya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü ve Şehit Ressam Hasan Rıza
Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu işbirliği yapılarak desteklenmiş, projede yer alan
tasarımcılar tarafından Trakya Üniversitesi’nin heykeli “Trakya Kulluk” olarak
isimlendirilmiştir. Bu araştırmada, tasarımını Aylin BEYOĞLU ve Ş. Gürkan
UZUNKÖPRÜ’nün yaptığı, Asena SARCAN, Ümmühan TUTAK ve Tayfun YILMAZ’dan
oluşan beş kişilik ekiple Ağustos 2019’da uygulanan heykel analiz edilmiştir. Elde edilen
bilgiler doğrultusunda araştırma içeriği dâhilinde tamamlanmış ve sonuç bölümü
oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanatçı, Kulluk, Eğitim
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ KOLAJ TASARIMLARININ MEKÂN ALGISI
AÇISINDAN ANALİZLERİ
Aylin BEYOĞLU
Doç. Dr., Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Özet
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarında öğretmen adaylarına
Resim Teknikleri, Anasanat Atölye ve Temel Tasarım gibi derslerde genellikle kolaj tekniği
ile tasarımlar yaptırılmaktadır. Bazı çalışmalarda kolaj tekniği ile birlikte kuru boya, pastel ya
da kara kalem gibi karışık teknikler kullanılmaktadır. Derslerde seçilen konular programın
akışına göre değişmektedir. Kolaj: dergilerden sayfaların, gazetelerin ve günlük kullanılan
gerçek malzemelerin düz bir zemin üzerine olduğu gibi, kesilerek ya da yırtılarak bir araya
getirilmesi kısaca kes yapıştır olarak tanımlanabilir. Bu araştırmada, kolaj tekniği kullanılarak
yapılan tasarımların mekan algısı açısından analizleri araştırmanın temel
amacını
taşımaktadır. Araştırmanın verileri 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının bahar döneminde
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi
Anabilim Dalı öğretmen adaylarından Temel Tasarım dersinde toplanmıştır. Araştırmada,
nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma; kolaj tekniği, tasarım ve mekan algısı
konusu ile sınırlandırılmıştır. Öğretmen adayları serbest konulu bir tasarım oluşturarak kolaj
tekniği ile çalışmışlardır. Araştırmada verilerin toplanabilmesi için Temel Tasarım dersi
öğretmen adaylarından kolaj tekniği ile bir kompozisyon tasarlamaları istenmiş ve yapılan
çalışmalar karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının çalışmaları
değerlendirilirken kolaj tekniği, tasarım ilkeleri ve mekan algısı konuları göz önünde
bulundurulmuştur. Bu araştırma ile elde edilen bulgular sonucunda; öğretmen adaylarının
kolaj tekniği ile yaptıkları tasarımlarının tasarım ilkelerini kavramalarına katkı sağladığı ve bu
uygulamayı yaparken mekan konusunu daha iyi algıladıklarını göstermektedir. Bu doğrultuda
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğretmen adaylarının Temel Tasarım
dersinde kolaj tekniğinden yararlanarak hem kolaj tekniğini daha iyi anlayarak tasarım
yaptıkları, tasarım ilkelerini uygulayarak aynı zamanda yorum katarak mekan konusunu
pekiştirdikleri ve bu tekniğin öğretmen adaylarına farklı bir bakış açısı sağladığı görülmüştür
diyebiliriz.
Anahtar Kelimeler:Teknik, Eğitim, Öğretmen, Resim
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ATIK MI HAMMADDE Mİ? ÇEVRECİ GÖZÜYLE EVSEL KATI ATIKLAR
WASTE OR RAW MATERIAL? MUNICIPAL SOLID WASTES FROM AN
ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE
Aysun ALTIKAT
Dr. Öğr. Üyesi, Iğdır Üniversitesi
Özet
Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde katı atık yönetimi oldukça
temeldir. Atıkların toplanan miktar ve bileşimleri, geri dönüştürülen atık miktarları ve hatta
kamu atık toplama sisteminden faydalanan nüfusun miktar ve özellikleri net olarak ortaya
konamamaktadır. Bu durum kötü yönetilmiş deponi alanlarına ve geri dönüştürülebilecek
veya yeniden kullanılabilecek katı atıkların kaybına sebep olmaktadır. Katı atık yönetim
eksikliğinin temel sebebi ise kamu hizmetinden faydalanan halkın ve hizmet paydaşlarının
etkin atık yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmayışıdır. Ülkemizde 2017 yılında Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konmuş olan Sıfır Atık Projesi olumlu bir adım
olmakla beraber, özellikle etkin katı atık yönetiminin en önemli aşaması olan “kaynakta
ayırma” için gerekli olan hizmet alıcı ve sunucuların bilgilendirilmesinde yetersiz
kalmaktadır. Etkin atık yönetim kuralı olan 3R (reduce/azaltım, reuse/yeniden kullanım,
recycle/geri dönüşüm) felsefesinin hem hizmet alıcılar hem de hizmet sunucular tarafından
benimsenmesi gerekmektedir. Daha genel bir deyişle katı atık yönetim çözümleri finansal
olarak sürdürülebilir, teknik olarak uygulanabilir, sosyal, yasal olarak kabul edilebilir ve çevre
dostu olmalıdır.
Evsel katı atık profilinin oluşmasında en önemli etken nüfusun sosyo-ekonomik ve kültürel
yapısıdır. Bu sebeple evsel atık konfigürasyonları hem ülkelere hem şehirlere ve hatta bölge
ve mahallere göre değişebilmektedir. Temel olarak evsel atıkların organik atıklar, geri
dönüştürülebilir atıklar, elektronik atıklar ve tıbbi/tehlikeli atıklar olmak üzere dört gruba
ayrılması mümkündür. Bu atıkların neredeyse tamamı da ekonomiye tekrar kazandırılabilecek
şekilde işleme tabi tutulacak atıklardır. Diğer bir deyişle hammaddedir. Ancak atıklar tam
anlamıyla tanınmadan, özellik ve miktarları ortaya konmadan bu hammaddenin işlenme süreci
planlanamayacaktır. Bu çalışmada evsel katı atık tür ve özellikleri, atık geri dönüşüm ve
yeniden kullanım yöntem ve önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Evsel Katı Atık, Atık Profili, Azaltım, Yeniden Kullanım, Geri Dönüşüm
Abstarct
Solid waste management in developing countries in which Turkey is located is quite basic.
The amount and composition of waste collected, the amount of recycled waste and even the
amount and characteristics of the population benefiting from the public waste collection
system cannot be clearly determined. This leads to poorly managed landfills and loss of solid
waste that can be recycled or reused. The main reason for the lack of solid waste management
is the lack of knowledge of the public utilities and service stakeholders about effective waste
management. Although the Zero Waste Project, which was put into practice by the Ministry
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of Environment and Urbanization in 2017, is a positive step, it is not sufficient to inform the
recipient and servers, which are necessary for “waste separation at source” which is the most
important stage of effective solid waste management. The efficient waste management rule
3R philosophy (reduce, reuse, and recycle) must be adopted by both service recipients and
service providers. More generally, solid waste management solutions should be financially
sustainable, technically viable, social, legally acceptable and environmentally friendly.
The most important factor in the formation of urban solid waste profile is the socio-economic
and cultural structure of the population. For this reason, urban waste configurations can vary
both by country and city, and even by region and neighborhood. Basically domestic wastes
can be divided into four groups: organic wastes, recyclable wastes, electronic wastes and
reject wastes. Almost all of these are wastes that will be processed in a way that can be return
to the economy. In other words, it is raw material. However, the process of this raw material
cannot be planned until the wastes are fully recognized and their properties and quantities are
revealed. In this study, urban solid waste types and properties, waste recycling and reuse
methods and suggestions are presented.
Keywords: Urban Solid Waste, Waste Profile, Reduce, Reuse, Recycling
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RÜZGÂR EROZYONU İLE EKOLOJİK MÜCADELE: ARALIK ÖRNEĞİ
ECOLOGICAL STRUGGLE WITH WIND EROSION: ARALIK EXAMPLE
Aysun ALTIKAT
Dr. Öğr. Üyesi, Iğdır Üniversitesi
Özet
Rüzgâr erozyonu, toprağı bir yerden diğerine rüzgâr enerjisi ile hareket ettiren doğal bir
süreçtir. Önemli ekonomik ve çevresel zararlara neden olabilir. Çöllerde ve kıyı kumullarında
ve plajlarda rüzgâr erozyonu en yaygın olmakla birlikte, bazı toprak koşulları da tarımsal
alanlarda rüzgâr erozyonuna neden olmaktadır. Bu nedenle, erozyona sebep olan rüzgardır,
ancak zarara yol açan arazinin peyzajı ve durumudur. Rüzgâr erozyonu ekonomi, insan sağlığı
ve çevre için çok ciddi zararlara sebep olur. Erozyonun yol açtığı toprak kaybı tarımsal verim
düşüşüne sebep olmaktadır. Çünkü rüzgâr erozyonu en çok toprağın bitki besin elementleri
bakımından en yüksek içeriğe sahip olduğu yüzey katmanında meydana gelir. Bunun yanı sıra
solunum yolu hastalıklarına sebep olan rüzgâr erozyonu hem insan sağlığını olumsuz
etkilemekte hem de dolaylı olarak ekonomiye zarar vermektedir. Rüzgâr erozyonu bulunduğu
alanlarda en önemli hava kirletici kaynağıdır. Atmosferdeki PM10 ve PM2,5 miktarlarını
artırmakta ve hava kalitesini düşürmektedir. Diğer yandan rüzgâr erozyonu binaların dış
cephelerine zarar vermekte, oluşturduğu korozif etki ile korunması gereken tarihi eserlerin
tahrip olmasına sebep olmaktadır.
Türkiye’de hava kalitesi bakımından en kötü illerden biri Iğdır’dır. Yapılan anlık ölçümlerde
il için en önemli kirletici emisyonunun PM10 olduğu, neredeyse tüm yıl boyunca
yönetmeliklerde belirlenen sınır değeri aştığı görülmektedir. PM10 kirliliğinde ilk akla gelen
ısınma kaynaklı kalitesiz yakıt kullanımı olmakla beraber, emisyon aşımının ısınmanın
gerçekleşmediği yaz mevsiminde de devam etmesi, sorunun yakıt tüketim kaynaklı
olmadığını gözler önüne sermektedir. Bu çalışmada Iğdır ili partikül madde kirliliğinin en
önemli sebebi olan rüzgâr erozyonu ele alınmış, erozyonun en çok yaşandığı bölge olan
Aralık ilçesinin rüzgâr erozyonuna sebep olan alanlarının rehabilitasyonu için önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Rüzgâr Erozyonu, Partikül Madde Emisyonu, Hava Kirliliği, Önleme ve
Rehabilitasyon
Abstract
Wind erosion is a natural process that moves the soil from one place to another with wind
energy. It may cause significant economic and environmental damage. Although wind erosion
is most common in deserts and coastal dunes and beaches, some soil conditions also cause
wind erosion in agricultural areas. Therefore, it is the wind that causes erosion, but the
landscape and condition of the land cause the damage. Wind erosion causes serious damage to
the economy, human health and the environment. Soil loss caused by erosion leads to
decrease in agricultural yield. Because wind erosion occurs mostly in the surface layer where
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the soil has the highest content in terms of plant nutrients. In addition, wind erosion which
causes respiratory diseases both affects human health negatively and indirectly damages the
economy. Wind erosion is the most important source of air pollutants in the areas. It increases
PM10 and PM2.5 in the atmosphere and decreases air quality. On the other hand, wind erosion
damages the facades of buildings and causes the corrosive effect of historical buildings to be
protected.
One of the worst provinces in terms of air quality in Turkey is Iğdır. According to instant
measurements, PM10 is the most important pollutant emission for the province and exceeds
the limit value set by regulations throughout the year. Although PM10 pollution comes to mind
first of all due to the use of poor quality fuel for heating, the fact that the emission excess
continues in the summer season when the heating is not realized shows that the problem is not
caused by fuel consumption. In this study, wind erosion, which is the most important cause of
particulate matter pollution in Iğdır, has been discussed and suggestions have been made for
the rehabilitation of wind erosion areas of Aralık, the region where erosion is most
experienced.
Keywords: Wind erosion, particulate matter emissions, air pollution, prevention and
rehabilitation
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18. YÜZYILDA FEMİNİST VE İNSANCI OLYMPE DE GOUGES’DAN KÖLELİK
KARŞITI BİR OYUN: L'ESCLAVAGE DES NOIRS, OU L'HEUREUX NAUFRAGE
(SİYAHLARIN KÖLELİĞİ YA DA UĞURLU GEMİ KAZASI)
Ayten ER
Prof. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Özet
Küçük burjuva bir aileden dünyaya gelen Olympe de Gouges, 18. yüzyıl Fransa’sında
kadınların ve siyahların hakları için verdiği mücadelelerle tanınan bir yazardır ve bu
mücadelesini giyotine gönderildiği 1793 yılına kadar sürdürür. 1791 yılının Eylül ayında,
kadınlar için eşit siyasal ve yasal haklar istediği on yedi maddeden oluşan ve cinsiyet eşitliği
ilkesine dayanan La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne’i (Kadın ve kadın
yurttaş hakları bildirgesi) kaleme alır. Dönemin salonlarında yetişen ve çevre edinen Gouges
yazına 1784 yılında kaleme aldığı siyahları ve köleliği konu alan L'esclavage des noirs, ou
l'heureux naufrage (Siyahların köleliği ya da uğurlu gemi kazası) adlı oyunla girer. Oyun
yazarın ısrarlarına karşın, yayınlanmış metin üzerinde özellikle biçim ve konu bağlamında,
yapılan değişikliklerden sonra 1789 yılında oynanır. Gouges, Fransız tiyatro tarihinde bir ilke
imza atarak, siyah köleleri başkişi yapar ve oyunda onlara yer verir. Sahne açıklamalarında
yerel renkler üzerine yaptığı vurgularla, klasik tiyatronun ilkelerini bir yana bırakarak, dekor,
kostüm ve makyaj konusunda önemli bilgiler sunar. Oyun 1788 yılında yeniden
yayınlandığında, siyahları savunma nedenleri ve tiyatronun düşüncelerini
yayma
bağlamındaki işlevi üzerine açıklamalar yapar. Ne yazık ki oyun kısa sürede gösterimden
kaldırılır. Özellikle de “üç köşeli ticaret”le ilgilenen La Comédie Française müdavimleri
tarafından tepkiyle karşılanır. Gouges oyun boyunca kölelik karşıtı düşüncelerini, özgürlük
üzerinde yoğunlaşarak, dile getirir.
Bu bildiride, Gouges’un L'esclavage des noirs, ou l'heureux naufrage adlı oyununda kölelik
Franz Fanon ve Dino Costantini’nin düşüncelerinden hareketle ele alınacak ve irdelenecektir.
Anahtar sözcükler: Olympe de Gouges, Kölelik, Özgürlük
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BİR EVLADIN GÖZÜNDEN ALZHEIMER ANNE:
YASUSHI INOUE’DEN HISTOIRE DE MA MERE (ANNEMİN ÖYKÜSÜ)
Ayten ER
Prof. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Özet
Bunama hastalıklarına genel olarak demans adı verilir, en sık rastlananı da “geleceğin
hastalığı”, “21. yüzyılın kâbusu” olarak tanımlanan Alzheimer’dır. Günümüzde Alzheimer
hastalarının sayısı hızlı bir şeklide artmaktadır ve yapılan çalışmalar 2030 yılında bu sayının
iki, 2050 yılında ise üç katına çıkacağını öngörmektedir. İnsanın “düşünme”, “anımsama”,
“akıl yürütme” ve “algılama”, vb. yetilerini ve yaşamsal becerilerini etkileyen Alzheimer
karşısında yazın da duyarsız kalmaz ve bu hastalığı hasta, bakıcı, yakınlar ve toplum
açısından ele alan çok sayıda yapıt yazılır. Bu yapıtlardan biri de ünlü Japon yazar Yasushi
Inoué’nin 2004 yılında kaleme aldığı, Histoire de ma mère (Annemin Öyküsü) adlı romandır.
Özyaşamöyküsel ögeler içeren yapıt üç bölümden oluşur, Alzheimer hastası bir annenin ve
etrafındakilerin yaşamından gerçek bir kesit sunar. Hastalığın her evresi-birinci evre, orta evre
ve ileri evre- anneleriyle birlikte yaşayan evlatların bakış açısından sunularak, yazınla
farkındalık yaratılmaya çalışılır ve hasta yakınlarının, hastanın kişilik ve davranışlarında
gözlemlenen değişikliklere duyarlı yaklaşarak neler yapmaları gerektiğine dikkat çekilir.
Hatta yapıt, bu bağlamda bir rehber olarak bile kabul edilebilir.
Bu bildiri de Alzheimer hastalığına dikkat çekilerek, yazında nasıl ele alındığı ve nasıl
farkındalık yaratılmaya çalışıldığı üzerinde durulacaktır.
Anahtar sözcükler: Alzheimer, yazın, Yasushi Inoué
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FARKLI PİŞİRME MATERYALLERİ İLE PİŞİRMENİN ÇARPAN BALIĞI
(Scorpaena porcus, Linnaeus 1758)’NIN MAKRO VE İZ ELEMENT
KOMPOZİSYONUNA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE EFFECT OF BLACK SCORPION (Scorpaena porcus,
Linnaeus 1758) FILLET COOKED IN DIFFERENT COOKING MATERIALS ON
MACRO AND TRACE ELEMENT COMPOSITION
Bengünur ÇORAPCI
Arş. Gör. Dr. Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı
Özet
Bu çalışmada farklı pişirme materyalleri ile pişirilen çarpan balığı filetoları ile pişirme
esnasında balıklardan dışarı sızan sularının, makro (K, Na, Ca, Mg) ve iz element (Fe, Zn, Al,
Ni, Cu, Mn, Se) kompozisyonları araştırılmıştır. Çarpan balığı filetoları çiğ (R), fırında
pişirilmiş (O), fırın poşetinde pişirilmiş (OB), alüminyum folyoda pişirilmiş (AF), ve yağlı
kâğıtta pişirilmiş (BP) olmak üzere beş gruba ayrılmıştır. Gruplara ait elde edilebilen sızma
suları ise fırın poşetinde pişirilmiş sızma suyu (OBEL), alüminyum folyoda pişirilmiş sızma
suyu (AFEL) ve yağlı kâğıtta pişirilmiş sızma suyu (BPEL) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.
Çarpan balığı filetolarının kas dokuları ve sızma sularının element konsantrasyonları ICP-MS
cihazı kullanılarak belirlenmiştir.
Çiğ çarpan balığı kas dokularındaki makro ve iz element miktarı sırasıyla K>Na> Ca > Mg ve
Zn>Fe>Al>Se>Ni>Cu>Mn olarak tespit edilmiştir. Çiğ çarpan balığı dokularında en yüksek
K değeri 2530.82±18.91 mg/kg iken, en yüksek Zn değeri 13.03±0.28 mg/kg olarak
ölçülmüştür. Bununla beraber, en düşük Mg değeri 369.63±4.58 mg/kg iken, en düşük Mn
değeri ise 0.30±0.00 mg/kg olarak tespit edilmiştir.
Buna ek olarak, sızma sularının K ve Na değerleri, çarpan balığının kas dokularındaki K ve
Na değerlerinden daha yüksek bulunmuştur. Bu değerler fırın poşetinde pişirilmiş sızma suyu
(OBEL), alüminyum folyoda pişirilmiş sızma suyu (AFEL) ve yağlı kâğıtta pişirilmiş sızma
suyu (BPEL) için sırasıyla; 4549.65±127.44 mg/kg (K) - 1536.04±42.35 mg/kg (Na),
3953.12±95.98 mg/kg (K) - 1211.68±33.62 mg/kg (Na), 7096.80±171.98 mg/kg (K) 2393.47±60.26 mg/kg (Na) olarak ölçülmüştür.
Çiğ ve pişirilmiş çarpan balığı filetolarının kas dokularındaki iz element konsantrasyonları
FAO (1983) tarafından tanımlanmış legal limitlerin altında bulunmuştur. Bununla beraber
tespit edilen tahmini haftalık alınan miktar (EWI) ve tahmini alınan günlük miktar (EDI)
tolere edilebilir alım miktarlarını aşmamıştır.
Anahtar kelimeler: Çarpan Balığı, Scorpaena Porcus, Makro Element, İz Element,Pişirme
Materyali,Sızma Suyu
Abstract
In this study, macro (K, Na, Ca, Mg) and trace (Fe, Zn, Al, Ni, Cu, Mn, Se) elements of
scorpion fillets and their exuded liquid cooked in different materials were investigated. The

21

2

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU ÖZET KİTABI

scorpion fillets were split into five groups (Raw (R), Oven (O), Oven Bag (OB), Aluminum
Foil (AF), and Baking Paper (BP). Their exuded liquids were also split into three groups
(Oven Bag exuded liquid (OBEL), Aluminum Foil exuded liquid (AFEL), and Baking Paper
exuded liquid (BPEL). The element concentrations of the fillets and the exuded liquids were
determined using an ICP-MS instrument.
The amount of macro and trace elements in raw scorpion fish meat muscle tissues were
determined as K>Na> Ca > Mg and Zn>Fe>Al>Se>Ni>Cu>Mn, respectively. The highest K
value in raw scorpion fish meat muscle tissues were measured as 2530.82±18.91 mg/kg while
the highest Zn value 13.03±0.28 mg/kg. In addition, the lowest Mg and Mn values were
determined as 369.63±4.58 mg/kg and 0.30±0.00 mg/kg, respectively.
In addition, the K and Na values of the exuded liquids were found to be higher than those
found in the scorpion fillet. These values were measured for the groups OBEL, AFEL and
BPEL as 4549.65±127.44 mg/kg (K) - 1536.04±42.35 mg/kg (Na), 3953.12±95.98 mg/kg (K)
- 1211.68±33.62 mg/kg (Na), 7096.80±171.98 mg/kg (K) -2393.47±60.26 mg/kg (Na),
respectively.
The concentrations of trace elements of the raw and cooked scorpion fillets were below the
legal limits specified by the FAO (1983) it was also found that the estimated weekly intakes
(EWI) and estimated daily intakes (EDI) amounts did not exceed tolerable intake amounts.
Keywords: Black Scorpion, Scorpaena Porcus, Macro Element, Trace Element, Cooking
Material, Exuded Liquid
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ÇARPAN BALIĞI (Scorpaena porcus, Linnaeus 1758)’NIN TOKSİK METAL
BİLEŞİMİ ÜZERİNE BAZI PİŞİRME MATERYALLERİNİN ETKİSİ
THE EFFECT OF SOME COOKING MATERIALS ON TOXIC METAL COMPOSITION
OF BLACK SCORPION FISH (Scorpaena porcus, Linnaeus 1758)
Bengünur ÇORAPCI
Arş. Gör. Dr. Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı
Özet
Bu çalışmada farklı pişirme materyalleri ile pişirilen çarpan balığı filetoları ile pişirme
esnasında balıklardan dışarı sızan sularının, toksik metal element (As, Cd, Hg, Pb)
kompozisyonları incelenmiştir. Çarpan balığı filetoları çiğ (R), fırında pişirilmiş (O), fırın
poşetinde pişirilmiş (OB), alüminyum folyoda pişirilmiş (AF), ve yağlı kâğıtta pişirilmiş (BP)
olmak üzere beş gruba ayrılmıştır. Gruplara ait elde edilebilen sızma suları ise fırın poşetinde
pişirilmiş sızma suyu (OBEL), alüminyum folyoda pişirilmiş sızma suyu (AFEL) ve yağlı
kâğıtta pişirilmiş sızma suyu (BPEL) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Çarpan balığı
filetolarının kas dokuları ve sızma sularının toksik element konsantrasyonları ICP-MS cihazı
kullanılarak tespit edilmiştir.
Çiğ çarpan balığının kas dokularındaki toksik metal miktarları sırasıyla; As>Pb>Hg>Cd
olarak belirlenmiştir. Çiğ balıkta Arsenik (As), Kurşun (Pb), Cıva (Hg) ve Kadmiyum (Cd)
miktarları sırasıyla; 0.63±0.01 mg/kg, 0.12±0.00 mg/kg, 0.08±0.00 mg/kg ve 0.03±0.00
mg/kg olarak ölçülmüştür. En yüksek arsenik miktarı fırın poşetinde pişirilmiş (OB), çarpan
balığı etinde tespit edilmiştir (p<0.05). Bununla beraber, pişirme işlemi sonrası
değerlendirilen sızma sularında ise en yüksek arsenik miktarı yağlı kağıt ile pişirilen grupta 23
(BPEL) tespit edilmiştir. Türkiye gıda yönetmeliklerinde arsenik için herhangi bir yasal limit
bulunmamaktadır. Ancak Avustralya standartlarında arsenik için maksimum kabul edilebilir
limit değeri 1.0 mg/kg’dır. Çalışmamızda OB ve BPEL gruplarında bu limit değerin aşıldığı
belirlenmiştir.
Çiğ balıkta en düşük toksik metal olan kadmiyum (Cd) miktarı tüm gruplarda 0.03±0.00
olarak ölçülmüştür. Bununla beraber, OBEL, AFEL ve BPEL gruplarında bu değer 0.01±0.00
olarak tespit edilmiştir. Çalışmamızda elde edilen tahmini haftalık alınan miktar (EWI) ve
tahmini alınan günlük miktar (EDI) değerleri, tolere edilebilir değerler içerisinde
bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Çarpan Balığı, Scorpaena Porcus, Toksik Metal Element, Pişirme
Metotları, Sızma Suyu
Abstract
In this study, toxic metal elements (As, Cd, Hg, Pb) of scorpion fillets and their exuded liquid
cooked in different materials were investigated. The scorpion fillets were split into five
groups (Raw (R), Oven (O), Oven Bag (OB), Aluminum Foil (AF), and Baking Paper (BP).
Their exuded liquids were also split into three groups (Oven Bag exuded liquid (OBEL),
Aluminum Foil exuded liquid (AFEL), and Baking Paper exuded liquid (BPEL). The toxic
element concentrations of the fillets and the exuded liquids were determined using an ICP-MS
instrument.
The amount of toxic metal in raw scorpion meat muscle was determined as As>Pb>Hg>Cd.
The Arsenic (As), Lead (Pb), Mercury (Hg) and Cadmium (Cd) amounts were measured in
raw scorpion meat muscle as 0.63±0.01 mg/kg, 0.12±0.00 mg/kg, 0.08±0.00 mg/kg ve
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0.03±0.00 mg/kg, respectively. The highest amount of arsenic were detected scorpion fish
fillet in cooked the oven bag (OB) (p<0.05). In addition, the highest amount of arsenic was
determined in the Baking Paper exuded liquid (BPEL) group. There is no specific legal limit
for arsenic in Turkish Food Regulations. However, Australian standards state that the
maximum acceptable level of arsenic is 1.0 mg/kg. In our study, it was determined that this
limit value was exceeded in OB and BPEL groups.
Cadmium (Cd), which is the lowest toxic metal in raw scorpion fish meat was measured as
0.03±0.00 in all groups. However, this value was found to be 0.01±0.00 in OBEL, AFEL and
BPEL groups. In our study, estimated weekly intake (EWI) and estimated daily intake (EDI)
values were found to be within tolerable values.
Keywords: Black Scorpion, Scorpaena Porcus, Toxic Metal Element, Cooking Material,
Exuded Liquid
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GENÇ YETİŞKİNLERDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK GELİŞTİRMEYE YÖNELİK
STRESLE BAŞA ÇIKMA PSİKO-EĞİTİM PROGRAMI
PSYCHO-EDUCATION PROGRAMME FOR COPING WITH STRESS TO ENHANCE
RESILIENCE AMONG YOUNG ADULTS
Berkay DÖKEL
Psikolojik Danışman, Dokuz Eylül Üniversitesi
Özet
İnsanlar hayatları süresince pek çok kez olumsuz yaşam olaylarına maruz kalmaktadır. Stres,
olumsuz yaşam şartları veya travmalarla başa çıkabilme ve bunun sonucunda daha fazla
güçlenmeye yönelik görüşler belirli yönlerden psikolojik sağlamlık kavramı çevresinde
toplanmaktadır. Tanımsal bağlamda psikolojik sağlamlık, bireyin stres yaratan bir olay veya
travmatik bir yaşantı karşısında, bu durumlarla alakalı stres ve hastalık faktörlerinin etkilerini
azaltan, bireyin hayatına, işine ve ailesine bağlanmasını kolay hale getiren, kişinin hayatı ile
ilgili söz sahibinin kendisi olduğuna inanmasını sağlayan ve çevre ile yaşam şartlarına uyum
sağlamasını kolaylaştıran bir özellik olarak ifade edilmektedir. Yapılan tanımın ışığında
psikolojik sağlamlığı yüksek ya da diğer bir deyişle psikolojik açıdan dayanıklı bireyler strese
neden olan olayları yöneten ve bu olayların sonuçları üzerinde etkiye sahip olan bireylerdir.
Stres, istenmeyen durumlarda bireyi hızlı biçimde düşünmeye iten, yoğun baskı yaratan ve
tutulmaların yaşandığı durumları ifade etmektedir. Başa çıkmaysa, bireyin çevresinden ve
kendisinden kaynaklı istek ve çatışmaları yönetmek amacıyla kullandığı bilişsel ve
davranışsal çabalar olarak ifade edilmektedir. Psikolojik sağlamlık açısından başa çıkma
stratejilerinin yoksunluğu kişi ile ilgili risk faktörleri arasında yer almaktadır.
Bu çalışmanın amacı, genç yetişkin bireylerin strese yönelik farkındalıklarını arttıracak,
stresle başa çıkmada etkili stratejileri kullanmalarını sağlayacak ve bu doğrultuda psikolojik
sağlamlık düzeylerinin yükselmesine yardımcı olacak bir psiko-eğitim
programı
hazırlamaktır. Katılımcı grubun en az 8 en çoksa 12 kişiden oluşması planlanmaktadır.
Programın etkililiğini saptamak amacıyla sürecin başlangıcında ve sonunda katılımcılara
Koca Ballı ve Kılıç (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
Ölçeği ile Doğan (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği
(KPSÖ) uygulanacaktır. Sürecin, her biri 70 dakikalık 6 oturumdan oluşması ve her hafta bir
oturum gerçekleştirilecek biçimde yürütülmesi planlanmaktadır. Psikolojik sağlamlık, stres,
stresle başa çıkma, stresle başa çıkmada etkili olan ve olmayan stratejiler, stresle başa
çıkmaya yönelik nefes ve gevşeme egzersizleri ile strese yönelik farkındalık çalışmaları
programın içeriğini oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sağlamlık, Stres, Başa Çıkma

25

2

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU ÖZET KİTABI

ÇEVRE LABORATUVARLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN
KİMYASAL VE BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Büşra ÇİMEN
Yıldız Teknik Üniversitesi-Çevre Mühendisliği Bölümü
Uğur KURT
Doc.Dr.,Yıldız Teknik Üniversitesi-Çevre Mühendisliği Bölümü
Özet
Gelişen endüstrileşmeye bağlı olarak iş kazaları ve meslek hastalıkları artmış, İş sağlığı ve
güvenliği dünyada en önemli konular arasında yer almaya başlamıştır. Son yıllarda ülkemizde
de tüm sektörler için önem kazanan bir konudur.
İş güvenliği; çalışanı, iş yerini, ziyaretçileri, bağlı kuruluşları ve işin gerçekleştirildiği çevreyi
koruyacak şekilde oluşturulmalıdır. Laboratuvarlar mevcut ekipmanları ve cihazların
teknolojisi, ergonomik koşullar, çalışan ve öğrencilerin beceri düzeyi ve yaşı, ilgili mevzuat,
laboratuvarın organizasyon yapısı, çalışanların sağlık kontrolleri ve işe uygunluğu, tıbbi
gereksinimler, ortam özellikleri (gürültü, toz, ısı, aydınlatma, havalandırma, temizlik, termal
konfor vb.), çalışma saatleri gibi pek çok konu iş güvenliği ile doğrudan ya da dolaylı olarak
ilişkilidir.
Bu bağlamda Çevre analiz laboratuvarında katı atık, toprak, atık su ve çamuru gibi biyolojik
olgular doğrudan incelenmektedir. Laboratuvarda numune kabulünden depolamaya, analiz ve
numunelerin bertarafına kadar olan süreçler İSG ve mevcut riskler açısından
değerlendirilmiştir. Bu inceleme sırasında yapılan işlemlerde hem biyolojik hem de kimyasal
süreçler oldukça fazladır. Bu nedenle, çevre analiz laboratuvarlarında biyolojik ve kimyasal
risk faktörlerinin diğer risk türleriyle birlikte belirlenmesi ve konunun öneminin anlaşılması
bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.
Bu tez çalışmasında Çevre Mühendisliği Analiz Laboratuvarında yapılan tespitler ve saha
gözlemleri esas alınmıştır. Belirlenen Çevre Analiz Laboratuvarına ilişkin iş sağlığı ve
güvenliği kapsamındaki tehlikeler ve tehlikelerden kaynaklı riskler belirlenip, risk analizinin
yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kavramlarla birlikte
risk analizinin ulusal ve uluslararası mevzuatta ve standartlarda geçen farklı tanımları da
ortaya koymak hedeflenmiştir. Risk analizi çalışmalarının, iş sağlığı ve güvenliği içindeki yeri
risk yönetimi kapsamında incelenmiştir. Çevre Analiz laboratuvarında meydana gelebilecek iş
kazaları belirlenmiştir. Bu çalışmada, Çevre Analiz laboratuvarında Fine Kinney yöntemi
kullanılarak risk analizi çalışması yapılmıştır. Çevre Mühendisliği laboratuvarı ziyaret
edilerek, yüksek önemde olan tehlikeler başta olmak üzere, görünen tüm tehlikeler belirlenmiş
ve risk analizi oluşturulmuştur. Risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların ve öğrencilerin
daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için mutlaka mevzuatta ve
standartlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasının gerekliliği
vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çevre Laboratuvarı, Risk Analizi, Fine Kinney
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KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALANLAR AÇISINDAN KENTSEL TARIM
UYGULAMALARI
Candan KUŞ ŞAHİN
Doç. Dr.,Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Büşra ONAY
Arş.Gör.,Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Özet
Kent; devamlı toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun barınma, çalışma, eğlenme,
dinlenme, gibi gereksinmelerinin karşılandığı, az sayıda kişilerin tarımsal uğraşılarda
bulunduğu, nüfus yönünden kırsal yerleşimlere oranla daha yoğun olan ve küçük komşuluk
birimlerinden oluşan yerleşim birimleridir. Kentsel alanlar ise; bir kent yönetimi biriminin
sınırları içinde kalmakla birlikte, çoğunlukla ondan daha geniş olan, kırsal niteliğini yitirmiş
veya yitirmek üzere bulunan yöre kentleri de kapsayan alanlar olarak tanımlanmaktadır.
Günümüzde kentleşme ile birlikte kentlerdeki teknolojik gelişmeler ve hızlı nüfus artışı; insan
ile doğa arasındaki ilişkinin bozulmasına ve beraberinde tarım alanlarının azalmasına neden
olmaktadır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, kentte yaşayan insanların doğa ile ilişki
kurmaları olarak ifade edilen kentsel tarım; ekonomik kalkınmaya, yoksulluğun azaltılmasına
ve gıda üretiminin artmasına da katkıda bulunmaktadır.
Kentsel açık ve yeşil alanlar açısından değerlendirildiğinde; kentsel yeşil alanların artması,
kent ikliminin iyileştirilmesi (oksijen, tozun azalması, gölge vb), atık suların tekrar
kullanılması, peyzaj yönetimi (tampon bölgeler, taşkın ve deprem tehdidi altında olan
alanların yapılaşma dışında değerlendirilmesi vb) ve rekreasyon gibi fonksiyonları da
bulunmaktadır. Ayrıca; terkedilmiş, atıl alanlar ile kentsel peyzaj bünyesindeki atıkların
toplandığı alanların geri kazanılması suretiyle, çevre restorasyonu ve ıslahına da yardımcı
olmaktadır.
Nüfus artışı, iklim değişikliği, toprak kaybı, çölleşme, toprakların giderek verimsizleşmesi,
tarımda kullanılan ilaç ve gübrenin toprağı fakirleştirmesi, sel baskınlarının artması ve
çiftçilerin gelirlerin düşmesi gibi birçok sebep, kentsel tarım uygulamalarını giderek zorunlu
hale getirmektedir. Bu çalışma kapsamında; kentsel tarım ile ilgili literatür taraması yapılarak,
kentsel tarım tipolojileri irdelenecek ve kentsel açık ve yeşil alanlar açısından kentsel tarım
uygulamaları irdelenecektir. Çalışmanın sonunda da kentsel tarım uygulamalarına ilişkin
önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kent, Tarım, Kentsel Tarım, Kentsel Açık ve Yeşil Alanlar
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YAŞLI BİREYLERİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA ÖRNEĞİ
Candan KUŞ ŞAHİN
Doç. Dr.,Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Büşra ONAY
Arş.Gör.,Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Özet
Çevreyi fiziksel gereksinimleri için kullanan tüm canlıların ihtiyaçları gözetilmek
durumundadır. Yaş, insanların isteklerini ve ihtiyaçlarını doğrudan etkileyen önemli bir
faktördür. Bireyler yaşa bağlı olarak değişir ve bu değişim bireylerin tüm yaşam tarzlarını
etkilemektedir. Yaşlıların gereksinimleri ve mekân kullanımları, toplum genelinden farklılık
göstermektedir. Özellikle psikososyal yapıları ve bu yapıya yönelik olarak gerçekleştirdikleri
etkinlikler; çocuk, genç, yetişkin ve yaşlılarda farklıdır. Dünya nüfusu yaşlandıkça, yaşlı
bireylerin sosyal bağ kurabilecekleri ve fiziksel aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri
toplumsal çevreye olan ihtiyaçları da artmaktadır.
Boş zaman kavramı; insanların çalışma ve fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması dışında, hür
olarak dinlenme, eğlenme, başarı kazanma ve kişisel gelişim için kullandıkları zaman olarak
tanımlanmaktadır. Boş zaman; bir faaliyet, bir serbest zaman veya bir fırsat olarak görüldüğü
gibi rahatlama, iletişime geçme, kendini ileriye taşıma, kültürel ve ailevi süreklilik sağlama
özelliklerinin yanı sıra aynı zamanda bir kaçış, yenilik, karmaşıklık ve heyecandır.
Yaşlı bireylerin boş zaman algılarını ve değerlendirmelerini ortaya koymak amacıyla
yapılacak çalışmada; yaşlıların istekleri, düşünceleri ve ihtiyaçları tespit edilmeye
çalışılacaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Isparta’da ikamet eden ve ankete katılmaya
gönüllü olan yaşlı bireyler oluşturacaktır. Çalışma kapsamında hazırlanacak anket, Isparta
kent merkezini kullanan 60 yaşın üzerindeki bireylerle gerçekleştirilecektir. Yaşlıların boş
zamanlarında nerelere ve kimlerle birlikte gittikleri, gittikleri yerlerde neler yaptıkları ve
buraları tercih nedenleri öğrenilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın sonucunda, yaşlı bireylerin
boş zamanlarını değerlendirmelerine yönelik olarak hazırlanan anketlere verdikleri cevaplar
irdelenerek, dış mekân kullanımlarını artırmaya yönelik öneriler geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı Bireyler,Kullanıcı Tercihleri, Rekreasyon Etkinlikleri, Boş Zaman,
Katılım, Yaşlılık, Yaşlı İhtiyaçları
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SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ: MOBİL TEKNOLOJİ MARKASI
ONE PLUS’IN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME
SOCIAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT: A REVIEW ON SOCIAL
MEDIA ACCOUNTS OF MOBILE TECHNOLOGY BRAND ONE PLUS
Cudi Kaan OKMEYDAN
Arş. Gör. Dr., Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi
Özet
İletişime dayalı birçok alanda olduğu gibi Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) de sosyal
medyayla birlikte köklü bir değişime uğramıştır. MİY’in sosyal medya üzerinden
uygulanmasıyla birlikte Sosyal MİY olarak anılan yeni bir kavram ortaya çıkmıştır.
Günümüzde geleneksel MİY, sadece satış öncesi ve sonrası hizmet olarak kabul edilen ve
müşteri veri bankasını sadece pazarlama amacıyla kullanan klasik bir uygulamayı ifade
etmektedir. Sosyal MİY ise tam anlamıyla interaktif, müşteri odaklı ve müşteriler ile iş
birliğine dayalı bir süreci tanımlamaktadır. Temel amacı müşterilerle iyi ve sürdürülebilir
ilişkiler geliştirmek olan Sosyal MİY, özünde yeni ve farklı bir MİY felsefesini
barındırmaktadır. Bu süreçte sürekli geri bildirim edinmeye çalışarak müşterin istek,
gereksinim ve beklentilerini derinlemesine keşfetmek ve sadık müşteriler oluşturmak Sosyal
MİY’in temel amaçlarındandır.
Bu çalışmada sosyal medyada son derece aktif olmasıyla tanınan ve neredeyse bütün
pazarlama iletişimi sürecini sosyal medya üzerinden yürüttüğü bilinen küresel bir mobil
teknoloji markası örneği olarak One Plus incelenmektedir. Çin menşeli, dünyanın en büyük
mobil teknoloji firmalarından biri olan One Plus markasının kendi müşterilerine özel olan
“One Plus Community” isimli forum sitesi ve markanın sosyal medya hesapları, nitel ve nicel
içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. “Community” isimli forum sitesinde marka çalışanları
ve müşteriler tarafından açılan konu başlıkları ve ortaya çıkan etkileşim Sosyal MİY
bağlamında ele alınmış ve söz konusu forum sitesinin Sosyal MİY uygulamalarındaki rolü
saptanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte markanın, Facebook ve Twitter olmak üzere resmî
sosyal medya hesaplarını ne amaçla kullandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda
markanın “Community” isimli forum sitesini tamamen bir Sosyal MİY aracı olarak kullandığı
ortaya çıkmıştır. Buna karşın markanın resmî Facebook ve Twitter hesaplarını ağırlıklı olarak
ürün tanıtımı amacıyla kullandığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Müşteri İlişkileri, Sosyal Müşteri İlişkileri, İletişim
Abstract
With the emerge of social media, Customer Relationship Management (CRM) has changed
fundamentally like many other fields which based on communication. With
the
implementation of CRM through social media has emerged a new concept which called Social
CRM. Today, traditional CRM has become classic application that is used only as pre-sales
and after-sales services and also it uses the customer database only for marketing purposes.
Social CRM represents a fully interactive, customer-oriented and collaborative process. Social
CRM, whose main purpose is to develop good and sustainable relations with customers, is in
essence a new and different CRM philosophy. One of the main goals of Social CRM is to
continuously explore the customer's wishes, needs and expectations in depth and to create
loyal customers. Also Social CRM is aimed to continuously explore the customer's wishes,
needs and expectations in depth and to create loyal customers.
In this study, global Chinese mobile technology brand One Plus is examined. The brand is
known to be very active on social media. The brand conducts almost the entire marketing
communication process via social media. One Plus special forum named as "Community" and
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its official social media accounts has analyzed through qualitative and quantitative content
analysis. The topics and interaction between brand employees and customers on the
"Community" website were discussed in the context of Social CRM and the role of this forum
in Social CRM applications was tried to be determined. Besides, it was tried to determine the
purpose of the brand's usage of Facebook and Twitter accounts. In this context, it was
revealed that the brand used the “Community forum completely as a Social CRM tool.
However, it was found that the brand used its official Facebook and Twitter accounts mainly
for product promotion.
Keywords: Social Media, Customer Relations, Social Customer Relations, Communication
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BASIN SEKTÖRÜNDE DEĞŞEN KOŞULLAR VE BASIN İŞLETMELERİNİN
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİ
CHANGING CONDITIONS IN THE PRESS SECTOR AND ORGANIZATIONAL
CHANGE OF PRESS ENTERPRISES
Çiğdem DİRİK
Dr. Öğretim Üyesi, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü
Özet
Değişim hayatımızın her alanına nüfuz ettiği içinde bulunduğumuz değişim çağı birçok
sektörde olduğu gibi basın sektöründe de önemli değişimlerin yaşanmasına sebep olmuş
bulunmaktadır. Basın sektöründe teknolojik alanda yaşanan değişimler bir yandan gazetecilik
pratiklerini değiştirirken bir yandan da basın işletmelerinin iş akışlarını, rekabet etme biçim ve
yöntemlerini de değiştirmektedir. Haberlerin dijital ortamdan daha çok takip edilmeye
başlanması, yoğun teknoloji kullanımı, rekabetin artması, okuyucuların değişen yapısı gibi
nedenler basın işletmelerini değişimlere ayak uydurmaya zorunlu hale
getirmiş
bulunmaktadır.
Dijital çağa ve dolayısıyla basın sektöründe yaşanan değişikliklere uyum göstermek zorunda
kalan basın işletmeleri yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek için gerekli adımları
atmak zorunda bulunmaktadır. Basın işletmeleri açısından bakıldığında bu işletmeler için
değişim ihtiyacının temel nedenleri değişen işgücü yapısı, değişen teknoloji, değişen
ekonomik yapı ve değişen rekabet stratejileri şeklinde belirginleşmektedir. Bu çalışmanın
amacı basın sektöründe değişen koşulları ortaya koymak ve bu çerçevede basın işletmelerinin
örgütsel değişimini inceleyerek rekabet avantajı sağlayacak unsurları tespit etmektir.
Çalışmada öncelikle basın sektöründe yaşanan değişimlerden söz edilerek daha sonra genel 31
olarak örgütsel değişim konusu anlatılmakta söz konusu değişimler basın işletmeleri özelinde
tartışılmaktadır. Çalışma kapsamında günümüzde basın işletmelerinde yaşanan ve yaşanması
gereken örgütsel değişimleri ortaya koyabilmek için ivedi olarak atılması gerekli adımlar
tespit edilmekte ve basın işletmelerinin değişim çağına adapte olabilecekleri bir yol haritası
belirlenmektedir. Çalışma genel olarak hem literatür taramasını hem de bu alanda ufuk açacak
değerlendirmeleri içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Değişim, Basın İşletmeleri, Basın Sektörü
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BASIN İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM SÜRECİ VE İLETİŞİMİ
ENGELLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ORGANIZATIONAL COMMUNICATION PROCESS IN PRESS ENTERPRISES AND
AN EVALUATION ON FACTORS PREVENTING COMMUNICATION
Çiğdem DİRİK
Dr. Öğretim Üyesi, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü
Özet
Örgütsel iletişim, örgütün etkin ve verimli çalışması vizyon ve misyonunu gerçekleştirmesi ve
amaçlarına ulaşabilmesi için en önemli süreçlerden birisidir. Örgüt içi iletişimin etkin olması,
çalışanların ve yöneticilerin motivasyon ve mutluluğunu artırırken diğer yandan işletmenin
başarısına da etki etmektedir. Örgütsel iletişim sayesinde çalışanlara gerekli bilgiler
sağlanmakta, örgüt bir amaç etrafında toplanmakta ve örgüt içi planlama, kontrol ve koordine
işlemleri daha kolay yapılabilir hale gelmektedir. Ayrıca örgütsel iletişim sayesinde örgütü
oluşturan çalışanlar, bölümler, örgütün iç ve dış çevresi arasında süreklilik arz eden bir bilgi
alışverişi gerçekleşmektedir. Bunlara ek olarak örgütsel iletişim çalışanların örgütün
hedeflerini benimseyip, örgütle bütünleşmesine ve düşünce, tutum ve davranışlarını örgütsel
amaçlara ulaşma yönünde değiştirmesine aracı olmaktadır.
Günümüzde tüm işletmelerde olduğu gibi basın işletmelerinde de örgütsel iletişim önemli hale
gelmiş bulunmaktadır. Basın işletmelerinin değişen yapısı teknolojik gelişmelerin hızla
artması, gazetecilik pratiklerinin değişmesi, zamana karşı yarışma, rekabetin artması ve
okuyucuya en kaliteli gazeteyi sunma çabaları basın işletmelerinde örgütsel iletişimin
önemini artırmış bulunmaktadır. Örgütsel iletişimin en önemli fonksiyonu örgüte doğru
bilgiyi sağlaması şeklinde belirginleşmektedir. Buna rağmen basın işletmelerinde bazen
iletişim sorunları yaşanmakta ve iletişimi engelleyen faktörlerle karşılaşılmaktadır. Basın
işletmelerindeki çatışmaların ve başarısızlıkların temel nedeni doğru bir iletişim yapısının
kurulamamasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada basın işletmelerinde iletişimi
engelleyici faktörler irdelenerek iletişim sürecini olumsuz etkileyen ve işletmede iletişim
eksikliğine neden olan unsurlar değerlendirilmektedir. Bu amaçtan hareketle çalışmada
öncelikle iletişim ve örgütsel iletişim konularına yer verilerek daha sonra basın işletmelerinde
örgütsel iletişimin önemi ve örgütsel iletişimi engelleyen faktörler ele alınıp ayrıntılı bir
biçimde değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İletişim, Örgütsel İletişim, Basın İşletmeleri
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TÜRKİYE’DE CUMHURİYET SONRASI MİMARİ PROJE YARIŞMALARININ
GELİŞİMİ
Bora Örgülü
Mimar, DEÜ Mimarlık Bölümü FBE ,YL Öğrencisi
Didem Akyol Altun
Doç.Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü
Özet
Türkiye'de mimarlık pratiği, tarih boyunca, dönemin sosyo-kültürel, ekonomik, politik
dinamikleri çerçevesinde, çeşitli eğilimlerin etkisinde kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun
son yüzyılında başlayan Batılılaşma süreci ve sonrasında Cumhuriyet’in ilanı ardından gelişen
Türkiye mimarlık pratiği eleştirmenler tarafından farklı alt dönemlere ayrılmış olup, temelde
belirli akımların ya da kavramların da etkisiyle şekillenmiştir. Bu süreçte mimari proje
yarışmaları ilk olarak 1930’lu yıllarda Cumhuriyet’in ilanının ardından düzenlenmeye
başlamıştır. Cumhuriyet sonrası, devlet ideolojisinin araçlarından biri olan mimarlık
pratiğinin, erken dönemde ağırlıkla yabancı mimarların elinde iken, Türk mimarların ısrarlı
talepleriyle açılan mimarlık yarışmaları sayesinde ulusallaşmış olduğunu söylemek
mümkündür. Bu dönemde Türk mimarların kalfalara ve yabancı mimarlara karşı verdikleri
mücadelede mimari proje yarışmaları, Türk mimarlara, yabancı mimarlarla görece eşit bir
ortamda üretim yapma olanağ ı sunmuştur. Dolayısıyla Türkiye’de Erken Cumhuriyet
döneminde yarışmalar, Türk mimarının mesleki faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli olan
“meşrutiyet zeminini” oluşturmuştur. Bu dönemde açılan mimari proje yarışmaları, resmi
ideoloji ile mimarlık üretimi ve ideolojisi arasındaki ilişkileri sergilemesi bakımından ilgi
çekicidir. Bunun yanı sıra bu dönemde bürokrasi ile iç içe olmasına rağmen mimarlık
yarışmalarında “modern” in dolayısıyla da “yeni”nin deneyimlenmesi ve mimarlık tarihi
açısından önemli bir stok oluşturması dikkat çekicidir. Dolayısıyla mimari proje yarışmalarına
gönderilen ve ödül alan projelerin oluşturduğu yapı stoğu, aynı zamanda Türk mimarlığındaki
eğilimlerin nasıl değiştiğini belgeleyebilmenin araçlarından biri olarak görünmektedir. Her
deneyim seviyesindeki mimar için görece özgürleştirilmiş bir tasarım yapma fırsatı
sağladıklarından, farklı denemelere ve mimari temsiliyet/imge arayışlarına olanak
sunmuşlardır. Bu doğrultuda bu çalışmada Cumhuriyet sonrası dönemin mimari proje
yarışmaları üzerinden Türk mimarlık tarihindeki eğilimlerin nasıl dönüştüğü analiz
edilecektir.
Anahtar Sözcükler: Mimari Proje Yarışmaları, Cumhuriyet Dönemi, Türk Modern Mimarlığı
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BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK EDİNİLMİŞ BAĞIŞIKLIK EKSİKLİĞİ
SENDROMU VE ÜLKEMİZDEKİ KAYIT SİSTEM YÖNETİMİ
Özge Taşçı
YL Öğrencisi,Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Erkan Şengül
Asistan Dr.,Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Arzu Özlem
Asistan Dr.,Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Dilek Öztaş
Doç. Dr.,Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Salih Mollahaliloğlu
Prof. Dr.,Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Özet
Amaç: İnsan immün yetmezlik virüsü-Human Immunodeficiency Virus (HIV) enfeksiyonu
sonucu ortaya çıkan Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu-Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS), dünya çapında ciddi etkileri olan önemli bir sağlık sorunudur. Günümüzde
HIV/AIDS hastalığı Sahra-altı Afrika’da 1., dünyada ise 4. ölüm nedeni olarak
bildirilmektedir. 1981 yılından beri 35 milyon kişi hayatını bu hastalıktan dolayı kaybetmiştir.
Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde 2010-2016 arasında HIV yeni olgu sayıları %60 artış
34
göstermiştir. Ülkemizde AIDS tanısı alan yeni olguların sayısında artış olduğu saptanmakla
birlikte; öngörülen gerçek olgu sayısının daha fazla olduğu düşünülmektedir. Dünya Sağlık
Örgütü 2020 hedefi 90-90-90 basamaklandırması olarak nitelendirilmektedir. Buna göre
tahmin edilen HIV (+)’li bireylerin %90’ının tespit edilmesi, tespit edilen HIV (+)’li
bireylerin %90’ının tedaviye erişimlerinin sağlanması, tedaviye erişenlerin %90‘ının viral
yükünün baskılanması gerekmektedir. Özellikle birinci basamak sağlık kuruluşları hastalarla
en sık karşılaşılan kurumlar olması nedeniyle HIV/AIDS hastalığı için önem arz etmektedir.
Bu yazıda, HIV/AIDS hakkında bilinmesi gereken epidemiyolojik verilerin, tanı-tedavi,
önleme ve korunma yöntemlerinin gözden geçirilmesi, ülkemizdeki HIV/AIDS bilgi
sisteminin işleyişi, bilgilendirmeye yönelik yapılan eğitimler ve önemli bir halk sağlığı
problemi olan HIV/AIDS’in güncel durumu ile bilgiler derlenerek özetlenmiştir.
Yöntem: Bu yazı 1985-2018 yılları arası T.C. Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü ve
Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Programı verilerinin ve güncel birinci basamak sağlık
hizmetleri uygulamalarının değerlendirilmesi sonucu hazırlanmıştır.
Bulgular: Ülkemizde, 1985 yılından 15 Mart 2018 tarihine dek, testi pozitif tespit edilerek
bildirimi yapılan 16,233 HIV (+) kişi ve 1.651 AIDS vakası mevcuttur. AIDS tanısı alanların
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%82,9’unun erkek olduğu ve yaş aralığı olarak 25-34’lü yaşlarda yoğunluğun bulunduğu
saptanmıştır.
Sonuç: Birinci basamaktan başlayarak tanı, izlem, tedavi ve hasta eğitimlerinin önemi
büyüktür. Yeni vaka sayısını azaltmak amacıyla toplumun bilgilendirilmesi için örgün ve
yaygın eğitim müfredatında bulunan HIV/AIDS konusundaki bilgilerin güncellenmesi, basılı
doküman desteğinin sağlanması, üniversiteler başta olmak üzere farkındalık ve bilgilendirme
için tüm hedef gruplarda akran eğitimi dâhil, eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi
çalışmalarının arttırılarak sürdürülmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: HIV, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü, AIDS, Edinilmiş Bağışıklık
Eksikliği Sendromu.
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TÜRKİYE'DE EKONOMİK BÜYÜME İLE NET DOĞRUDAN YABANCI
YATIRIMLAR ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ:
TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMI
Dilek TEMİZ DİNÇ
Doç. Dr., Çankaya Üniversitesi
Aytaç GÖKMEN
Doç. Dr., Çankaya Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada, net doğrudan yabancı yatırımlar (foreign direct investment-FDI) ile ekonomik
büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi, Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi ile
araştırılmıştır. Çalışmada, 2010:1-2018:3 dönemini kapsayan çeyrek veriler kullanılmıştır.
Analizlerde reel gelir (GDP) ekonomik büyümeyi temsilen kullanılmaktadır. İlgili veri seti,
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve T.C. Merkez Bankası veri tabanlarından sağlanmıştır.
Analizlerde kullanılan değişkenler mevsimsellikten arındırılmış olup, milyon TL cinsindendir.
Serilerin durağanlığını analiz etmek için geleneksel birim kök testleri olarak adlandırılan
Genişletilmiş Dickey-Fuller (Augmented DickeyFuller-ADF) (1981), Phillips-Perron (PP)
(1988), Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin (KPSS) (1992), Elliott, Rothenberg ve Stock
(ERS) Point Optimal (1996) ve Ng-Perron (2001) birim kök testleri kullanılmıştır. Birim kök
test sonuçlarına göre, FDI ve GDP serilerinin düzeyde birim kök içerdikleri ve durağan
olmadıkları görülmüştür. Durağan olmayan seriler farkı alınarak durağan hale getirilmiştir.
Dolayısıyla, birim kök testlerine göre, değişkenlerin maksimum bütünleşme derecesi 1 olarak
tespit edilmiştir. Çalışmada, LR, FPE (final prediction error), AIC (Akaike information
criterion), SC (Schwarz information criterion) ve HQ (Hannan-Quinn) bilgi kriterleri
kullanılarak uygun gecikme sayısı 1 olarak saptanmıştır. Belirlenen gecikme sayısında,
otokorelasyon sorunu varlığını test etmek için LM testi, değişen varyans sorununu test etmek
için White değişen varyans testi uygulanmıştır. Bir gecikme dikkate alınarak yapılan VAR
analizinde otokorelasyon ve değişen varyans sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca,
AR karakteristik polinomunun ters köklerinin birim çember dışında yer almaması kurulan
VAR modelinin istikrarlı bir yapıda olduğunu göstermiştir. Toda-Yamamoto nedensellik
analizi için gerekli olan gecikme seviyesinin 2 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlgili durum göz
önünde bulundurularak Toda-Yamamoto nedensellik testi sonucunda, Türkiye’de net
doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasında, net FDI’dan ekonomik
büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Elde edilen bu sonuca göre,
Türkiye ekonomisi açısından net doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme için büyük
önem taşıdığı sonucuna ulaşılabilir.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyüme, Toda-Yamamoto,
Türkiye
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TÜRKİYE’NİN BRİCS ÜLKELERİ İLE DIŞ TİCARET ANALİZİ
BRICS COUNTRIES WITH TURKEY'S FOREIGN TRADE ANALYSIS
İsmet GÜNEŞ
Doktora Öğrencisi ,İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Sanayi, teknoloji ve her türlü ulaşım kanallarının gelişmesi ile birlikte küreselleşen dünyada,
ekonomik iş birlikleri ülkelerin mevcudiyetleri ve gelişimleri için kaçınılmaz olmuştur.
Çalışmada bu işbirliklerinden biri olan ve Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika
ülkelerinden oluşan BRICS ele alınmıştır. Öncelikle bu ekonomik iş birliğinin niçin
oluşturulduğu, ekonomik gücünün ne oldu olduğu hakkında bilgi verilmiş daha sonra üye
ülkelerin hepsi için tek tek dış ticaret analizi yapılmıştır. Avrupa Birliği kapısında uzun
süredir bekleyen Türkiye için, BRICS iş birliği bir alternatif konumundadır. Türkiye’nin dış
ticaret analizi de yapılarak, BRICS ülkeleri ile olan ticaret hacmi açısından bir değerlendirme
yapılmıştır. Çalışmanın sonunda BRICS ülkeleri ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu ilişkili
39 ülkenin 2012 performansları ve 2050 tahminlerine yer verilerek, durum analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Brics Ülkeler, Dış Ticaret, Türkiye
Abstract
Industry, technology and transport together with the development of all channels in a
globalizing world, economic co-existence and development of the country has become almost
inevitable. One of the partnerships in this study Brazil, Russia, India, China and South Africa
BRICS consisting of the countries are discussed. First of all, this is why economic
cooperation was created, the economic power of the given information about what happened,
and then reviewed the analysis of Foreign Trade of the member countries for all individual.
Waiting for a long time at the door of the European Union for Turkey, the BRICS cooperation
alternative. The analysis of Turkey's foreign trade by an evaluation in terms of the volume of
trade with BRICS countries has been conducted. At the end of the study, including 39 in
2050, the BRICS countries and Turkey, including the country's 2012 performance and
associated estimates of the situation were analyzed.
Keywords: Bricsys country, Foreign Trade, Turkey
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KANSER HASTALARINA GERÇEĞİN SÖYLENMESİ KONUSUNDA SAĞLIK
PROFESYONELLERİNİN TUTUMU: LİTERATÜR İNCELEMESİ
ATTITUDE OF HEALTH CARE PROFESSIONALS ABOUT TELLING THE TRUTH
TO ONCOLOGY PATIENTS: A LITERATURE REVIEW
Ebru BAYSAL
Arş. Gör. Dr., Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Özet
Genel Bilgi: Gerçeğin söylenmesi hekim-hasta-hemşire iletişiminin temeli olup, gerçeğin
gizlenmesi etik açıdan onaylanmayan bir durumdur. Kanser tedavi ve bakımı etik sorunların
en sık görüldüğü alandır. Kanser hastalarının teşhis ve tedavisinde gerçeğin söylenmesi ile
ilgili henüz dünya genelinde bir fikir birliğine varılamamıştır. Hastalara bilgilerin
açıklanmasına karar verirken sıklıkla tartışma yaşanmaktadır. Gerçeğin hastaya söylenmesi
sürecinde alınan kararlar için hukuksal ve mesleki çerçeveler, deneyim ve sezgiler veya diğer
çalışanların rehberliğinden faydalanılmaktadır. Son yıllarda hasta haklarıyla ilgili gelişmeler
sonucunda hasta özerkliği önem kazanmış ve hastalara gerçeği söyleme eğilimi artmıştır.
Hastanın kendisine sunulan bakım ve tedaviye uyum sağlayabilmesi için doğru olarak
bilgilendirilmesi esastır. Fakat hastanın bilgilendirmeyi istememe hakkı, yeterlilik sorunu,
tıbbi aciller, tedavi önceliği ve kültür farklılığı gibi bazı durumlar gerçeğin söylenmesi
konusundaki istisnalardır.
Amaç: Sağlık çalışanlarının onkoloji hastalarına gerçeği söylenmesi ilkesi ile ilgili
tutumlarına yönelik yapılan araştırma sonuçlarının incelenmesidir.
Gereç-Yöntem: Bu literatür incelemesinin evrenini Haziran-Ağustos 2019 tarihlerinde
“gerçeği söyleme-telling trurth”, “sağlık profesyonelleri-health care professionals”, “kanser
hastaları-oncology patients” “ve “etik-ethic” anahtar kelimeleriyle “Medline”, “Ebscohost”,
“Pubmed”, “Web of Science” ve “Google Scholar” veri tabanları taranarak ulaşılan
makaleler oluşturmuştur. İncelemeye son onbeş yılda yayınlanmış, yayın dili Türkçe ve
İngilizce olan ve tam metni bulunan makaleler dahil edilmiştir.
Bulgular-Sonuç: Sağlık çalışanlarının sıklıkla terminal prognozu olan hastalarla doğrudan
görüşmekten kaçınma eğiliminde oldukları belirlenmiştir. Sağlık profesyonellerinin kanser
hastalarına gerçeğin söylenmesine yönelik tutumu kültürlere göre farklılık göstermekle
birlikte, genellikle gerçeğin söylenmesi yönündedir. Sağlık personeli, ölümün planlanmasında
açık olmayı teşvik eden politikalar ve terminal dönemdeki hastalara gerçeği söylemeyi
engelleyen hasta yakınları nedeniyle sıklıkla etik ikilem yaşamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kanser Hastaları, Gerçeği Söyleme, Sağlık Çalışanları, Etik

38

3

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU ÖZET KİTABI

SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN ANTİKOAGÜLAN İLAÇ KULLANIMI
KONUSUNDAKİ BİLGİLERİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ
KNOWLEDGE OF HEALTH CARE PROFESSIONALS ON ANTICOAGULANT DRUG
USE: A LITERATURE REVIEW
Ebru BAYSAL
Arş. Gör. Dr., Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Özet
Genel Bilgi: Arteriyel ve venöz tromboembolik hastalıklar günümüzde en sık görülen
morbidite ve mortalite nedenleri arasında yer almaktadır. Bu hastalıkların tedavi ve
profilaksisinde, trombüs oluşumunu ve mevcut trombüsün genişlemesini önlemek için
antikoagülan ilaçlar kullanılmaktadır. Antikoagülanlar, terapötik indeksinin dar olması ve
hayatı tehdit eden komplikasyonları nedeni ile yüksek riskli ilaçlar olarak kabul edilmekte,
düzenli ve sürekli izlem gerektirmektedir. Antikoagülan tedavinin en sık görülen yan etkisi
kanamadır. Burun kanaması, diş eti kanaması, hemopitizi, hematüri, melena ya da hemoraji
gibi çeşitli şekillerde görülebilmektedir. Antikoagülan tedaviyle ilgili komplikasyonların ve
istenmeyen ilaç reaksiyonlarının önlenebilmesi için sağlık çalışanlarının bu konuda yeterli
bilgiye sahip olması ve hastalara doğru danışmanlık vermesi esastır.
Amaç: Sağlık profesyonellerinin antikoagülan ilaç kullanımı konusundaki bilgi düzeylerine 39
yönelik yapılan araştırma sonuçlarının incelenmesidir.
Gereç-Yöntem: Bu literatür incelemesinin evrenini Mayıs-Eylül 2019 tarihlerinde
“antikoagülan-anticoagulant”, “sağlık profesyoneli-health care professional” ve “bilgi düzeyiknowledge level” anahtar kelimeleriyle “Medline”, “Ebscohost”, “Pubmed”, “Web of
Science” ve “Google Scholar” veri tabanları taranarak ulaşılan makaleler oluşturmuştur.
İncelemeye son onbeş yılda yayınlanmış, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan ve tam metni
bulunan makaleler dahil edilmiştir.
Bulgular-Sonuç: Sağlık profesyonellerinin antikoagülan kullanımı konusundaki bilgi
düzeylerini belirlemeye yönelik sınırlı sayıda araştırma olduğu saptanmıştır. Genel olarak
sağlık profesyonellerinin antikoagülan kullanımına yönelik bilgi düzeylerinin istenen düzeyde
olmadığı, sıklıkla antikoagülan ilaçların diğer ilaçlar ve besinler ile etkileşimi ve terapötik
INR değeriyle ilgili bilgilerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Optimal tedavi sonuçları için
sağlık profesyonellerinin uygun hasta danışmanlığı verebilmesi önemlidir. Bunun için başta
ilaç-ilaç/bitki etkileşimleri olmak üzere çeşitli eğitimler ile sağlık profesyonellerinin bilgi
düzeylerinin arttırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Antikoagülan, Sağlık Profesyonelleri, Bilgi Düzeyi
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ANADOLU NEOLİTİK DÖNEM BOYALI SERAMİĞİ
ANATOLIAN NEOLITHIC PERIOD PAINTED CERAMICS
Ebru ORAL
Dr. Öğr. Üyesi, Batman Üniversitesi
Özet
Anadolu ve Anadolu dışındaki farklı kültür bölgelerinde yaşayan toplumlar için Neolitik
Dönem, toplumların yerleşik hayata geçtiği dönem olarak bilinmektedir. Toplumların yerleşik
hayata geçmesi, sosyo-kültürel, ekonomik, dinsel ve sanatsal birtakım gelişmelerin ortaya
çıkmasına zemin hazırlamıştır.
Neolitik Dönem ile birlikte ortaya çıkan yerleşik hayat, dönemin toplumlarının, çanak çömlek
üretimine ve kullanımına ihtiyaç duymasına sebep olmuştur. Anadolu’da Neolitik Dönem’de
ortaya çıkan boyalı seramik geleneği ile ilgili arkeolojik buluntulara, Anadolu’nun çeşitli
arkeolojik yerleşimlerinde yürütülen kazı çalışmaları sayesinde rastlamak mümkündür.
Anadolu’da Neolitik Dönem ile birlikte ortaya çıkan boyalı seramik geleneğinin, farklı kültür
bölgelerinde malzeme, üretim teknikleri ve sitil özellikleri bakımından farklılıklar gösterdiği
anlaşılmaktadır.
Çalışma kapsamında Anadolu’da Neolitik Dönem’de, Marmara Bölgesi, Orta Anadolu
Bölgesi, Batı Anadolu Bölgesi ve Güney Anadolu Bölgesi’nde yürütülen arkeolojik kazılar
sonucunda ortaya çıkartılan boyalı seramik buluntular hakkında bir değerlendirme yapılmaya
çalışılacaktır. Çalışma kapsamında, Anadolu’nun önemli Neolitik Dönem yerleşimleri
arasında yer alan; Demircihöyük, Kuruçay, Çatalhöyük (Doğu), Bademağacı, Hacılar, Ilıpınar
ve Höyücek’te yürütülen arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkartılan boyalı seramik
buluntular hakkında bir değerlendirilme yapılmaya çalışılacaktır.
Çalışma kapsamında Anadolu’da Neolitik Dönem’e tarihlendirilen arkeolojik yerleşimlerde
ele geçen boyalı seramikler, malzeme, üretim teknikleri, formları ve sitil özellikleri dikkate
alınarak değerlendirmeye çalışılacaktır. Anadolu’da Neolitik Dönem’e tarihlendirilen boyalı
seramik buluntuların ele geçtiği arkeolojik yerleşimler, konumları, araştırma ve kazı
tarihçeleri, stratigrafik özellikleri de dikkate alınarak değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anadolu’da Neolitik Dönem boyalı seramik geleneği ile ilgili çalışma kapsamında,
Anadolu’nun farklı kültür bölgelerinde arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen boyalı
seramiklerin yerli üretim teknikleri ve sanat anlayışları ile farklı kültür bölgeleri arasında
kurulan çeşitli ekonomik,siyasi ve sosyo-kültürel ilişkiler sonucunda ortaya çıkan sanat
anlayışları hakkında değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler:Anadolu, Neolitik,Boyalı Seramik
Abstract
For communities living in Anatolia and in various cultural regions out of Anatolia, Neolithic
Period is known to be the period when people passed to the settled life. Communities’ passing
to the permanent life laid the ground for the emergence of some socio-cultural, religious and
artistic developments.
The settled life that emerged with the Neolithic Period caused the societies of the period to
need pottery production and use. It is possible to come across archaeological findings of
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painted ceramics tradition emerging during Neolithic Period in Anatolia thanks to excavations
performed in various archaeological sites of Anatolia. It is understood that painted ceramics
tradition emerging together with Neolithic Period in Anatolia presented differences in terms
of materials, production techniques and style characteristics in various cultural regions.
Within the context of the study, it will be tried to make an evaluation about painted ceramics
findings unearthed as a result of archaeological excavations conducted about Anatolian
Neolithic Period in Marmara Region, Central Anatolian Region, West Anatolian Region and
South-eastern Anatolian Region. In the study, an assessment about painted ceramics
unearthed as a result of archaeological excavations carried out in significant Neolithic Period
settlement places of Anatolia such as Demircihöyük, Kuruçay, Çatalhöyük (Eastern),
Bademağacı, Hacılar, Ilıpınar and Höyücek will be made.
Within the context, it will be tried to evaluate the painted ceramics obtained in various
archaeological settlements dated Neolithic Period by considering material, production
techniques, forms and style properties. The archaeological sites, where painted ceramics
findings dated to Neolithic Period are obtained, will be tried to be evaluated considering their
locations, research and excavation chronologies, and stratigraphic characteristics. In this
study, the domestic production techniques of painted ceramics obtained in the end of
archaeological excavations carried out in different cultural sites of Anatolia, and together with
artistic understanding emerging from various economic, political and socio-cultural relations
established in various cultural regions will tried to be evaluated.
Keywords:Anatolia, Neolithic, Painted Ceramics
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDETİ ÖNLEME ÇALIŞMA GRUBU
ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR PİLOT ÇALIŞMA: İZMİR
BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ
Tuğba Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi İzmir Bakırçay Üniversitesi
Elif Bartan
Arş. Gör., İzmir Bakırçay Üniversitesi
Özet
Alan yazın incelendiğinde okulda şiddeti önleme programlarının sıklıkla ortaokul ve lise
düzeyindeki öğrenciler ile yapıldığı görülmektedir. Üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilen
çalışmalar oldukça azdır. Bu araştırmanın amacı, Şiddet Önleme Çalışma Grubunun
üniversite öğrencilerindeki etkililiğini değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini 20182019 akademik yılında İzmir Bakırçay Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji,
Sosyoloji ve Coğrafya bölümlerinde öğrenim görmekte olan birinci sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Çalışma gruplarına 27’si kadın, 22’si erkek olmak üzere toplam 49 katılımcı
çağırılmıştır. Çalışma grubu 3 hafta boyunca her oturum 90 dakika olacak şekilde
uygulanmıştır. Oturumlar üniversite psikoloğu liderliğinde gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda
şiddet, saldırganlık ve dürtüsellik ile bunlara neden olan etmenler hakkında bilgi verilmiştir.
Katılımcılar grup tartışmalarında yaşantı paylaşımlarında bulunmuştur. Ek olarak, şiddet ve
saldırganlıkla ilgili çeşitli canlandırmaların olduğu psikodrama uygulaması yapılmıştır.
Çalışma grubundan Ayrık Duygular Ölçeği (ADÖ), Pozitif ve Negatif Duygulanım Ölçeği
(PANAS) ve Belirti Tarama Listesi (SCL-90)’nin saldırganlık ile ilgili maddeleri kullanılarak
ölçüm alınmıştır. Veriler Sosyal Bilimler için İstatistik Paket Programında (SPSS 20) Pearson
Korelasyon Analizi Yöntemi ve Bağımlı Örneklemler için t-testi yöntemi kullanılarak analiz
edilmiştir. Analizler sonucunda araştırmanın bulguları şiddeti önleme çalışma grubunun
üniversite öğrencilerinde öfke düzeyini düşürdüğünü göstermektedir. Katılımcılardan yazılı
geribildirimler şeklinde alınan sözel verilerin değerlendirilmesi ile çalışma grubunun
duygudaşlık geliştirme açısından faydalı olduğu görülmüştür. Araştırmanın sınırlılıkları ve
çıkarımları tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Şiddet, Saldırganlık, Dürtüsellik, Önleme, Üniversite Öğrencileri
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NEMLENDİRİCİ KREM REKLAMLARINDA MİTSEL GÜZELLİK
Elif ŞEŞEN
Doç. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Şeyhmus DOĞAN
Dr. Öğretim Üyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Özet
Güzellik neredeyse tarihin ilk dönemlerinden beri insanlar için önemli bir kavram olmuştur.
Tanımı ve ölçütleri zamana ve kültüre göre değişen güzellik, günümüze yaklaştıkça dış
görünüşle daha fazla bağdaştırılarak tanımlanır hale gelmiştir. Güzellikten bahsedildiğinde,
genellikle iç ya da ruh güzelliğinin daha önemli olduğu söylense de modern kapitalist kitle
kültürü içinde güzelliğin yüz ve beden yani iç değil dış güzellikle ilgili daha ağır basmaktadır.
Güzellik sanattan edebiyata daha çok kadınla tanımlanan ve ölçüsü kadınla belirlenen bir
kavram olagelmiştir. Kadınla var olan güzellikten zamanla güzellikle var olan kadına geçişte,
güzellik bir endüstri haline gelmiştir. Güzellik söylemini bugün yaratan da yayan da büyük
oranda reklamlardır. Reklamlar, dış görünüşü güzel insanlar göstererek onlara benzemek için
kendimizi değiştirmemizi önerir ve bununsa ancak reklamı yapılan ürünle mümkün
43
olabileceği mesajı bazen doğrudan ama çoğunlukla üstü kapalı imalarla verilir.
Güzel olmak ve güzel kalmak için bir ihtiyaç, hatta bir gereklilik haline gelen kozmetik
ürünlerinin reklamları mitsel güzellik söyleminin en önemli parçalarıdır. Bu reklamlarda
güzellik bir vaat olarak sunulmakta, mitsel bir karaktere büründürülmekte ve güzelliğin
sırrının bu ürünlerde gizli olduğu mesajı verilmektedir.
Çalışmada Arko’nun İnci Dokunuşu, Bepanthol’un Provitamin B5 Cilt Bakım Kremi,
Garnier’in Nem Dengesi, Loreal’in Yaş Uzmanı ve Nivea’nın Aqua Sensation Canlandırıcı
Krem ürünlerinin reklamları ürüne ve kullanıcıya dair mesajları açısından incelenmiştir.
Ürüne ya da kullanıcısına dair Mitler, Vaatler ve Problemleri göstermeye dayanan
Chapman’ın Mit Analizi Modeli’nde vaatler, reklamdaki ürünün kullanıcısına neyi vaat
ettiğini; problemler ise neyi azaltmayı önerdiğini analiz etmeye yönelik olup mitler de reklam
mesajının inşasında başvurulan toplumsal ya da kültürel kabullere yani gönderge sistemine
işaret etmektedir. Analiz neticesinde tüm reklamlarda güzelliğin mitsel bir söylemle gençlik
ile eşleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Reklamlarda gösterilen tüm karakterler genç, güzel ve
sağlıklı kadınlardır. Önce gençlik ve sağlıkla eşitlenen güzellik daha sonra ürünle
bağdaştırılmaktadır
Anahtar Kelimeler: Reklam, Mit, Güzellik
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GERÇEK ZAMANLI ARAÇ ARIZA TESPİTİ VE İZLEME SİSTEMİ
REAL-TIME ON-BOARD DIAGNOSTICS AND VEHICLE MONITORING SYSTEM
Emin Vilgenoğlu
Dokuz Eylül Universitesi
Reyat Yılmaz
Dr.Öğr.Üyesi, Dokuz Eylül Universitesi
Özet
Araçların dış sistemlerle olan iletişim standart ve protokollerinin varlığına ragmen, uzak
sistemlerden veriye erişimin önemi ve bu verinin anlamlı bir şekilde sunulması son yıllarda
daha da anlam kazanmakta ve giderek son kullanıcı ve müşterilerin bir isteği haline
dönüşmektedir. Ayrıca, internetin geniş uygulama alanlarının büyümesi ve gelişen LTE ve 5G
mobil iletişim sistemleri dünyanın dijitalleşmesine ön ayak olmakta ve Nesnelerin İnterneti
kavramının gelişmesine sebep olmaktadır. Ek olarak, gelişen bulut teknolojileri donanım
kaynaklarını yönetme zorunluluğu olmadan sistemlere her zaman ve her yerden
bağlanılabilirlik sağlamaktadır. Gerçek zamanlı araç arıza tespiti ve izleme sisteminin
tasarımındatüm bu bahsedilen kavramlar ve teknolojiler kullanıldı.
Bu çalışmada araçların On-Board Diagnostic (OBD) sistemi araştırıldı ve temel olarak
güvenlik, kontrol edilebilirlik ve enerji tüketim konularını amaçlayan araçlardan veri
toplanması ve kullanılmasına yönelik bir konsept geliştirildi. Bu kapsamda şu konular
çalışıldı: (i) araçların iletişim protokollerine bağlı olmaksızın, OBD arayüzüyle uyumlu ve
haberleşebilecek genel bir gömülü sistem tasarlandı, (ii) heryerden erişilebilirlik ve bağlantı
adına araç verilerinin saklanması ve analizi için bulut tabanlı bir platform kullanıldı, (iii)
kullanıcı ve sürücüleri servisler ve uygulama ara yüzleri ile bulut sistemine bağlayarak bir
nesnelerin interneti konsepti uygulandı. Bunların sonucunda, bahsi geçen uçtan uca sistem
elde edilen verileri analiz etmeye ve son kullanıcı uygulamalarına sunmaya yardımcı
olmaktadır.
Sonuç olarak bahsedilen tüm kavram ve teknolojileri kapsayan bir çözüm tasarlandı ve
geliştirildi. Bu çözüm araç veri alışverişi, konum ve haberleşme, ve bulut sistemi
uygulamaları modüllerini içermektedir. Geliştirilen sistemin sürücü ve son kullanıcılara aracın
enerji tüketim oranlarını sunduğu ve verimli sürüş davranışlarını tespit etmlerine yardımcı
olduğu, arızalarla ilgili önceden bilgilendirilmelerine ve aracın konumunu izlemelerine olanak
sağladığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: OBD-II, Araç arıza tespiti, araç izleme ve takip sistemi, bulut, nesnelerin
interneti
Abstract
Despite the existence of communication standards and protocols of the vehicles’ with the
external systems, the importance of reaching out the data from remote systems and providing
it in a meaningful format is having a lot of meaning in recent years and becoming a
requirement of end- users and clients. Besides, growing wide application area of internet and
improving LTE and 5G mobile communication systems lead to the digitalization of the world
and bring on the concept of Internet of Things (IoT). In addition, developing cloud
technologies provide connectivity to the systems from anywhere and anytime without having
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to manage hardware resources. All the mentioned concepts and technologies have been used
to design a real-time on-board diagnostics and vehicle monitoring system.
In this paper, vehicles’ On-Board Diagnostic (OBD) system has been researched and a new
concept developed to obtain and use the data from the vehicles basically as for the security,
controllability, and energy consumption topics. Within the scope, the following subjects have
studied: (i) regardless of the communication protocol of the vehicles a generic embedded
system is designed to communicate and adapt to the vehicles OBD interface, (ii) a cloudbased platform is used to store and analyze the vehicle data so as to make it reachable and
connected from anywhere, (iii) an IoT concept is implemented by connecting the users and
drivers to the cloud through services and Application Interfaces (API). Consequently, the
mentioned End-to-End (E2E) system allows us to analyze the obtained data and serve it to the
end-user applications.
In conclusion, a solution, which covers all the mentioned concepts and technologies, is
designed and developed. The solution includes vehicle data exchange module, location and
communication module, and cloud system applications module. It’s observed that the
developed system provides the drivers and end-users to monitor the vehicle’s energy
consumption rates and let them conclude efficient driving behavior, to be notified about
diagnostic issues in advance, and to monitor the location.
Keywords: OBD-II, Vehicle Diagnostic, Vehicle/Car Monitoring System, Cloud, IoT
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SAW YÖNTEMİNİN BENEISH MODELİNE UYGULANMASI
APPLICATION OF SAW METHOD TO BENEISH MODEL
Emre KAPLANOĞLU
Doç. Dr., Ege Üniversitesi
Özet:Finansal bilgi manipülasyonu, şirket içindeki bir takım kişi veya grupların genel kabul
görmüş muhasebe ilkelerine göre olağan raporlama çerçevesinden faydalanmaları veya
çerçevenin sınırlarını genişleterek mevcut düzenlemeler ve standartlar dışında faaliyet
sonuçlarını menfaatleri doğrultusunda farklılaştırmalarıdır. Bu menfaatleri için çeşitli finansal
bilgi manipülasyon yöntemlerini kullandıkları için bu yöntemlerin ve finansal bilgi
manipülasyonunun tespit edilmesi önemli hale gelmektedir. Finansal bilgi manipülasyonunu
tespit yöntemlerinden bir tanesi de Beneish (1999) modelidir. Beneish (1999), finansal bilgi
manipülasyonu yaptığı belirlenmiş manipülatör olan şirketler ile manipülatör olmayan
şirketleri sekiz bağımsız değişkene sahip bir modelle analiz etmiş ve oluşturduğu denklem
manipülatör şirketleri tespit etmek için bir nevi kılavuz olmuştur. Diğer taraftan çok kriterli
karar verme (ÇKKV) yöntemleri de şirketlerin finansal performanslarını belirlemede ve
finansal sıkıntıda olan şirketleri ortaya çıkarmakta kullanılabilmektedir.
Bu araştırmanın amacı, Borsa İstanbul yakın izleme pazarında işlem gören şirketlerde Beneish
(1999) modeli ile finansal bilgi manipülasyonunu araştırmak, ÇKKV yöntemi olan SAW
yönteminin sonuçlarıyla karşılaştırılmak ve öneriler getirmektir. Yakın izleme pazarındaki
şirketler, Borsa yönetim kurulu tarafından pazara alınma tarihleri esas olmak üzere Beneish
(1999) denklemiyle sınanmış ve finansal manipülasyon bulguları ortaya konmuştur. Beneish
(1999) modelindeki sekiz bağımsız değişken SAW yöntemi için birer kriter olarak
değerlendirilmiş ve şirketler sıralanmıştır. Beneish modeli ve ÇKKV yöntemlerinin finansal
bilgi manipülasyonu bulgusunu ortaya çıkarmada birlikte kullanılabilirliği irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beneish, Borsa İstanbul, SAW, Manipülasyon
Abstract
The manipulation of financial information means that a group of individuals or groups within
the company benefit from the usual reporting framework in accordance with generally
accepted accounting principles or extend the boundaries of the framework and differentiate
the results of operations in line with their own interests, apart from existing regulations and
standards. Since these people or groups use various financial information manipulation
methods for their interests, it becomes important to identify these methods and manipulate
financial information. Beneish (1999) model is one of the methods of detecting financial
information manipulation. Beneish (1999) analyzed companies with identified manipulators
that manipulate financial information and non-manipulators with a model with eight
independent variables, and the equation formed as a result of the analysis was a kind of guide
for identifying manipulator companies. On the other hand, multi criteria decision making
(MCDM) methods can be used to determine the financial performance of companies and
reveal the companies that are in financial difficulties.
The aim of this research is to investigate the manipulation of financial information with
Beneish (1999) model in companies traded in Borsa İstanbul watchlist market, to compare
with the results of the MCDM method SAW and to make suggestions. The companies in the
watchlist market were tested with Beneish (1999) equation on the basis of their date of entry
into the watchlist market and the findings of financial manipulation were revealed. The eight
independent variables in the Beneish (1999) model were evaluated as criteria for SAW
method and watchlist companies were ranked. The simultaneously use of the Beneish model
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and the MCDM methods to reveal the findings of manipulation of financial information was
given.
Keywords: Beneish, Borsa İstanbul, SAW, Manipulation
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İNTERNET ARAMA HACMİNE DAYALI ALTIN YATIRIM STRATEJİSİ
GOLD INVESTMENT STRATEGY BASED ON INTERNET SEARCH VOLUME
Emre KAPLANOĞLU
Doç. Dr., Ege Üniversitesi
Özet
İnternet arama motorları bilgiye en kolay ve en hızlı erişmek için ilk akla gelen mecralar
olmaktadır. İnternet arama motorları arasında en fazla kullanılanlardan bir tanesi Google
arama motorudur. Google, çoğunlukla bir arama motoru olarak tanınmakla birlikte, hizmetleri
arasında Gmail, Translate, Maps, Drive, Google Play ve Scholar gibi birçok internet tabanlı
uygulamayı da barındırmaktadır. Google Trends, internet tabanlı uygulamalarından olup,
Google arama motorunda sorgulananları anahtar kelime bazında farklı coğrafya ve tarihlere
göre ne sıklıkta arandığını göstermektedir. Geçmiş aramaları ve zaman kesitini dikkate alarak
bir arama hacim endeksi oluşturmaktadır. Google Trends’ten elde edilen verilerle grip salgını,
seyahat rakamları, ev satışları, otomobil satışları, enflasyon rakamları, faiz oranı, pay fiyatı,
borsa, ekonomik kriz ve birçok ekonomik göstergenin tahmini gibi konular üzerinde
çalışmalar yapılmıştır.
Bu araştırmanın amacı, internet arama hacim verilerinin altınla ilişkisini açıklamak, yatırım
stratejisi oluşturmak, analizini yapmak ve öneriler getirmektir. Literatür incelenmiş, altın
üzerinde etkisi olan değişkenler anahtar kelime olarak tespit edilmiş ve sonuç Türkiye’de son
iki yıllık dönemi kapsayacak şekilde taratılmıştır. Arama hacim verileri ve altın fiyatları
haftalık olarak alınmıştır. Arama hacim verileri altın için alım-satım benzetiminde
kullanılmıştır. Alım-satım benzetiminde Al-Sat ve Al-Bekle olmak üzere iki farklı yatırım
stratejisi vardır. Al-Bekle stratejisinde yatırımcı, altını dönemin başında alıp ve dönem sonuna
kadar elinde tutmaktadır. Al-Sat stratejisinde ise arama hacim endeksine göre haftalık alım, 48
satım veya alım-satım yapmama kararı vermiştir. İki yıllık dönem sonunda iki farklı yatırım
stratejisine göre elde edilen getirilerde farklılıklar bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Google Trends, İnternet Arama Hacmi, Altın
Abstract
Internet search engines are the first channels that come to mind for the easiest and fastest
access to information. One of the most used internet search engine is Google. While Google is
often recognized as a search engine, its services include many internet-based applications
such as Gmail, Translate, Maps, Drive, Google Play and Scholar. Google Trends is an
application that shows how often Google are searched by keyword based on different
geographies and dates. It creates a search volume index by taking into consideration the past
searches and time section. Data from Google Trends have been conducted on topics such as
the flu epidemic, travel figures, home sales, automobile sales, inflation figures, interest rates,
share prices, the stock market, the economic crisis and the prediction of many economic
indicators.
The aim of this research is to explain the relationship between internet search volume data and
gold, to form an investment strategy, to analyze and to make suggestions. Examined the
literature, variables that have an impact on gold have been identified as keywords and the
results were scanned to include Turkey in the last two-year period. Search volume data and
gold prices are taken weekly. The exploration volume data are used in trading simulations for
gold. There are two different investment strategies, Buy-Sell and Buy-Hold, in the trading
simulation. In the Al-Hold strategy, the investor buys gold at the beginning of the period and
holds it until the end of the period. In the Buy-Sell strategy, it decided not to buy, sell or trade
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weekly according to the search volume index. At the end of the two-year period, there were
differences in returns obtained according to two different investment strategies.
Keywords: Google Trends, Internet Search Volume, Gold
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YOUTUBE PAYLAŞIM SİTESİNDE YER ALAN SKOLYOZ VİDEOLARININ
KALİTE ANALİZİ DEĞERLENDİRİLMESİ
Engin ÇARKÇI
Op.Dr.,İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Tahsin GÜRPINAR
Op.Dr.,İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Özet
Amaç: Günümüzde internet hem hastalar hem de doktorlar tarafından tıbbi bilgi elde etmek
ve aktarmak için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Paylaşılan bilgilerin doğruluğu ve
kalitesi hem hasta hekim ilişkisinde hem de hastaların karar verme sürecinde çok önemli yer
tutmaktadır. Özellikle YouTube bu alanda en sık kullanılan internet tarayıcı motoru olarak
ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, YouTube video paylaşım sitesinde yer alan
skolyoz videolarının bilgisinin doğruluğunu ve kalitesini değerlendirmektir.
Yöntem: Youtube arama motoru kullanılarak “skolyoz” aramasına yanıt olarak verilen ilk 50
video çalışmaya dahil edildi. Video popülerliği video güç endeksi (VPI) olarak adlandırılan
bir indeks ile değerlendirildi. Videoların Kalite ve bilgilerinin doğruluğu (JAMA) puanı ve
DISCERN puanlaması sistemi ile değerlendirildi.
Sonuçlar: Videoların 22 si (% 44 ) skolyoz konusunda deneyimli bir hekim tarafından
paylaşılmıştı. Ortalama video süresi 8.56 dakika (1.00-47.43), Ortalama görüntülenme sayısı
534583 (1021-493699), Videoların ortalama yüklenme zamanları 1234 gün (30-2340 gün),
Ortalama yorum sayısı 504 (0-7864) olup beğeni sayısı ortalama 6432 (0-142600) idi.
VPI: 89,765, JAMA skoru 1.1 ±0.6, DISCERN skoru 25.1 ±10.8 (16-68) olarak hesaplandı.
Çıkarım: Skolyoz hakkında paylaşılan video içeriklerinin kalite olarak düşük düzeyde olduğu
tespit edildi. Günümüzde hastalar tarafından sıklıkla kullanılan internet bilgi sağlayıcılığında;
alanında uzman hekimlerin paylaşılan video içeriklerinin geliştirilmesine katkı sağlamasının
hastalara doğru ve güvenilir bilgi aktarımı için önemli olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: Skolyoz , İnternet, Video, Kalite, YouTube
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KABAK BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU-VERİM İLİŞKİSİ
SQUASH PLANT GROWING AND WATER-YIELD RELATIONSHIP
Emel ÖZTÜRK
YL öğrenci, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Harun KAMAN
Doç.Dr., Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Özet
Sulama bitkisel üretim için en temel uygulamaların başında gelmektedir. Yüksek verim
potansiyeline sahip tohum, hastalık ve zararlılarla etkin mücadele, zamanında toprak işleme
vb uygulamalar tarımsal üretimi artırıcı uygulamalardır. Sulama olmaksızın tarımsal üretim
düşünülemez. Öte yandan, son yıllarda yaşanan küresel ısınma sonucu ortaya çıkan kuraklık
tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir. Kuraklık süresinin uzun veya kısa olması bitki
gelişimini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Bununla birlikte kentsel ve sanayi su
gereksinimdeki artış, tarım için su kaynaklarının azaltılması üzerinde baskı oluşturmaktadır.
Ülkemizde kullanılabilir suyun yaklaşık dörtte üçü tarımda kullanılmaktadır. Diğer bir
ifadeyle, kuraklık tarımda uygulanan suyun azaltılması üzerine baskı yaratacaktır. Sulama
zamanı, sulama yöntemi ve sulama suyu miktarının en doğru bir şekilde belirlenmesi ile
tarımda başarılı bir sulama uygulaması gerçekleşmiş olacaktır. Artan nüfusun yine artan
ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak mevcut tarım alanlarından daha fazla ürün elde
etmek için yeni sulama rejimlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Tarla, bahçe ve sera
koşullarında yetiştirilen birçok bitkide sulama ile ilgili çok sayıda araştırmalar yapılmıştır.
Genel olarak, bitkisel üretimde en uygun sulama programlaması için farklı miktarlardaki
sulama düzeylerinin ele alındığı çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bitkilerin farklı
düzeylerdeki kısıntılı sulama programlarına vereceği tepkiler son derece önemli bir duruma 51
gelmektedir. Çünkü, su günümüzün en kıt doğal kaynaklarının başında gelmektedir. Buna
ilave olarak, iklim değişikliği nedeniyle bu kıt kaynaklar üzerindeki baskı giderek artarken su
kaynaklarının kalitesi de giderek düşmektedir. Bu çalışmada, sebzeler içerisinde önemli bir
yere sahip olan kabak bitkisinde sulama uygulamaları ve su-verim ilişkileri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sulama Yönetimi, Kısıntılı Sulama, Kabak
Abstract
Irrigation is one of the most basic applications in crop production in agriculture. The use of
seeds with the highest yield potential, struggling with the diseases and pests, timely
cultivation of the soil etc. all increase the agricultural production. Agricultural production is
unimaginable without irrigation. On the other hand, drought caused by global warming in
recent years has some adverse effects on agricultural production. Drought duration is an
important factor that directly affects plants’ growth. However, the increase in urban and
industrial water demand puts pressure on the reduction of water resources allocated for
agriculture. In our country, approximately three-quarters of the usable water resources are
used in agriculture for irrigation purpose. In other words, drought will put more pressure on
the reduction of water used in agriculture for irrigation purpose. With the determination of the
most accurate irrigation time, the irrigation method and the amount of irrigation water, a
successful irrigation application will be implemented in agriculture. To meet the increasing
needs of the growing human population, new irrigation regimes should be developed to obtain
more products from the existing agricultural areas. Numerous researches on irrigation have
been conducted in some plants grown in fields, gardens and greenhouse conditions. In
general, it is necessary to carry out studies on irrigation levels in different amounts for
optimal irrigation programming in crop production. The response of plants to different levels
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of deficit irrigation programs has become extremely important because water is one of the
scarcest natural resources in today’s today. Besides, the pressure on these scarce resources is
increasing due to climate change, while the quality of water resources is declining. Pumpkin
plant has an important place among vegetables. In this study, irrigation applications and
water-yield relationships in pumpkin plant are examined.
Keywords: Irrigation Management, Deficit İrrigation, Squash
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AR-GE FAALİYETLERİNİN BİLİMSEL ÇIKTILAR VE EKONOMİK BÜYÜME
ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI (2000-2018)
THE EFFECT OF R & D ACTIVITIES ON SCIENTIFIC OUTPUT AND ECONOMIC
GROWTH: TURKEY APPLICATION (2000-2008)
Erhan Duman
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Erbakan Üniversitesi
Özet
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin istikrarlı olabilmesi için bilimsel
çıktılar ile bilgi birikimin artırılması gerekmektedir. Bu kapsamda artan bilgi birikimi, ar-ge
alt yapısının iyileştirilmesi imkân tanıyacaktır. Böylelikle ar-ge altyapısındaki gelişmeler
doğrultusunda, ekonomide katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretimi hızlanacaktır.
Ayrıca üretim süreç ve faktör verimliliğin de artış sağlanarak ekonomik dinamizm ortaya
çıkacaktır. Bilimsel çıktıların kalitesiyle birlikte özellikle ar-ge faaliyetlerinin artması
zamanla atıl kalan kaynakları üretime dâhil edilebilecektir. Bu çerçevede özellikle
küreselleşmenin hız kazandığı 1980 sonrasında uluslararası ekonomiler ar-ge faaliyetlerine
dayalı içsel ekonomik büyüme modellerini uygulamışlardır. Ar-ge’yi temel alan bu
modellerde; bilimsel çıktılara yönelik sonuçların tespit edilerek teknolojik ilerlemeye katkı
sağlaması beklenmektedir. Ayrıca bu çeşit büyüme modelleri genel denge temelinde
incelendiği için, kar peşinde koşan firmaların özellikle ar-ge departmanlarını geliştirmeyi
zorunlu kılmaktadır. Ar-ge faaliyetleri, bilimsel bilgi sonucunda ki çıktıları ve istikrarlı bir
ekonomik büyümeyi esas almaktadır. Bu durumda faaliyetlerin kalıcı ve uzun dönemli
olabilmesi en önemli nedenleri; bilgi birikimine sahip olan ve kullanan nitelikli emeğe sahip
olmaktır. Ekonomi sahip olduğu bilgi birikimi ve faaliyetleri kullandığı oranda büyüme
gerçekleştirir. Bu bağlamda değişkenlerin analiz edilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada,
ar-ge faaliyetlerinin bilimsel çıktılar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki araştırılmaktadır.
Türkiye ekonomisinde 2000-2018 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak değişkenler
arasındaki ilişki incelenmiş ve ilişkileri yönünü belirleyebilmek için Granger nedensellik testi
uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; ar-ge faaliyetleri ile bilimsel çıktılar ve ekonomik
büyüme arasındaki nedenselliğin çift yönlü olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ar-ge Faaliyetleri, Bilimsel Çıktılar, Ekonomik Büyüme, Granger
Nedensellik Testi.
Abstract
In developing countries such as Turkey must be increased the accumulation of information in
order to be stable economic growth and the scientific output. In this context, of the
infrastructure R & D increasing knowledge that it will allow the improvement. Furthermore,
the production process and productivity to increase that will be revealed by providing
economic dynamism factor. With the quality of scientific output will be involved especially of
R & D activities in the production of resources increasing with time remaining idle. In this
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framework, when international economies have implemented especially the globalization
gained speed after 1980 that R & D activities based on endogenous models of economic
growth. R & D based on in this model which the results are determined against which it is
expected to contribute to the scientific output and technological advancement. Also models of
this kind of growth are examined on the basis of general equilibrium which stand to profit
especially R & D department necessitates the development of the companies. As a result of R
& D activities are based that a stable economic growth is scientific information and outcomes.
In this case the activities of the permanent and long-term have skilled labours who most
important reasons for they has knowledge and uses. Economics growth performs that at the
rate in knowledge uses of activities. In this context, the variables be analyzed that it is crucial.
In this study, the relationship of R & D activities are investigated between scientific output
and economic growth. The Turkish economy using annual data from the period 2000-2018
examined in order to determine in the direction of the relationship and the relationship
between variables was applied Granger causality test. According to the results of the analysis
is reached finding that R & D activities between economic growth and the scientific output is
bidirectional causality.
Keywords: R & D Activities, Scientific Output, Economic Growth, Granger Causality Test
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DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIMLARIN DIŞ TİCARET, EKONOMİK
BÜYÜME VE İŞSİZLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE
ÖRNEĞİ (2000-2018)
INVESTIGATION OF THE EFFECTS FOREIGN DİRECT INVESTMENTS ON
FOREIGN TRADE ECONOMIC GROWTH AND UNEMPLOYMENT: EXAMPLE OF
TURKEY (2000-2018)
Erhan Duman
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Erbakan Üniversitesi
Özet
Uluslararası ekonomide doğrudan yabancı yatırımlar ile Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler
ar-ge alt yapısının iyileştirilmesi, teknolojik yeniliğin sağlanması ve üretim faktörlerinde
verimliliğin artırılması beklenmektedir. Bu yatırımlar özellikle ar-ge
altyapısının
eksikliğinden ötürü atıl kalan kaynakların üretime dâhil edilerek söz konusu değişkenlerde
istikrarın sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yatırım çeşidi reel bir üretim kontrolü
sağlamaktadır. Bu doğrultuda 1980’li yıllarda uluslararası piyasada liberal ekonomik
politikaların hız kazanması, serbest piyasanın gelişmesiyle birlikte üretimin ve ekonomik
ticaretin yükselmesi, doğrudan yabancı yatırımlara ilginin artmasına neden olmuştur. Bu
çalışmada, doğrudan yabancı yatırımlar ile dış ticaret, ekonomik büyüme ve işsizlik
arasındaki ilişki incelenmektedir. Türkiye ekonomisine ait 2000-2018 çeyrek dönemlik veriler
kullanılarak değişkenler arasındaki ilişki analiz edilmiş ve ilişkileri tespit edebilmek için
Granger nedensellik testi yapılmıştır. Sonuç olarak, doğrudan yabancı yatırımlar ile dış ticaret
ve ekonomik büyüme arasında ki nedenselliğin çift yönlü olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
doğrudan yabancı yatırımlarla işsizlik değişkeni arasında tek yönlü ve zayıf bir nedensellik
ilişki bulgusuna rastlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Dış Ticaret, Ekonomik Büyüme ve İşsizlik
Abstract
The international economy is expected such as Turkey in developing countries which R & D
infrastructure improvement, technological innovation provision and production factors of
increase the effiency with direct foreign investments. These investments, especially is
intended that R & D infrastructure by including underutilized due to the lack of stability in the
production of the remaining resources to provide the aforementioned variables. This
investment allows to control the varieties of real production. In this direction has resulted in
increasing in the international market that rise of the free market with the development of
production and economic interest in trade foreign direct investments the acceleration of liberal
economic policies in the 1980s.In this study is examined the relationship between direct
foreign investments foreign trade, economic growth and unemployment. The relationship
between the variables were used that Turkish economy has been analyzed by 2000-2018
quarterly data from the relationships in order to detect Granger causality test. As a result, it
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has been found that between direct foreign investments, foreign trade and economic growth is
bidirectional causality. Also foreign direct investments were found. between unemployment
variable and the findings of the weak unidirectional causality relationship.
Keywords: Foreign Direct Investment, Foreign Trade, Economic Growth and Unemployment
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FENTON REAKSİYONU KULLANILARAK NANOBİYOSORBENT İLE ATIK
SULARDAN METİLEN MAVİSİNİN ETKİLİ GİDERİMİ
Esra TURGUT
Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Azize ALAYLI
Prof.Dr.,Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojileri Bölümü,
Hayrunnisa NADAROGLU
Prof.Dr.,Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü
Özet
Yapılan araştırmada,nanobiyosorbent maddenin üretiminde hem toksik madde içeriği az, hem
de atık maddelerin değerlendirilmesi amacıyla doğa dostu bir yöntem olan yeşil sentez
yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla; ülkemizde yetişen bir hammadde olan ayçiçeğinin atık
tablası kullanılarak yeni nesil adsorbentlerin sentezlenmesi gerçekleştirilmiştir. Ayçiçeği
tablası tozu ve kitosan kullanılarak polimer hale getirilerek biyosorbent boncuklar üretildi. Bu
boncukların yüzeyine yine yeşil sentez yöntemiyle sentezlenen demir oksit (Fe3O4)
nanopartikülleri(NP) yüklenerek malzeme modifiye edilmiştir. Modifiye edilen demir oksit
NP’leri(Fe3O4) yüklü malzeme katalizörlüğünde boya gideriminde fenton reaksiyonu
uygulanmıştır.
Fenton reaksiyonu ile model boya olarak tercih edilen Metilen Blue (MB) boyasının atık
sulardan giderimi çalışılmıştır. Fenton reaksiyonunda optimum koşulları belirlemek amacıyla
sıcaklık, pH, H2O2 miktarı, boya konsantrasyonu ve nanobiyosorbentmadde miktarı gibi farklı
parametrelerde çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalardan elde bulgulardan optimum
57
çalışma koşulları belirlenmiştir. Sentezlenen nanobiyosorbent maddenin fenton reaksiyonu
öncesi ve sonrasında meydana gelen yüzeysel ve moleküler değişimler (UV-Vis, SEM, TEM,
FT-IR ve XRD) gibi farklı kromatografik karakterizasyon yöntemleri ile incelenmiştir.
Optimum koşular altında gerçekleştirilen deneyler sonrasında fenton reaksiyonu ile atık
sulardan MB boyasının%92 oranı gibi oldukça yüksek miktarda giderildiği sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler:Nanodemir Oksit, Fenton Reaksiyonu, Boya Giderimi, Biyokatalizör
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KİTOSAN-AYÇİÇEĞİ-NANODEMİR BONCUKLARI KULLANILARAK REAKTİF
BLACK 5 AZO-BOYASININATIK SULARDAN FENTON REAKSİYONU İLE
GİDERİMİ
Hicran ÖNEM
Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Esra TURGUT
Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Azize ALAYLI
Prof.Dr.,Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojileri Bölümü
Hayrunnisa NADAROĞLU
Prof.Dr.,Atatürk Üniversitesi, Erzurum Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü
Özet
Deri, tekstil, rafineriler, plastik ve kâğıt gibi pek çok endüstri, çeşitli işlem basamaklarında
kimyasal yapıya sahip boyar maddeleri kullanmaktadır. Kimyasal yapıları değiştirilerek elde
edilen bu organik boyar maddelerin renkleri solmaya karşı dirençli ve birçok çevresel faktöre
dayanıklı hale gelmiştir. Farklı endüstri kolları bu boyar maddeleri kullandıktan sonra,
çevreye direk olarak bıraktıkları için tüm canlılar için değerli olan ekosistemin, zararlı ve
toksik olan maddeler ve türevleri ile kirletilmesinden sorumludur. Bu çevre sorununun önüne
geçmek amacıyla pek çok çalışma yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmada çevre dostu
nanobiyosorbent madde geliştirip sulardan, fenton reaksiyonu ile yüksek miktarda azo-boya
giderimi amaçlanmıştır. Çalışmada ayçiçeği atığı olan ayçiçeği tablası yeşil sentez yöntemi
kullanılarak çevre dostu, toksik içeriği az nanobiyosorbent madde geliştirilmiştir. Ülkemizde
özellikle yağ üretimi için önemli olan,yıllık olarak yüksek miktarda üretilen ve hasadı sonrası
atığı sorun haline gelen ayçiçeği tablası da bu şekilde ekonomiye kazandırılarak
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; kitosan ve ayçiçeği tablası gibi iki biyolojik
polimeri kaynak kullanarak, yeni nesil biyosorbent sentezini gerçekleştirdikten sonra demir
nanopartikülleri ilave edilerek modifiye edilmiştir. Bu şekilde biyosorbente ilave edilmiş
nanopartiküllerin enzim benzeri özelliklerinden de yararlanılmıştır. Nanopartiküllerin
oksidoredüktaz enzimlerini taklit özellikleriyle biyosorpsiyon özellikleri birleşince azo-boya
gideriminin arttığı deneysel çalışma sonunda gözlemlenmiştir. Deneysel aşamalarda fenton
reaksiyonu ile Reaktif Black 5 (RB5) boyasının giderimi için pH, sıcaklık, temas süresi, vb.
parametreler ayrı ayrı incelenerek RB5 boyar maddesi için optimum giderim koşulları
belirlenmiştir. Sentezlenen nanobiyosorbentin azoboya ile etkileşimleri sonrasında yüzeysel
ve moleküler değişimlerinin belirlenmesi için UV-vis spektrofotometre, SEM, TEM, FTIR ve
XRD gibi bazı kromatografik yöntemler kullanılarak karakterizasyon yapılmıştır. Çalışmalar
sonucunda geliştirilen nanobiyosorbent madde fenton reaksiyonunda kullanılarak RB5 boyar
maddesinin atık sulardan yüksek oranda giderildiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Reaktif Black 5, Nano biyosorbent, Boya Giderimi, Ayçiçeği Atığı
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ÂŞIK MEVLÜT İHSANÎ’NİN ŞİİRLERİNDE GÖÇ ve GURBET OLGUSU
THE FACT OF MİGRATİON AND BEİNG A FOREİNG İN THE POEMS OF ÂŞIK
MEVLÜT İHSANÎ
Fatih KIRAN
Öğr. Gör., Kocaeli Üniversitesi
Özet
Aşık Mevlüt İhsani Şafak, 1828 yılında Erzurum’un Şenkaya ilçesinin Gaziler(Bardız)
bucağının Çermik(Kaynak) köyünde doğdu. Bir kaza sonucu küçük yaşlarda gözlerini
kaybetti. 13-14 yaşlarına geldiğinde ise türkü söyleyip saz çalmaya özendi. Bu yolda türlü
zorluklarla karşılaşan İhsanî, gelenekten beslenerek şiirlerini söylemeye devam etti. Taaki 7
Kasım 2010’da Kocaeli’nin Körfez ilçesinde vefatına kadar. Dolayısıyla doğduğu şehirden
çok uzakta hayata gözlerini yuman şair, göç ve gurbet olgusunu derinden hissetmiştir. Hemen
hemen tüm halk ozanlarında olduğu gibi halkın yakından ilgilendiği konuların yanında
şiirlerinde göç ve gurbet olgusunu etkili bir şekilde işlediği görülür.
Birkaç sene oldu değişti işler
Köyden şehirlere çekildi göçler
Felaket getirir böyle gidişler
Köylü kardeş rençberlik et koyun sağ
Şehir güzel paran malın varışa
Sanatta meslekte elin varışa
Keskin zekan döner dilin varışa
Köylü kardeş rençberlik et koyun sağ
(…)
Köyünde rençberlik edip koyun sağmanın bile göç edip gurbete gitmenin türlü zorluklara
katlanmaktan çok daha iyi olduğunu vurguladığı bu şiirinde, gurbetin zorluklarını tek tek
anlatır. Bunun dışında İhsanî şiirlerinde göç olgusunun doğal sonucu olan gurbet, gurbetin
zorluğu, sılaya olan özlemi de işler.
Gurbet elin her safası
Çile görünür gözüme
Olsa da para babası
Köle görünür gözüme
Gurbet el kahrı çekenler
Hayata boyun bükenler
Sılada çakır dikenler
Lale görünür gözüme
(…)
Bildirimizde, yukarıda birer tane örneğini verdiğimiz Âşık Mevlüt İhsanî’nin şiirlerinde göç
ve gurbet algısının ne olduğu, bu iki kavramı şiirlerinde nasıl işlediği ortaya koymaya
çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Âşık Mevlüt İhsanî, Göç, Gurbet
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YALMAVUZ NEDEN ÖFKELENDİ?
Dr. Fatoş YALÇINKAYA
Özet
Masal onu yaratan toplumun kültürel kodlarını barındıran bir türdür. Farklılaşan ve değişen
şartlara rağmen Türk dünyası masalları birçok ortak unsur barındırmaktadır. “Yalmavuz” bu
ortak unsurlardan biridir. Türk dünyası masalları içinde ortak olan bu unsur genellikle “Yedi
Başlı Dev” motifi şeklinde masallarda varlığını devam ettirmiştir. Kökeni mitik döneme
dayanan Yalmavuz, masallarda dev anası şeklinde yaşamaya devam etmiştir.
Yalmavuz genellikle yedi başlı, yaşlı ve çirkin bir kadın olarak tasvir edilmiştir. Masallarda
kahraman yola çıkar, yolda ateşi söner ya da söndürülür. Ateşi aramaya çıkarken Yalmavuz’a
rastlar. Yalmavuz ona ateş verir. Karşılığında onun pişirdiği bütün yemekleri yer. Masal
kahramanı ile Yalmavuz dövüşür, Yalmavuz yer altına kaçar. Kahraman yer altına iner ve
Yalmavuz’u öldürür. Ateşin kaybedilmesi Türk dünyası masallarının ortak motiflerinden
biridir. Türk mitik tasavvurunda yaratılan her varlığın bir iyesi vardır. Masallarda ateşin
Yalmavuz’un elinde olması onun ateşin koruyucu iyesi olduğunu gösterir. Yalmavuz bütün
anlatılarda kadın olarak tasvir edilmiştir. Kökeni anaerkil döneme dayanan Yalmavuz, ateşin
koruyucusu olan bir kadın iyedir. Türk mitik tasavvurundaki iyelerin genel özelliği koruyucu
olmalarıdır. Fakat kendilerine gerekli özen gösterilmediği zaman öfkelenip insanları
cezalandırabilmektedirler. “Umay Ana” kadın ve çocukların koruyucu iyesidir. Genellikle
Umay Ana koruyucu iye olarak kalmıştır. Bazı kadın iyeler ise kötüye evirilmiştir. Yalmavuz
kötüye evirilen iyelerden biridir.
Bu çalışmada “Ateşin koruyucu iyesi olan Yalmavuz neden masallarda demonik bir varlık
olarak yer almıştır, Türk dünyası masallarından hareketle Yalmavuz demonik bir varlık mı
yoksa kendisine gerekli saygı gösterilmediği için öfkelenen ve cezalandıran bir iye midir?”
sorularına cevap aranacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk, Masal, Yalmavuz, Ateş, İye
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ARGÜMANTASYON TABANLI KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN BİTKİ ve
HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME ve GELİŞME ÜNİTESİNİN
ÖĞRETİMİNDEKİ ETKİNLİĞİ
Feyzi Osman PEKEL
Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi
Özet
Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme konuları çoğu ülkede fen öğretimi
müfredatına dahil edilmiş olmasına rağmen (Schussler ve Olzak 2008), öğrencilerin
kavramakta güçlük çektikleri ünitelerden biridir. Yazılı ve görsel medyada, çevrelerinde
farklı canlılar görüyor olmalarına rağmen bu canlıların nasıl üredikleri, büyüdükleri ve
geliştikleri hakkında öğrencilerin yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir (Gunes &
Serdaroglu, 2018).
Ülkemizde uygulanmakta olan fen bilimleri öğretim müfredatları yaklaşık yirmi yıldan beri
bireysel farklılıklarına bakılmaksızın tüm öğrencilerin fen okuryazarı olarak yetiştirilmesini
amaçlıyor olmasına karşın araştırma sonuçları göz önüne alındığında bütün ünitelerde bu
amaca istenen düzeyde erişilemediği anlaşılmaktadır (Turan ve Koç, 2018).
Çalışmanın amacı, 6. sınıf “Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” ünitesinin
öğretiminde müfredatta önerilen tekniklere ilaveten argümantasyon tabanlı kavram
karikatürlerinin kullanıldığı öğretimin, öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisini
sadece müfredata dayalı öğretim tekniklerinin kullanıldığı kontrol grubu öğrencilerinin
akademik başarıları ile karşılaştırarak ortaya koymaktır. Araştırmada ön-test, son-test kontrol
gruplu yarı deneysel yöntem izlenmiştir.
Deney ve kontrol grupları arasında ön-test başarıları puanları bakımından farklılık bulunup
bulunmadığını anlamak için yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucu gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir (p > 0.05). Deney ve kontrol
gruplarındaki öğrencilerin son-test başarı puanları arasında ise deney grubu lehine istatistiksel
anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p < 0.05).
Araştırma sonuçlarına dayanarak, argümantasyon tabanlı kavram karikatürlerinin, ilkokul,
ortaokul ve liselerde özellikle kavram yanılgılarına daha fazla rastlanan diğer konuların
öğretiminde de etkili bir biçimde kullanılabileceği söylenebilir.
Bu araştırmada bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinin öğretimi ile sınırlı
olan argümantasyon tabanlı kavram karikatürlerinin faydalarının daha net bir biçimde
anlaşılabilmesi için kavram yanılgılarının fazla görüldüğü diğer konu alanlarının
öğretimindeki etkinliğini ortaya koyacak araştırmalar yapılması da önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Argümantasyon Tabanlı Kavram Karikatürleri, Bitki ve Hayvanlarda
Üreme Büyüme ve Gelişme Ünitesi, Biyoloji Eğitimi
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3 BOYUTLU BİYOYAZICI TABANLI YAPAY DERİ İMPLANTASYON
SİSTEMİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A 3-D BIO-PRINTER BASED ARTIFICIAL
SKIN IMPLANTATION SYSTEM
Furkan TUNÇEL
Yüksek Lisans Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Hüseyin ÜVET
Dr. Öğr. Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Yasemin BAŞBINAR
Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Gülsüm GENÇOĞLAN
Doç. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada, yeni deri ekilmesini gerektirecek yaralanmalara karşı bir 3 boyutlu biyoyazıcı
tabanlı yapay deri implantasyonu sisteminin tasarımı ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmada önerilen sistem ile sabit duran bir insan kolunda bulunan yaralı bölgenin görüntü
işleme algoritmaları yardımıyla filtrelenerek tespiti; tespit edilen bölgenin stereo görme
algoritmaları kullanarak koordinatlarının çıkartılması ve elde edilen koordinat bilgilerinden
hareket komutlarının oluşturulması sağlanmıştır.
İki eş web-kameranın iğne deliği kamera modeli temel alınarak yapılan kamera
kalibrasyonları gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen kamera kalibrasyonundan kameraların
dâhili ve harici parametreleri belirlenmiştir. İki eş web-kameranın stereo görüntülemede
kullanılabilmesi için gerekli olan taban mesafesi; içsel kamera parametrelerinden elde edilen
odak uzaklıkları, ölçüm yapılan mesafe, kullanılan stereo görme algoritmasının piksel
farklılığı hatası ve elde edilmek istenen ölçüm çözünürlüğü göz önünde bulundurularak
hesaplanmıştır. Oluşturulan stereo kamera sisteminin iğne deliği kamera modeli temel
alınarak stereo kalibrasyonu gerçekleştirilmiştir. Bir kameradan alınan görüntü üzerinde,
OpenCV algoritmaları kullanılarak, renk filtreleme ve maskeleme yöntemleri ile yaralı
bölgenin tespiti gerçekleştirilmiştir. Stereo kalibrasyonundan elde edilen parametereler
yardımıyla, tespit edilen bölge üzerindeki piksellerin gerçek dünya koordinatları çıkarılmıştır.
Açık kaynaklı Atmel AVR tabanlı 8-bit mikro kontrolcüler üzerinde koşan Marlin yerleşik
yazılımına uygun olacak şekilde, gerçek dünya koordinatları matrisinden hareket komutları
çıkarılmıştır.
Bu çalışma sonucunda, 3 boyutlu biyoyazıcı teknolojisinin yapay deri implantasonunda
kullanılarak konvansiyonel yöntemlere alternatif bir çözüm olabileceği gösterilmiştir. Yapılan
çalışmalarda, stereo görme hassasiyetinin kullanılan kameralara bağlı
olarak
geliştirilebileceği; hareket algoritmalarının ise kullanılacak olan biyoyazım yöntemine bağlı
olarak geliştirilebileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 3 Boyutlu Yazıcı, 3 Boyutlu Biyoyazıcı, Stereo Görme
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Abstract
In this study, the design and implementation of a 3-D bio-printer-based artificial skin
implantation system has been realized against injuries that require new skin transplantation.
With the proposed system; filtering and determining the injured area located on the fixed
human arm by means of image processing algorithms, extracting the coordinates of the
determined area by using stereo vision algorithms and creating motion commands from the
obtained coordinate information has been provided.
Camera calibrations of two identical web-cameras were performed based on the pin-hole
camera model. Intrinsic and extrinsic parameters of the cameras were determined from the
performed camera calibration. The baseline distance required for the use of two identical
webcams in the stereo imaging has been calculated by taking into account; the focal distances
obtained from the internal camera parameters, the measuring distance, the pixel disparity error
of the stereo vision algorithm and the desired measurement resolution. Stereo calibration of
the created stereo camera system was performed based on the pin-hole camera model. Using
the OpenCV algorithms, color filtering and masking methods were used to identify the injured
area on the image taken from one of the cameras. Real-world coordinates of the pixels on the
identified region were extracted by using parameters obtained from stereo calibration. In
accordance with the open-source Marlin firmware running on Atmel AVR-based 8-bit
microcontrollers, motion commands are extracted from the real world coordinate matrix.
In conclusion, it has been shown that using 3-D bio-printer technology in artificial skin
implantation can be an alternative solution to conventional methods. Based on the studies, it is
found that stereo vision sensitivity can be improved depending on the cameras which are used
and motion algorithms can be improved depending on the bio-printing method.
Keywords: 3-D Printer, 3-D Bio-printer, Stereo Vision
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YEMEK BORUSU TÜMÖRLERİNİN RADYOTERAPİ TEDAVİSİNE İLİŞKİN DOZ
DEĞERLENDİRMESİ
Fiz.Lis. Gizem DOĞANAY
İstanbul Teknik Üniversitesi – Enerji Enstitüsü
Prof.Dr. A. Beril TUĞRUL
İstanbul Teknik Üniversitesi – Enerji Enstitüsü
Özet
Nükleer teknikler, tıpta yaygın olarak uygulanan teknikler olup, tanı ve tedavi amaçlı olarak
kullanılmaktadırlar. Tedavi amaçlı kullanılan nükleer teknikler daha çok kanser tedavisi için
uygulanan radyoterapi yöntemleri olmaktadır. Bunun için farklı radyoterapi cihazları
kullanılabilmektedir. Yaygınlık kullanılanları; gama kaynak içeren cihazlar ile X-ışınları ve
elektronların hızlandırılarak uygulandığı lineer hızlandırıcılar olmaktadır. Uygulamada hayli
başarılı sonuçlar da alınabilmektedir.
Radyasyonun bu olumlu etkisinin yanı sıra uygulanan dozun belli sınırları aşması durumunda
oksijenin orantısız artması enzim faaliyetlerini durdurarak hücre ölümlerine neden
olabilmektedir. Ayrıca radyasyon dozunun yüksek uygulanması DNA’nın elektromanyetik
dengesini bozarak hücre ölümlerini meydana getirebilmektedir. Bu durum kanserli hücreleri
yok etmek için uygun olmakla beraber, ışınlama bölgesindeki sağlıklı doku ve organlar için
olumsuz olabilmektedir.
Bu çalışmada, yemek borusu tümörlerinin tedavisi amacıyla gerçeklenen radyoterapi
uygulamalarına ilişkin olarak değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla 10
hastaya ilişkin verilere ulaşılmış olarak söz konusu veriler ışığında değerlendirmeler
yapılmaktadır. Bu bağlamda tomografik görüntüler ve kümülatif doz histogram değerleri ile
çalışılmaktadır. Yemek borusunun aldığı dozun yanı sıra çevre organların da aldığı dozlar
üzerinde de durulmakta ve değerlendirilmektedir. Böylelikle, radyoterapi doz uygulaması
toplam ve fraksiyonel dozlar bağlamında irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Doz Değerlendirmesi, Kanser Tedavisi, Radyoterapi
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AMERİKAN KAYNAKLARINDA SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN TAHTA ÇIKIŞI
SULTAN II. ABDÜLHAMID'S ASCENT TO THE THRONE IN AMERİKAN
DOCUMENTS
Ercan KARAKOÇ
Doç.Dr.Yıldız Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Gökhan DURAK
Doktora Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim
Dalı/Milli Savunma Üniversitesi, Öğretim Görevlisi
Özet
Sultan II. Abdülhamid Osmanlı Devleti’nin ekonomik, siyasi ve sosyal bakımdan oldukça
zorlu bir döneminde tahttı devralmıştır. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Sultan
Abdülaziz’in tahtan indirilmesi, V. Murad döneminde yaşanan gelişmeler ve Sultan II.
Abdülhamid’in tahta çıkışı oldukça yakından takip edilmiştir. Sultan Abdülhamid saltanatı
süresince Amerika Birleşik Devletleri ile yakın bir temas içerisinde olmaya çalışmıştır. Ancak
iki ülke arasındaki coğrafi uzaklık, dönemin ulaşım araçlarının yetersizliği, Amerika Birleşik
Devletlerinin yeni kurulmuş olması ve uluslararası siyasette nüfuzunun henüz etkili olmaması
sebebiyle Türk-Amerikan ilişkileri bu dönemde kısmi bir ilerleme sağlamıştır. Amerikan
belgelerine göre; Sultan II. Abdülhamid’in tahta geçmesi kendisinden önce yaşanan olumsuz
gelişmeler de hesaba katılarak iki ülke ilişkileri açısından olumlu olarak değerlendirmiştir.
Bu çalışma ile Amerikan belgelerine yansıyan yönleriyle Sultan II. Abdülhamid’in tahtta çıkış
sebepleri ve tahta geçiş süreci incelenmek istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Amerika, Basın, Abdülhamid
Abstract
Sultan II. Abdulhamid took over the throne in a very difficult period of the Ottoman Empire
in economic, political and social terms. Dethroning of Sultan Abdulaziz, the developments in
the period of V. Murad and Sultan II. Abdülhamid's ascendancy to the throne has been closely
followed by the United States. During the reign of Sultan Abdülhamid II, he tried to maintain
close contact with the United States. However, due to the geographical distance between the
two countries, the lack of means of transportation of the period, the new establishment of the
United States and the lack of influence in international politics, Turkish-American relations
made partial progress in this period. According to American documents; Sultan II.
Abdülhamid's accession to the throne took into account the negative developments
experienced before him, and the two countries considered their relations as positive. With this
study, the reasons for Sultan Abdülhamid's ascension to the throne and the process of his
transition to the throne were asked to be examined in the aspects reflected in the American
documents.
Keywords:America, Press, Abdulhamid
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ELEKTRODEPOZİSYON YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NİKEL NANOYAPILARA
BİRİKİM SÜRESİNİN ETKİSİ
THE EFFECT OF DEPOSITION TIME ON NICKEL NANOSTRUCTURES OBTAİNED
BY ELEKTRODEPOSITION METHOD
Gökhan UTLU
Dr. Öğr. Üyesi, Ege Üniversitesi, Fizik Bölümü
Alper ÇETİNEL
Arş.Gör.Dr, Ege Üniversitesi, Fizik Bölümü
Özet
Nikel (Ni) yüzey merkezli kübik (fcc) kristal yapısına sahip iletken materyali olup sergilediği
ilginç fiziksel özellikler nedeniyle literatürde önemli bir yer tutar. Nikel nanoyapıların
üretilmesi için literatürde çeşitli yöntemler vardır. Bu çalışmada Ni nanoyapılar gözenekli
silikon taşıyıcılar üzerinde elektrodepozisyon yöntemi ile büyütülmüştür. Elektrodepozisyon
yöntemi basit, düşük maliyetli ve parametre uzayı geniş olmasından dolayı oldukça
avantajlıdır ve tercih edilir. Bu çalışmada ilk önce gözenekli silikon alttaşlar n tipi Si(100)
taşıyıcılar kullanılarak anodizasyon metodu ile elde edilmiştir. Tüm alttaşlar aynı anodizasyon
parametrelerinde 60 mA akım yoğunluğu ve 30 dk süresince üretilmiştir. Daha sonra
elektrodepozisyon yöntemi ile bu alttaşlar üzerinde Nikel (Ni) nanoyapılar büyütülmüştür.
Elektrodeposizyon sırasında akım yoğunluğu, çözelti pH’ı ve sıcaklığı sabit tutulurken,
birikim süresi 10-50 dakika arasında değiştirilmiştir. Böylece birikim süresine bağlı olarak
Ni/PSi yapıların değişimi ve yapısal özellikleri araştırılmıştır. Birikim süresinin Ni
nanoyapıların büyümesi üzerine etkisi, X-ışını kırınımı (XRD) ve Taramalı elektron
mikroskobu (SEM) ile sistematik olarak karakterize edilmiştir. XRD analizi, Nikel
nanoyapıların kristal kalitesinin birikim süresine bağlı olarak arttığını göstermektedir. Yüksek
şiddet ve dar genişlikli XRD kırınım pikleri büyütülen Ni nanoyapıların iyi kristalliğe sahip
olduğunu göstermektedir. Ayrıca, XRD kırınım pikleri gözenekli silisyum taşıyıcılar üzerinde
büyütülen Ni nanoyapıların (Ni/PS) doğal polikristal yapısını işaret eder. SEM analizleri ise
süre arttıkça Ni nanoyapıların gözenekli silikon üzerinde homojen dağılımının meydana
geldiğini göstermiştir. Özellikle 40-50 dakikalarda elde edilen daha iyi kristal kalitesine sahip
örneklerin SEM görüntülerinde gözenekli silikon taşıyıcılar üzerinde ince bir Ni film katmanı
oluştuğu görülmektedir. Sonuç olarak, XRD ve SEM analizlerinden 40 ve 50 dakikada elde
edilen Ni/PSi sistemlerinin daha iyi yapısal özellikler sergilediği görülmüştür. Bu Ni/PSi
nanoyapıları özellikle gaz sensörlerinin, fotokatalitiklerin ve optoelektronik cihazların
üretilmesinde potansiyel olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Nikel Nanoyapılar; Elektrodepozisyon; Birikim Süresi
Abstract
Nickel (Ni) is a conductive material with face-centered cubic (fcc) crystal structure and has an
important place in the literature due to its interesting physical properties. There are several
methods in the literature for the production of nickel nanostructures. In this study, Ni
nanostructures were grown on porous silicon substrates by electrodeposition method.
Electrodeposition method is very advantageous and preferred because of it is simple, cost
effective and has a wide range of parameters. In this study, firstly porous silicon substrates
were obtained by anodization method using n type Si (100) wafers. All substrates were
produced at the same anodization parameters with a current density of 60 mA and 30 min.
After then Nickel (Ni) nanostructures were growned on these substrates by electrodeposition
method. During electrodeposition, current density, solution pH and temperature were kept
constant, while deposition time was changed between 10-50 minutes. In this way, changes
and structural properties of Ni / PSi structures were investigated depending on the deposition
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period. The effect of deposition time on the growth of Ni nanostructures was systematically
characterized by X-ray diffraction (XRD) and Scanning electron microscopy (SEM). XRD
analysis shows that the crystal quality of nickel nanostructures increases with deposition time.
XRD diffraction peaks with high intensity and narrow width show that the Ni nanostructures
grown have good crystallinity. Furthermore, XRD diffraction peaks indicate the natural
polycrystalline structure of Ni nanostructures (Ni / PSi) grown on porous silicon substrates.
SEM analysis showed that homogeneous distribution of Ni nanostructures on porous silicon
was formed as time increased. In particular, SEM images of samples with better crystal
quality obtained at 40-50 minutes show that a thin Ni film layer forms on porous silicon
carriers. As a result, it was observed from XRD and SEM analyzes that Ni / PSi systems
obtained at 40 and 50 minutes showed better structural properties. These Ni/PSi
nanostructures can potentially be used in particular in the production of gas sensors,
photocatalytics and optoelectronic devices.
Keywords: Nickel Nanostructures; Elektrodeposition; Deposition Time
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TOPRAKSIZ MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI UYGULAMALARIN
YAPRAK NİTRAT İÇERİĞİNE ETKİLERİ
Özgün ÜNAY
Zir. Müh., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Gölgen Bahar ÖZTEKİN
Doç. Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Özet
Yaprakları yenilen sebzelerin nitrat içeriği insan sağlığı açısından önemli problemlere neden
olmaktadır. Bu nedenle yaprakları yenen sebzelerde nitrat içeriğini azaltmaya yönelik
uygulamalar önem taşımaktadır. Teknelerde, havalandırmalı besin solüsyonu üzerine
yerleştirilen köpük viyollerde yürütülen bu çalışmada, farklı uygulamaların marul
yapraklarında nitrat içeriği üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Hazır fide
firmasından temin edilen Crunchita RZ (41-101) marul fideleri 04.04.2019 tarihinde yüzen su
kültürüne aktarılmıştır. Dikimden 1 hafta sonra fidelere nitrat azaltıcı uygulamalar (1. makro
elementlerde %50 azaltma, 2. besin solüsyonunu %50 seyreltme, 3. hasattan 1 hafta önce suda
bekletme, 4. besin solüsyonunu havalandırma, 5. tuz uygulaması) uygulanmıştır. Kontrol
bitkileri marul için kullanılan standart besin solüsyonunda (mg/L: N 150, P 50, K 150, Ca
150, Mg 50, Fe 5.0, Mn 0.50, Zn 0.05, B 0.50, Cu 0.03, Mo 0.02) yetiştirilmiş ve hiçbir
uygulamaya tabi tutulmamıştır. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine uygun olarak 3
tekrarlı kurulmuş, bitkiler 16.05.2019 tarihinde hasat edilmiş ve verim değerleri alındıktan
sonra, kalite analizleri yapılmıştır. Elde edilen veriler, besin solüsyonunda makro elementleri
azaltmanın, besin solüsyonunu seyreltmenin ve tuz uygulamasının verim değerlerini kontrole
göre azalttığını; oksijen uygulaması ve son hafta suda yetiştirilen bitkilerin en yüksek verim
değerlerine sahip olduğunu; tüm uygulamaların kontrole göre yaprak nitrat içeriğini azalttığını
ancak en düşük yaprak nitrat içeriğinin hasattan önceki bir hafta suda tutulan bitkilerden
alındığını göstermiştir. Denemeye alınan uygulamalar arasında artan verim, kalite ve azalan
nitrat içeriği nedeniyle bitkilerin hasattan önceki bir hafta suda tutulmasının en uygun yöntem
olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lactuca sativa, Topraksız Tarım, Yüzen Su Kültürü, Verim, NO3

68

6

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU ÖZET KİTABI

TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGUSUNUN
YOKSULLUK VE EĞİTİM PARAMETRELERİ İLE İNCELENMESİ
INVESTIGATION WİTH THE POVERTY AND TRAINING PARAMETERS OF CASES
OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN TURKEY THE SCALE
Güller ŞAHİN
Dr., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Hüseyin YILDIRIM
Doktora Öğrencisi, Malatya İnönü Üniversitesi
Özet
Kadına yönelik şiddet olgusu, yüzyıllar boyunca gelişmiş, az gelişmiş ve gelişmekte olan tüm
ülkelerde gözlemlenen yaşamsal bir olaydır. Bununla birlikte gelir seviyesi düşük ülkelerde
sorunun daha yaygın olmasının nedenlerinden birisi, kadınlara fiziksel, cinsel, duygusal ve
ekonomik şiddet uygulayan erkeklere tolerans gösteren kültürel normların varlığıdır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (2019) tahminleri, dünyadaki kadınların yaklaşık üçte birinin
yaşamları boyunca hem fiziksel hem de cinsel şiddete maruz kaldığını göstermektedir. Kadın
haklarının ihlaline neden olan kadına yönelik şiddetin çoğu, eş şiddetinden
kaynaklanmaktadır. Küresel olarak, kadın cinayetlerinin %38’i eş tarafından işlenmektedir.
Bu çalışmada, Türkiye ölçeğinde kadına yönelik aile içi şiddet olgusu, yoksulluk ve eğitim
parametreleri kullanılarak incelenmiştir. Kadına yönelik aile içi şiddetin boyutları, fiziksel
veya cinsel, duygusal ve ekonomik şiddet başlıkları altında ele alınmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018 yılı verilerine göre, nüfusun
%49.8’ini kadınlar, %50.2’sini erkekler oluşturmaktadır. Kadın nüfusun en yoğun olduğu
bölge Batı Anadolu (%50.39), erkek nüfusun en yoğun olduğu bölge ise Ortadoğu Anadolu
(%51.10) Bölgesi’dir. 2017 yılında kişi başına GSYH’nin Düzey-1 bölgeleri bazında
yüksekten düşüğe doğru sıralaması: İstanbul, Doğu Marmara, Batı Anadolu, Batı Marmara,
Ege, Akdeniz, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu,
Güneydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu şeklindedir.
TÜİK (2008) verilerine göre, yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya birlikte olduğu
kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddet görmüş kadınların oranı %41.9’dur. Şiddet oranının en
yüksek olduğu bölge Kuzeydoğu Anadolu (%57.1), en düşük olduğu bölge ise Batı Marmara
(%26.2) bölgesidir. Refah düzeyine göre değerlendirmede, düşük gelirli kadınların
%49.9’unun, orta gelirli kadınların %41.6’sının, yüksek gelirli kadınların ise %28.7’sinin
fiziksel/cinsel şiddete maruz kaldığı görülmektedir. Veriler, çalışan kadınların (%44.1),
çalışmayan kadınlardan (%41.1) daha fazla fiziksel/cinsel şiddet yaşadığını belirtmektedir.
Eğitimsiz ya da ilköğretimi bitirmemiş kadınların %55.8’i; ilköğretimin birinci kademesini
bitirmiş kadınların %42.2’si; ilköğretimin ikinci kademesini bitirmiş kadınların %38.4’ü; lise
ve üzeri mezun kadınların %27.2’si fiziksel/cinsel şiddete maruz kalmaktadır.
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Yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel şiddet gören
kadınların yüzdesi (39.0), cinsel şiddet gören kadınların yüzdesinden (15.3) fazladır. Söz
konusu durum, cinsel şiddetin yaşandığı durumların çoğunda fiziksel şiddetin de yaşandığını
ve şiddetin farklı biçimlerinin genellikle birlikte görüldüğünü ifade etmektedir.
Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den yaşamının herhangi bir döneminde duygusal
şiddet/istismar yaşayan kadınların yüzdesi, 43.9’dur. Bu yüzde dağılımının en yüksek olduğu
bölge Kuzeydoğu Anadolu (%54.6), en düşük olduğu bölge ise Batı Marmara (%31.6)
bölgesidir. Duygusal şiddetin yaş grubu yükselişine paralel olarak arttığı; eğitim düzeyi ve
refah düzeyi yükselişinde ise genel olarak azaldığı görülmektedir. Aynı zamanda çalışan
kadınlar (%36.6), çalışmayan kadınlara oranla (%41.6) daha az duygusal şiddet yaşamaktadır.
Yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den farklı ekonomik
şiddet/istismar içeren davranışları yaşamış kadınların yüzde dağılımına bakıldığında:
Kadınların işten çıkmasına neden olma veya çalışmasına engel olma oranının %23.4;
kadınlara ev ihtiyaçları için para vermeme oranının %8.1; kadınların gelirinin elinden alınma
oranının ise %3.9 olduğu görülmektedir. Ekonomik şiddetin boyutlarını açıklayan her üç
sınıflandırma için ilköğretimin ikinci kademesini bitirmiş kadınların yüzdesi daha yüksektir.
Refah düzeyi orta derecede olan kadınların işten çıkmasına neden olma veya çalışmasına
engel olma (%26); refah düzeyi düşük kadınlarda ise ev ihtiyaçları için para vermeme (%9.5)
ve gelirin elinden alınması (%4.9) daha sık görülmektedir.
Genel bir değerlendirme yapıldığında; düşük eğitim ve refah seviyeleri, çocuklukta kötü
muameleye maruz kalma öyküsü ve aile içi şiddete tanık olma, evlilik uyuşmazlığı ve
memnuniyetsizlik, aile içi iletişimde zorluklar, anti-sosyal kişilik bozukluğu, alkol ve
uyuşturucunun zararlı kullanımı, kadınların şiddeti kabul etme tutumları, erkeklere daha
yüksek ve kadınlara daha düşük statüye imtiyaz veren cinsiyet normları, kadınların düşük
düzeyde ücretli istihdama erişimi durumlarında şiddete maruz kalma olasılığının daha yüksek
olduğu söylenebilmektedir.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede ilk aşamada şiddetin ortadan kaldırılması, eğer bu
mümkün değilse sonraki aşamada önleme ve müdahale stratejilerinin uygulanması
gerekmektedir. Önleme ve müdahale stratejileri: Aile ve sosyal hizmetler, sağlık, psikoloji ve
sosyoloji alanlarında uzman kişilerin ev ziyaret programlarını ve danışmanlık hizmetlerini;
kadınları toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili ekonomik ve sosyal beceri eğitimi kombinasyonu
yoluyla güçlendirmeyi; çiftler arasında iletişimi ve ilişki becerilerini geliştirmeyi; alkol ve
uyuşturucu erişimini ve zararlı kullanımlarını azaltmayı; eşit olmayan toplumsal cinsiyet ve
güç ilişkileri hakkında eleştirel yansımalar oluşturmak için toplumsal mobilizasyonu; kadın ve
erkeklerle grup bazlı katılımcı eğitim yoluyla zararlı sosyal normları dönüştürmeyi
içermelidir.
Kalıcı bir değişim yaratmak içinse, eğitim ve öğretimin her aşamasında verilecek zorunlu
dersler ile cinsiyet eşitliği bilincini sürekli hale getirmek, cinsiyet eşitliğini teşvik eden ulusal
plan ve politikalar geliştirmek ve uygulamak, ayrıca kadına yönelik şiddeti engellemeye
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yönelik daha ağır cezalar içeren yasalar çıkarmak önemlidir. Bu yasa ve politikalarla
kadınların ücretli istihdama erişimi de düzenlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Yoksulluk, Eğitim, Türkiye
Abstract
The phenomenon of violence against women is a vital phenomenon observed in all developed,
underdeveloped and developing countries for centuries. However, one of the reasons why the
problem is more common in low-income countries is the existence of cultural norms that
tolerate men who commit physical, sexual, emotional and economic violence to women.
The World Health Organization (2019) estimates that approximately one-third of women in
the world are subjected to both physical and sexual violence throughout their lives. Much of
the violence against women that violates women’s rights stems from spousal violence.
Globally, 38% of female murders are committed by spouses.
In this study, cases of domestic violence against women in Turkey scale, poverty and
education were examined using parameters. The dimensions of domestic violence against
women are discussed under the headings of physical or sexual, emotional and economic
violence.
Turkey Statistical Institute (TSI), according to data from 2018, 49.8% of the population,
women constitute 50.2% men. The region with the highest female population is West Anatolia
(50.39%) and the region with the highest male population is Middle East Anatolia (51.10%).
The ranking of GDP per capita from high to low in terms of Level-1 regions in 2017: Istanbul,
Eastern Marmara, Western Anatolia, Western Marmara, Aegean, Mediterranean, Central
Anatolia, Eastern Black Sea, Western Black Sea, Northeast Anatolia, Southeast Anatolia and
Middle East Anatolia .
According to TSI (2008) data, the rate of women who have been subjected to physical or
sexual violence by their spouse or partner (s) at any time in their lives is 41.9%. The region
with the highest rate of violence is Northeast Anatolia (57.1%) and the lowest region is West
Marmara (26.2%). According to the welfare level, 49.9% of low-income women, 41.6% of
middle-income women and 28.7% of high-income women were exposed to physical / sexual
violence. The data indicate that working women (44.1%) experience more physical / sexual
violence than non-working women (41.1%). 55.8% of women who have no education or who
have not completed primary education; 42.2% of women who completed the first level of
primary education; 38.4% of the women who completed the second level of primary
education; 27.2% of women graduated from high school and above are exposed to physical /
sexual violence.
The percentage of women who have experienced physical violence (39.0) from their spouse
or partner (s) at any time in their lives is higher than the percentage (15.3) of women who
have experienced sexual violence. It states that in most cases of sexual violence, physical
violence is also experienced and different forms of violence are often seen together.
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The percentage of women experiencing emotional violence / abuse from their spouse or
partner (s) at any time in their lives is 43.9. Northeast Anatolia (54.6%) is the region with the
highest percentage distribution and West Marmara (31.6%) is the region with the lowest
percentage. Emotional violence increased in parallel with the rise in age group; it is observed
that education level and welfare level increase in general. At the same time, working women
(36.6%) experience less emotional violence than non-working women (41.6%).
Looking at the percentage distribution of women who have experienced economic violence /
abuse that differs from their spouse or partner (s) at any time in their lives: 23.4% of women
are forced to leave or stop working; the rate of not giving women money for household needs
is 8.1%; it is seen that the rate of women’s income being taken away is 3.9%. For all three
classifications explaining the extent of economic violence, the percentage of women who
have completed the second stage of primary education is higher. Causing women with
moderate levels of welfare to be fired or prevent them from working (26%); for women with
low levels of wealth, non-payment for household needs (9.5%) and the elimination of income
(4.9%) are more common.
When a general evaluation is made; low levels of education and welfare, a history of
childhood maltreatment and witnessing domestic violence, marital conflict and dissatisfaction,
difficulties in family communication, anti-social personality disorder, harmful use of alcohol
and drugs, women’s attitudes towards accepting violence, and gender norms that give women
privileges of lower status, and women are more likely to be exposed to violence in cases of 72
low access to paid employment.
In the first phase of the fight against violence against women, violence should be abolished,
and if this is not possible, prevention and intervention strategies should be implemented in the
next phase. Prevention and intervention strategies include home visit programs and
counseling services for experts in the fields of family and social services, health, psychology
and sociology; empower women through a combination of economic and social skills training
on gender equality; improving communication and relationship skills between couples; to
reduce alcohol and drug access and harmful uses; social mobilization to create critical
reflections on unequal gender and power relations; it should involve transforming harmful
social norms through group-based participatory training with women and men.
In order to create a lasting change, it is important to sustain the awareness of gender equality,
to develop and implement national plans and policies that promote gender equality, and to
adopt more severe penalties to prevent violence against women. These laws and policies
should also regulate women’s access to paid employment.
Keywords: Violence Against Women, Poverty, Education, Turkey
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IPAT MODELİ ÇERÇEVESİNDE ÇEVRESEL ETKİLERİN İTİCİ GÜÇLERİNİN
ARAŞTIRILMASI: ÇİN ÖRNEĞİ
INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL IMPACTS IN THE FRAMEWORK OF IPAT
MODEL: CHINA EXAMPLE
Güller ŞAHİN
Dr., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, drgullersahin@gmail.com
Hüseyin YILDIRIM
Doktora Öğrencisi, Malatya İnönü Üniversitesi, yldrmhsyn@yandex.com
Özet
Günümüzde ülkelerin karşı karşıya kaldığı ve mücadele etmek zorunda olduğu en önemli
konulardan birisi hiç kuşkusuz iklim değişikliğidir. İnsan faaliyetlerinin neden olduğu küresel
ısınma ve bu durumun yaratacağı olası felaketler hakkında dünyada geniş bir konsensüs
bulunmaktadır. Düşük karbonlu bir ekonomik büyümenin sağlanabilmesine yönelik sera gazı
salınımlarının azaltılması gerekliliği, ülkeleri yeni standartlar belirlemeye zorlamakta ve bu
ülkelerdeki ekonomik ve politik faaliyetleri kısıtlamaktadır. Ülkelerin çoğunun iklim
değişikliği konusundaki uluslararası müzakerelere katılmaları ve gelecekteki sera gazı
salınımlarını azaltma seçeneklerini daha fazla incelemeye başlamaları konunun önemine işaret
etmektedir. Bu durumun en iyi örneklerinden birisini Çin oluşturmaktadır.
Dünyanın Ekonomik Görünümü Raporu (2018) istatistiki verileri, Çin’in 13.407 milyar dolar
GSYH büyüklüğüyle dünya sıralamasında 2. sırada yer aldığını ve GSYH’deki değişiminin
%6.6 olduğunu göstermektedir. Yaklaşık 1 milyar 400 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük
nüfusuna sahip ülkesi olan Çin’in CO2 salınımları, yıllar içerisinde hızlı ekonomik büyüme ile
birlikte keskin bir şekilde yükselmiştir. Dünya Enerji İstatistikleri Raporu (2019) verilerine
göre, 2000-2017 döneminde CO2 salınımları dünyada 1 kat artarken, Çin’de 2.5 kat artmıştır.
2018 yılında CO2 salınımları dünyada 2 kat, Çin’de 2.2 kat artış göstermiştir. 2018 yılındaki
%27.8’lik oran ile Çin dünyanın en büyük CO2 salınımı üreten ülkesi haline gelmiştir.
Açıklanan veriler, araştırmanın çıkış noktasına dayanak oluşturmuştur.
IPAT modeli, çevresel etkileri açıklayan güçleri belirlemeye yönelik olarak çevre, nüfus,
refah ve teknoloji arasındaki ilişkiyi incelemek için 1970’lerden itibaren yaygın olarak
kullanılan bir yöntemdir. Model, insan faaliyetleri ve çevre arasındaki ilişkileri tahmin
etmektedir. Modelde, çevreye etkisi olan faktörler üç başlıkta sınıflandırılmaktadır: Nüfus (P),
tüketim veya üretim modelleriyle temsil edilen Refah (A) ve tüketim veya üretim birimi
başına çevresel etkiler olarak Teknoloji (T). Her bir faktörün çevre üzerinde orantılı etkilere
sahip olduğu varsayılmaktadır.
Bu araştırmanın amacı, 1971-2014 dönemi içerisinde Çin’deki CO2 salınımlarının itici
güçlerinin IPAT yöntemi kullanılarak analiz edilmesidir. Amaç kapsamında, CO2 salınımları,
nüfus, refah ve teknoloji değişkenleri arasındaki ilişki için Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif
(ARDL) Sınır Testi metodolojisi izlenmiştir.
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Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök sınama bulguları,
serilerin düzeyde I(0) ve birinci fark düzeylerinde I(1) birim kök içermediğini göstermiştir.
Akaike bilgi ölçütüne göre 3 gecikme uzunluğunda kurulan modelde Sınır Testi 𝐹𝐹 istatistiği
bulgusu (2.85), değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin; hata düzeltme katsayısı bulgusu
(-0.59) ise kısa dönemli ilişkinin bilgisini vermiştir. Kurulan modellerin uygunluğunu
açıklayan normallik, otokorelasyon, değişen varyans ve istikrarlılık koşullarının sağlandığı
durumda, katsayılar tablosundan ulaşılan uzun ve kısa dönemli ilişkide nüfus, ekonomik
büyüme ve teknolojinin CO2 salınımlarını artırdığı görülmüştür. Hem uzun hem de kısa
dönemli ilişkide gelir düzeyindeki ve nüfustaki artış, CO2 salınımlarının en büyük itici
güçleridir. Uzun dönemli elastikiyetlerde nüfustaki %1’lik bir artış, CO2 salınımlarını %1.30;
gelirdeki %1’lik bir artış %1.37; teknolojideki %1’lik bir artış ise %1.01 oranında
yükseltmektedir. Kısa dönemli elastikiyetlerde ise nüfustaki %1’lik bir artış, CO2
salınımlarını %1.34; gelirdeki %1’lik bir artış %1.74; teknolojideki %1’lik bir artış ise %0.56
oranında artırmaktadır.
Ulaşılan sonuçlara göre, karar vericilerin küresel ısınma konusunda etkin politikalar
oluşturabilmesi için nüfus, gelir ve teknolojiyi birlikte ele almaları gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: CO2 Salınımları, IPAT Modeli, Çin, ARDL Sınır Testi Metodolojisi
Abstract
One of the most important issues that countries face and must face today is climate change.
There is widespread consensus in the world about the global warming caused by human
activities and the possible disasters that this may cause. The need to reduce greenhouse gas
emissions in order to achieve low carbon economic growth forces countries to set new
standards and restricts economic and political activities in these countries. The fact that most
countries participate in international negotiations on climate change and begin to explore
further options for reducing future greenhouse gas emissions points to the importance of this
issue. China is one of the best examples of this situation.
Statistical data of the World Economic Outlook Report (2018) show that China ranks 2nd in
the world ranking with a GDP size of $ 13,407 billion and the change in GDP is 6.6%. China,
the country with the largest population in the world with a population of approximately 1
billion 400 million, has increased sharply with the rapid economic growth over the years.
According to the Statistics Review of World Energy (2019), CO2 emissions increased by a
factor of 1 in the world in the period 2000-2017, while it increased by 2.5 times in China. In
2018, CO2 emissions increased twice in the world and 2.2 times in China. With 27.8% in
2018, China has become the world’s largest CO2-emitting country. The described data
provided the basis for the starting point of the study.
The IPAT model has been widely used since the 1970s to examine the relationship between
environment, population, welfare and technology to identify the forces that explain
environmental impacts. The model estimates the relationship between human activities and
the environment. In the model, the environmental impact factors are categorized under three
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headings: Population (P), Affluence (A) represented by consumption or production models,
and Technology (T) as environmental impacts per consumption or production unit. It is
assumed that each factor has a proportional impact on the environment.
The aim of this study is to analyze the driving forces of CO2 emissions in China during the
1971-2014 periods using the IPAT method. Within the scope of the objective, Autoregressive
Distributed Lag (ARDL) Bound Test methodology was followed for the relationship between
CO2 emissions, population, affluence and technology variables.
Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root test findings showed that
the series did not contain I (0) at the level and I (1) at the first difference levels. According to
Akaike information criterion the model has 3 delay lengths, the Bound Test F statistic (2.85)
was used to determine the long-term relationship between variables; the error correction
coefficient (-0.59) gave information about the short-term relationship. In cases where
normality, autocorrelation, heteroscedasticity and stability conditions are provided to explain
the suitability of the established models, it is observed that population, economic growth and
technology increase CO2 emissions in the long and short term relationship reached from the
coefficients table. The increase in income level and population in both the long and short term
relationship are the major drivers of CO2 emissions. In long-term elasticity, a 1% increase in
population increased CO2 emissions by 1.30%; a 1% increase in income 1.37%; a 1% increase
in technology increases 1.01%. In short-term elasticity, a 1% increase in the population, CO2
emissions 1.34%; a 1% increase in revenue 1.74%; a 1% increase in technology increases by
0.56%.
According to the results, decision makers need to address population, income and technology
together in order to form effective policies on global warming.
Keywords: CO2 Emissions, IPAT Model, China, ARDL Bound Test Methodology
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TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN BORÇLANMA YETKİLERİ VE YEREL
ÖZERKLİKLERİ
Gülsüm GÜRLER HAZMAN
Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi
Özet
Bir ülkedeki yerel demokrasinin temel göstergesi; özerk ve demokratik yerel yönetim
kurumunun varlığıdır. Yerel demokrasi için önemli olan özerkliğin ne kadar işler olduğu ve
ne düzeyde uygulanabilir olduğunun ortaya konması gerekmektedir. Çünkü özerkliğin ne
kadar mümkün olduğu da bir tartışma konusudur. Özerk yerel yönetim kurumu, sunduğu
hizmetler üzerinde uygulanabilir kararlar alma ve bunları uygulamak için gerekli kaynağı
sağlama ve örgütlenme olanağına sahip olmaktadır. Özellikle yerel yönetimler için önemli bir
sorun olan gelir yetersizliği dikkate alındığında, ne kadar özerk oldukları ortaya konmalıdır.
Yerel yönetimlerin gelirleri arasında; vergiler yoluyla sağlanan gelirler, bağış ve yardımlar,
şerefiye, harç ve harcamalara iştirakler, ticari ve sınai işletmelerin ürün satış gelirleri,
borçlanmalar, emlak gelirleri ve genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylar yer
almaktadır.
Yerel yönetimler için özerkliğin temel nedeni, sunulacak hizmetlerin en iyi şekilde halka
ulaştırılmasının sağlanmasıdır. Çünkü özerklik, hizmetlerin etkin, ucuz ve basit sunulmasını
sağlayarak bürokrasiyi azaltabilir. Böylece kaynakların daha etkin ve verimli kullanımı
sağlanabilir. Ancak tüm bu şartlar gerçekleşirken, bazı kişi ve gruplara yan çıkarlar sağlamak
asla amaç olarak düşünülmemelidir. Özerkliğin amacı, bazı kişi ve gruplara otorite sağlamak
değildir. Bu açıdan özerk kuruluşun denetimi, hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için
bir araçtır. Mahalli idareler, özerk yerinden yönetim idareleri olarak kurulmalarına rağmen
merkezden tamamen bağımsız değildirler. Bu uygulamadaki amaç, merkezi idare olan ilişkide
merkezi idarenin egemenliğini korunmaktır.
Borçlanma yerel yönetimlerin gelirleri arasında yer almaktadır. Özellikle belli amaçlar için
tahsis edilen bu borçlar, olağanüstü gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Yerel
yönetimler, yerel hizmetler için gerekli tesis ve sermaye yatırımlarını karşılamakta borçlanma
yoluna başvurabilmektedir. Bu konuda yasal düzenlemeler de mevcuttur. Ancak, dış
borçlanmalar sadece yatırım programında yer alan projelerin finansmanı amacıyla yapılabilir.
Yerel yönetimlerin borçlanma olanakları ve serbestliğinin sınırlanmasının yanında, bu
birimlerin dış borçlanmaları genellikle hazine kefaleti ile gerçekleştirilir. Ancak şu da bir
gerçektir ki, özellikle belediyelerin yüksek faizli borçlarını geri ödemeleri önemli bir sorun
olmaktadır. Tasarlanan çalışma ile belediyelerin borçlanma yetkilerinin sınırları ortaya
konacak ve günümüzde belediyelerin borçlanma konusunda ne kadar özerk bir yapıda
oldukları ifade edilecektir. Özellikle uluslar arası karşılaştırmalar ile mevzuattaki mevcut
durum değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yerel Özerklik, Vesayet Denetimi, Belediye Gelirleri
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KAMUSAL YOLSUZLUK: KAMUSAL YOLSUZLUĞU ETKİLEYEN
BAZI TEMEL UNSURLAR
Gülsüm GÜRLER HAZMAN
Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi
Özet
Ekonomi literatüründe yolsuzluk olgusunu ele alan çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu
çalışmalarda özellikle yozlaşma ve ekonomik büyüme üzerinde odaklanılmıştır. Genel olarak
yozlaşmanın temel etkenleri üzerinde durulmakta ve bazı kurumsal yapı belirleyicileri ile
ilişkisi araştırılmıştır. Çok az sayıda çalışmada, yolsuzluk ve politik istikrar ilişkisi
araştırılmış olmakla birlikte, OECD ülkeleri nezdinde kamusal etkililiği dikkate alan
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı tahmin
edilmektedir. Politik istikrar, yolsuzluk ve diğer temel değişenler arasındaki ilişkiyi tespit
etmeyi amaçlayan bu çalışmada 2004–2015 dönemini kapsayan toplam 33 OECD ülkesi için
panel veri analizleri kullanılmıştır. Modele kontrol değişkenler olarak işsizlik oranı, kişi başı
GSMH ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının GSMH içindeki payları dahil edilmiştir.
Im, Pesaran, Shin (2003) birim kök testleri ve Levin, Lin, Chu (2002) birim kök testleri
kullanılmış ve tüm değişkenlerin düzeyde durağan oldukları anlaşılmıştır. Yapılan Hausman
test sonucunun elde edilen olasılık değerinin %5’in üzerinde olması, yatay kesitler bazında ve
zaman boyutunda rastsal etkiler gözlendiğine işaret etmiş, bu yüzden panel regresyon analizi
iki yönlü rastsal etkiler yöntemi ile analiz edilmiştir.
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Uygulama olarak panel birim kök testleri panel eşbütünleşme testleri, Granger Nedensellik
testi kullanılarak, değişkenler arasındaki nedenselliğin yönü tespit edilmiştir. Serilerin JargueBeta testi sonucuna göre p değerleri 0.05 değerinden küçük olduğundan serilerin normal
dağılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca istatistikler hesaplanırken optimal gecikme uzunluğunun
tespiti için yapılan LR, FPE, AIC, SC, HQ testlerinin tamamında, gecikme uzunluğunun 3
olduğu tespit edilmiştir. Serilerin durağanlık sınamasında, 1. fark değerinde durağan oldukları
gözlenmiş. Yapılan Johansen Cointegration testi ile eşbütünleşme olduğu tespit edildiğinden
yani uzun dönemli ilişkinin geçerliliği ortaya konduğundan, seriler arasındaki tek yönlü
nedensellik sınaması yapılabilir. Uzun dönemli ilişkilerin elde edilmesi değişkenler arasında
en azından tek yönlü nedensellik ilişkisinin geçerli olduğunu beklememizi gerektirir. Yapılan
Granger Nedensellik testi sonucuna göre tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre, yolsuzluk üzerinde kamusal etkililiğin, işsizliğin, kişi başı
GSMH’nın istatistiki olarak anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Kamusal etkililiğin ve kişi
başı GSMH’nın artması yozlaşmayı düşürürken, işsizlik arttıkça yolsuzluk da artmaktadır.
Anahtar kelimeler: Politik İstikrar, Panel Veri Analizi, Yolsuzluk
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1980 SONRASI KIR SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI
Hakan ARSLAN
Doç. Dr. ,Uşak Üniversitesi, ŞBP
Özet
Dünyadaki kır sosyolojisi literatürünü üç başlık altında kategorize etmek mümkündür:
Amerikan ya da geleneksel kır sosyolojisi; Tarım sorunu ve köylülük analizleri ve Güncel
tarım tartışmaları.
Türkiye’deki kır/köy sosyolojisi çalışmalarını ise, Türkiye’de sosyolojinin gelişimine de
paralel olmak üzere, beş dönem halinde incelemek mümkündür: Kuruluş dönemi, 1940’lar,
1950’ler, 1960-1979 arası dönem ve 1980’den bugüne.
Bu bildirinin amacı 1980’den bugüne kadar Türkiye’de yapılmış ve kır sosyolojisi disiplini
içerisinde değerlendirilebilecek olan çalışmalarda öne çıkan konu, kavram ve yaklaşımları
incelemektir. Bu çerçevede konuyla ilgili dönemsel literatür incelenmiş ve bu dönemi diğer
dönemlerden ayıran özellikler belirlenmiştir.
Sözkonusu dönemde gerçekleştirilen kır çalışmaları kendi içerisinde iki alt döneme ayrılabilir.
2000’e kadar süren ilk alt dönemde kır sosyolojisi disiplini içerisinde ele alınabilecek çalışma
sayısı oldukça azdır. Bu dönemdeki çalışmalar ağırlıklı olarak yüksek lisans ve doktora tezleri
olarak üretilmiştir. Kır sosyolojisi alanındaki alan araştırmalarının azalmasını, 12 Eylül 1980
darbesinin etkilerinin yanısıra, sosyolojik ilginin küreselleşme, postmodernizm gibi teorik
konulara kaymasına bağlamak mümkündür.
2000’den sonraki dönemde ise yeni üniversitelerin kurulması, sosyoloji bölümlerinin
açılması, bu bölümlerde istihdam edilen sosyolog ve lisansüstü düzeyde eğitim alan öğrenci
78
sayılarındaki yükseliş sosyolojik araştırmaların da sayısal olarak artmasını sağlamıştır. Bu
faktörlerle birlikte, 2000 sonrasında akademik dergiciliğin gelişmesi, bilimsel
sempozyumların sayısının artması, aynı zamanda kırsal alanlara ulaşımın kolaylaşması ve
önemli bir faktör olarak istatistik paket programlarındaki gelişmeler gibi unsurların da
etkisiyle, sosyolojinin diğer alt disiplinlerinde olduğu gibi kır sosyolojisi çalışmalarında da
artışlar yaşanmıştır. Ancak bu sayısal artışın nitelik bakımından da bir yükseliş içerdiğini
ifade etmek kolay değildir. Daha önceki dönemlerde araştırmacıların köylere gidip bir süre
orada yaşayarak elde ettikleri verilerin hem nicel hem de nitel analizlerini içeren
araştırmalarının yerini daha çok belirli anketlerin uygulandığı ve incelikli istatistiki analiz
içermekle birlikte sosyolojik analizlerin nispeten zayıf kaldığı çalışmalar almıştır.
Bununla birlikte, 1980’den bugüne kır sosyolojisi çalışmalarında konu çeşitliliğinin artması
ve oransal olarak sınırlı kalsa da dünya literatürüyle bağlantı kuran ve dikkatli gözlemleri
içeren önemli çalışmalar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kır Sosyolojisi, Alan Araştırmaları, 1980 sonrası
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KOMŞU: BİZDEN BİRİ Mİ, OLAĞAN ŞÜPHELİ Mİ?
Hakan ARSLAN
Doç. Dr. ,Uşak Üniversitesi, ŞBP
Özet
İnsanlık tarihi boyunca komşuluk, sosyal ilişkilerin şekillenmesinde odak noktası olmuştur.
Komşuluk ilişkisi verili bir mekanda yerleşik olan haneler arasında gerçekleşir. Ancak bu
mekanın gerek fiziksel gerekse sosyal olarak kuruluşu sosyo-ekonomik, etnik, inançsal vs.
aidiyetlerle yakından ilgilidir. Tarihsel olarak bakıldığında da, komşuluk birimleri olan
mahallelerin, köylerin kuruluşu bu tür aidiyetlerle belirlenmiştir. Farklı etnik kökenden gelen,
farklı inançlara sahip cemaatlerin yaşadığı mahallelerin birbirinden duvarlarla ayrılması bile
tarihi kentlerde kolayca gözlenebilir. Dolayısıyla geleneksel mahallelerin oluşumu ve
komşuluğun tesisinin benzerlikler üzerinden gerçekleştiğini söylemek mümkündür.
Komşuluk, tanımı gereği mekânsal bir yakınlığı işaret etse de, mekansallıktan öte sosyal bir
yakınlık üzerinde şekillenmektedir.
Böyle olduğu için de komşuluk genellikle “ideal bir sosyal form” olarak görülmüştür. İyi
günde, kötü günde birlikte olan, yardımlaşan, birbirini candan seven, ayrı görmeyen,
dışlamayan insanlarca kurulan bir sosyal ilişki biçimi olarak idealleştirilmiştir. Hatta
günümüzde, komşuluğun giderek zayıfladığı algısından da hareketle, yitip giden geçmişi
simgeleyen bir mit halini almıştır.
Komşuluk, “güven” üzerine kurulu bir ilişkidir. Komşu, kolaylıkla evin içine girebilen bir aile
üyesi, hane içi konulara dahil olabilen bir sırdaş ve dış dünyadan gelen “tehdit”lere karşı bir
müttefik olmuştur. Komşular arasında çıkan çatışmaların (sıklıkla tanık olunmuştur) en açık
79
nedeni de çoğunlukla bu yakınlıktan kaynaklanmıştır. Ancak günümüzde komşuya atfedilen
rollerin giderek azaldığı, komşunun hayatımızdaki yerinin zayıfladığı görülmektedir. Yakınlık
yerini uzaklığa, güven ise güvensizliğe bırakmaktadır.
Bu çalışmada komşuluğun gündelik yaşamımızdaki yerinin giderek azalmasının nedenlerinin
sosyolojik çözümlemesi yapılmak istenmektedir. Bu bağlamda mahalle biriminin değişen
tipolojisinden, kentin heterojen yapısına, suç korkusundan, kitle iletişim araçlarının etkisine
kadar komşuluk ilişkileri üzerinde etkili faktörler ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Komşuluk, Mahalle, Kent, Güven, Suç Korkusu

7
9

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU ÖZET KİTABI

KİMYA EĞİTİMİNDE HİKÂYELEŞTİRME VE ARGÜMANTASYON
Halis Türker Balaydın
Prof. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sabriye Kuş
Öğretmen., MEB

Özet
Hikâyeler, anlamlandırılması zor olan soyut kavram ve yaşantıların anlamlı hale gelmesini
kolaylaştıran edebi türlerdir. Hikâyeler ve hikâyeleştirmelerin fen eğitiminde kullanımı,
öğrencilerin fen kavramlarına karşı ilgileri ve merak duygularını tetikleyen, bu şekilde
hazırlanmış metindeki kahramanları sevdiği ve benimsediği ölçüde kendini de konunun
merkezine taşıdığı bir öğrenme ortamı sunar. Bu şekilde öğrencilerin öğrenmeden korkmadığı
bir ortamda bilgi transferi ve tam öğrenme rahatlıkla başarılabilir.
Eğlendirerek öğrenmeyi amaçlayan hikâyelerin “Storytelling” olarak bilinen uygulamaları
Türkiye tabanlı iyi örnekler sunmamakla birlikte, kullanımlarının oldukça etkili olduğu da bu
çalışma sonuçlarında görülmektedir.
Bu amaçla üretilen bir hikâyeleştirme örneği bir MEB okulunun 9. sınıfında Kimya dersi 80
kapsamında uygulanmış olup, öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası argüman üretme
becerileri değerlendirilmiştir. Çalışma, araştırmacı tarafından üretilen ve gerek bilimsel,
gerekse dil incelemeleri uzmanlarca yapılan bir hikâyenin, belirli kazanımlar kapsamında
derslerde uygulanmasıyla başlatılmıştır. Hikâyenin tekniği olarak “Kahraman yolculuğu”
kullanılmıştır.
Çalışma öncesi ve sonrasında uygulanan açık uçlu soru formları ile hem bilimsel başarı
değerlendirmesi ve hem de öğrencilerin karşılaştıkları problemlere dair
ürettikleri
argümanların kaliteleri değerlendirilmiştir. Değerlendirmede, revize edilerek kullanılan
Toulmin Argüman Modeli kullanılmıştır. Öğrenci argümanlarında gerçekleşen artışın düzeyi,
çalışmanın argüman değerlendirmede etkili olması yanı sıra, benzer kazanımlar için
uygulanması yönünde şiddetle önerilebileceğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Hikâyeleştirme, Atom, Kimya Eğitimi, Fen Eğitimi, Argümantasyon
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FEN EĞİTİMİNDE HİKÂYELEŞTİRME
Halis Türker Balaydın
Prof. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Demet Sancı Uzun
Dr. Öğr. Üyesi., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sabriye Kuş
Öğretmen., MEB
Özet
Başarı elde etmek, her eğitimcinin ana hedefidir. Öğrencilere belirli bir program çerçevesinde
bilgi, beceri ve muhakeme yeteneği kazandırmayı amaçlayan fen eğitiminde yapılan bir takım
uygulamalar, bilgilerin ezberlenmesini sağlamış ve/veya kolaylaştırmıştır. Öğrencilerin
öğrendiklerini neden ve ne amaçla öğrendikleri, hatta nasıl uygulayacağını bilemeden, kalıcı
ve anlamlı olmayan öğrenmelerle sonuçlanan süreçler, fen öğretiminin etkili olmamasının ana
nedenidir. Yapılandırmacı yaklaşıma göre farklı öğretim yöntemleri kullanılarak öğrenmeler
kolaylaştırılabilir ve öğrenciler öğrenme ortamlarında daha istekli kılınabilir. Bu bağlamda
süreçte en hassas olunması gereken nokta, öğrenci motivasyonudur. Hikâye ya da hikâyelerle
kurgulanan öğretim anlayışı bu kolaylıkları sağlayabilecek önemli stratejilerden biridir.
Çocukluktan beri bize anlatılan hikâyeler, dikkatimizi toplamada ve bizi motive etmede her
zaman etkili olmuştur. Aslında hepimiz hikâye dinlemeyi çok severiz. Bu noktada anlatıcıya
dikkat kesilmemizi sağlayan, öğrenme arzusu ve merak uyandıran hikâyeleştirme yöntemi,
bazen bir iletişim aracı, bazen de eğitimde kullanılan bir kurgudur.
Hikâyeleştirmede kullanılan birçok teknik vardır. Bunlardan fen hikâyelerinde sıklıkla
kullanılan “Kahraman yolculuğu”, bilinenden bilinmeze kahramanın başından geçen
süreçlerle kavram öğretimini daha kolay bir şekilde sunmamızı sağlayabilir.
Bu çalışmada, ortaöğretim düzeyinde kullanılmak üzere kimya konu kapsamında atomlar,
atom altı parçacıklar, moleküller, bileşik ve elementler gibi boyutları bakımından soyut olan
ve algılanması zor olan kavramlar üzerinde kurgulanan bir hikâyenin hazırlanma süreçleri ve
bir hikâyeleştirmenin anatomisi üzerinde durulacaktır. Ayrıca çalışmanın pilot uygulaması
sonucu öğrenci başarı, tutum ve zihinsel süreçlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilerek
fen eğitiminde ne denli önemli bir rol oynayacağı vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hikâyeleştirme, Atom, Kimya Eğitimi, Fen Eğitimi
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BALCALI YERLEŞKESİNDE ENERJİ ÜRETİMİ
İÇİN YARARLANILABİLECEK BİTKİSEL BİYOKÜTLE ATIK POTANSİYELİ
DETERMINATION OF WASTE PLANT BIOMASS POTENTIAL FOR ENERGY
GENERATION AT BALCALI CAMPUS OF THE CUKUROVA UNIVERSITY
H. Hüseyin ÖZTÜRK
Prof.Dr., Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri
Mühendisliği Bölümü
Mikail BAYLAN
Prof.Dr., Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Cengiz KARACA
Doç.Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Ufuk GÜLTEKİN
Dr., Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Serap GÖNCÜ
Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Cahit GÜNGÖR
Dr., Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
H. Kaan KÜÇÜKERDEM
Zir.Yük. Müh., Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Hasan YILDIZHAN
Dr., Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Özet
Bu çalışmanın amacı, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı yerleşkesinde tarımsal kökenli
biyokütle atıklardan, elektrik ve ısı enerjisi üretimi amacıyla sürdürülebilir bir şekilde
yararlanmaktır. Tarımsal biyokütle atık potansiyeli, Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama
Çiftliği Tarla ve Bahçe Bitkileri Şubeleri tarafından yetiştirilen ürünlerin bitkisel biyokütle
atık potansiyelleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Tarla ürünleri arasında bitkisel kökenli
biyokütle atıkların enerji üretimi amacıyla değerlendirilebilecek miktarı 819 ton/yıl olarak
hesaplanmıştır. Toplam 490 da alanda tane mısır üretimi sonucunda, yılda 611 ton sap ve 115
ton sömek olmak üzere toplam 726 ton kullanılabilir bitkisel biyokütle atık oluşmaktadır.
2016−2017 üretim sezonunda buğday, mısır ve nohut atıklarının toplam ısıl değeri 15 090 MJ
düzeyindedir. 2016−2017 üretim sezonunda yetiştirilen buğday, mısır ve nohut atıklarının ısıl
değerleri sırasıyla, 1522 MJ, 13416 MJ ve 152 MJ olarak hesaplanmıştır. Bitkisel biyokütle
atıklardan kazanılacak toplam ısıl değerin % 66,3’ünü tarla ürünlerinden açığa çıkan atıklar
oluşturmaktadır. Tarla ürünleri atıklarından kazanılacak toplam ısıl değerin % 49,7’sini mısır
sapı, % 9,3’ünü ise mısır sömeği atıkları oluşturmaktadır.
Bahçe bitkileri budama atıkları arasında enerji üretimi amacıyla değerlendirilebilecek bitkisel
biyokütle miktarı 434 ton/yıl olarak hesaplanmıştır. zeytin üretimi sonucunda açığa çıkan
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budama atıklarından enerji üretimi amacıyla kullanılabilecek miktar 125 ton/yıl olarak
hesaplanmıştır. 2016−2017 üretim sezonunda bahçe bitkileri budama atıklarının toplam ısıl
değeri 7677 MJ düzeyindedir. Bitkisel biyokütle atıklardan kazanılacak toplam ısıl değerin %
33,7’sini bahçe ürünlerinden açığa çıkan budama atıkları oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Balcalı, Tarımsal Biyokütle, Enerji Potansiyeli
Abstract
The aim of this study is to utilize agricultural biomass wastes in the Balcalı Campus of
Cukurova University in a sustainable manner for the purpose of generating electricity and heat
energy. Agricultural biomass waste potential has been calculated by taking into account the
plant biomass waste of the products grown by the Field and Horticulture Branches at the
Faculty of Agriculture Research and Application Farm. Among the field products, the amount
of biomass wastes of plant origin which can be used for energy production is calculated as
819 tons/year. As a result of grain corn production in 490 da area, 726 tons of usable plant
biomass waste is generated. 66.3% of the total thermal value to be gained from plant biomass
wastes is composed of wastes released from field products. Total heating value of wheat, corn
and chickpea wastes in 2016-2017 production season is 15 090 MJ. Thermal values of wheat,
corn and chickpea wastes grown in 2016-2017 production season were calculated as 1522 MJ,
13416 MJ and 152 MJ respectively. 49.7% of the total thermal value to be gained from field
products wastes consists of corn stalks and 9.3 % of corn wastes.
Among the horticultural pruning wastes, the amount of plant biomass that can be evaluated
for energy production was calculated as 434 tons/year. The amount of pruning waste
produced as a result of olive production can be used for energy generation is calculated as 125
tons/year. In 2016-2017 production season, total thermal value of horticultural pruning wastes
is 7677 MJ. Pruning wastes generated from horticultural crops account for 33.7% of the total
thermal value of plant biomass wastes.
Keywords: Balcalı, Agricultural Biomass, Energy Potential
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TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN
ENETEGRE KAYNAK PLANLAMA
INTEGRATED RESOURCE PLANNING FOR ENERGY EFFICIENCY
IN AGRICULTURAL PRODUCTION
H. Hüseyin ÖZTÜRK
Prof.Dr, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri
Mühendisliği Bölümü
Cahit GÜNGÖR
Dr. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Ufuk GÜLTEKİN
Dr. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Özet
Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim maliyetleri
değerlendirilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde kalkınma bütçesinin % 30'unu enerji giderleri
oluşturmaktadır. Enerji üretiminin hızlı bir şekilde artması, kalkınmayı da sınırlandırabilecek
çevresel etkilere yol açmaktadır. Bu nedenle, enerji verimliliğini artırmanın başlıca
gerekçelerinden birisi, enerji tüketiminin, yerel kirlilik ve küresel sera gazı salımlarından,
enerji arz maliyetlerine ve planlama çalışmalarına yansımayan enerji ve nükleer güvenlik
risklerine kadar çeşitli dışsallıklara neden olmasıdır. Kişi başına enerji tüketimi, gelişmekte
olan ülkelerde sanayileşmiş ülkelere göre daha az olmakla birlikte, erken dönemlerde etkin
teknolojiyi benimseyen bir gelişme sürecini izleyerek enerji verimliliğinin ekonomik
getirilerinden ve çevresel yararlarından yararlanabilirler.
Enerji verimliliği girişimlerinin en etkili şekilde uygulandığı planlama ve polit ika bağlamına
entegre kaynak planlama (IRP) denir. IRP, çevresel ve sosyal maliyetler dahil olmak üzere,
asgari maliyetle enerji hizmeti sunmak amacıyla, enerji tedarik ve talep tarafı yönetimi (DSM)
seçeneklerinin birlikte dikkate alınmasıdır. IRP, çevresel ve sosyal maliyetler de dahil olmak
üzere, enerji hizmetlerini asgari maliyetle sağlamak için, DSM seçenekleri de dahil olmak
üzere, enerji tedariklerinin ve enerji verimliliği iyileştirmelerinin bir araya getirilmesidir. Çok
sayıda ekonomik, sosyal ve çevresel hedefi yerine getirmesi gereken modern enerji
planlamasının karmaşık doğası, bu sıklıkla çelişen hedefleri birleştiren ve mümkün olan en
geniş geleneksel ve alternatif enerji kaynakları yelpazesini göz önünde bulunduran bir
planlama sürecinin uygulanmasını gerektirir. Piyasa ekonomisinde bu tür değişikliklerin
uygulanmasındaki zorluk, çevre kalitesi değerinin piyasada işlem görmemesi, kurumsal
engeller ve enerji verimliliği teknolojilerinin faydalarının piyasa tarafından tam olarak
değerlendirilememesidir. IRP'den kaynaklanan planları ve kaynak tahsislerini uygulamak için
genellikle daha yüksek enerji fiyatlarına ihtiyaç duyulur. Bununla birlikte, fiyat ölçütleri eksik
rekabet ve eksik bilgi içeren bir pazarda yeterli bir çözüm değildir.
Anahtar Kelimeler: Tarım, Enerji Verimliliği, Entegre Kaynak Planlama
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Abstract
Energy also places excessive demands on investment capital in developing nations, many of
which spend more than 30 percent of their entire development budget on energy. Rapid
energy production growth leads to environmental impacts which can also constrain
development. Thus, one of the principal reasons for pursuing energy-efficiency improvements
is that energy consumption leads to pervasive externalities, ranging from local pollution and
global greenhouse gases to energy and nuclear security risks, that are not reflected in energy
supply costs and planning efforts. Although developing countries use much less energy per
capita than industrialized countries, they can still benefit from the economic savings and
environmental advantages of energy efficiency by following a course of development that
adopts efficient technology in the early stages.
The planning and policy context in which these types of energy-efficiency initiatives have
been most effectively implemented is called integrated resources planning (IRP). IRP is the
combined development of electricity supplies and demand-side management (DSM) options
to provide energy services at minimum cost, including environmental and social costs. IRP is
the combined development of electricity supplies and energy-efficiency improvements,
including DSM options, to provide energy services at minimum cost, including environmental
and social costs. The complex nature of modern energy planning, which must satisfy multiple
economic, social and environmental objectives, requires the application of a planning process
that integrates these often-conflicting objectives and considers the widest possible range of 85
traditional and alternative energy resources. The difficulty with implementing such changes in
a market economy is that the value of environmental quality is not traded in the market, since
it is a common social good, and that the benefits of energy efficiency technologies are not
fully captured by the market, because of various market distortions and institutional barriers
that have been extensively documented. Higher energy prices are often needed to implement
the plans and resource allocations resulting from IRP, but price measures are not a sufficient
solution in a market with imperfect competition and incomplete information.
Keywords: Agriculture, Energy Efficiency, Integrated Resource Planning
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TÜRKİSTAN’ DAN TÜRKİYE’ YE
KÜLTÜR YOLCULUĞUNA TARİHİ BAKIŞ
Hatice Er
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Özet
Türkiye; Türk milletinin yaşadığı ülkenin adıdır. Türkiye’nin dışında dünyanın birçok
yöresinde de Türk’ler yaşamaktadır. Bu bakımdan Türkiye’nin kurucu iradesi “Türkiye
Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir” derken siyasi ve hukuki bir
tanımlama yapmıştır. Yoksa “Türk” kavramının tarihi, sosyolojik ve kültürel tanımı daha
geniş ve daha kapsayıcıdır.
Türkistan kavramı, 7. Asırdan itibaren kullanılmakta olan bir tabirdir. Kelimenin Farsça
olması ve “Türklerin yaşadığı yer, Türklerin ülkesi” anlamına gelmektedir. Türkistan adını
ilk defa eski İranlıların, daha sonra Arapların Orta Asya’da Türkler ’in yaşadığı bölgeleri
tanımlamak için kullandıkları bilinmektedir.
Türkistan ismiyle bir diğer konu Hoca Ahmet Yesevi Hazretleridir. Yesevi Baba,
Türkistan’ın büyük mutasavvıflarındandır. O, peygamber sevgisi ile temayüz etmiştir. Daha
sağlığında “Piri Türkistan”, “Türkistan Evliyası”, “Hazreti Türkistan”, “Türkistan Baba” gibi
sıfatlarla anılan Yesevi Baba öldükten sonra Yese şehrine defnedilmiştir. Sonra da
defnedildiği şehre onun bu sıfatlarından mülhem Türkistan denilmiştir. Bugün de Yesevi
babanın merkatının bulunduğu bu şehrin adı bugün de Türkistan’dır. Büyük evliya sıfatını bu
şehre taşımış, böylece Cezayir gibi, Tunus gibi, Türkistan da hem bir ülkenin hem de o ülkede
bir şehrin adı olmuştur.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesine
alınan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi gibi tarihi yerleriyle inanç merkezi haline gelen Türkistan,
yılda yüz binlerce turist ağırlıyor.
Bu tebliğde amaç Türkistan’dan başlayarak Türkiye’ ye kadar uzanan kültürel bir geçişin
devamlılığını ve izlerini incelemektir. Çalışmada; arşiv vesikalarında bulunan konuyla ilgili
belgeler ve bilimsel çalışmalar esas alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkistan, Türkiye, Hoca Ahmet Yesevi
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TÜRKLER’DE ŞEHİR HAYATI
Hatice Er
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Özet
Her toplumun, yaşadığı coğrafyanın potansiyel imkânlarını değerlendirmek suretiyle
geliştirdikleri bir hayat tarzına sahip olduğu bilinmektedir. Günümüzde üç kıtada kültür ve
uygarlık izlerini sürülebilen Türk milleti, aşağı yukarı dört bin yılı bilinen kadim bir geçmişe
sahiptir. Asya’nın ortalarından, etrafa yaptıkları sürekli göç hareketleri, Türklerin aynı
zamanda nüfusça kalabalık olduğunu da gösterir.
İslâm öncesi Türk sosyal hayatı için ortaya konmuş olan kavramlar içinde belki de en uygunu
“konar-göçer” kavramında ifadesini bulmuş olan bir hayat üslubunun varlığıdır. Zira bu hayat
üslubu sebebiyle İslam öncesi Türklerin yaylak ve kışlak hayatı sürdürdükleri göze çarpar.
Buna bağlı olarak Türk hükümdarlarının da biri yaylaklarda öteki vadilerde, su kıyılarında
olmak üzere iki merkezleri mevcuttu ve ikincisi evlerden kurulu iskân yerleri şeklinde idi. Bu
gelenek Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması sürecinde ve sonrasında da mevcudiyetini
devam ettirmiştir. Fakat Anadolu’da çadırlarda yaşayan Türkmenler, Yörükler ismiyle
karşımıza çıkmaktadır.
Osmanlı şehirlerinin özellikleri, hem de Bursa, İstanbul, İzmir ve Halep gibi önemli şehirlerin
uluslararası ticaret bakımından rolleri ve fonksiyonları yer almaktadır.Türkler ‘de şehir ’in
gelişmesinde iktisadî özellikleri, sosyal ve kültürel özellikleri, coğrafî özellikleri ve iklim
özellikleri önemli rol oynamıştır.
Şehir halkı kendine özgü sosyal ve kültürel değerleri ile atılımcı, cesur, dürüst, ticarî cesareti
ile devletine, milletine sahip ve bağlı olmuştur. Bu sosyal temel, insanların şehirlerine sahip
çıkarak daha fazla üretim yapma ve pazarlama yollarını açmalarına imkân sağlamıştır.
Bu tebliğde amaç İslam öncesi Türk sosyal hayatı ve Osmanlı şehir hayatı ele alınacaktır.
Çalışmada; arşiv vesikalarında bulunan konuyla ilgili belgeler ve bilimsel çalışmalar esas
alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkler, Şehir, Konar-Göçer
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KOBİLERİN FİNANSMAN SORUNLARI İLE ORGANİZE SANAYİ
BÖLGELERİNDE DIŞ TİCARET SORUNLARI (AKHİSAR VE TURGUTLU
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA)
FINANCIAL PROBLEMS OF SMEs AND FOREIGN TRADE PROBLEMS IN
ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES (AN APPLICATION ON AKHISAR AND
TURGUTLU ORGANIZED INDUSTRY ZONE)
Hatice Nur GERMİR
Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
İrem PEŞTERNİK
Doktora Öğrencisi
Özet
Ülkenin sosyo-ekonomik hayatının mihenk taşlarını oluşturan Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmeler (KOBİ’ler), büyük işletmelerin kurulumunda gerekli olan maliyetlerden daha azı
ile tesis edilebilmekte, esnek yapıları ile çeşitlilik yaratarak talep değişikliklerine daha hızlı
cevap verebilmekte ve istihdama önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Ancak ekonomik
dalgalanmalardan daha ziyade etkilenmeleri ve ekonomik krizlerden daha çabuk etkilenerek
yaşadığı finansal sorunlar, rekabet üstünlüklerini kaybetmelerine yol açabilmektedir. Akhisar
ve Turgutlu Organize Sanayi bölgelerinde dış ticaretle uğraşan KOBİ’lerin finansman
sorunlarının incelenmesi yanı sıra işletmelerin finansman sorunlarını çözümlemede ve
88
finansal kaynak temininde yararlandığı destekler ile teşviklerin araştırıldığı ampirik çalışmada
örneklem içinde yer alan firmaların dış ticaret faaliyetlerinde karşılaştığı sorunlar analiz
edilmeye gayret gösterilmiştir. Ayrıca anakütlede yer alan firmaların e-ticareti hangi tür
faaliyetlerinde kullanarak ürün ve hizmetlerini pazarladıkları, nihai tüketiciye ulaşmada çok
önemli bir rol oynayan bu durumun işletme performanslarına olan etkileri irdelenmeye
çalışılmıştır. 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle Akhisar ve Turgutlu Ticaret Odalarından alınan
bilgiler derlenerek, ihracat yapan firmalar tespit edilmiştir. Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO)’na kayıtlı olan 2 bin 334 toplam üyenin sektörel penetrasyonu incelendiğinde; 299
firmanın tarım sektöründe, 270 firmanın hayvancılık, gıda, toptan- perakende gıda
sektöründe, 315 firmanın zeytin-zeytinyağı sektöründe, 148 firmanın perakende ticaret- kavafiyetekstil sektöründe, 164 firmanın bilgisayar-kırtasiye sektöründe, 323 firmanın yapı malzemeleri,
mermer, mozaik, maden işletmeleri sektöründe, 424 firmanın mimar, mühendis, müteahhit
sektöründe, 218 firmanın oto tamir-bakım-yedek parça, akaryakıt, madeni yağ sektöründe, 85
firmanın sigorta, banka, sarraf sektöründe, 275 firmanın eğitim, sağlık, gıda, ulaşım, nakliye
sektöründe faaliyette bulunduğu görülmüştür. 2 bin 334 firma içerisinden, çalışma konumuzun
uygunluğuyla alakalı olarak dış ticaretle ilgili firmalar irdelenerek, Akhisar TSO’na kayıtlı
üyelerden ihracat yapan firma sayısı 84 olarak saptanmıştır.
Örneklemimiz sadece Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 28 adet dış
ticaretle ilgilenen firma ile sınırlandırılarak, kendileri ile analiz yapılmak üzere seçilmiştir.
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Turgutlu Bölgesindeki ticaret yapan firmaların tespitine yönelik yaptığımız araştırmada,
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)’na kayıtlı üye sayısının 2 bin 316 olduğu; sektörel
dağılımlarında 80 firmanın toprak mahsulleri ticareti, 158’inin et ve süt ürünleri imalatı
ticareti, 209’unun gıda perakende ticareti, 96’sının gıda sanayi, 99’unun tuğla ve kiremit
sanayi, 178’inin makine sanayi, 93’ünün sarraf, bankacılık finansman, 210’unun hizmet,
183’ünün akaryakıt ve otomotiv ticareti, 462’sinin müteahhitlik, 146’sının nakliye, 134’ünün
inşaat malzemeleri ticareti, 95’inin diğer sanayi, 89’unun dayanıklı tüketim malları ticareti,
84’ünün diğer ticaret üzerine çalıştıkları saptanmıştır. 2 bin 316 firma içerisinden çalışma
konumuzun uygunluğuyla alakalı olarak, dış ticaretle ilgili firmaların sayısının 47 olduğu,
Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 15 adet ihracat firmasının bulunduğu
tespit edilmiştir. Hedef kitle olarak, Turgutlu OSB’de dış ticaretle ilgili faaliyet gösteren
firmalar ve çevresindeki ihracat firmaları da dahil olmak üzere 37 firma alınmış olup,
kendileri ile analiz yapılmak üzere seçilmiştir.
Araştırmadan elde edilen veriler, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Windows
25.0 programı kullanılarak analiz edilmiş, anlamlılıkları p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiş,
verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı
istatistiki metotlardan yararlanılmış, firmaya ait bazı özelliklerin anket soruları ile ilişkisini
analiz edebilmek için çapraz tablo ve ki kare testi yapılmıştır. Hücrelerdeki beklenen
değerlerin çok küçük olması nedeniyle mantıklı sütunlarda birleştirme yapılarak frekans
analizindeki sayı ve yüzdeler; verilerin analizinde tabloda verilen rakamsal değerlerin daha
vurgulayıcı olarak gösterilmesi adına, grafikler halinde görselleştirilmiştir. Araştırma
sonucunda katılımcıların şirket ticari yapısında çoğunluğun, limited şirket olduğu ve faaliyet
gösterdikleri alan olarak da gıda ve imalat sektörü üzerine yoğunlaştıkları, alacak tahsilatında
karşılaştıkları sorunlar yanı sıra döviz kuru, yüksek enflasyon gibi değişkenler nedeniyle
finansal sorun yaşadıkları, güçlü uluslararası rekabet ve döviz kurlarındaki volatilitenin
ihracatta karşılaştıkları uluslararası ticari engellerin başında geldiği bildirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret Engeli, Organize Sanayi Bölgesi, KOBİ, İhracat
Abstract
Small and Medium Enterprises (SMEs), which are the cornerstones of the socio-economic life
of the country, can be established with less than the costs required for the establishment of
large enterprises, create diversity with their flexible structures and respond to demand changes
faster and make important contributions to employment. However, they are more affected by
the economic fluctuations and the financial problems experienced by the economic crises
more quickly may cause them to lose their competitive advantage. In the empirical study
where the SMEs engaged in foreign trade in Akhisar and Turgutlu Organized Industrial Zones
are analyzed, the empirical study examining the financial problems of enterprises and the
support they receive in the financing of enterprises and the incentives are used to analyze the
problems faced by the firms in the sample in the foreign trade activities. In addition, it has
been tried to examine the effects of this situation, which plays a very important role in
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reaching the end consumer, of the companies in the mass market using their e-commerce
activities and marketing their products and services. As of January 1, 2018, the data obtained
from Akhisar and Turgutlu Chambers of Commerce were compiled and the firms exporting
were determined. When the sectoral penetration of 2 thousand 334 members registered to
Akhisar Chamber of Commerce and Industry (TSO) is examined; 299 companies in the
agricultural sector, 270 companies in animal husbandry, food, wholesale-retail food sector,
315 companies in the olive-olive oil sector, 148 companies in the retail trade-kavafiye-textile
sector, 164 companies in the computer-stationery sector, 323 companies in building materials,
marble, mosaic, mining companies, architects, engineers, contractors of 424 companies, auto
repair-maintenance-spare parts, fuel oil, mineral oil sector of 218 companies, 85 companies of
insurance, bank, sarraf sector, 275 companies of education, health, food, transportation,
transportation sector activity. The number of companies exporting from members registered
to Akhisar TSO has been determined as 84 out of 2 thousand 334 companies and foreign
trade-related companies have been examined. Our sample was limited to 28 foreign trade
companies operating in Akhisar Organized Industrial Zone and selected for analysis. In the
research we conducted for the determination of the companies that make trade in Turgutlu
Region, it is stated that the number of registered members of Turgutlu Chamber of Commerce
and Industry (TSO) is 2 thousand 316; sectoral distribution of 80 companies in the soil
products trade, 158 meat and milk products trade, 209 food retail trade, 96 food industry, 99
brick and tile industry, 99 machine machinery, 93 sarraf, banking finance, 210 services, 183
fuel and automotive trade, 462 contractor, 146 transport, 134 construction materials trade, 95
other industrial, 89 consumer durable goods trade, 84 other trade. It has been determined that
the number of foreign trade companies is 47 and there are 15 export companies operating in
Turgutlu Organized Industrial Zone. As the target group, 37 companies were taken in
Turgutlu OIZ, including foreign trade companies and export companies in the vicinity and
selected for analysis.
The data obtained from the study were analyzed using SPSS Windows 25.0 program. In order
to analyze the relationship between questionnaire questions, cross-table and chi-square tests
were performed. Because the expected values in the cells are too small, the numbers and
percentages in the frequency analysis by combining in logical columns; In the analysis of the
data, the numerical values given in the table are shown as graphs in order to show them as
more emphasizing. As a result of the research, it was observed that the majority of the
participants in the commercial structure of the company are limited companies and they focus
on food and manufacturing sector, they face financial problems due to variables such as
exchange rate, high inflation, strong international competition and volatility in foreign
exchange rates. They are reported to be at the top of the international trade barriers they face.
Keywords: Foreign Trade Barrier, Organized Industrial Zone, SME, Export
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KREDİ GARANTİ FONU VE İŞLEYİŞİ
CREDIT WARRANTY FUND AND FUNCTIONING
Hatice Nur GERMİR
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Özet
Kredi Garanti Kurumları tüm dünyada reel sektörün finansmana erişiminde başlıca engel olan
ipotek sistemini ortadan kaldırarak işletmelerin yaşamalarına, yeni yatırımlara
yönelebilmelerine böylece daha çok istihdam sağlayıp katma değer ve vergi üretebilmelerine
imkan sağlayan uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkanı sunmaktadır. Uluslararası
araştırmalara göre kredi garanti kurumlarının destek verdiği reel sektör, satışlarında artış
kaydederek istihdam ve milli geliri olumlu yönde etkilemektedir. Ortaklarına kar dağıtmayan
ve kar amacı gütmeyen kredi garanti kurumları, ülkenin finansal yapısını iyileştirerek
bankaların karlılıklarını yükseltmektedir. Kredi Garanti Fonları özünde bir derecelendirme
sistemidir. Bu sistem hem yeni ekonomik sistemin hem de işletmeleri derecelendiren ve kayıt
altına alarak kayıtlı ekonomiye de katkı sağlayan ve bunun da bankacılık sistemi tarafından
doğru algılanmasını sağlayan yeni paradigmanın anahtarı görevini üstlenmekte, bankacılık
sistemi üzerinde baskı yaratmak yerine yükünü hafifleten ve ülkelerin ekonomi politikalarına
entegre eden bir araç vazifesi görmektedir. Kredi Garanti Fonu (KGF) Türkiye’de teminat
yetersizliği olan KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla 1991yılında
kurulmuştur. 29 bankanın %43.29, KOSGEB’in %28.29, TOBB’un %28.30 ve diğer
ortaklıkların %0.12 ortaklık yapısına sahip olduğu KGF’nun kayıtlı sermayesi 600milyon TL
olup yurt sathında 40 adet şubesi bulunmaktadır. Kefalet hacminin 350 milyar TL olduğu,
(01.01.2010–30.06.2019) tarihleri arasında Hazine Kredi Kefalet Hacmi Gelişimini
incelediğimizde; 2010 yılında ilk kefalet işleminin gerçekleştirildiği oldukça durağan bir
görüntünün seyir ettiği 2010-2016 yılları devamında 2016 yılında 19.483 KOBİ’ye 5 milyar
TL kefalet, 6.7 milyar TL kredi kullandırılmışken 2017 yılında 2016 yılına nazaran
%1.727,51 artış kaydedilerek 356.055 KOBİ’ye 175milyar TL kefalet ve 194.9milyar TL
kredi kullandırımının gerçekleştirildiği, Haziran 2019’da 693.046 adet KOBİ’ye 321.9milyar
TL Hazine garantili açılan kredi kefalet portföyü olduğu bildirilmektedir. 30 Haziran 2019
tarihli göstergelerde Türk Banka Sistemi (TBS)’nin 2.124milyar TL kredi kullandırdığı
KGF’nun %10.5 payı ile 223milyar TL kredi kullandırdığı dikkat çekmektedir. KGF 30bini
özkaynağından 9.6 milyar TL ve 690bini Hazine kaynaklı olmak 371 milyar TL olmak üzere
toplamda 720bin firmaya 380.6milyar TL kredi kullandırımını gerçekleştirmiştir. %45’i
KOBİ, %55’i KOBİ Dışı İhracata yönelik 32.630 işletmeye 55.7 milyar TL kefalet desteği
sağlamıştır. %33’ü KOBİ, %67’si KOBİ Dışı toplamda 1.401 firmaya 8.8 milyar TL
Eximbank kredisinde kefalet desteği gerçekleştirilmiştir. TOBB Nefes Projeleri ile 20162018/1 ve 2nci dönemlerinde toplamda 95bin firmaya 12.1 milyar TL kredi, 10.3 milyar TL
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kefalet sağlanmıştır. 30.06.2019 döneminde toplam hazine kefaletlerinin %89’u yeni
kullandırım, %77’si KOBİ, %41.3’ü ticaret ve hizmet sektörüne, %34.8’i imalat sanayine
kullandıırlmıştır. Bankalar aracılığıyla sağlanan kefaletler portföy garanti sistemi ve portföy
limit sistemlerinden oluşmaktadır. KGF; EXIMBANK, KOSGEB, TUBİTAK, TTGV ve
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kaynaklı kullandırılan kredilerde doğrudan kefalet
sağlamaktadır. KGF kefalet limitleri, KGF Özkaynağından olursa 3milyon TL limitlidir.
Hazine desteklilerde KOBİ’lere işletme kefalet limiti 60 ay vadeli 12 milyon TL, yatırım ve
ihracata yönelik işlemlerde sadece yeni ve ilave kredi durumunda 120ay vadeli 25 milyon
TL’dir. KOBİ Dışı limiti ise 200 milyon TL olarak belirlenmiştir. KGF bu destkleri ile
firmalara uygun maliyetli, uzun vadelerde geri ödemeli, teminat sıkıntısı yaşamadan kısa
tahsis süreçleriyle gerçekleşen ve yapılandırma imkanına sahip olarak finansmana erişim
sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kefalet, Kredi, İhracat, Teminat, Finansmana Erişim
Abstract
Credit Guarantee Institutions provide long-term and low-cost financing that enables
businesses to live, to invest in new investments, thus creating more employment and
generating added value and taxes by eliminating the mortgage system, which is the main
obstacle in the real sector's access to finance. According to international studies, the real
sector, supported by credit guarantee institutions, increases sales and affects employment and
national income positively. Non-profit and non-profit credit guarantee institutions improve the
financial structure of the country and increase the profitability of banks. Credit Guarantee
Funds is in essence a rating system. This system serves as the key to both the new economic
system and the new paradigm, which contributes to the formal economy by grading and
registering businesses and ensuring that it is perceived correctly by the banking system, rather
than creating pressure on the banking system and alleviating its burden and integrating it into
the
economic
policies
of
countries
duty.
Credit Guarantee Fund (CGF), which is insufficient guarantees for SMEs in Turkey was
established in order to facilitate access to finance in 1991. KGF has a registered capital of TL
600 million and has 40 branches in Turkey, with 29 banks having 43.29%, KOSGEB with
28.29%, TOBB with 28.30% and other subsidiaries with 0.12%. When the bail volume is 350
billion TL, (01.01.2010– 30.06.2019) When we examine the Treasury Credit Guarantee
Volume Development; During 2010-2016, when the first bail transaction was carried out in
2010, the Bank provided TL 5 billion bail and TL 6.7 billion in loans to 19,483 SMEs in
2016, while it increased 1.727.51% compared to 2016 and reached TL 175 billion in 2016.
and TL 194.9 billion of loans were extended and 693,046 SMEs were provided with TL 321.9
billion of Treasury guaranteed loans in June 2019. In the indicators dated 30 June 2019, it is
noteworthy that KGF, which the Turkish Bank System (TBS) extended loans of TL 2.124
billion, provided loans of TL 223 billion with a share of 10.5%. KGF provided TL 380.6
billion of credit to 720 thousand companies, of which TL 9.6 billion from 30,000
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shareholders' equity and TL 371 billion from 690,000 from Treasury. The Bank provided TL
55.7 billion bail support to 32,630 enterprises, 45% of which are SMEs and 55% are nonSMEs. The Bank provided bail support to TL 1,401 Eximbank loans to 1,401 companies, 33%
of which are SMEs and 67% are non-SMEs. Through the TOBB Breath Projects, a total of TL
12.1 billion in loans and surety of TL 10.3 billion were provided to 95,000 companies in
2016-2018 / 1 and 2 periods. In the period of 30.06.2019, 89% of total treasury guarantees
were used as new disbursements, 77% were used for SMEs, 41.3% were used for trade and
service sector and 34.8% were used for manufacturing industry. Guarantees provided through
banks consist of portfolio guarantee system and portfolio limit systems. KGF; EXIMBANK
provides direct surety for loans extended by KOSGEB, TUBITAK, TTGV and the Ministry of
Industry and Technology. KGF guarantee limits are 3 million TL if KGF Equity is obtained.
Operating surety limit for SMEs with Treasury support is TL 12 million with 60 months
maturity and TL 25 million with 120 months maturity only in case of new and additional
loans in investment and export transactions. The Non-SME limit is set at TL 200 million.
With these supports, KGF provides access to finance by providing cost-effective, long-term
repayment, short allocation processes without collateral shortage and having the possibility of
structuring.
Keywords: Suretyship, Credit, Export, Guarantee, Access to Finance
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SALAGEAN q-TÜREV OPERATÖRÜ KULLANILARAK TANIMLANMIŞ
ANALİTİK FONKSİYONLARIN YENİ BİR ALTSINIFI İÇİN
BİR SUBORDİNASYON SONUCU
A SUBORDINATION RESULT FOR A NEW SUBCLASS OF
ANALYTIC FUNCTIONS DEFINED BY USING SALAGEAN q-DIFFERENTIAL
OPERATOR
Hatun Özlem GÜNEY
Prof. Dr., Dicle University
Özet
Bu çalışmada, 1961 yılında H.S.Wilf tarafından verilen bir subordinasyon teoremi
kullanılarak, Salagean q-türev operatörü ile tanımlanmış analitik fonksiyonlarin yeni bir
altsınıfı için ilginç bir subordinasyon bağıntısı elde edilmektedir. Esas teoremi elde ederken,
Naemm ve arkadaşları tarafından elde edilmiş katsayı hesabı kullanılmıştır. Bazı özel
parametreler için daha önce başka matematikçiler tarafından gösterilen sonuçlar elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Subordinasyon, Analitik Fonksiyon, Salagen q-türev operator
Abstract
In the present paper, using a subordination result given by H.S.Wilf in 1961 we obtain an
interesting subordination relation for a new subclass of analytic functions defined by Salagean
q-differential operator. While we obtain the main theorem, we consider coefficient estimate
which was obtained by Naemm et.al.. For some special parameters, we obtained some results
which were found by other mathematicians.
Keywords: Subordination, Analytic Function, Salagen q-differential operator
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SİNÜS FONKSİYONU İLE BAĞLANTILI ANALİTİK VE Bİ-YALINKAT
FONKSİYONLARIN BİR ALT SINIFI İÇİN KATSAYI SINIRLARI
COEFFICIENT ESTIMATES FOR A SUBCLASS OF ANALYTIC
AND BI-UNIVALENT FUNCTIONS CONNECTED WITH SINE FUNCTION
Hatun Özlem GÜNEY
Prof. Dr., Dicle University

Özet
∞

Birim U = {z ∈ : z < 1} diskinde f (z) = z + ∑ an z n şeklindeki analitik fonksiyonların sınıfı
n=2

A olsun. A nın altsınıfı S de, U da yalınkat ve f (0) = f ′(0) −1 = 0 şartlarıyla normalize
edilmiş olan fonksiyonların sınıfı olsun. Her f ∈ S fonksiyonunun

f −1 ( f (z)) = z ; z ∈U

ve

(

)

f f −1 (w) = w;

ile tanımlı bir f

−1

w < r ( f ) ve r ( f ) ≥
0

0

tersine sahip olduğu bilinmektedir. f

(

)

(

1

−1

4
ters fonksiyonu

)

∞

g(w) = f (w) = w − a w2 + 2a 2 − a w3 − 5a 3 − 5a a + a w4 + ... = w + ∑ b wn
−1

2

2

3

2

2 3

4

n

n=2

ile verilir. Hem f hem de f fonksiyonları U da yalınkat ise f fonksiyonuna bi-yalınkat
fonksiyon denir. Birim diskte analitik olan f ve F fonksiyonlarını alalım. U da
−1

f ( z ) = F (ϕ ( z ) ) olacak biçimde ϕ (z) <1 ve ϕ (0) = 0 şartlarını sağlayan bir ϕ analitik

fonksiyonu mevcutsa, f fonksiyonu F fonksiyonuna subordinedir denir ve f F şeklinde
gösterilir.
1992 yılında Obradovic α 1 + zf ′′(z)  + (1 − α ) 1 lineer kombinasyonu için Re( f ′(z)) > 0
f ′(z)
f ′(z)




ile belirtilen yalınkatlık için bir kriter vermiştir. Son zamanlarda Lashin, subordinasyon
yardımıyla, verilen bu lineer kombinasyonu içeren bi-yalınkat fonksiyonların H∑ (φ) sınıfını
tanımlamış ve bu sınıftaki fonksiyonların başlangıç katsayıları için üst sınırlar elde etmiştir.
Bu çalışmada, verilen bu lineer kombinasyonu içeren bi-yalınkat fonksiyonların H∑ (1+ sin z)
sınıfını tanımlanarak bu sınıfa ait fonksiyonların başlangıç katsayıları için üst sınırlar elde
edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Subordinasyon, Analitik Fonksiyon, Bi-yalınkat
Abstract
∞

Let A denote the class of analytic functions of the form f (z) = z + ∑ an zn in the unit disc
n=2

U = {z ∈ : z < 1}. Let S denote the subclass of A , which consists of functions that are

univalent and normalized by the conditions f (0) = f ′(0) −1 = 0 in U. It is well known that
every function f ∈ S has an inverse f −1 , which is defined by
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f −1 ( f (z)) = z ; z ∈U
and

(

)

f f −1 (w) = w;

w < r ( f ) and

r(f)≥

0

where the inverse function f

(

−1

is given by

)

(

0

)
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,

4
∞

g(w) = f (w) = w − a w + 2a 2 − a w3 − 5a 3 − 5a a + a w4 + ... = w + ∑ b wn .
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2

2

2
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2
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The function f ∈ A is said to be bi-univalent in U if both f and f −1 are univalent in U .
Consider that the functions f and F are analytic in the unit disc U . An analytic function f
is subordinate to an analytic function F , written f F , if there is an analytic function

ϕ :U → U with ϕ(0) = 0 and ϕ ( z ) <1 satisfying f ( z ) = F (ϕ ( z ) ) .

In 1992 Obradovic et.al gave some criteria for univalence expressing by Re( f ′ ( z ) ) > 0 for
the linear combinations α 1 + zf ′′(z)  + (1 − α ) 1 . Recently, using subordination, Lashin
f ′(z)
f ′(z)


the class H∑ (φ) of the bi-univalent functions which consists of this linear

introduced
combination and deduced upper bounds for the initial coefficients of functions in this class.
In the present paper, we introduced the class H∑ (1+ sin z) of the bi-univalent functions which
consists of this linear combination and deduced upper bounds for the initial coefficients of
functions in this class.
Keywords: Subordination, Analytic Function, Bi-univalent
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ANADOLU MEZAR TAŞI KÜLTÜRÜNDE SIRADIŞI BİR TUTUM: BEKTAŞİ VE
CAFERİ KADIN MEZAR TAŞLARI
AN UNCOMMON ATTITUDE IN ANATOLIAN GRAVESTONE CULTURE: BEKTASHI
AND JAFARI WOMEN GRAVESTONES
Hazal Ceylan ÖZTÜRKER
Dr. Öğr. Üyesi, Batman Üniversitesi
Özet
Ölüm kavramı ve yas kültürü, eski inanışlardan günümüze değin her dönem önemli bir olgu
içerisinde kabul edilmiştir. Farklı inanışlara göre çeşitlilik gösteren ölüm ve mezar taşı kültürü
incelendiğinde, ölümden sonraki hayata inanış ve ölene dair anı bırakma gibi ortak bir temel
prensibin çevresinde şekillendiği bilinmektedir.
Anadolu, pek çok sanat alanında olduğu gibi farklı mezar taşı örneklerini de bünyesinde
barındıran birikimli sanat anlayışının somutlaştığı zengin bir coğrafyadır. 1243 Moğol İstilası
sonrasında Anadolu’ya gerçekleşen derviş akınlarına paralel olarak gelişen mezhep ve
tarikatların kısa sürede nüfuz bulduğu bilinmektedir. Tarihsel süreç içerisinde birçok
medeniyet ve farklı inançların yadigârı olan mezar taşları, öncelikli olarak üretildiği dönemin
tarihi vesikası olmasının yanı sıra bulunduğu coğrafyanın mezhepsel özelliklerine dair pek
çok imgenin somutlaştığı sanat eserleridir.
Sanat Tarihi içerisinde birçok bilimsel araştırmaya konu edilmiş bir grubu temsil eden mezar
taşları genellikle devrin moda akımları içerisinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Mezhep
unsurunun baskın olmadığı, sadece devrin modası ve sanatsal zevkinin ışığında üretilen mezar
taşı örneklerinde kadın mezar taşlarında yoğun bir bezeme programına yer verilerek erkek
mezar taşlarından ayırt edici bir tutum izlenmiştir. Oysaki Caferi ve Bektaşi mezar taşlarının
devrin modasından etkilenmediği gibi dini, mezhepsel birtakım sembolik süsleme öğelerine
yer verildiği görülmüştür. Mezhepsel özellik ve inanışlarının estetik kaygıdan çok daha baskın
olmasının yanı sıra, kadın ve erkek mezar taşlarının da sıra dışı bir tutumla ortak bir bezeme
programına tabi tutularak herhangi bir cinsiyet farkı gözetmeksizin üretildiği tespit edilmiştir.
Çalışma konumuzu belirleyen iki örneklem, Şii kültüre ait olan iki mezhep olan Caferilik ve
Bektaşilik olarak seçilmiştir. Çalışma kapsamında, Caferi nüfusun günümüzde de yayılım
gösterdiği Iğdır Caferi mezar taşları ve tarihsel süreçte Bektaşilik için önemli olan İzmir
Yağhaneler Bektaşi Tekkesi Haziresi Mezar Taşları üzerinden karşılaştırma değerlendirmeler
yapılarak, mezhepsel birtakım sembollerin kadın ve erkek mezar taşlarına cinsiyetçi olmayan
bir tutumla ortak yer verildiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Bektaşilik ve Caferilik, Mezhep ve Sanat İlişkisi, Mezar Taşı, Tarihsel
Sosyoloji, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
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HABER ÜRETİM SÜRECİNDE GELENEKSEL GAZETECİLİKTEN YENİ NESİL
GAZETECİLİĞE DÖNÜŞÜME TEORİK BİR YAKLAŞIM
İlknur AYDOĞDU KARAASLAN
Dr. Öğr. Üyesi, Ege Üniversitesi
Özet
Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeler her sektörde olduğu gibi gazetecilik alanında da
dönüşümlere neden olmaktadır. Dijital çağda söz konusu yeni teknolojilerin mobil
kullanılabilirlikleri
yoluyla
gündelik
yaşamda
yaygınlaşmaları
bu bağlamda
yaşanan toplumsal değişimler, geleneksel gazetecilikten dijital gazeteciliğe geçiş dönemini
başlatmaktadır.
Hem
haberin
üretim
sürecini
hem
de
haberin
yapısını
dönüşüme uğratmaktadır. Dijital veri olanaklarına her yerden erişim, veri odaklı bir haber
üretimini olanaklı hale getirmektedir. Böylelikle gazetecilikte kullanılan dijital teknolojilerle,
haberin üretiminden dağılımına ve tüketilmesine kadar yeni yöntemleri ortaya çıkarmaktadır.
Daha da ötesi habercilik anlayışının değişimi ile veri gazeteciliğini gündeme getirdiği için,
geleneksel gazetecilik yöntemleri zorunlu olarak terkedilmektedir. Verilerin bilgiye
dönüşmesi, işlenmesi, yönetilmesi ve gazetecilik sektörü üzerindeki etkileri her geçen gün
artmaktadır. Büyük veri gazeteciliği ve veri madenciliği, haberi oluşturma sürecini
değiştirmekte, haberin güvenilirliğini arttırmada önemli katkılar sağlamaktadır. Robot
gazetecilik, yapay zekâ ve geliştirilen algoritmalarla haber formatları dönüşmektedir. Ayrıca
drone gazeteciliği de bilgi toplamada farklı boyutlardan sunduğu görsellerle haber çekiciliğini
arttırmaktadır. Söz gelimi QR kod, online içeriğe daha hızlı ulaşmayı sağlayan ve
gazetecilikte kullanılan teknolojilerden biridir. Bu şekilde değişen gazetecilik pratikleri ve
haber sunumları bu teknolojilerin sunduğu arttıırılmış gerçekliklerle biçimlendirilmekte 98
haberin formatı değiştirilebilmektedir. Kuşkusuz süreç haber tüketicisinin beklentilerini de
değiştirmektedir.
Bu çalışmada, dijitalleşen çağda haber üretim sürecinde ve yayımlanmasında yer alan veri
gazeteciliği, büyük veri ve veri madenciliği, robot gazetecilik, drone gazeteciliği, QR kod ve
arttırılmış gerçeklik yaklaşımlarına değinilecektir. Değişimin geleneksel gazetecilikten
uzaklaştırdığı noktalar da vurgulanarak karşılaştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Nesil Gazetecilik, Dijital Gazetecilik, Gazetecilikte Dönüşüm,
Dijital Çağda Gazetecilik
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DİJİTAL HARİTALAMA PRATİKLERİ TEMELİNDE GAZETECİLİKTE YENİ
DÖNÜŞÜMLER: HABER HARİTALARI
İlknur AYDOĞDU KARAASLAN
Dr. Öğr. Üyesi, Ege Üniversitesi
Özet
Gazetecilikte günümüzün haber teknolojileri, çok sayıda veriye ulaşılarak onların yeniden
işlenmesi, haberin biçimlendirilerek formatlandırılmasında, böylelikle tüketicilerin habere
erişiminin ve kolay anlaşılır hale getirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ancak bilgi
teknolojilerinin çok sayıdaki verilere, haber kaynağına erişmeyi kolaylaştırması, zaman
zaman aşırı veri yüklenme sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda büyük
verilerden enformasyonun sağlanması trendleri, hem haberciye hem de okuyucuya kolaylık
sağlamaktadır. Haberin tüketilmesi sürecinde dijital araçlara erişimin sağlanması, yeni
teknolojilerin sağladığı olanaklarla yaratılan bilginin haritalanarak okuyucuya aktarılması
gazetecilikteki önemli gelişimlerden biri olarak gündeme gelmektedir. Haritalar özellikle
mekânsal içeriğe sahip bilginin habere dönüştürülmesi hem haberciye yeni olanaklar
sağlarken, hem de haberin okuyucuya aktarılmasında etkili bir yöntem olarak kolaylıklar
getirmektedir. Hatta tüketiciye haberin güvenirliliği açısından da ek olanaklar sunmaktadır.
Bu nedenle dijital haritalar haberin online ortamlara taşınmasında, daha net bilgilerle
çevrimiçi haber sitelerine erişim yoluyla haberin oluşum ve sunum aşamasında bilgiyi
görselleştirerek okuyucuyu habere ilişkin öznel anlamlandırma süreçlerine dahil etmekte,
ayrıca dijital haritalar aracılığıyla zaman, mekan kısıtı olmaksızın her yerden ulaşılabilmesini
kolaylaştırmakta bu nedenle tercih edilmektedir. Dolayısıyla “haber haritalarının” kullanımı
giderek yaygınlaşmaktadır. Bilişim teknolojilerinin sağladığı bu olanaklarla bir gösterge
olarak kullanılan dijital haritalar, coğrafi bilgi sistemlerinin yanısıra günlük görsel yaratımda
da aktif rol oynamaktadır. Bu nedenle bilgisayar tabanlı haber yaratımı gazeteciler arasında
giderek yaygınlaşmaktadır. Ayrıca “haber değerinin” niteliğini de artıran haritalar, göç, terör,
eğitim, vb. coğrafik haberlere ilişkin verilerin görselleştirilmesinde kullanılan yazılımlardır.
Böylelikle haritalar okuyucuya haberin analizinin güçlü görsel sunumlarını da sağlayarak
dikkatleri belirli bir konulara odaklamaktadır. Gelişen çoklu medya ortamlarının sağladığı
etkileşimli haber öyküleri ile etkileşimli haritaların bir arada kullanılmasına olanak
sağlamaktadır. Haberin birçok kişi tarafından yeni öznel bilgiler edinmek için okunmasını,
oluşturulan haritaların ek bilgi aktarıcı özelliğinin ortaya çıkmasıyla haberi ve okuyucuyu
yeni olanaklarla buluşturduğu için gazete haberleri ve haritalarının kullanılmasıyla yüksek
nitelikli haber değeri de oluşturulmuş olmaktadır. Bu çalışmada, dijital ortamlarda yayınlanan
gazetelerin ve haber üzerinden sağlanan enformasyonun oluşturulması, okuyucuya haberin
görselleştirilerek aktarılması sürecinde dijital haritaların önemine değinilmesi
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Teknolojiler, Dijital Haritalama, Haberlerin Haritalanması,
Haritalanmış Haber Formatları
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ÖRGÜTSEL TRAVMANIN ÖRGÜTLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
İlknur ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Çağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Özet
Ruhsal travma, bireyleri, aileleri ve toplulukları etkilediği gibi, örgütleri de etkilemektedir.
Örgütler, bir amaç için bir araya gelmiş bireylerden oluşan gruplardır. Örgütlerin oluşum
süreci, her üyenin duygusal deneyimini etkileyen ve biçimlendiren sadece bu gruba ait kültür
ve alışkanlıklar ortaya çıkarmaktadır. Örgüt kültürü, üyelerin değerlerinden, bilişsel
modellerinden, yasalarından, yapılan işin doğasından etkilenerek oluşmaktadır. Eğer oluşan
bu örgüt kültürü olumlu bir zemine inşa edilmezse; zararlı alışkanlıklar, değerler ve olumsuz
bilişler içeren örgüt kültürü doğmaktadır. Örgüte katılan her üye, bu olumsuzlukları benimser
ve devam ettirirse; olumsuz örgüt kültürü zaman içinde pekişmektedir. Örgüt kültürü de,
örgütlerde yaşanan değişikliklerden (personel ve yönetim değişimi, ekonomik krizler, işten
çıkarmalar, küçülme vb.) derinden etkilenmektedir. Bu tür krizler, örgüt üyelerinde endişe ve
belirsizlik gibi değişikliklere sebep olmakta, kriz ve ruhsal travmanın ortaya çıkma
potansiyelini desteklemektedir. Travma örgütleri, kısa veya uzun vade de zayıflatmaktadır.
Bir örgüt için normal işleyiş döngüsü olabilecek olaylar, bir başka örgüt için travmatik olarak
algılanabilmektedir. Bu durum özellikle örgütün çalışma şekli, travmatik olaylar ile ilgili ise
(itfaiye, 112 acil servis hizmetleri, askeriye vb.), yürütülen çalışmaların özü stres ile ilişkili ise
(sağlık, borsa, ticaret vb.) bireysel ve örgütsel travmatizasyon normalleşebilmektedir. Örgüt
içindeki baskı ve bireyin etiketlenmesi durumunda da örgütsel travma yaşanabilmektedir.
Bireylerin yaşadığı travma gibi, örgütlerin yaşadıkları travma da duygusal ve bilişsel zorluklar
getirmektedir. Özellikle travma tanımlanamaz ve iyileştirme çalışması yapılmazsa, kalıcı
psikolojik ve örgütsel sorunlara sebep olabilmektedir. Örgütsel travmaya karşı koyma ya da
gerçekleştiğinde başa çıkmayı öğrenmek için bazı önlemler alınabilir. Güçlü örgütsel kimliğe
sahip olma, örgütün ve tüm üyelerin dayanıklılığını arttırma, örgütsel saygıya sahip olma,
yapıları ve süreçleri kolaylaştırma, umut verici ve enerjik liderlere sahip olma, hem lider ve
üyeler arasında hem de üyelerin kendi aralarında pozitif bağlantıların kurulması bir örgütün
korunmasına yardımcı olabilecek önlemler arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Travma, Dayanıklılık, Örgütsel Davranış
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CUMHURİYET DÖNEMİNDEKİ TOPLUMSAL DEĞİŞİMLERİN KADIN GİYİMİ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: CUMHURİYET KADINI VE GİYİM
İnci Selin GÜMÜŞ
Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi

Özet
Geleneksel Türk kültüründeki toplumsal değişim, 1923 yılında Cumhuriyetin kuruluşu ile
başlamıştır. Osmanlıdaki kısmi modernleşme hareketleri yerine Cumhuriyet, bütünsel bir
modernleşme modelini benimsemektedir. 1924 yılından başlayarak kademeli bir şekilde
gerçekleştirilen İnkılâplar ile Türk hukuk sistemi laik ve sivil bir karaktere bürünmeye
başlamıştır ve eğitimden giyime, aile ilişkilerinden sosyal hayatın bütün alanlarına dönük bu
düzenlemeler, zaman içerisinde Türk toplumunun yapısında bir takım değişmeleri beraberinde
getirmiştir. Bireye, topluma ve devlete yönelik hayatın neredeyse bütününü kapsayan bir
yenileşme projesi olarak İnkılâplar, kökten bir değişimi amaçlamıştır. Türk modernleşme
projesinin önemli hedeflerinden biri, kadının toplumdaki konumudur. Kadın hakları din
hegemonyasını kırmakta ve Osmanlı toplum yapısından sıyrılmakta önemli bir araç olarak
görülmektedir. Çünkü kadın, din otoritesinin kendisini en iyi sergilediği imgedir. Kadın-erkek
giysilerinin düzenlenmesi medeniyetin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada,
Cumhuriyetin medeniyet projesinin yapı taşı kadının giyimindeki büyük devinim ve bu
devinimin, bireysel ve toplumsal etkileri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Cumhuriyet, Toplum, Modernleşme, Kadın, Giyim
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DEMPSTER-SHAFER YÖNTEMİ KULLANILARAK UZUNDERE (ERZURUM)
HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ
LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ASSESSMENT FOR THE UZUNDERE (ERZURUM)
BY USING DEMPSTER-SHAFER METHOD
Azimollah ALESHZADEH
Dr. Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi
Enver Vural YAVUZ
Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Özet
Heyelanlar, kütlenin yer çekiminden etkilenerek eğim yönünde kayması ve hareket etmesidir.
Heyelanların yaşandığı ortamlarda, doğal etkenler (yağış, orman, deprem, jeoloji,
jeomorfoloji vs.) ve insandan kaynaklanan faktörler (yol, yerleşim alanı, tarım vs.) dengelerin
bozulmasında önemli rol oynamaktadır. Heyelanların meydana getirdiği dramatik sonuçlar,
dünyanın her bir yerinde insanların can ve mallarını büyük hasarlara uğratmaktadır. Dünyada
olduğu gibi, Türkiye’de bu doğal ve yıkıcı afetten payını almaktadır. Ülkemiz, genellikle
Karadeniz iklimi içeren bölgelerde (engebeli ve bol yağışlı iklim) heyelan olaylarını sık
yaşamaktadır. Heyelan konusu, ulaşım ve enerji hatları, baraj, yaşam alanı ve üretim tesisleri,
orman ve tarım başlıklarını yakından ilgilendirmektedir. Bu sebepten dolayı farklı dallarda
özellikle jeoloji mühendisliğinde ana gündem konuları arasında yerini korumaktadır.
Günümüzde heyelan duyarlılık değerlendirmesi çok sayıda araştırmacının ilgisini çekmekle
birlikte, heyelan duyarlılık haritalarının hazırlanması çok kritik bir aşama haline gelmiştir.
Teknolojik gelişmelerin sunduğu imkanlar (bilgisayar dalındaki ilerlemeler, haritacılık
sektöründeki gelişme, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), uzaktan algılama (UA), uydu, dron vs.)
günümüzde heyelan duyarlılık haritalarının modellenmesi ve üretilmesinde büyük olanaklar
sağlamaktadır. Bu çalışma Dempster-Shafer Yöntemi (DSY) kullanılarak Uzundere ilçesinin
(yaklaşık 840 km2’lik çalışma alanı) heyelan duyarlılık değerlendirmesini amaçlamaktadır.
DSY sayısal yöntemlerden olan Olasılık Yaklaşımı türünden olup hayelan duyarlılık
analizlerinde uygulandığı zaman, mevcut heyelanlar ile heyelan koşullandırma Faktörleri
arasında rakamsal bağlantı sağlamaktadır. Toplam 40 heyelan yeri (tek veya grup halinde),
hava fotoğrafları ve arazi çalışması sonucu (Ağustos-Eylül 2018 arası) belirlenmiş ve çalışma
alanı kapsamında heyelan envanter haritası hazırlanmıştır. Heyelan duyarlılık değerlendirmesi
için 9 heyelan koşullandırma faktörü (girdi parametreleri) olarak yükseklik, eğim açısı, eğim
yönü, jeolojik formasyon, arazi örtüsü/kullanımı, plan ve profil eğriselliği ve yakınlık (yo llara
ve akarsulara) seçilmiştir. Bu parametrelere ait haritaları elde etmek için sayısal yükseklik
modeli (SYM), Landsat uydu görüntüleri, jeoloji ve topografya haritaları kullanılmıştır.
ArcGIS 10.4 yazılım ortamında heyelan duyarlılık haritası oluşturulmuş ve güvenirliği için
AUC-ROC tekniği uygulanarak 0.5’in üstünde bir performans sergilenmiştir. Elde edilen
sonuç Dempster-Shafer Modelinden üretilen haritanın güvenilir ve dolayısıyla çalışmada
kullanılan metodolojiyi tatmin edici göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Heyelan Duyarlılık, Heyelan Koşullandırma Faktörleri, CBS, Uzundere,
Dempster-Shafer Yöntemi (DSY)
Keywords: Landslide Susceptibility, Landslide Conditioning Factors, GIS, Uzundere,
Dempster-Shafer Method (DSM)
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1845 TARİHLİ TEMETTUAT DEFTERİNE GÖRE TEFENNİ KAZASINA BAĞLI
ALAKIR ÇİFTLİĞİNİN SOSYAL YAPSI
Kazım KARTAL
Öğretim Görevlisi Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Özet
Osmanlı devletinin sosyo ekonomik yapısını araştıran tarihçilerin klasik dönemde
başvurdukları defterler arazi, avarız ve tahrir defterleri gibi arşiv kaynakları iken XIX.
Yüzyılda ise devletin tutmuş oldukları önemli kayıtlardan biri temettüat defterleri olmuştur.
Temettu kelime anlamı itibariyle kâr etmek anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Tanzimat
dönemine kadar farklı isimlerle reayadan alınan vergilerin yerine getirilen Temettû vergisinin
kaydedildiği defterlere, “Temettuat Defterleri” ismi verilmiştir. Bu defterler 19. yüzyıl
ortalarında Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu iktisadi, sosyal ve ticari hayatı ortaya
koymaktadır.
Bu defter türleri hakkında bilgi verecek olursak Temettüat defterleri, Tanzimat döneminde
bölgelerin mal-mülk, hayvan türleri, arazi çeşitleri ve hayatını idame ettiren bütün insanların
bireysel malvarlıklarını kaydetmek için hazırlanmış olan resmi arşiv vesikalarıdır. Bu defter
türleri, iktisadi ve içtimai hayat, demografi ve tarımsal ekonomi ile ilgili bütün özellikleriyle
içinde barındırmaktadır. Bu arşiv vesikaları XIX. yüzyıl Tanzimat döneminin getirdikleri
yenilikler sonucu tutulduğunu söylemek mümkündür. Osmanlı devletinin iktisadi ve içtimaai
tarihini ve özellikle Tanzimat'ın ilk dönemleri için dönemin önemli kaynakları olan bu arşiv
belgeleri, sosyal tarih araştırmacılığı ve şehir tarihçiliği araştırmalarında vazgeçilmez kaynak
türleridir, çünkü bu defterlerde kaydedilen vergi mükelleflerinin adları, meslekleri hakkında
da bizlere bilgiler sunulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yukarıda verilen genel çerçeve
içerisinde, 1845 tarihli BOA, ML.VRD.TMT.d., no: 10572 numaralı Hamid sancağı, Tefenni
kazası, kurrasının temettuat defteri İncelenerek Tefenni Kazasına Bağlı Alakır Çiftliğinin
Sosyal Yapısı üzerinde bir değerlendirme yapmaktır.
Anahtar Kelimeler: Tefenni, Alakır, Sosyo-ekonomi
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1846 TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TAHLİLİ
Kazım KARTAL
Öğretim Görevlisi Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Özet
Osmanlı devletinin sosyo ekonomik yapısı araştıran araştırmacıların başvurması gereken
önemli arşiv belgeleri hiç şüphesiz arşiv belgeleri oluşturmaktadır. Araştırmacılar Osmanlı
dönemi şehir tarihini araştırırken genelde tahrir defterleri, avarız defterleri, mühimme
defterleri, şeriye sicilleri, ahkâm defterlerini incelemişlerdir. Bu kaynaklar başvurulması
gereken önemli kaynaklardır. Bunların yanında XIX yüzyıl arşiv kaynakları olarak ise
genelde temettuat defterleri, cizye defterleri ve son dönemlerde araştırmacılara açılan nüfus
defterleri olmuştur. Bu önemli kaynakların yanında bir diğer önemli kaynak ise varidat
muhasebe defterleridir. Vâridât Muhasebesi, Osmanlı Devleti'nin umumî gelir kaynaklarını
tespit etmek ve Hazine'ye irad olarak girmesi gerekeni tarh ve tahsil etmekle görevlidir.
Vâridât Muhasebesi'ne ait defterler, tasnif esnasında iki ana kategoride ele alınmıştır. Birinci
kısımda, tahsil olunan irada ait defterler; ikinci kategoride olan ise henüz vergisi alınmamış
ancak tahsil edilecek gelirin kayıtlarını barındıran defterler bulunmaktadır. Osmanlı
devletinde kayda alınan bu defterler şehir ekonomisi için önemli kaynaklar arasında yer
almaktadır. Bizim de Çalışmamızın ana kaynağını oluşturan Başbakanlık Osmanlı Arşivinde
bulunan ML.VRD.d. 1353 numaralı “Hamid Sancağı Muhassıllığı'na mülhak Keçiborlu,
Gönen, Ağlasun, Uluborlu, Hoyran, Eğirdir, Ağros, Barla, Yalvaç, Urla, Afşar, Burdur,
Kemer, Hamid ve Gölhisar kazalarının vergi ve aşar bedelleri varidatını mübeyyin defter”
olarak arşiv kataloğunda kayıtlı olan bu defter ana kaynak olarak ele alıp; Burdur, kemer,
Hamid ve Gölhisar, Afşar, Urla, Yalvaç, Barla, Ağros, Eğirdir, Hoyran, Uluborlu, Ağlasun,
Gönen, Keçiborlu gibi kazaların hem sosyal hem de iktisadi yapısı üzerinde bazı tespitlerde
bulunup 1846 tarihli muhasebe defterini tahlilini yaptıktan sonra bu kazaların iktisadi yapısını
değerlendirme tabi tutacağız.
Anahtar Kelimeler: Varidat Defteri, Osmanlı Devleti, Sosyo-ekonomi
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BÜYÜK BUDAPEŞTE OTELİ FİLMİNDE GERÇEK-KURMACA DÜNYA VE
STEFAN ZWEİG İLE İLŞKİSİ
THE RELATIONSHIP WITH THE REAL-FICTION WORLD AND STEFAN ZWEIG IN
THE FILM OF THE GREAT BUDAPEST HOTEL
Kenan ÖNSEVER
Araş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi
Özet
Wes Anderson’ un yapıtlarında özyaşamöyküsünün izleri çokça görülen Stefan Zweig’dan ve
eserlerinden ilham alarak yönettiği 2014 yapımı Büyük Budapeşte Oteli filmi, Zweig’ın
öyküleme biçimi ve Anderson’ un yaratıcı dehasının bir ürünüdür. Filmlerinde yarattığı
özgün plastik evrenlerle Amerikan bağımsız sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri
olarak kabul edilen Anderson, filmin senaryosunu oluştururken geleneksel olarak doğrusal bir
adaptasyon anlayışının ötesinde yenilikçi bir disiplinlerarası yaklaşım kullanmıştır. Anderson’
un görüntülerinin görsel kalitesindeki stilistik tutarlılık ve imgeler her zaman gerçeklikten
ziyade aşırı gerçekçilik izlenimi yaratmaktadır. Sunulan bu dünya içinde kurmaca olansei
Anderson’ un mesajını iletmektedir.
Anderson’un filmlerinde kurduğu masalsı atmosfer, masalsı bir üslupla aktarılan hayali bir
dünyada geçmektedir. Fakat bu hayali dünyadaki her şey göstergebilimsel olarak bir gerçeği
işaret etmektedir. Anderson, Büyük Budapeşte Oteli Filmi’nde de ilk bakışta masalsı bir
dünyada hayali bir hikâyeyi aktarıyor gibi görünmekte fakat yarattığı bu hayali dünyadaki
kişiler, nesneler, olaylar ve mekânlar ile var olan bir gerçeğe atıfta bulunmaktadır. Filmde 2.
Dünya Savaşı öncesi Avrupa’sı(1932) ile Savaş sonrası Avrupa’sı(1960) arasındaki yıkım
gerçeği ve insan yaşamı üzerindeki etkileri estetik bir kurmaca dünyada sunulmaktadır.
Bu çalışmada, Stefan Zweig’ın yaşamı ve eserlerinden ilham alınarak hayali bir kurmaca
dünyada yaratılan Büyük Budapeşte Oteli filminde Stefan Zweig ve eserlerinin izleri
araştırılacak ve bu hayali dünyadaki kişi ve olayların gerçekte nelere karşılık geldiği
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Büyük Budapeşte Oteli, Wes Anderson, Stefan Zweig
Abstract
Inspired by Stefan Zweig, whose traces of Wes Anderson's autobiography is widely seen in
his works, the 2014 Great Budapest Hotel is a product of Zweig's narrative style and
Anderson's creative genius. Anderson, who is considered as one of the most important
directors of American independent cinema with the original plastic universes he created in
his films, has traditionally used an innovative interdisciplinary approach beyond creating a
linear adaptation. Stylistic consistency and images in the visual quality of Anderson's images
always create the impression of extreme realism rather than reality. The fiction in this
presented world conveys Anderson's message.
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Anderson's fairy-tale atmosphere in his films takes place in an imaginary world that is
conveyed in a fairy-tale style. But everything in this imaginary world signifies a semiotic
truth. Anderson, at first glance in the Grand Hotel Budapest, seems to convey a fictional story
in a fairy-tale world, but refers to a reality that exists with the people, objects, events and
places in this imaginary world. The film presents the reality of destruction between preWorld War II Europe (1932) and post-war Europe (1960) and its effects on human life in an
aesthetic fictional world.
In this study, traces of Stefan Zweig and his works will be explored in the Great Budapest
Hotel film created in an imaginary fictional world inspired by the life and works of Stefan
Zweig and at the same time, the realities of the people and events in this imaginary world will
be examined.
Keywords: Cinema, Great Budapest Hotel, Wes Anderson, Stefan Zweig
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DUYGU KAVRAMININ TARİHSEL SÜRECİ VE SAHNE SANATLARI
ALANINDAKİ YERİ
HISTORICAL PROCESS OF THE CONCEPT OF EMOTION AND ITS PLACE IN
PERFORMING ARTS
Kenan ÖNSEVER
Araş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi
Özet:Duygu kavramı ilk insanla birlikte var olan ve yaşamın her anında yer alan bir
kavramdır. Çünkütarih boyunca insan, öfkelenmiş, korkmuş, sevmiş ve mutlu olmuştur.
Antik çağda duyguların aklıdan bağımsız olmadığı ve düşüncelere hizmet ettiği inancı 17.
Yüzyılda Descartes tarafından salt akılcı bir yaklaşımla ele alınmış ve insanın var olabilme
koşulu yalnızca akla dayandırılmıştır. 20. Yüzyılda Antonio R. Damasio duygu kavramına
dair kabul edilen bu görüşü sorgulayarak duygu kavramının insan yaşamında ne denli önemli
olduğunu ortaya koymuştur.
Tiyatro sanatının bütün türlerinde sahne toplumsal söylevi olan dramatik yaşam alanıdır.
Duyguların kararlarımız ve yönelimlerimiz üzerindeki etkilerinin en somut gösterge alanı
sahnedir. Antik Ça
ğ’dan günümüze değin ana enstrümanı insan olan tiyatro alanında birçok
yeni tür oluşturulmuş, ancak sahnenin değişmeyen tek gerçeği Duygu Kavramı olmuştur. Bu
çalışmada yapılan literatür taraması sonucu hakkında kısıtlı araştırma argümanları ve
kaynakların bulunduğu duygu kavramı incelenmiş, tiyatro sanatında gerek eğitim sürecinde
gerekse sahnelemede duygu kavramının daha kapsamlı bir şekilde ele alınmasına yönelik
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Duygu Kavramı, Sahne Sanatları, Sanat, İletişim
Abstract
The concept of emotion is a concept that exists with the first person and takes place at every
moment of life. Because throughout history, people have been angry, frightened, loved and
happy. In ancient times, the belief that emotions are not independent of mind and that they
serve ideas is taken up by Descartes in the 17th century with a purely rational approach and
the condition of being human is only conceived. In the twentieth century, Antonio R. Damasio
questioned this view of the concept of emotion and revealed how important the concept of
emotion was in human life.
In all types of theater art, the stage is the dramatic living space, which is the social discourse.
The most concrete aspect of the effects of emotions on our decisions and orientations is the
stage. From the ancient times to the present, many new genres have been created in the field
of theatre, whose main instrument has been human, but the only unchanging reality of the
stage has been the concept of emotion. In this study, limited research arguments and the
concept of emotion were examined about the results of the literature review, and suggestions
were made for a more comprehensive understanding of the concept of emotion both in the
education process and in the staging.
Keywords: Concept of Emotion, Performing Arts, Art, Communication
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II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ İZMİR MİZAH DERGİLERİNDE
İSTİBDAT VE II. ABDÜLHAMİT TASVİRLERİ
Kezban ACAR
Prof.Dr.,Celal Bayar Üniversitesi
Şehriban AKSOY
Celal Bayar Üniversitesi
Özet
II. Meşrutiyet üzerine ülkemizde birçok çalışma kaleme alınmıştır. Bir kısmı genel olarak her
yönüyle meşrutiyet dönemini ele alırken, bir kısmı özel olarak o dönemdeki iktidar muhalefet
ilişkilerini veya genel olarak siyasi yapıyı incelemişlerdir. Ayrıca o dönemde kadın ve işçi
hareketleri, edebiyat eserleri ve basını ele alan eserler de mevcuttur. Hatta II. Meşrutiyet
dönemi basın çalışmaları içinde o dönemde İzmir’de çıkan mizah dergileri hakkında teknik
bilgiler sunan veya bu dönemdeki Türk karikatürünü inceleyen; hatta spesifik olarak II.
Meşrutiyet Dönemi İzmir’de yayımlanan mizah dergilerini ele alan bazı önemli çalışmalar da
bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalardan hiç birisi özelde İzmir mizah dergilerinde istibdat ve
Abdülhamid dönemini incelemez.
Mizah dergilerinde istibdat sadece baskı içeren bir yönetim biçimi değil, birçok olumsuzluğun
özdeşleştirildiği bir kavram olarak öne çıkar. Hatta basının, Meşrutiyet’in ilanından sonra bile
istibdadın geri geleceğine dair bir endişe duyduğu görülür. Benzer şekilde II. Abdülhamit de
eski rejime dönmeye hazır, II. Meşrutiyetin getirdiği düşünce ve basın özgürlüğü, anayasa
gibi kavramlara düşman ve çok daha fazlası olan bir padişah olarak resmedilmiştir. II.
Meşrutiyet döneminde İzmir’de çıkan mizah dergilerini temel alan bu çalışma, bu imgelemleri
analiz etmeyi ve değerlendirmeyi, bunu yaparken de özellikle mizah
dergilerinin
eleştirilerinde kullandıkları dile ve üsluba dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: II. Meşrutiyet, İzmir, Mizah Dergileri, Abdülhamit, İstibdat
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AVUSTURYA-MACARİSTAN İMPARATORLUĞU’NUN BOSNA-HERSEK’İ
İLHAKI VE BAZI OSMANLI GAZETELERİYLE OSMANLI HÜKÜMETİNİN
TUTUMU1
Kezban ACAR
Prof.Dr.,Celal Bayar Üniversitesi
Burcu OTUKFALAY
Celal Bayar Üniversitesi
Özet
1878 Berlin Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
tarafından işgal edilen ve otuz yıl yönetilen Bosna-Hersek, 1908 yılında tamamen ilhak
edilmiştir. Bosna-Hersek’in ilhakı, Osmanlı Devleti’ni ve Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’nu birçok yönden etkilemiş, Avrupa’da siyasi ittifakların gözden geçirilmesine
ve sonuç olarak siyasi blokların oluşmasına, Birinci Dünya Savaşı’na neden olmuştur. Bu
sebeple, Bosna-Hersek’in ilhakı hem Osmanlı tarihi hem de Avrupa tarihi açısından önemli
bir yer tutmaktadır.
Bosna-Hersek’in ilhakı hakkında Viyana gazetelerinde çıkan rivayetlerin etkisiyle, Osmanlı
kamuoyunda yankı bulan ilhak haberleri, ilhakın gerçekleşmesiyle birlikte, yoğun bir şekilde
basında yer almış ve eleştirilere neden olmuştur. Bosna-Hersek’in ilhakına dair çıkan
haberlere rağmen, Osmanlı hükümeti Avusturya-Macaristan’ın böyle bir girişimde
bulunacağına ihtimal vermemiş, ilhaka hazırlıksız yakalanmıştır. Daha sonra ilhakı protesto
etse de durumu değiştirmek için geç kalmıştır. Dönemin kamuoyu olarak
nitelendirebileceğimiz Osmanlı gazeteleri ise en başından ilhaka ciddi biçimde karşı çıkarak,
Avusturya-Macaristan mallarının protesto edilmesini sağlamışlar ve Osmanlı ile ticaret yapan
Avusturya şirketlerini ekonomik zarara uğratmışlardır.
Bu bildiri, bu denli önemli olan bu olayın bazı Osmanlı gazetelerindeki yansımalarını analiz
etmeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken de, “denge politikası”nın öne çıktığı ve birinci Dünya
Savaşı öncesi blokların oluşmaya başladığı bir dönemde, Bosna-Hersek’in ilhakı üzerinden
Osmanlı Devleti’nin bu anlamda nerede durduğu üzerinde bazı değerlendirmeler yapılacaktır.
Ayrıca Bosna-Hersek’in ilhakının gazetelerde nasıl yer aldığı incelenirken, Osmanlı basınının
tavrı, kamuoyu üzerindeki gücü veya etkisi konusunda da bazı yorumlar yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bosna-Hersek’in ilhakı, Osmanlı Hükümeti, Avusturya-Macaristan,
Osmanlı gazeteleri

1

Bu makale, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Anabilim Dalında
gerçekleştirilen, Bosna-Hersek’in (1908) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Tarafından İlhakının Osmanlı
Basınındaki Yansımaları başlıklı yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
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OKUL SOSYAL HİZMETİ UYGULAMASINDA LİSELİ ERGENLER İLE
AKTİVİTEYE DAYALI GRUP OYUN TERAPİSİNİN KULLANILMASI
USE OF GROUP ACTIVITY PLAY THERAPY WITH HIGH SCHOOL ADOLESCENTS
IN SCHOOL SOCIAL WORK PRACTICE
Aysima KOÇAN
Sosyal Hizmet Uzmanı
Mehmet KIRLIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Özet
Sosyal hizmetin ilk uygulama alanlarından biri olan okul sosyal hizmeti, temeli 1900’lerde
atılmış ve önemini arttırarak günümüze kadar süregelmiştir. Ülkemiz eğitim-öğretim
sisteminde henüz kendisine yer edinememiş olan okul sosyal hizmeti projeler ile varlığını
sürdürmektedir. Projelerden biri Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile
Milli Eğitim İl Müdürlüğü ortaklığında 2017-2018 eğitim-öğretim yılında başlatılmıştır.
2018-2019 eğitim-öğretim yılında ‘’Okul Sosyal Hizmeti Uygulaması’’ adıyla devam eden
çalışmada görevlendirilen stajyer sosyal hizmet uzmanı ve danışmanının uygulama
sürecindeki gözlemleri ve raporlarına dayanarak lisede eğitim alan ergen bireyler ile etkili bir
sosyal hizmet uygulaması yapabilmenin yollarından birinin aktiviteye dayalı grup oyun
terapisi olduğu düşünülmüş ve bu amaçla alanyazından elde edinilen bilgiler ışığında çalışma
oluşturulmuştur.
Ergenlik dönemi, çocukluk ve yetişkinlik arasında bir geçiş dönemidir. Bireyde biyo-psikososyal gelişim alanlarında hızlı değişimlerin yaşandığı dönemdir. Ailevi sorunlar, okuldaki
sorunlar ve toplumsal sorunların yoğun yaşandığı ve daha derinden hissedildiği bu dönemde
birey için zorlayıcı olabilmektedir. Ergenlik döneminde arkadaşlık ilişkilerinin oldukça
önemli olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini olumsuz etkileyecek
sorun veya ihtiyaçları ile mücadele ederken yalnız olmadıklarını anlamaları gerekmektedir.
Akran gruplarıyla etkileşim kurdukları, birbirlerinden öğrenmeleri ile gelişme ve değişme
sağlamalarına yardımcı olan grup çalışması etkili bir teknik olarak kabul edilmektedir. Oyun
ile harmanlanmasıyla ise dilin sınırlarını ortadan kaldırarak iletişimin ergen bireylerin
gelişimlerine uygun aktiviteler ile sağlandığı, böylece konuşulmak istenmeyen ya da dilin
sınırları içinde ifade edilmekte zorlanılan konuların daha rahat ifade edilmesini sağlayan,
özgünlüğü ve yaratıcılığı destekleyen yapısı aktiviteye dayalı grup oyun terapisini ortaya
çıkarmıştır. Projeler ile varlığını sürdüren okul sosyal hizmetin etkili bir sosyal hizmet
uygulaması için aktiviteye dayalı grup oyun terapisinden yararlanılabileceği düşünülmektedir.
Bu amaçla çalışmada etkili bir okul sosyal hizmet uygulaması için aktiviteye dayalı grup oyun
terapisinin önemine değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul Sosyal Hizmeti, Ergenlik, Aktiviteye Dayalı Grup Oyun Terapisi
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Abstract
The school social work, which is one of the first practice areas of social work, was founded in
the 1900s and has increased its importance until today. The school social work, which has not
yet gained a place in the educational system of our country, continues its existence with
projects .Based on the observations and reports of the trainee and counselor assigned in the
study, which is in the ongoing study named School Social Work Practice in the 2018-2019
academic year, one of the ways of performing effective social work practice with high school
adolescents was thought to be Group Activity Play Therapy and for this purpose, the study
was created in the light of the information obtained from the literature.
Adolescence is a transition period between childhood and adult. This is the period of rapid
changes in the areas of bio-psycho-social development .Family problems, school problems
and social problems that they are experienced and felt more deeply can be challenging for the
individual in this period. It is known that friendship relations are very important during
adolescence .Students should understand that they are not alone in dealing with problems or
needs that may adversely affect the educational processes .Group work, which interacts with
peer groups and helps them to develop and change by learning from each other, is considered
as an effective technique.There are a number of issues that reveal Group Activity Play
Therapy therapy. It is blended with the game. Therefore, by eliminating the boundaries of
language, communication is provided with activities that is suitable for the development of
adolescent individuals. Thus, it makes it easier to express the issues that are unwanted or
difficult to be expressed within the boundaries of language. It is one of the factors that reveals
the structure supporting the originality and creativity. It is thought that school social work,
which continues to exist through projects, can benefit from Group Activity Play Therapy for
an effective social work practice. For this purpose, the importance of Group Activity Play
Therapy for effective school social work was discussed.
Keywords: School Social Work, Adolescence, Group Activity Play Therapy
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AYDIN İLİNDE ÜRETİLEN HARÇ ve BETONLARDA ALKALİ SİLİKA
REAKSİYONU ARAŞTIRILMASI
Korkmaz YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Özet
1930-1940 lı yıllarda betonlarda görülen çatlakları fark edip çatlakların neden oluştuğunu fark
eden Amerika’da Stanton’dur. Alkali silika reaksiyonu mekanizması ile çatlakların tespit
edildiği tarihten bu yana Dünyamız genelinde üretilen harç ve betonlarda dayanımı azaltan
alkali silika reaksiyonu ile ilgili çalışmalar ülkemizde de devam etmektedir. Ülkemiz
genelinde, örneğin Sakarya nehrinden alınan doğal kumlar ile alkali silika reaksiyonu
deneysel çalışmalar yapılmış olup zararlı bulunmuştur. İzmir’de yapılan çalışmalarda Gediz
nehrinden alınıp kullanılan agregalarda da bulunan zararlı oluşumlar yapılan betonlarda
çatlaklar tespit edilmiştir. Bölgesel bazda çalışmalara ilave olarak Aydın ili genelinde
kullanılan doğal kumlar ile üretilen harçlarda alkali silika reaksiyonu izlenmiştir.
Alkali silika reaksiyonu mekanizması ile betonların dayanımlarını azaltan çatlakların
görünmesi bazen uzun yıllar sonra görülebilmektedir. Betonun hazırlanmasında kullanılan
malzemelerin çok iyi tanınması gerekmektedir.
Alkali silika reaksiyonu betonlarda harita şekilli çatlaklar şeklinde kendini gösterir. Harç ve
betonlarda kullanılan gerek agrega gerekse çimentoda alkali bulunması halinde beton
yüzeylerde oluşan kılcal çatlaklara sızan atmosferik nem çatlak oluşturan jelleri genişleterek
çatlak genişliğini arttırmaktadır. Çatlakların artması durumunda betondan beklenen basınç
dayanımının azalması olağandır. Betonda oluşan çatlaklar sayesinde beton yüzeylerde
dökülmeler görülür.
Aydın ili genelinde inşaat sektöründe üretilen harç ve betonlarda kullanılan Çine, İncirliova
doğal dere kumları hızlandırılmış harç metodu ile alkali silika deneyi gerçekleştirilmiştir.
Çine kumları ÇDK1 , ÇDK2, AÇDK3 ve İncirliova doğal dere kumları ile yapılan
hızlandırılmış harç çubuğu deneyi genleşme değerlerine göre numunelerde alkali silika
reaksiyonu çatlakları gözlenmemiştir. Bu sonuçlara göre doğal kumlarda çatlak oluşumunu
içeren aktif silis bulunmadığını söyleyebiliriz. Çimento da alkali eşdeğer oranının istenen
seviye üzerinde olması bile üretilen harç çubuklar da alkali silika reaksiyonu çatlaklarını
oluşturmamıştır. Bu da agrega da aktif silis yoksa çimento da olması reaksiyonu başlatmaya
yetmemektedir.
Anahtar Kelimeler: Alkali Silika Reaksiyonu, Beton, Doğal Kum, Kırma Kum
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AYDIN İLİ GENELİNDE BETONLARDA KULLANILAN KIRMA KUMLARDA
ALKALİ SİLİKA REAKSİYONUNUN ARAŞTIRILMASI
Korkmaz YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Özet
Beton; agrega, su, bağlayıcı olarak çimento ve katkılı çimento malzemelerinin bir araya
gelmesiyle oluşur. Agrega ile çimento arasındaki reaksiyonlar son derece karmaşıktır. Karışık
reaksiyon oluşumundan biride çimentoda olan Na+ ile K+ alkalileri ve agregada bulunan
reaktif silis atmosferik ortamda bulunan doğal nem ile etkileşime girer böylece alkali silika
jelini oluşturur. Bu jel ortam nemini aldığında betonda genleşme dolayısıyle çatlak oluşur bu
betonda bozulmaların nedeni olur. Bu etkileşim alkali silika reaksiyonu mekanizması olarak
tanımlanır. Alkali silika reaksiyonu çatlakları betonda önemli hasara neden olabilir. Bu
çatlakların görünümü harita şekillidir. Beton ve betonarme yapılar ve yapı elemanlarında
alkali silika reaksiyonu mekanizması yavaş gelişen, gelecek yıllarda betonda gözlenen
bozulma nedeni sebebidir. Genel olarak betonarme yapı 10 ila 20.yıla geldiğinde ASR
mekanizması nedeni sonucu çatlaklar belirgin halde görülmektedir. Beton ürünlerde
durabiliteyi düşüren unsur olarak alkali silika reaksiyonu mekanizmasını oluşturan sebepler
adına araştırmalar tespit edildiği tarihten bu yana devam etmektedir. Aydın il genelinde
betonlarda kullanılan kırma kum bölgede hizmet veren hazır beton tesisinden temin edilmiştir.
Hazır beton üretiminde kullanılmakta olan kırma kumlarda alkali silika reaksiyonu deneyleri
yapılmış olup, referans numune ve aynı kırma kuma C sınıfı uçucu kül katkılı numuneler
üretilmiş, hızlandırılmış harç çubuğu yöntemiyle deneyler gerçekleştirilmiştir. Kırma kum
referans numune de alkali oranı yüksek çimento kullanılmış olmasına rağmen 16 gün
genleşme değerleri standart değerlerin altında kalmıştır. 28 gün genleşme değeri çok az
artmasına alkali silika reaksiyonu oluşumu görülmemiştir. Aynı kırma kum ile çimento ile C
sınıfı uçucu kül ikameli hazırlanan numunelerde deney sonucu genleşme değerleri referans
numune değerleri kıyaslandığında deney numunelerinde çatlak oluşumu gözlenmemiş olup
alkali silika reaksiyonu yoktur denilebilir.
Bu genleşme değerlerine göre kullanılan kırma kum agregasında çatlak oluşturan aktif silis
yoktur denilebilir. Alkali oranı yüksek çimento kullanılması nedeni ile 28 gün sonunda
genleşme değerlerinin bir miktar artması görülmüş. C sınıfı uçucu külün alkali silika
reaksiyonu çatlaklarının oluşma sürecini engellediği, yavaşlattığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Alkali Silika Reaksiyonu, Beton, Harç, Uçucu Kül
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REKLAM ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ PERSPEKTİFİNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Abdulvahap BAYDAŞ
Doç.Dr.,Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Mehmet Emin YAŞAR
Öğr. Gör.,Solhan SHMY, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Özet
Bu çalışma, reklamın tüketicinin satın alma davranışı üzerindeki etkisini ve reklamın ürün ve
hizmet alımlarında değiştirici bir özelliği olup olmadığını belirlemek için yapılmıştır.
Çalışma, örnekleme yöntemi kullanılarak 194 tüketiciyle yüz yüze anket uygulanarak
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS paket programında analiz edilmiştir.
Araştırmanın sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir. İyi bir reklamda olması gereken en önemli
faktörler kalite, çekicilik, fiyat, görünüm, marka ve rahatlık olarak sıralanabilir. Reklamın
senaryosu, reklam metninin mizahi, komik yönü ve reklamı canlandıran insanlar, reklamda
kullanılan müzik, reklamın kendisi ve reklamdaki ünlü insanlar gibi faktörler iyi bir reklam
oluşturur. Ve bu gibi faktörlerin tüketiciler üzerinde çok daha az etkiye sahip olduğu
görülmüştür. En etkili reklam ortamının televizyon ve internet olduğu, ancak açık hava
reklamcılığının, katalogların, gazetelerin, dergilerin ve radyo reklam kanallarının daha az
etkili olduğu, özellikle de radyo reklamcılığının etkisinin azaldığı tespit edildi.
Reklamların bir ürünü satın almada etkili olduğu, toplumun tüketim kültürünü etkilediği, ürün
hakkında bilgi sağladığı, çok iyi bir reklamın toplumun bu ürün hakkındaki algısını
değiştirdiği ve reklamın ürünün ayrılmaz bir parçası olduğu görülmüştür. Özellikle, kamu
güvenliği reklamlarının toplum üzerinde birleştirici bir etkisi olduğu görülmüştür. Öte yandan
reklamın hizmet sektörü ile ilgili bilgilendirici bir özelliğe sahip olması, reklamda yer alan
kişilerin toplumda tanıdık isimler olması, reklamın güven ve kalite faktörleri üzerinde olumlu
bir etkisi olduğu, reklamın satın alımda karar verme sürecini kısalttığı, reklamın ürünün
kalitesi hakkında bilgi verdiği ve özellikle programlar sırasında aniden yayınlanan reklamların
sürekli hatırlandığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Reklam, Reklam Etkinliği, Etkin Reklam Mecraları, Satın Alma Davranışı
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MÜŞTERİ BAKIŞ AÇISIYLA FİRMALARIN DEĞERLENDİRİLMELERİNDE
ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR
ÇALIŞMA
Mehmet Emin YAŞAR
Öğr. Gör.,Solhan SHMY, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Abdulvahap BAYDAŞ
Doç.Dr.,Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Özet
Müşteri bakış açısından firmaların değerlendirilmesinin belirlenmesini ana amaç edinen
çalışmada genel olarak iki konu üzerinde durulmuştur. 1) Tüketicilerin
firma
değerlendirmeyle ilgili değer verdiği değişkenlerin belirlenmesi, 2) Söz konusu değişkenlerin
faktör analizine tabi tutulmasıdır. Kesit analizi ile elde edilen verilen değerlendirildiğinde
tüketicilerin önem verdikleri konular şu şekilde özetlenebilir. İşletme tarafından verilen
hizmetlerden duyulan memnuniyet derecesi, şirketin ürün ve hizmetlerle ilgili problemlere
hızlı cevap verebilme yeteneği, firmayla iletişim kolaylığının olması, personel ve ilgili kişiler
tarafından verilen vaat ve sözlerin zamanında yerine getirilmesi, ürün hattının müşteri ihtiyaç
ve beklentilerini karşılaya bilme derecesi, satış personeli ve ilgililerden duyulan memnuniyet
derecesi, personelin mesleki açıdan yeterliliği, ürün ve hizmetin kalitesi olması, firmanın
tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yeterlilik derecesi, ürünlerin paketleme ve ambalajlamanın
uygunluğu, tüketicilerin firmayı başka işletme veya kişilere tavsiye edilmesidir.
Ayrıca yapılan faktör analizi sonucunda beş faktör bulunmuştur. Söz konusu faktörler;
hizmetlerden duyulan memnuniyet, personelin mesleki yeterliliği, paketleme ve ambalajlama
kalitesi, ürün hattının müşteri ihtiyaçlarına uygunluğu, satış personeli ve reklam
faaliyetlerinin etkinliği şeklinde belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Firmaların Değerlendirilmesi, Müşteri Odaklılık, Müşteri Bakış Açısı
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SOSYAL MEDYADA REKLAM VE ETKİLİ REKLAM UNSURLARININ
BELİRLENMESİ
Abdulvahap BAYDAŞ
Doç.Dr.,Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Mehmet Emin YAŞAR
Öğr. Gör.,Solhan SHMY, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Özet
Bu araştırma sosyal medya reklamlarının tüketici satın alma niyetine etkisini ve daha önceki
yapılan çalışmalar ışığında sosyal medya reklamlarını incelemektir. Söz konusu amaca
ulaşmak için reklam mecraları, reklam mecralarında takip edilen program türleri, reklamda
ilgi çekilen unsur ve reklamda en çok ilgi çeken unsur araştırılmıştır. Araştırma kolayda
örneklem yöntemi kullanılarak 385 tüketici ile yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlar SPSS
paket programı yardımı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan çıkan en önemli sonuçlar; bilgi
edinmenin önemi sırası ile mobil iletişimde bilgi edinme, radyo dinlerken bilgi edinme, gazete
okurken bilgi edinme, televizyon izleme, internette bilgi edinme ve dergi okumanın önemli
vurgulanmıştır.
Katılımcıların televizyon izlendiğinde, dergi okunduğunda, internette sörf yapıldığında, mobil
iletişimde bilgi edinildiğinde ve gazete okunduğunda takip edilen programın haber ve
ekonomi olduğu belirlenmiştir. Reklamda en çok ilgi çeken unsurun güldürü olduğu
söylenebilir. Reklamda en çok ilgi çeken unsurun reklamda mizah içerikli bir görsel olması,
reklamda kullanılan müzik ve ses, reklamda kullanılan renkler olduğu en az ilgi çeken
unsurun reklamın istenilen saatte çıkmasıdır. Bu bağlamda katılımcıların reklamda en çok
ilgilerini çeken unsurun mizah içerikli görsellerin olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Reklamları, Etkili Reklam Mecraları
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GİYDİRME CEPHELERDE GÖRSEL KONFOR AÇISINDAN GÜN IŞIĞI
KONTROL SİSTEMLERİNİN İRDELENMESİ
Müzeyyen Sedef Taşkın
YL. Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Kutluğ Savaşır
Dr. Öğretim Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Özet:
Binanın bulunduğu coğrafi bölgeye ve iklime bağlı olarak iç mekandaki ışığın yapısı
değişmekte ve kullanıcıya takip ettiği eylemde uygun olmayan durumlar yaratabilmektedir.
Giydirme cephe sistemleri bu istenmeyen koşulları, konfor koşullarına çevirmekte
günümüzde elverişli sistemlerden biridir. Binanın ve mekanın fonksiyonuna uygun görsel
konfor sağlamada farklı giydirme cephe sistemleri farklı çözümler sunarlar. Bina dışında
oluşan iklim ve coğrafi bölge kaynaklı koşullara, aktif olarak cevap verip konfor koşullarının
oluşmasını sağlayan cephe sistemlerinde, giydirme cephelerin kullanımıyla seçeneklerimiz ve
elde edebileceğimiz sonuçlar artmıştır. Giydirme cepheler 19. Yüzyılda ortaya çıkarak mimari
problemlerimize pek çok farklı çözüm getirmişlerdir. İskelet strüktürün ortaya çıkmasıyla, dış
duvarlarda olan taşıyıcılık rolü yerini dış kabuğun iklimlendirme yapması, iç mekan konfor
kontrolü sağlaması gibi yeni görevlere bırakmıştır.
Bu bildiride, saydam ve yarı saydam giydirme cephelerde, güneş kontrolü sağlayan sistemler
incelenmiş, gün ışığı kontrolünde ne tür etkilere yol açtıklarını açıklamak ve istenilen görsel
konfor koşuluna uygun giydirme cephe sisteminin seçimine ve tasarlanmasına öneri
getirilmesi amaçlanmıştır. Bu stratejiler ve sistemlerle ilgili literatür taraması yapılmış,
Avrupa’dan seçilmiş örnek binalar özelinde incelenmiştir. Gün ışığı konfor parametreleri ve
giydirme cephelerde oluşabilecek yapı fiziği sorunları ele alınarak, giydirme cephe çeşitlerine
entegre edilip gün ışığı kontrolü sağlayan sistemler ile hareketli veya sabit gölgeleme
elemanları incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Cephe tasarımında ne tür bakış açılarının ve
analizlerin sisteme entegre edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Giydirme cephelerde gün ışığı
kontrolünü ele aldığımızda, herhangi bir konfor koşulunda olduğu gibi, incelediğimiz binanın
coğrafi konumu, iklimi ve güneş ışınını alım açısı önemlidir. Bunun yanında kullanılan camın
ve malzemenin yapısı, yüzeyin açısı, cephe sistemlerinin işleyişi ve ölçülendirmesi, farklı
etkiler yaratmaktadır. Gün ışı kontrol sistemlerinin ışığı gölgeleme, filtreleme, yansıtma,
toplama, yönlendirme gibi görevleri vardır. Bu özellikler diğer kontrol faktörleriyle
birleştiğinde, çok farklı aydınlatma taleplerine ve problemlerine çözümler getirebilmektedir.
Bu sistemler Avrupa’dan seçilmiş örnekler genelinde irdelenmiş ve sonuçları
karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Giydirme Cepheler, Gün Iışığı Kontrolü, Görsel Konfor Parametreleri
Abstract:
The quality and amount of daylight that a building can access is changing with the climate
and geographical location of the building and that can cause the habitants unfavourable
comfort situations. Curtain walls are the most convenient systems to convert this unfavourable
comfort conditions into favourable ones. Different curtain wall systems can offer different
solutions to help create the visual comfort situations. Curtain walls are first created in the 19.
Century and with the use of them, we have more options and outcomes to get for different
climatic situations. With the invention of the skeleton structure, the loadbearing task of the
outer walls left their role into climate control and ensuring interior comfort condition as the
new tasks of the outer shell.
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The aim of the work is to explain the effects of different curtain wall systems in daylighting
control of the building and to suggest the proper systems for specific visual comfort situations
of the space. Visual comfort parameters and the properties of different curtain wall systems
are investigated and analysis of the different aspects and relationships are highlighted. That
systems are examined on the example buildings from Europe. The climate, geographical
location, solar altitude angle in relation to location effect the design of the curtain wall to be
chosen, the glass type and the materials that are chosen as well effect together with the
system. Curtain walls with their ability to shading, filtering, reflecting the light, collecting and
directing, together with the other properties that are mentioned can offer comprehensive
solutions to the different daylighting demands. Considering all of these, in this work, curtain
walls, varieties, applications and daylighting control parameters are invest igated and
compared in the sample buildings.
Keywords: Curtain Walls, Daylight Control, Visual Comfort Parameters
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SERA KOŞULLARINDA PATLICAN BİTKİSİ KÖK YOĞUNLUĞUNUN
ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF ROOT DENSITY OF EGGPLANT PLANTS IN GREENHOUSE
CONDITIONS
Mehmet CAN
YL öğrenci, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Harun KAMAN
Doç.Dr., Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Özet
Ülkemizde su kullanıcıları arasında tarım sektörü, mevcut elverişli suyun yaklaşık dörtte
üçünü kullanmaktadır. Buna ilave olarak, artan kentleşme ve sanayileşme neticesinde tarım
dışındaki sektörlerin su talebi ve tüketimi de artmaktadır. Bu durumda, gelecekte tarıma
ayrılan suyun azaltılması ve tarım sektöründe daha yüksek maliyetler ile suyun kullanılması
muhtemeldir. Öte yandan, suyun kıt veya pahalı olduğu durumlarda sulama planlamaları
kritik önem kazanmaktadır. Son yıllarda kısıntılı sulama uygulamalarıyla su verimliliğinin
arttırılması yönünde gelişmeler sağlanmıştır. Kısıntılı sulama ve yarı ıslatmalı sulama
teknikleri, tam sulamaya göre bitkilere verilen su miktarının azaltıldığı ve su tasarrufu
sağlamayı amaçlayan sulama uygulama biçimleridir. Yarı ıslatmalı sulama tekniğinde bitki
köklerinin bir yarısı ıslatılmakta ve kalan diğer yarısı kuru bırakılmaktadır. Ülkemizde
gittikçe azalan su kaynakları, üreticileri tarımda az su ile çok verim almaya yöneltmektedir.
Öte yandan, bir bitki için kök sistemi vazgeçilmez bir yapıdır. Su-verim ilişkileri konulu
araştırmalarda bitki kök yoğunluğunun ele alındığı çalışma sayısı son derece sınırlı kalmıştır.
Bu nedenlerden dolayı, ele alınacak araştırmalarda farklı kısıntılı sulama düzeyleri ve sulama
uygulama biçimleri altında bitkilerin olası kök yoğunluğu değişiminin belirlenmesi son derece
önemli bir duruma gelmektedir. Çünkü, kök sistemi bir bitki için çok önemli görevlere
sahiptir. İlk olarak, bitkilerde kök sistemi, bitkinin yaşamsal faaliyetlerine destek olarak
ayakta durmasını sağlamaktadır. İlave olarak, kök sistemi, bitkinin topraktan aldığı su ve
besin maddelerini toprak üstü aksama taşınmasında çok önemli bir rol üstlenmektedir. Kimi
bitkilerde bitki kök sistemi besin depo ettiği, bitki hormonları ile diğer organik bileşikleri
sentezlediğinden dolayı bitkinin en önemli organı olmaktadır. Bu araştırmada, değişik sulama
rejimleri altında patlıcan kök yoğunluğu irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sera koşulları, Sulama, Sebze, Patlıcan
Abstract
Among the water users in our country, the agricultural sector uses about three-quarters of the
available water resources. Besides, as a result of the increase in urbanization and
industrialization, water demand and consumption of non-agricultural sectors has been
increasing. In this case, it is expected to make a possible reduction in the water allocated to
agriculture in the future and to use water with higher costs in the agricultural sector. On the
other hand, irrigation planning becomes critical when available water resources are scarce or
expensive. In recent years, improvements have been achieved in the agricultural sector to
increase water efficiency through deficit irrigation practices. Deficit irrigation and semiwetted irrigation techniques are the methods of irrigation that aim to save water and reduce
the amount of water given to plants compared to the full irrigation. In the semi-wetted
irrigation technique, one-half of the plant roots are wetted and the other half is left dry.
Decreasing water resources in our country lead agricultural producers who use a lot of water
to obtaining more yield using less water for irrigation. On the other hand, the root system is
essential for a plant. In the studies examining the water-yield relationships, the number of
studies examining the plant root density was found to be extremely limited. For these reasons,
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it is very important to determine the possible root density changes of plants under different
deficit irrigation levels and irrigation practices because the root system of plants has very
important tasks for a plant. First of all, the root system in plants ensures that the plant survives
supporting the plants for vital activities. Besides, the root system plays a crucial role in
transporting water and nutrients from the soil to the aboveground parts of plants. In some
plants, the plant root system is the most important organ of plants because it stores nutrients
and synthesizes plant hormones and other organic compounds. In this research, eggplant root
density was investigated under different irrigation practices
Keywords: Greenhouse Conditions, Irrigation, Vegetables, Eggplant
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NOMİNAL FAİZ ORANLARININ ENFLASYONA OLAN ETKİSİ: TÜRKİYE
ÖRNEĞİ
IMPACT OF NOMINAL INTEREST RATES ON INFLATION: EXAMPLE OF TURKEY
Mehmet Ali POLAT
Dr. , D.H.M.İ Gaziantep Havalimanı
Özet
Sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı bir ekonomi için fiyatlar genel seviyesindeki artışı ifade
eden enflasyon olgusunun sürekli olarak dizginlenmesi şarttır. Bu bağlamda; enflasyon gibi
makro ekonomik bir değişken üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olan nominal faiz oranı
kavramı da dikkat edilmesi gereken başka bir değişkendir. Faiz oranlarında meydana
gelebilecek değişiklikler, yerli ve yabancı yatırımlar ile tüketim harcamaları üzerinde etkili
olabileceği için, para otoriteleri, iktisat politikalarını oluştururken faiz oranları değişkenin
seyrini dikkate almak zorundadır. Bir ülke ekonomisinde, otoritelerin para politikası
kararlarındaki değişiklikler, o ülke ekonomisinde enflasyon ve nominal faiz oranı kapsamında
ekonomik birimlerin gelecek dönem ile ilgili kararlarını önemli ölçüde etkilemektedir.
Enflasyonun ve nominal faiz oranlarının artacağına dair beklentilerin arttığı bir ekonomide,
ekonomik birimler, geleceğe ilişkin tüketim ve yatırım kararlarını yeniden gözden
geçireceklerdir.
Para politikası uygulamaları sonucunda enflasyon ve faiz oranlarında görülebilecek
değişiklikler ekonomiyi yakından etkilemektedir. Faiz oranı ve enflasyon ilişkisinin teorik
temelleri Fisher (1930)'a kadar uzanmaktadır. Enflasyon ile nominal faiz oranı arasında
ilişkinin varlığına yönelik olarak ortaya atılmış olan Fisher Etkisi Yaklaşımı’na göre
enflasyon oranındaki değişiklikler, nominal faiz oranını pozitif yönde etkilemektedir.
Çalışmada, Türkiye'de, enflasyon oranı ve nominal faiz oranı arasındaki ilişki incelenmiş ve
bu kapsamda, Türkiye ekonomisinde enflasyon oranı ile nominal faiz oranı arasında uzun
dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Bu bağlamda, çalışma, TCMB'nin önümüzdeki dönemlerde
uygulayacağı para politikası uygulamalarında uzun dönemli bu ilişkiyi dikkate alması
bakımından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Nominal Faiz Oranı, Fisher Etkisi, Para Otoriteleri,
Sürdürülebilir Kalkınma, İstikrarlı Ekonomi
Abstract
For sustainable development and a stable economy, inflation, which represents the increase in
the general level of prices, must be constantly restrained. In this context; the concept of
nominal interest rate, which has a detrimental impact on a macroeconomic variable such as
inflation, is another variable that needs attention. Since the changes in interest rates may have
an impact on domestic and foreign investment and consumption expenditures, monetary
authorities have to take the course of the interest rate variable into account when designing
their economic policies. Changes in the monetary policy decisions of the authorities in a
country's economy significantly affect the decisions of the economic units regarding the
future period within the scope of inflation and nominal interest rates in that country's
economy. In an economy where inflation and nominal interest rates are expected to increase,
economic agents will reconsider their future consumption and investment decisions.
Changes in inflation and interest rates as a result of monetary policy implementations affect
the economy closely. The theoretical basis of the relationship between interest rate and
inflation goes back to Fisher (1930). According to the Fisher Effect Approach, which was

122

2

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU ÖZET KİTABI

established to explain the existence of the relationship between inflation and nominal interest
rate, the changes in inflation rate affect positively the nominal interest rate.
In this study, the relationship between inflation and nominal interest rates in Turkey is
examined and a long-term relationship between inflation rate and nominal interest rate is
determined in Turkey's economy. In this context, this study is important for revealing the
long-term relationship which may enlighten the CBRT on implementing the monetary policy
in the coming periods.
Keywords: Inflation, Nominal Interest Rate, Fisher Effect, Monetary Authorities, Sustainable
Development, Stable Economy
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TÜRK POLİSİ VE ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI
TURKISH POLICE AND NATIONAL WAR OF LIBERATION
Mehmet BİÇİCİ
Dr Öğretim Üyesi,Gaziantep Üniversitesi
Özet
İlk Türk Devletlerinden itibaren günümüze kadar Polis Teşkilatı kavramı vardır. Kurumsal
olarak silahlı güce sahip olan askeri birlikler şehirde ve kırsalda bu görevi yerine getirmiştir.
19. yüzyılda Osmanlı Devletinde yenilik hareketleri başlamıştır. Osmanlı devlet adamları
Avrupa polis teşkilatlarını incelemiş ve modern anlamda bir Polis Teşkilatı kurulması için
raporlar halinde görüşlerini sunmuştur . 10 Nisan 1845 tarihinde Polis Nizamnamesi ile
birlikte bugünkü Polis Teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı Devleti 19. Yüzyılın ikinci yarısından
itibaren başlayan yoğun bir savaş süreci yaşamıştır. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşına
girmiş olan Osmanlı Devletinde Polis Teşkilatının gelişimi sekteye uğramıştır. 19 Mayıs 1919
tarihinde Mustafa Kemal Paşanın önderliğinde milli mücadele dönemi başlamıştır. Dış
güvenlikteki zafiyet işgaller dolayısıyla iç güvenlikte de sorunların olağanüstü düzeyde
artmasına sebep olmuştur. Bu dönemde Türk Milletinin birinci önceliği kuşkusuz kendi
bağımsızlığını sağlamak olmuştur. Kuvayı Milliye tüm yurdu kurtarabilecek seviyede
teşkilatlanamamıştır. Bu şartlar altında Mustafa Kemal Paşa düzenli orduyu kurma
çalışmalarına başlamıştır.Türk Milleti bağımsızlığını sağlamak için topyekun bir seferberliğe
katılmıştır. Jandarma birliklerinin orduya katılımı ile birlikte şehirlerde asayiş problemi
artmıştır. Halkın korunması, asayişin sağlanması, İstanbuldaki Milletvekillerinin Ankaraya
sevki, Ankaraya mühimmat taşınması gibi birçok görevde Polis Teşkilatı mensupları görev
almıştır. Bu çalışmada 1919-1922 yılları arasında Türk Polis Teşkilatının Milli Mücadelede
ne gibi görevler üstlendikleri, çalışma koşulları ve asayişin sağlanması konusundaki
faaliyetleri ele alınmııştır. Ulusal kutuluş savaşı sürecinde polis teşkilatının asıl vazifesini
eksiksiksiz olarak yerine getirmek için çaba göstermiş olmanın yanısıra işgal altındaki
yerlerde kurtuluş mücadelesine destek vererek iki önemli görevi bir arada yürütmüştür.
Böylece Milli Mücadele döneminde Türk Polis Teşkilatının Kurtuluş Savaşına yapmış olduğu
katkılar ortraya konmaya çalışılmıştır
Anahtar Kelimeler: Türk Polisi, Ulusal Kurtuluş Savaşı, İşgal
Abstract
From the first Turkish States to the present day, there is the concept of Police Organization.
Institutional armed forces have fulfilled this task in the city and in the countryside. Innovation
movements began in the Ottoman Empire in the 19th century. The Ottoman statesmen
examined the European police organizations and presented their opinions in reports for the
establishment of a modern Police Organization. On April 10, 1845, the present Police
Organization was established together with the Police Regulation. The Ottoman Empire
experienced a period of intense war that began in the second half of the 19th century. The
development of the Police Organization in the Ottoman State, which entered the First World
War in 1914, was interrupted. On 19 May 1919, the period of national struggle began under
the leadership of Mustafa Kemal Pasha. Vulnerability in external security led to an
extraordinary increase in the problems of internal security due to occupations. In this period,
the first priority of the Turkish nation was undoubtedly to ensure its independence. Kuvayı
Milliye was not able to organize enough to save the whole country. Under these conditions,
Mustafa Kemal Pasha began to work to establish a regular army. The Turkish Nation
participated in a total mobilization to ensure its independence. The problem of public order
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increased in the cities with the participation of gendarmerie units in the army. Members of the
Police Service took part in many tasks such as protection of the public, the provision of public
order, the dispatch of deputies in Istanbul to Ankara and the transport of ammunition to
Ankara. In this study, the duties of the Turkish Police Organization in the National Struggle
between 1919 -1922, their working conditions and their activities on the provision of public
order were discussed. In the course of the National Liberation War, the police did not only
fulfill their original duty, but also carried out two important tasks by supporting the liberation
struggle in occupied places. Thus, the contributions of the Turkish Police Organization to the
Independence War during the National Struggle were tried to be revealed.
Keywords: Turkish Police, National War of Liberation, Occupation
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HÜCRE KONUSUNDA RESFEBE SORULARININ HAZIRLANMASI VE
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI
Mehmet Özpınar
Fen Bilimleri Öğretmeni, Salar İmam Hatip Ortaokulu, Afyonkarahisar
Sönmez Girgin
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Özet
Resfebe harf, sayı ve resimlerin bir arada kullanılarak bir kelimenin bulunmasına dayanan
zekâ oyunudur. Resfebelerin çıkış noktası, batı dillerinde “rebus” olarak bilinen bir
kavramdır. Rebus, Latince “res” (şey) kelimesinin bir çoğuludur. Bir ifadenin ” sözlerle değil,
şeylerle” (Lat. “non verbis, sed rebus”) anlatımı genel olarak bu kavramın içine girmektedir.
Eski zamanlarda insanlar, özellikle aile isimlerini (soyadlarını) yazarken ya da armalarda bu
tip bir sembolizme başvurmuşlardır. Resfebe soruları hazırlamak, öğrencilerin motor
gelişimini destekleyecek niteliktedir. Öğrenciler arasında oynanacak faydalı ve eğlenceli bir
oyundur. Farklı düşünebilmeyi ve farklı çözümler üretebilmeyi sağlayan zihnin, mantığın,
bilişsel kapasitenin ve akıl yürütmenin insan hayatı boyunca geliştirilebilir nitelikler olduğu
bilinmektedir. Ancak bu gelişme erken yaşlarda göreceli olarak daha kolay ve daha hızlı
gerçekleşmektedir. Bu kapsamda son yıllarda öğrenciler için çeşitli etkinlikler ve uygulamalar
ön plana çıkmaktadır. Bu uygulamalardan biri de resfebedir. Hücrenin yapısı, işlevleri, hücre
bölünmesi, hücrede madde alışverişi gibi anlaşılması zor ve soyut konuların öğretiminde
farklı öğretim yöntemleri kullanmak; öğrencilerin konuları zihinlerinde canlandırmalarını
kolaylaştırmada, ezberleme yerine anlamlı öğrenmede ve konulara karşı pozitif tutum
geliştirmede etkili olabilir. Bu çalışmanın bir diğer amacı da zekâ oyunlarının bir alt boyutu
olan resfebe hakkında fen bilimleri öğretmen adaylarının bilgi sahibi olmasını sağlamak ve
fen eğitiminin farklı alanlarında kullanılabileceğini göstermektir. Resfebe soruları için
öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Konu başlığı (Hücre) belirlenmiş ve sorular bu konu
başlıklarına uygun olarak hazırlanmıştır. Soruları hazırlarken “Hücre” ile ilgili temel
kavramlar seçilmiştir. Seçilen kelime ve kelime grupları ile resfebe soruları oluşturulmuştur.
Görsel ve şekiller telif hakkı oluşturmayacak şekilde kullanılmıştır. Gerekirse çizerek de ifade
edilebilmektedir. Resfebelerdeki görsellerin düz ya da ters kullanılması, harflerin farklı
renklerde olması resfebe sorularının çözülmesinde göz önüne alınması gereken önemli
unsurlardır. Resfebe sorularını hazırladıktan sonra öğretmen adaylarının sorular hakkındaki
görüşleri alınmıştır ve öğretmen adaylarının % 65,91’i resfebe hakkında bilgileri olduğunu
söylemiştir. Ayrıca % 71,79’u resfebenin fen eğitiminde kullanılmasının faydalı olabileceğini
% 82,05’i de soruları çözerken zorlandığını belirtmiştir. Fen bilimleri öğretmen adaylarının
görüşleri resfebe sorularının daha da geliştirilmesinde katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Resfebe, Zekâ Oyunları, Hücre, Fen Bilimleri Öğretmen Adayları
Abstract
Rebus is a game of intelligence based on finding a word by using a combination of letters,
numbers and pictures. Rebus is a plural of the Latin word “res”. Preparing the recipe
questions will support the motor development of the students. It is a useful and fun game to be
played between students. It is known that mind, logic, cognitive capacity and reasoning that
enable us to think differently and produce different solutions are qualities that can be
developed throughout human life. However, this development is relatively easier and faster at
an early age. In this context, various activities and applications have come to the forefront in
recent years for students. One of these applications is rebus. It can be effective to use different

126

2

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU ÖZET KİTABI

teaching methods in teaching abstract and difficult subjects such as cell structure, functions,
cell division and exchange of substances in the cell. it can be useful in facilitating the
visualization of the subjects in their minds, in meaningful learning instead of memorization
and in developing positive attitudes towards the science concepts. Another aim of this study is
to ensure that science teacher candidates have knowledge about rebus which is a subdimension of intelligence games and to show that it can be used in different fields of science
education. First of all, literature review was performed for the rebus questions. Subject title
(Cell) was determined and questions were prepared in accordance with these topics. Basic
concepts related to “cell" have been selected while preparing the questions. Rebus questions
were created with selected words and phrases. Images and illustrations were used in a manner
that does not constitute copyright. If necessary, it can be expressed by drawing. The use of the
images in the rebus straight or inverse, the letters being in different colors are important
elements that should be considered in solving the questions of rebus. After preparing the rebus
questions, the opinions of the teacher candidates about the questions were taken and 65.91%
of the teacher candidates said that they had information about the rebus. In addition, 71.79%
stated that it may be beneficial to use rebus in science education and 82.05% said that it was
difficult to solve the questions. The opinions of science teacher candidates will contribute to
the further development of the rebus questions.
Keywords: Rebus, Intelligence Games, Cell, Science Teacher Candidates
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ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDE MUVAZAA İDDİASI
SUB-EMPLOYER’S EQUALISATION CLAIM IN LABOUR CONTRACT
Meltem ÖZTÜRK
Dr., Bilirkişi,İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı
Özet
Yüksek Mahkeme kararları incelendiğinde çalışma hayatında alt işveren işçilerinin açmış
olduğu işçi alacağı veya işe iade davalarında asıl işveren alt işveren ilişkisinde muvazaa
unsurunun sıkça tartışıldığı görülmektedir.Davacı işçinin yasal bir alt işverenlik sözleşmesinin
bulunmadığı ve kendisinin asıl işveren işçisi olduğunu iddia ettiği bu davalarda
uyuşmazlığın çözümünde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 2. Maddesinin 6. fıkrasında düzenlenen
alt işverenliğin kanuni unsurlarından ve Kanunun 2. Maddesinin 7. fıkrasında düzenlenen
muvazaa karinelerinden faydalanılmaktadır.Oysa asıl işverenin alt işveren işçilerine emir ve
talimat verdiği,bu işçilerin kendi işverenleri olan alt işvereni veya onların işveren vekillerini
tanımadığı,dolayısıyla alt işverenle bu işçiler arasında bağımlılık unsurunun olmadığı
durumlarda asıl işveren alt işveren ilişkisinin unsurlarını ve muvazaa karinelerini tartışmaya
gerek bulunmadığı düşünülmektedir.Başka bir anlatımla bu tür davalarda açıkça bu şekilde
ifade edilmese de alt işveren işçisinin iddiası gerçekte kendisiyle alt işveren arasında işçiişveren ilişkisi bulunmadığı yani aralarındaki ilişkinin muvazaalı olduğu iddiasıdır.Temelde
uyuşmazlığın çözümünde önemli olan muvazaa asıl işveren alt işverenlik ilişkisinde değil işçi
ile alt işveren arasında tezahür ettiği halde yargılama esnasında asıl işveren alt işveren
ilişkisindeki muvazaa kriterlerinin tartışılabildiği görülmektedir.
Yüksek Mahkeme, iş sözleşmesindeki bağımlılık unsurunu belirlerken;işverenin her an
denetim ve buyurma yetkisini kullanabilecek olmasını,davacının edimlerini ilgili işverenin
buyruklarına uyma dışında çalışma olanağı bulamayacağı nitelikte teknik ve hukuki bir
bağımlılık içinde,genel olarak işverenin belirleyeceği yerde ve zamanda,onun denetim ve
gözetiminde yapılmasını kriter olarak kullanmakta,bu unsurların bulunması
halinde
çalışmanın bağımlılık unsuru taşıdığını kabul etmektedir.Dolayısıyla işçi ile alt işveren
arasında bu özelliklerin bulunmadığı ancak asıl işverenle arasında bu özelliklerin
görülebildiği hallerde alt işverenlik sözleşmesinde
muvazaa
üzerinde
durmanın
uyuşmazlığın çözümüne anlamlı bir katkısı bulunmayacaktır.Diğer taraftan yasal unsurları
taşıyan,gerçek bir asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulu olduğu durumlarda kayıtlarda alt
işveren işçisi olarak görülen her işçi gerçekte alt işveren işçisi olmayabilir.Örneğin
fabrikanın taşımacılık hizmetini üstlenmiş bir alt işveren tarafından işe alınmış bir işçinin
sadece fabrikanın genel müdürünün özel şöförlüğünü yaptığı durumlarda olduğu gibi emir ve
talimat yetkisinin belirgin bir şekilde asıl işverene ait olduğu hallerde işçinin işvereninin asıl
işveren olduğu açıktır.Başka bir anlatımla,muvazaaya dayanmayan bir alt işverenlik
sözleşmesinin varlığı halinde, kayıtlarda alt işveren işçisi olarak gösterilen bir işçi eğer emir
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ve talimatı asıl işverenden alıyorsa,edimini sadece asıl işverene bağlı olarak,onun istediği
yerde ve şekilde ifa ediyorsa asıl işverenin işçisi sayılmalıdır.Yargılama esnasında davacı
işçinin hangi işverene bağımlı olduğu üzerinde durarak işveren sıfatı tespit edilebildiğinde,alt
işveren asıl işveren ilişkisinde muvazaa iddiası üzerinde durma ihtiyacı artık ortadan
kalkmaktadır.Ancak bazı yargı kararlarında asıl işveren alt işveren ilişkisinde muvazaanın
tartışıldığı, gerçekte muvazaanın işçiyle alt işveren arasında olduğu hususunun göz ardı
edildiği dikkati çekmektedir.Alt işveren işçilerinin açtığı bu tür davalarda işveren sıfatının
tespitinin kilit noktası olabileceği,alt işverenlik sözleşmesindeki muvaza iddiasına
girilmeksizin yargılamanın daha hızlı ve basit bir şekilde sonuçlanabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İşçi, İşveren, Asıl İşveren, Alt İşveren, Muvazaa
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SU ÖĞESİNİN FİZİKSEL VE TİNSEL DEĞERLER AÇISINDAN EĞİTİM
MEKÂNLARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: MARDİN ZİNCİRİYE VE
KASIMİYE MEDRESELERİ ÖRNEĞİ
EVALUATION OF WATER ITEM IN TERMS OF PHYSICAL AND SENSUAL VALUES
ON EDUCATION SPACES: EXAMPLE OF MARDİN ZİNCİRİYE AND KASIMİYE
MADRASAHS
Merve BULDAÇ
Araş. Gör. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Gizem Hediye EREN
Araş. Gör., Eskişehir Teknik Üniversitesi
Özet
Su, yaşamın devamlılığını sağlaması açısından tüm canlılar için önemli hayati değerler
arasında yer almaktadır. Bu öğe, biyolojik yaşamı ayakta tuttuğu gibi tüm insani
gereksinimleri ya da faaliyetleri de ayakta tutan ana maddelerden bir tanesidir. Yaşamın pek
çok farklı alanında, farklı işlevlerle kendisini gösteren suyun mekân tasarımı üzerinde de
fiziksel ve tinsel değerler açısından önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir. Geçmişten
bugüne mekânlarda çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. “Mekânın bir yüzeyi olarak”,
“mekânda bir öğe olarak”, “mekâna ışık yansıtıcı ve yapı çevresinde kullanılan bir öğe” gibi
farklı kullanımlarla farklı etkiler oluşturduğu görülmüştür.
Suyun, sıvı olduğu için hem durgun, hem de akışkan hallerine rastlanabilir. Bu özellikleri
bakımından mekânda, hareketli su daha çok hareketin sesi ve görselliği, durgun su ise
yansımaları için kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında incelenen, Mardin ilinde yer alan ve
önemli mimari yapılar arasında gösterilen Zinciriye ve Kasımiye medreseleri örneklerinde de
suyun mekânı olan eyvanda (salon) su akışkan haldeyken ve avlu mekânında yer alan
havuzdaki su durgun haldedir. Burada durgun ve akışkan haller farklı fiziksel ve tinsel bir
takım anlamlara sahiptirler. Her iki medresede de, eyvan (salon) ve avlu kısmında fiziksel
işlev açısından suyun, ışık ve sesle olan etkileşimi üzerinden “mekân-su” ilişkisi kurulurken,
tinsel işlev açısından da bir takım sembolik anlatımların olduğu gözlemlenmektedir. Eğitim
mekânı olarak düşünüldükleri zaman su, eyvanın her iki tarafında birbirine simetrik bir
şekilde konumlandırılmış iki derslik arasında yer almaktadır. Suyun bu noktada
kullanılmasının en büyük sebebi ve özelliği ise dersliklerden gelen seslerin birbirine
karışmasını önlemek ve ses yalıtımını sağlamaktır. Ayrıca iki medresenin de avlusunda yer
alan havuz da astronomi dersleri için kullanılan bir hacim olarak değerlendirilmektedir. Tinsel
anlamda ise suyun akışı ile insan yaşamında doğumdan ölüme kadar olan süreç tasvir
edilmiştir. Suyun çıktığı nokta; doğumu, döküldüğü yer; gençliği, ince ve uzun oluk;
olgunluğu ve tüm suların toplandığı havuz da ölümü temsil etmektedir. Dolayısıyla çalışma
kapsamında suyun, mekânda eyvan/avlu gibi tanımlanmış alanlarda kazanmış olduğu fiziksel
ve tinsel değerleri, örnek olarak incelenmesi düşünülen eğitim mekânı olarak Zinciriye ve
Kasımiye Medreseleri üzerinden aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Su, Mekân, Fiziksel Değerler, Tinsel Değerler, Zinciriye ve Kasımiye
Medresesi
Abstract
Water is among the vital values for all living beings in order to ensure the continuity of life.
This element is one of the main ingredients that maintains the biological life as well as all
human needs or activities. It is known that water, which manifests itself in many different
areas of life with different functions, has an important role in the design of space in terms of
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physical and spiritual values. It has been used for various purposes in places from past to
present. As a surface of the space, as an element in the space, as a reflector of the space and
an element used around the building, it has been observed that it creates different effects with
different uses.
Since water is liquid, both stagnant and fluid states can be encountered. In terms of these
properties, moving water is mostly used for the sound and visuality of movement and still
water for its reflections. In the examples of Zinciriye and Kasımiye madrasas in Mardin,
which are examined within the scope of the study and shown among the important
architectural structures, the water in the iwan (hall), which is the space of water, is fluid and
the pool water in the courtyard space is still. Here the static and fluid states have different
physical and spiritual meanings. In both madrasas, space-water ”relationship is established
through the interaction of water with light and sound in terms of physical function in the iwan
(hall) and courtyard, and there are some symbolic expressions in terms of spiritual function.
When considered as a training space, the water is located between two classrooms
symmetrically positioned on each side of the iwan. The main reason and feature of using
water at this point is to prevent the mixing of the sounds coming from the classrooms and
provide sound insulation. In addition, the pool in the courtyard of both madrasas is considered
as a volume used for astronomy lessons. In the spiritual sense, the flow of water and the
process from birth to death in human life are depicted. The point where water emerges; birth,
place of spillage; youth, thin and long groove; maturity and the pool where all the waters are
collected represent death. Therefore, the physical and spiritual values gained by water in
defined areas such as iwan / courtyard in the space will be transferred through Zinciriye and
Kasımiye Madrasas as an educational place to be examined as an example.
Keywords: Water, Place, Physical Values, Spiritual Values, Madrasas of Zinciriye and
Kasımiye
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DÜŞÜK SICAKLIKLI ATIK ISI KAYNAĞI KULLANILARAK FARKLI
ORGANİK AKIŞKANLAR İLE ORC SİSTEMİNDE EKSERJİ VE MALİYET
ANALİZİ
EXERGY AND COST ANALYSIS OF AN ORC SYSTEM WITH DIFFERENT ORGANIC
FLUIDS USING A LOW -TEMPERATURE WASTE HEAT SOURCE
Osman İPEK
Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi
Merve GÖLTAŞ
Yüksek Lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi
Özet
Enerji açısından verimli ve sürdürülebilir bir toplum oluşturmak için, atık ısının geri
kazanılması ve tekrar kullanılması en önemli önlemlerden biridir. En yaygın kullanılan atık ısı
geri kazanım yöntemi, ısı kullanımıdır. Düşük sıcaklıklarda atık ısı geri kazanımıda Organik
Rankine Çevrimi (ORC) ile olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, R134a, R290, R1234yf, R152a, ve R1234ze(E) organik akışkanlı,
düşük dereceli atık ısı kaynağı kullanan ORC sisteminin exerji-ekonomik analizini yapmaktır.
Analizlerde, atık ısı kaynağı olarak, güç santrallerindeki türbin yataklarını soğutmak ve
yağlamak için kullanılan ısı transfer yağı dikkate alınmıştır. Bu beş akışkan, küresel ısınma
potansiyeli (GWP) ve ozon delme potansiyeli (ODP) düşük olması nedeniyle seçilmişlerdir.
Bu şartlarda, beş faklı organik akışkanın, exerji verimi ve maliyet açısından ORC sisteminde
kullanımı teorik olarak analiz edilirken, R134a akışkanlı sistem deneysel olarak da
incelenmiştir. 70–90 °C aralığındaki atık ısı kaynağı 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑙𝑙𝑒𝑒𝑡𝑡 için, sırasıyla 42-75 °C ve 8-10 °
C aralığında değişen evaporatör sıcaklığı 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑣𝑣𝑎𝑎𝑝𝑝ve kondenser sıcaklığı 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑑𝑑’de bu organik

akışkanlar atık ısının geri kazanımı için kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, seçilen
organik akışkanlar içerisinde, en yüksek exerji verimi R152a organik akışkanlı ORC
sisteminde elde ediliştir. Bu akışkan için, maksimum birinci yasa ve exerji verimi, 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑑𝑑= 8 °

C, 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑣𝑣𝑎𝑎𝑝𝑝 = 75 ° C ve 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑙𝑙𝑒𝑒𝑡𝑡 = 90 ° C’ de sırasıyla ηthORC = 0.1597 ve ηexcORC = 0.3096

olarak hesaplanmıştır. Bu şartlarda, kondenser basıncı 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑑𝑑, evaporatör basıncı 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑎𝑎𝑝𝑝,
türbin/expander genişleme oranı 𝑟𝑟𝑃𝑃 ve çalışma akışkanı kütlesel debisi 𝑚𝑚̇ 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑢𝑢 , sırasıyla 3.491
bar, 21.076 bar, 6.036 ve 46.58 g/s olarak hesaplamıştır. Diğer yandan, Düşük emniyet
gereksinimi ve yanmaz olması nedeniyle R134a organik akışkanı seçilmiştir. Yaklaşık aynı
şartlar altında, R134 organik akışkanlı ORC sistemi için, maksimum birinci yasa ve exerji
verimleri ηthORC = 0.1537 ve ηexcORC = 0.2978 olarak hesaplanmıştır. R152 organik akışkanlı

ORC sistemi için, özgül yatırım maliyeti (SIC) ve net güç çıktıs 𝑁̇𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 1765 € / kW and 2.098
kW olarak hesaplanmıştır. Diğer taraftan, R134a organik akışkanlı ORC sisteminin SIC ve
𝑁̇𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 değerleri 1801 € / kW ve 2.057 kW olarak hesaplamıştır.
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Anahtar kelimeler: ORC Sistemi, Düşük Dereceli Atık Isı Kaynağı, Exerji Verimi, Maliyet
Analizi, Türbin Yataklarının Soğutulması Ve Yağlanması
Abstract
Recycling and reuse of waste heat is one of the most important measures to create an energy
efficient and sustainable society. The most commonly used waste heat recovery method is the
use of heat. At low temperatures, waste heat recovery is achieved by the Organic Rankine
Cycle (ORC).
The aim of this study is to perform exergy-economy analysis of the organic Rankine cycle
(ORC) system with R134a, R290, R1234yf, R152a, R1234ze(E) organic fluids using a lowgrade waste heat source. In the analyzes, the heat transfer oil used to cooled and lubricated the
turbine bearings in power plants was considered as the waste heat source. These five different
organic fluids were selected because of their low ozone depletion potential (ODP) and low
global warming potential (GWP). Under these conditions, the ORC system with R134a was
also experimentally examined, while the usage of the five different organic fluids in the ORC
system analyze theoretically in terms of exergy efficiency and cost. For waste heat source
temperature 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑙𝑙𝑒𝑒𝑡𝑡 in the range 70–90 °C, these organic fluids were used to recover waste
heat at the evaporator temperature 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑣𝑣𝑎𝑎𝑝𝑝and condenser temperature 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑑𝑑 changing in the
range of 42-75 °C and 8-10 ° C, respectively. According to the analysis results, among the
selected organic liquids, the highest exergy efficiency was obtained in the ORC system with
R152a organic fluid. For this fluid, the maximum first law and exergy efficiencies were
calculated as ηthORC = 0.1597 and ηexcORC = 0.3096 at the 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑑𝑑= 8 ° C, 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑣𝑣𝑎𝑎𝑝𝑝 = 75 ° C, 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑙𝑙𝑒𝑒𝑡𝑡

= 90 ° C. In these conditions, condenser pressure 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑑𝑑, evaporator pressure 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑎𝑎𝑝𝑝, turbine
(expander) expansion rate 𝑟𝑟𝑃𝑃, and working fluid mass flow rate 𝑚𝑚̇ 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑢𝑢 were calculated as 3.491

bar, 21.076 bar, 6.036 and 46.58 g/s, respectively. However, The R134a organic fluid was
selected due to its fireproof and low safety requirements. For the ORC system with R134a
organic fluid under the about same conditions, the maximum first law and exergy efficiencies
were calculated as ηthORC = 0.1537 and ηexcORC = 0.2978. For ORC system with 152a organic
fluid, the specific investment cost (SIC) and net power output (𝑁̇𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡) were calculated as
1765 € / kW and 2.098 kW , respectively. On the other hand, SIC and 𝑁̇𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 of ORC system
with R134a organic fluid were calculated as 1801 € / kW and 2.057 kW, respectively.
Keywords: ORC System, Low-Grade Waste Heat Source, Exergy Efficiency, Cost Analaysis,
Cooling And Lubricating Of Turbine Bearings
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ENERJİ SANTRALLERİNDEKİ TÜRBİN YATAKLARINDAN SOĞUTMA YAĞI
İLE ÇEKİLEN ATIK ISIDAN FARKLI ORGANİK AKIŞKANLI BİR ORC
SİSTEMİYLE ENERJİ ÜRETİMİNİN VERİMLİLİK ANALİZİ
ENERGY AND EFFICIENCY ANALYSIS OF AN ORC SYSTEM WITH DIFFERENT
WORKING FLUIDS USING WASTE HEAT SOURCE DRAWN BY COOLING OIL
FROM TURBINE BEARINGS IN POWER PLANTS
Osman İPEK
Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi
Merve GÖLTAŞ
Yüksek Lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi
Özet
Organik Rankine Çevrimi (ORC) sistemleri ile düşük sıcaklıklı ısı kaynaklarından, uygun
organik akışkanlar kullanılarak elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu durum atık
enerjilerin geri kazanılmasına yardımcı olduğu kadar fosil yakıt kullanımını azaltarak çevre
kirliliğinin azaltılmasına da katkı sağlamaktadır.
Bu çalışmada, türbin yataklarının soğutulması ve yağlanması amacıyla ısı transfer yağı ile
çekilen atık ısı kaynağını kullanan, farklı organik akışkanlı bir ORC’nin güç çıktısı ve birinci
yasa veriminin teorik-termodinamik analizi yapılmıştır. Bu amaçla, ORC sisteminde
kullanmak amacıyla fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre beş farklı çalışma akışkanı
seçilmiştir. Sırasıyla, 10-20 °C, 45-59 °C ve 70-90 °C aralığındaki kondenser, evaporator ve
atık ısı kaynağı sıcaklıklarında, atık ısının geri kazanımı için, R134a, R1234yf, R290, R152a
ve R1234ze (E) organik akışkanları kullanılmışlardır. Analizlerde, ORC sistemindeki
hesaplamalar için kullanılan organik çalışma akışkanlarının ve proseslerin termodinamik
özelliklerinin belirlemek için EES programından yararlanılmıştır. Hesaplamalardan elde
edilen sonuçlardan, ORC sistemi için en uygun çalışma akışkanı seçimi yapılmıştır. ORC
sisteminin birinci yasa verimi ve güç çıktısı bakımında sonuçlarının karşılaştırılması
amacıyla, R134a organik çalışma akışkanı hem teorik hem de deneysel olarak incelenmiştir.
R134a, R1234yf, R290, R152a ve R1234ze (E) organik akışkanlar kullanılarak elde edilen
teorik-termodinamik sonuçlara göre, incelenen akışkanlar arasında ORC sistemi için R134a
uygun organik akışkandır. Diğer yandan, R134a organik akışkanın küresel ısınma potansiyeli
(GWP) ve ozon delme potansiyeli (ODP) de, atık ısı geri kazanma uygulamalarında
kullanılan diğer akışkanlardan kısmen daha düşüktür. R1234yf, R290, R152a ve R1234ze (E)
organik akışkanları, birinci yasa verimi ve türbin/expander güç çıktısı açısından yüksek
performanslı olmalarına rağmen, ORC sisteminde kullanılmaları tercih edilmemiştir. R134a
organik akışkan için yapılan teorik analiz sonucu göre, ORC sisteminin birinci yasa verimi,
türbin gücü ve türbin genişleme oranı, 59 oC evaporatör ve 10 oC kondenser sıcaklıklarında
sırasıyla 12% , 2.057 kW ve 3.961 ile maksimuma ulaşmıştır. R134 organik akışkan için
yapılan ölçümlerden, yaklaşık aynı evaporator ve kondenser sıcaklıklarında, ORC sisteminin
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maksimum birinci yasa verimi, türbin güç çıktısı ve türbin genişleme oranı sırasıyla 12.51% ,
2.013 kW ve 3.961 olarak elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: ORC Sistemi Güç Çıktısı, Organik Akışkanlı ORC, Düşük Sıcaklıklı Atık
Isı Kaynağı, Birinci Yasa Verimi Analizi, Türbin Yataklarını Yağlama Ve Soğutma
Abstract
By using the heat drawn from low-temperature waste heat sources, electrical energy is
generated by Organic Rankine Cycle (ORC) systems with suitable organic working fluid. The
recovery of this waste energy by using the ORC system also contributes to the reduction of
environmental pollution by reducing the use of fossil fuels.
In this study, theoretical - thermodynamic analysis of the first law of efficiency and power
output of an ORC system including different organic working fluids using the low-grade
waste heat source drawn by the heat transfer oil used for both cooling and lubrication of
turbine bearings was carried out. Fort this purpose, five organic working fluids were selected
to use in ORC system according to their physical and chemical properties. Organic fluids such
as R134a, R1234yf, R290, R152a and R1234ze (E) were used to recover low-grade waste
heat at evaporator, condenser and waste heat source temperatures changing in the ranges of
10-20 °C, 45-59 °C and 70-90 °C, respectively. In the analysis, EES software was used to
determine the thermodynamic properties of the process and organic working fluids used for
the calculations in the ORC system. From the results obtained from the calculations, the
most suitable organic working fluid was selected for the ORC system. R134a organic
working fluid was also investigated both theoretically and experimentally in order to compare
the results in terms of ORC system first law efficiency and power output. According to the
results of the theoretical - thermodynamic analysis obtained using organic fluids R134a,
R1234yf, R290, R152a and R1234ze (E), R134a is the most suitable organic fluid for the
ORC system among the evaluated organic fluids. However, the Global Warming Potential
GWP and Ozone Depletion Potential ODP of the R134a organic fluid is also relatively lower than others used in waste heat-recovery applications. Although R1234yf, R290, R152a and
R1234ze (E) organic fluids have high performance in terms of first law efficiency and
turbine/expander power output, it is not preferred to use these fluids in the ORC. As a result
of theoretical analysis carried out for R134a organic fluid, the first law efficiency , turbine
power output and expansion rate of the ORC system were reached to maximum values with
12.%, 2.057 kW and 3.961, respectively, at the 59 °C and 10 °C evaporator and condenser
temperatures. From measurements performed for R123a organic fluid, the maximum first law
efficiency and turbine power output and turbine expansion rate of the ORC system were
obtained as 12.51%, 2.013 kW and 3.961, respectively, at the about same temperatures.
Keywords: ORC System Power Output, ORC With Organic Fluids , Low-Temperature Waste
Heat Source, First Law Efficiency Analysis, Cooling And Lubricating Of Turbine Bearings
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“ŞEHİR İLERİ GELENLERİ”NİN HÂREZMŞAHLAR (1097-1231) SİYASETİNDEKİ
ROLÜ
ROLE OF “LEADING FIGURES OF THE CITIES” IN KHWARAZMIAN (1097-1231)
POLITICS
Meryem GÜRBÜZ
Doç., Dr, Kocaeli Üniversitesi
Özet
Ortaçağ Türk tarihi kaynaklarında çeşitli sebeplerle “şehir ileri gelenleri”nden bahsedilir. Bu
tanımlama kimi zaman resmî devlet erkanı için kullanılsa da çoğunlukla şehir hayatında bir
önemi haiz sivilleri kasteder. Ortaçağ Türk tarihinde şehir ileri gelenlerinin çeşitli durumlarda
etkin roller oynadıklarını söyleyebiliriz. Kaynaklarımızı incelediğimizde günümüz tarihçisi
için bu konunun devlet teşkilatı çalışmalarında göz ardı edilmemesi gereken bir unsur
olduğunu fark ettik.
Şehir ileri gelenleri kimi zaman, bulundukları şehirde yaşanan olaylarda bir kamuoyu
oluşturmuşlardı. Bazen onları sorun çözümüne katkı sağlayanlar olarak da görürüz.
Çoğunlukla da şehre dışardan müdahale anlarında temsilci ve elçidirler.
Şehir ileri gelenleri kimi zaman da bulundukları yerin akıbetinde etkin roller oynadılar.
Şehirlerin zarar görmesine mâni oldular. Örneğin; 1142 yılında Sultan Sencer (1118-1157)’in
yokluğundan istifade ederek harekete geçen Hârezmşah Atsız (1128-1156), Nişâbur’a
yaklaştığında şehir ileri gelenleri -ki bu heyette fakih ve zahidler vardı- Merv’de yapılanların
burada tekrar edilmemesi hususunda ricada bulundular. Hârezmşah, bu isteği yerine getirerek
belgelendirmeye mecbur oldu. Nitekim Leningrad Münşeât Mecmûası’nda yer alan bu
“beyannâme” Barthold tarafından neşredilmiştir.
Acaba şehir ileri gelenleri tanımlamasında kimler yer alır? İsimlerini tespit edebildiklerimiz
bize geçmişe dair nasıl bilgiler verir? Şehir hayatında ifade ettikleri gücün kaynakları
nelerdir? Şehir ahâlisini temsil etme yetkisine hangi şartlarda sahip olurlar? Faaliyetleri her
zaman şehrin lehine midir? Şehre saldıranlar bu ileri gelenlerin ricasını neden kabul eder veya
etmez?
Bu bildirinin amacı yukarıdaki sorulara kaynaklarımızın verdiği bilgiler ışığında cevap
aramaktır.
Hârezmşahlar zamanında, şehir ileri gelenlerinin sivil bir inisiyatif olarak varlıklarından,
kamuoyu tarafından genel kabul gördüklerinden bahsedebiliriz. Bunun sebebi; saygın ve sözü
dinlenir kişiler olarak kabul edilmelerinden ileri gelmektedir. Onların faaliyetleri şehirlerin
tehlikede olmadığı zamanlarda hükümet politikalarıyla çoğunlukla uyumludur. Yaşadıkları
şehre türlü katkılar sağladıkları yazıldığı gibi onlara karşı eleştiriler de vardır. Bulundukları
şehirlerin tehdit altında olduğu zamanlar da ise merkez ile iletişim için yeterli zamanı
bulamadıklarından lokal çözümler için bir siyasi tavır geliştirmişlerdi. Zaten buna yetkileri de
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vardı. Bu siyasette güdülen temel gaye ise şehri korumaktı. Üstelik bu riskli bir tavırdı, çünkü
tabii oldukları hükümetin vereceği tepki belirsizdi.
Bu çalışmada şöyle bir yol izlenmiştir: Öncelikle, kaynaklarımızın “şehir ileri gelenleri”
tabirinden neyi kastettiği açıklanarak, tespit edilen isimler araştırılmıştır. Daha sonra da
onların şehir hayatına ve dolayısıyla devlet siyasetine etkileri ile zamanlarında şehir hayatında
oynadıkları roller açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hârezmşahlar, Şehir İleri Gelenleri, Siyaset
Abstract
“Leading figures of the cities” are mentioned by Medieval Turkish sources for various
reasons. That definition used for state officials sometimes, but mostly used to refer civilian
figures that influence the city life. Leading figures of the cities played an active role in various
situations during Medieval Turkish period. After reading the sources, we found out that the
influence of them should not be ignored while studying state ogranisation.
Sometimes, leading figures of the cities formed public opinions about events took place in the
city. Sometimes some of them help to solve problems, but most of the time they are
representatives and envoys when there is an intervention targeting the city.
Leading figures of the cities played a decisive role at their cities. They prevented upcoming
damages to cities. For example, when Khwarazmian Atsiz (1128-1156) took advantage of
Sultan Senjer’s (1118-1157) absence and come closer to Nishapur with his army, the leading
figures of the city which includes religious figures such as fakihs and zahids made a request
about the things happened in Merv should not repeat itself in Nishapur. Khwarazmian Atsiz
not only accepted this request, but he was also obligated to officialy document it. Thus this
“declaration” is in “Leningrad Written Publications” and was published by Barthold.
Who fits the definition of “leading figures of the cities”? What informations we can gather
from the names we find out? What is the source of the power they hold in city life? When and
in which conditions they can represent and speak in behalf of townspeople? Are their
activities always in benefits of the city? Why the attackers accept or deny requests coming
from these people?
Main point of this academic report is to find answers for the questions above from the
informations we found in our sources.
We can say that leading figures of the cities were civil initiatives, and accepted generally by
the public during Khwarazmian period. Thats because they were seen as respectful and
important figures by the people. Their activities actually get along with the government
policies when there is no threat or attack targeting the city. There are writings that praise their
contributions to the city, there are also writings that criticize them. When the city was under
threat, it was hard to contact with the capital, so they developed their own political stance to
make local resolutions They already had the authority for that. The main purpose of this
policy was to protect the city, even it was very risky because it was not clear how would their
government react.

137

3

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU ÖZET KİTABI

We followed the following steps in this academic study: First, we explained what our sources
define with “leading figures of the cities”, and researched the related names. Then we studied
their influence and roles they played in city life, therefore their effect on state politics and
what they did during their times in their cities.
Keywords: Khwarazmians, Leading Figures of the Cities, Politics
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ERZURUMLU ŞAİRLERLE YAPILAN RÖPORTAJ ÜZERİNDEN ŞİİR EĞİTİMİ
POETRY TRAİNİNG VİA INTERVİEW WİTH ERZURUM POETS
Mualla MURAT
Dr. Öğr. Üyesi İstanbul Aydın Üniversitesi
Ercan SERTDEMİR
Okt. ,İstanbul Aydın Üniversitesi
Kardelen ŞENDOĞDU
Okt.,İstanbul Aydın Üniversitesi
Özet
Bugün teknolojinin hızlı gelişimi bütün alanları etkilediği gibi eğitim ve edebiyat alanlarını
da ciddi şekilde etkilemiş üzerinde durulmayan sorunların olduğu ortaya çıkmıştır. 1980’li
yıllara kadar bilgiye ulaşma ile ilgili araştırma ve çalışmalar söz konusu iken bugün bilginin
kullanılması (epistemolojik yaklaşım) söz konusudur. Bilginin kullanılmasıyla ilgili yapılan
çalışmalarda bilginin boyutları, sonuçları ve farklılıkları akademik çalışmaları disiplinlerarası
çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada 2004 yılında Sayın Ali Kurt’un
çeşitli şair ve yayıncılarla yaptığı söyleşinin değerlendirilmesi doküman analizi yöntemiyle
ele alınmıştır. Bu analizin neticesinde “Şiir nedir?”, “Şair nasıl yetiştirilmelidir?” sorunuyla
karşılaşılmıştır. Örneklem olarak 2004 yılında Erzurum’da yaşayan 32 şairle yapılan
röportajın neticesinde şiir ve şair eğitimi nasıl olmalı sorusuna karşılık eğitim fakültelerinde
okul öncesinden itibaren eğitimcilerin nasıl yetiştirildiği üzerinde durulmuştur. Sınıf
öğretmenliği en önemlisi Türkçe öğretmenlerinin bu alanda eğitilmesi için nasıl bir politika
izlendiği müfredatın ve eğitim programlarının bu alanla ilgili kapsamının ne olduğu
araştırılarak soruna yönelik yeterliliği üzerinde durulmuştur. Sanatın en soyut dallarından biri
olan şiir tanımları, şairler tarafından da tamamen soyut ve öznel olarak ifade edilmiştir.
“makine, ağaç, çivi” gibi somut tek bir anlamı olmayan soyut anlamı vardır. Sanat ve edebiyat
adı altında bir alt başlık olan şiir duygu ve düşünceleri en etkileyici şekilde dile getirmesi ile
çok dikkat çeken bir alan olmasına rağmen eğitimi ile ilgili müfredatta özel bir isim
almamıştır. Edebiyat fakültelerinin müfredatında yeni Türk edebiyatı, divan edebiyatı, halk
edebiyatında bir tür olarak geçen şiir, Eğitim Fakültelerinin, Türkçe Eğitimi bölümlerinde
daha yetersiz çalışılmaktadır. Bu sorunun giderilmesi için şiir bir alan bilim dalı olarak
incelenmeli dönem özelliklerine göre değil, başlı başına ele alınarak ekollerini oluşturacak
eğitimler müfredata sokulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Şiir, Şair
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BAYRAMİÇ BEYAZI NEKTARİN ÇEŞİDİ YAPRAKLARINDA
UÇUCU BİLEŞİKLERİN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ
Enes ÇALIŞKAN
Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mehmet Ali GÜNDOĞDU
Arş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Murat ŞEKER
Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada, Bayramiç Beyazı nektarin çeşidinin yapraklarındaki uçucu bileşikler
belirlenerek, bunların vejetasyon periyodu boyunca değişimleri incelenmiştir. “Beyaz
nektarin” değişik tiplerden oluşan bir populasyon özelliği taşımakta olup patenti 17.09.2010
tarihinde alınmış ve literatüre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümü tarafından tanıtılmıştır. Çalışmada, Çanakkale ilinin Bayramiç ve Lapseki
ilçelerinde ticari olarak yetiştiriciliği yapılan “Bayramiç Beyazı”
nektarin
çeşidi
kullanılmıştır. Bu amaçla, araştırma materyali olarak 17 Haziran, 2 Temmuz ve 20 Temmuz
tarihlerinde yaklaşık 15 gün aralıklarla 3 farklı dönemde tam gelişimini sağlamış, hastalık ve
zararlı semptomu içermeyen, sağlıklı nektarin yaprakları Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Çiftliği Bitkisel Üretim Araştırma ve
Uygulama Birimi Beyaz Nektarin Koleksiyon Parselinden toplanmıştır. Beyaz Nektarin
çeşidine ait toplanan yapraklar ivedilikle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bahçe
Bitkileri Bölümü Pomoloji Laboratuvarına getirilmiş ve laboratuvar koşullarında temizliği
yapıldıktan sonra uçucu bileşenlerin belirlenmesi için ekstraksiyon işlemleri
gerçekleştirilmiştir. “Bayramiç Beyazı” nektarin çeşidinin yapraklarında bulunan uçucu
bileşenler, sıvı-sıvı ekstraksiyon yöntemi ile ayrıştırılmış ve gaz kromatografisi kütle
spektrofotometresi cihazı (Shimadzu GCQP 2010 cihazı) ve DB-WAX® (30 m, 0,25 mm,
0,25 µm) kolonu ile tanımlanmıştır. Çalışma sonucunda uçucu bileşiklerin yaz aylarında
dönem ilerledikçe yoğunluklarının arttığı, en yoğun bileşiğin ise benzaldehit olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Prunus Persica Var. Nectarina, Yaprak, Aroma Bileşenleri
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ŞEFTALİ ve NEKTARİN YAPRAKLARINDA UÇUCU BİLEŞİKLERİN DÖNEMSEL
DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Enes ÇALIŞKAN
Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Murat ŞEKER
Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Özet
Dünya’da ticari olarak yetiştiriciliği yapılan çok sayıda şeftali ve nektarin çeşidi
bulunmaktadır. Meyve özellikleri bakımından büyük varyasyon sergileyen şeftaliler; renk,
şekil, tüylülük durumu, çekirdeğin ete yapışık olma durumu, olgunlaşma dönemi gibi önemli
karakterler bakımından farklılıklar gösterir. Şeftali çeşitleri arasındaki en önemli
farklılıklardan biri de meyvelerin sahip olduğu uçucu aroma bileşiklerinin sergilediği
varyasyonlardır. Meyve dokularında başta lipoksigenaz yolağı (LOX) gibi değişik metabolik
yollarla gerçekleşen aroma uçucu bileşik sentezi yapraklarda daha farklı bir durum
sergilemektedir. Bu çalışmada, Beyaz nektarin genotipi, Armking nektarin çeşidi ve Cardinal
şeftali çeşidine ait yapraklardaki uçucu bileşikler belirlenerek, vejetasyon periyodu boyunca
değişimleri karşılaştırılmıştır. 15 Mayıs (I. Dönem) – 13 Ağustos (VII. Dönem) tarihleri
arasında 15 er günlük periyotlarla alınan yaprak örnekleri kromatografik yöntemlerle
incelenmiş ve hassas bir şekilde miktarları belirlenmiştir. Toplam aromatik bileşik miktarları
ile ilgili topluca bir değerlendirme yapıldığında yaprak ekstraksiyonlarında yürütülen uçucu
bileşik analizlerinde beyaz nektarin yapraklarında 42 adet, Armking yapraklarında 44 adet ve
Cardinal yapraklarında ise 44 adet uçucu bileşik ile karşılaşılmıştır. Altı karbonlu (C6)
bileşikler en yüksek miktarları sağlarken, bu grubu aldehitler, alkoller, esterler, asitler,
terpenler ve ketonlar izlemiştir. Genel olarak I. Dönemde (15 Mayıs) düşük olarak izlenen
toplam aromatik bileşik konsantrasyonları V. Döneme (14 Temmuz) kadar artmış ve daha
sonra ise azalmaya başlamıştır. Beyaz nektarin yapraklarında 26.6 µg/kg olan toplam
konsantrasyon V. Dönemde 189.1 µg/kg olmuş ve VII. Dönemde ise 149.1 µg/kg a
düşmüştür. Benzer bir şekilde Armking yapraklarında başlangıçta 25.3 µg/kg, V. Dönemde
167.9 µg/kg ve VII. Dönemde ise 144.1 µg/kg olarak değişmiştir. Cardinal yapraklarında ise
bu miktarlar sırasıyla 25.9 µg/kg, 173.1 µg/kg ve 140.6 µg/kg olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Prunus persica, Gaz Kromatografisi, Kütle Spektrometresi
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KEŞİKÇİDAĞ MAĞARALAR KOMPLEKSİNDƏ SIĞINACAQ
MƏSKƏNLƏRİ
SHELTERS IN THE KESHIKCHIDAG CAVES COMPLEX

Musa MURSAQULİYEV
“Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun direktoru,
Azərbaycan Respublikası, Ağstafa şəhəri,
Director of the “Keshikchidag” State historical and cultural reserve,
Azerbaijan,Aghstafa district,

ÖZET (ABSTRACT)
Azərbaycan qədim insanların ilk yaşayış məskənlərindən biridir. Qədim irsimizin yaşadıldığı
abidələrimizdən biri də “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğudur. Bu mağara məbədlər kompleksi ərazisində 29 sığınacaq, 70-dək təbii və süni mağara, 87 kurqan, 1 inanc
yeri, 23 su quyusu, 12 ərzaq anbarı, 1 qala, 2 məbəd və 1 monumental abidə mövcuddur.
Tarixdən də məlum olduğu kimi ilk insanlar təbiət hadisələri qarşısında köməksiz vəziyyətdə
qalmış və özlərinə sığınacaqlar axtarmağa vadar olmuşlar. Təbii ki, ilk növbədə ilk insanlar
dağlara üz tutaraq sığınacaqlara sığınmışdılar. Ulu əcdadlarımızın ilk sığınacaq kimi bu
ərazini seçmələri və davamlı olaraq bu ərazidə yurd salamaları səbəbsiz deyildi. Belə ki,
Ceyrançöl ərazisində dağlar dəniz altından çıxmış qum dağları idi. Buradakı sığınacaq və təbii
mağaraları oymaq və böyütmək çox asan idi. Keşikçidağ mağaralar kompleksi də bu
baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Dəniz səviyyəsindən 850 metr yüksəklikdə və
sıldırım qayalıqda yerləşən bu mağaralarda eramızın ilk əsrlərində, Qafqaz Albaniyası
dövründə yaşayış daha da canlanmış, sonrakı dövrlərdə yerli sakinlər öz dini baxışlarını
yaşatmaq üçün sığınacaq kimi istifadə etdiyi mağara- məbədlər genişləndirilmiş, qayaların bir
neçə formada yarılması nəticəsində tək və bir neçə yaşayış otaqları, ibadət zalı, ovdanlar
yaradılmışdı. Aylarla yağış yağmayan, su çıxmayan bu qayalıqlarda il boyu möhkəm
quraqlıq hökm sürürdü. Elə bu səbəbdən də yerli əhali suya olan təlabatlarını ödəmək üçün
yağış və sel sularını toplamaq məqsədilə mağara-məbədlərin döşəməsində su quyuları
yaratdılar. Hər üç-beş mağaradan bir hazırlanan, tutumu 5, 7, 10, 12 ton , dərinliyi isə 5
metrə çatan su quyularının mağara məbədlərin döşəməsində yaradılmasında əsas məqsəd suyu
uzun müddət sərin saxlamaq idi. Qayalarda çapılıb yonulan xüsusi novlar vasitəsilə yağış
suyu əvvəlcə durulduculara süzülür, sonra da bu quyulara tökülürdü. Ehtiyat ərzaq
anbarlarının su quyuların yaxınlığında yaradılmasında məqsəd topladıqları qidanı su
anbarlarının sərin saxlaması idi. Belə məqsədlə tikilən anbarların eni 2 metr, dərinliyi 1, bəzən
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2 metrə çatırdı.
Keşikçidağ mağaralar kompleksinin yerləşdiyi ərazinin quraq olması ilə bağlı Antik dövr
tarixçisi Plutarx yazır ki, eradan əvvəl 65-ci ildə Roma sərkərdəsi Pompey Qafqaz
Albaniyasında qiyam qaldıran xalqı cəzalandırmaq üçün buraya qoşun göndərir. Kür çayını,
ucsuz-bucaqsız çölləri adlayıb uzun məsafəni keçməyə - Kambisenanı fəth etməyə hazırlaşır
və bu məqsədlə 10 min su tuluğu tədarük etmək əmrini verir. Bununla da qoşunun suya olan
ehtiyacını ödəyir.
Keşikçidağ mağaralar kompleksində tapılan, yaşayışın izlərini özündə əks etdirən abidələrin
araşdırılması tarixin müxtəlif dövrlərinə aid sirləri aşkar etmək üçün zəmin yarada bilər.
Anahtar Kelimeler (Keywords): Sığınacaq, Su quyusu, Anbar.
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GENÇ YETİŞKİNLERDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK GELİŞTİRME
PSİKOEĞİTİM PROGRAMI
PSYCHOEDUCATION PROGRAMME TO ENHENCE RESILIENCE AMONG YOUNG
ADULTS
Mustafa Çağatay YİĞİT
Psikolojik Danışman, Dokuz Eylül Üniversitesi
Özet
Son yıllarda oldukça gelişim gösteren pozitif psikolojinin ele aldığı temel kavramlardan bir
tanesi de psikolojik sağlamlıktır. Literatür incelendiği zaman psikolojik sağlamlık kavramının
kesin bir tanımı olmadığı anlaşılmaktadır. Genel olarak, bireyin karşılaştığı zorlayıcı yaşam
olaylarına karşı uyum sağlama ve başa çıkabilme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Yapılan
çalışmalar psikolojik sağlamlığın benlik saygısı, öz-denetim, iç denetim odağı gibi kavramları
bir araya getiren bir kavram olduğunu göstermektedir. Psikolojik sağlamlığı etkileyen
faktörleri iki ana grupta incelenmektedir. Bunlar risk faktörleri ve koruyucu faktörlerdir. Risk
faktörleri bireyin karşılaştığı zorlayıcı yaşam olayları, felaket durumları, zarar görme ihtimali
olan olaylardır. Koruyucu faktörler ise bireyin olumsuz olaylar karşısında başa çıkma
becerilerini aktif bir şekilde kullanmasını sağlayan faktörlerdir. Güven’in (2019) yaptığı
çalışma da psikolojik sağlamlık ile bilişsel çarpıtmalar arasında negatif yönde korelasyon
görülmüştür. Bilişsel çarpıtmalardan ötürü karşılaştıkları olaylara negatif anlam yükleyen
bireyler çözüm yolu bulmakta zorlanabilmektedir. Yaşadıkları bu zorlanma durumu
bireylerde umutsuzluk yaratabilmekte ve psikolojik sağlamlıklarının düşmesine sebep
olabilmektedir. Dolayısıyla bilişsel çarpıtmaların varlığı bireyin psikolojik sağlamlığını
geliştirmesini engellemektedir.
Bu çalışmanın amacı genç yetişkin bireylere bilişsel çarpıtmalara yönelik farkındalık
kazandırarak sahip oldukları bilişsel çarpıtmalarını en aza indirmelerine ve bu sayede
psikolojik sağlamlıklarını geliştirmelerine yardımcı olmak için bir psiko-eğitim programı
hazırlamaktır. Programın etkililiğini saptamak amacıyla psiko-eğitim programı öncesinde ve
sonrasında katılımcılara Ardanıç (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Bilişsel Çarpıtmalar
Ölçeği (BÇÖ) ile Doğan (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan Kısa Psikolojik
Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ)’nin uygulanması planlanmaktadır. Programın haftada 1 oturum
olmak üzere toplam 8 hafta sürmesi düşünülmektedir. Oturumların 90 dakika sürmesi
planlanmaktadır. Programda psikolojik sağlamlık kavramı, psikolojik sağlamlığı etkileyen
risk faktörleri ve koruyucu faktörler, duygu, düşünce ve davranış arasındaki bağlantı, temel
inançlar, ara inançlar, bilişsel çarpıtmalar, otomatik düşünceler, ABC Modeli ve bilişsel üçlü
ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sağlamlık, Bilişsel Çarpıtmalar, Koruyucu Faktörler, Risk
Faktörleri
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BALIN MEDİKAL AÇIDAN KULLANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
ÇALIŞMALARI
Nezihe Hacer BİNİCİ
Asistan Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile Hekimliği ABD
Münire TURHAN
Öğr. Gör. , Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ABD
Özet
Bal arıları, insanlık tarihi ile birlikte var olduğu ve insanların onların ürünlerinden her
dönemde etkili şekilde faydalandığı kaynaklarda belirtilmektedir. İnsanlık yaşamın başladığı
ilk dönemlerde yaban hayatında arılardan ürünleri oldukça zor bir şekilde elde ettikleri,
ülkenin kral ya da tanrılarına kutsal armağan olarak sundukları kazılarda ele geçirilen
tabletlerdeki yazı veya mağara resimlerinden günümüze ışık tutmuştur. Bu tabletlerde
Sümerlerin Balı ilaç olarak kullandıkları gözlenmiştir. Tüm dini metinlerde bal ve arıya yer
verilmektedir. Kur’an da Nahl Suresinde baldan “onda insanlar için şifa vardır” diye
belirtilmektedir.
Balın içinde doğal olarak bulunan hidrojen peroksidin bakteri oluşumunu engellediği ve
mevcut bakterileri de öldürdüğünü yapılan çalışmalarda gözlenmiştir. Balın yara üzerinde
bekletildikçe salgıladığı enzimlerin de yaranın iyileşmesini sağladığı bildirilmektedir. Bunun
için mutlaka hakiki balın kullanılması gerekmekte ve sterilize edilen bal yaraya
uygulanmaktadır.
Bal, yanık yaralarının tedavisinde yardımcı olarak kullanıldığında; yaranın yüzeyini
kaplayarak yaraya üstten mikroorganizmaların saldırmasını önlediği gibi, alttan da yaranını su
kaybetmesini engeller, doku yüzeyini tedavi ederek oluşabilecek yara izini ortadan kaldırmış
olur.
Hakiki bal ticari şeker içermediğinden, bazı operatör doktorlar ameliyat sonrası hastaların
yaralarına, yara iyileştirici merhem yerine bal sürdüklerini ifade etmektedirler. Avusturalya'da
balın tıbbi ilaç olarak da kullanıldığını bildirilmektedir. Mikrop öldürme özelliği kanıtlanan
balın yara üzerinde oluşan sıvıyı emerek yara ortamından uzaklaştırdığı, böylece yaralı
bölgenin oldukça hızlı bir şekilde iyileşme sürecine girdiği yapılan araştırmalarla
kanıtlanmıştır.
Şifa kaynağı balın, bakteri öldürme özelliği olduğu Avusturalya'da yapılan deneyler sonucu
ispatlandığı bildirildi. Bunun üzerine bilim adamları, özel olarak yetiştirilen arılardan elde
edilen balı, tüplere koyarak tıbbi ilaç haline getirildiği tedavi amaçlı olarak kullanılmaya
başlandığı ve medikal tedavilerin yanında iyileştirici gücü yüksek yardımcı ilaç olduğu
belirtilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bal, Bal Arısı, Yara Tedavisi, Yanık
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ARI SÜTÜ VE MEDİKAL TEDAVİ İNTERAKSİYONUNUN İNSAN SAĞLIĞI
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Nezihe Hacer BİNİCİ
Asistan Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile Hekimliği ABD
Münire TURHAN
Öğr. Gör. , Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ABD
Özet
Kraliçe arının yaşam kaynağı olan arı sütü faydalarıyla bilim adamlarını şaşkınlığa
uğratmaktadır. Arı sütünün insan metabolizmasındaki en önemli faydası bağışıklık sistemi
üzerinde güçlü etkiye sahip olmasıyla bilinmektedir. Asıl mucizesi ise canlının ömür
uzunluğunu artırmasıdır. Bu ifade şu şekilde açıklanabilir: hücrelerin geç yaşlanması ve
sağlıklı bir yaşam. Bunun ispatı sadece arı sütü ile beslenen kraliçe arılardır. İşçi arılar 6 hafta
yaşarken kraliçe arı 6-7 yıl arası yaşamaktadır. Bu farklılığın nedeni kraliçe arının larval
dönemden ölünceye kadar arı sütü ile beslenmesinden kaynaklanmaktadır.
Arının sütünün kısırlık başta olmak üzere kansere kadar olan çok sayıda farklı hastalıkların
tedavisinde medikal kullanımlarının faydaları bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Sadece arı
sütüyle beslenen kraliçe arı diğer arılardan çok farklı vücut yapısına ulaşmaktadır. Fiziksel
olarak diğer arıların iki katı kadar bir irilikte ve diğer arılardan iki kat kadar daha ağır olur.
Diğer arıların hepsi kısır olmasına rağmen, arı sütüyle beslenen kraliçe arı yeryüzünün en
doğurgan canlısı olarak günde kendi ağırlığının 2 katı kadar, 1500-2000 yumurtayı petek
gözlerine bırakmaktadır.
Kısırlık sorunu olan çiftler üzerinde yapılan çalışmalarda arı sütünün hücre yenileyici özelliği
ile erkekte sperm sayısını artırdığı, damar yapısını güçlendirdiği, hormonal yapıyı
düzenleyerek erkekten kaynaklanan sorunlarda çocuk sahibi olmayı
kolaylaştırdığı,
bayanlarda da rahimden kaynaklanan sıkıntıları giderip çiftlerin çocuk sahibi olmalarına
yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizde de kısırlık tedavisinde sıkça başvurulan bir
medikal tedavinin yanında yardımcı ürün olarak bilinmektedir. Özellikle bay – bayan birlikte
kullanımı ile çok daha erken sonuçlar verdiği hastalardan elde edilen sonuçlarla
kanıtlanmıştır.
Arı sütü merhem olarak kullanıldığında cilt üzerinde gençleştirici etkiye sahip olduğu ve cilde
parlak bir görünüm kazandırdığı ve kozmetik alanında önemli çalışmaları de birlikte getirdiği
belirtilmektedir.
Anahtar Kelimeler:Arı Sütü, Kraliçe Arı, Kısırlık
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FEN BİLİMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ
KUVVET VE ENERJİ KONULARI İLE İLGİLİ BİLİŞSEL YAPILARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Nazan KAHRAMAN
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Fatma TAŞKIN EKİCİ
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
İzzet KARA
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Özet
Eğitim sistemlerinin kalitesi ve verimliliği, öğretmenlerin yeterlilikleriyle; dolayısıyla da
geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının iyi yetiştirilmesi ile orantılıdır. Bu
kapsamda eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının iyi yetiştirilmesi açısından adaylara
meslek bilgisi, alan bilgisi, genel kültür bilgisi gibi dersler verilmektedir. Eğitim
fakültelerinde, farklı bölümlerde ortak bazı alan dersleri yer almaktadır. Eğitim fakültelerinin
farklı anabilim dallarında verilmiş olan derslerden birisi Fizik dersidir. Bu ders genellikle
öğrencilerin anlamakta güçlük çektikleri; aynı zamanda öğrenciler tarafından zor ve sıkıcı
olarak nitelendirilen dersler arasında yer almaktadır. Buradan hareketle farklı anabilim
dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının derse yönelik bilişsel yapıları merak
uyandırmaktadır. Eğitimde öğrencilerin bilişsel yapılarını anlayabilmenin pek çok yolu
olduğu bilinmekte ve bilişsel yapının belirlenmesinde en eski ve en çok kullanılan
yöntemlerden birisi olarak “kelime ilişkilendirme testleri” kabul edilmektedir. Bu testler,
bilişsel yapıyı ve bu yapıdaki kavramlar arasındaki bağları (bilgi ağlarını) görmemizi
sağlamakta; uzun süreli hafızadaki kavramların yeterli ve anlamlı olup olmadığını
belirlememize yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Fen Bilimleri ve Bilişim
Teknolojileri öğretmen adaylarının Kuvvet ve Enerji konularıyla ilgili bilişsel yapılarının
karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya ilişkin problem cümleleri: “1. Fen Bilimleri öğretmen
adaylarının Kuvvet ve Enerji konularıyla ilgili bilişsel yapıları nasıldır? 2. Bilişim
Teknolojileri öğretmen adaylarının Kuvvet ve Enerji konularıyla ilgili bilişsel yapıları
nasıldır? 3. Fen Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının Kuvvet ve Enerji
konularıyla ilgili bilişsel yapıları arasında farklılık bulunmakta mıdır?” şeklinde ifade
edilmiştir. Çalışma, bir ya da bir kaç durumun derinlemesine ve bütüncül bir yaklaşımla
araştırıldığı durum desenindedir. Çalışmaya amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay
ulaşılabilir durum örneklemesiyle belirlenen; 2018-2019 öğretim yılında Pamukkale
Üniversitesi Fen Bilgisi öğretmenliği ve Bilişim Teknolojileri öğretmenliği bölümlerinde
öğrenim gören 22 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan
kelime ilişkilendirme testlerinin analizinde öncelikle cevap kelimelerin çeşitleri ve sayıları
tespit edilmiş; ardından cevap kelimelere ilişkin kavram ağları “kesme noktası tekniği” ile
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oluşturulmuştur. Sonrasında öğretmen adaylarının anahtar kavramlarla ilgili kurdukları
cümleler tablo göz önünde bulundurularak kategorize edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Kuvvet ve Enerji, Bilişsel Yapı, Kelime
İlişkilendirme Testi
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FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “MÜHENDİSLİK” VE “TASARIM”
KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
Nazan KAHRAMAN
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Fatma TAŞKIN EKİCİ
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
İzzet KARA
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Özet: Çağdaş dünyada yaşanan gelişmelere erişebilmek adına 21. yüzyıl öğrencilerinin bazı
becerileri kazanmaları gerektiği fikrinden yola çıkılarak son yıllarda eğitim alanında
“mühendislik ve tasarım becerileri” sıklıkla gündeme gelmiştir. Ülkemizde özellikle
yenilenen Fen Bilimleri dersi öğretim programında yenilikçi düşünmeyi içeren mühendislik
ve tasarım becerileri temasına yer verildiği görülmektedir. Derslerinde bu becerileri
öğrencilerine kazandıracak olan öğretmenlerin; dolayısıyla öğretmen adaylarının bu beceriyi
kapsayan “mühendislik” ve “tasarım” kavramlarına yönelik fikirleri önem arz etmektedir. Bu
çalışmada öğretmen adaylarının “mühendislik” ve “tasarım” kavramlarına yönelik fikirlerini
incelemede çağrıştırıcı ve semboller bir başka deyişle metaforlardan faydalanılmıştır. Bir
kavramın başka bir kavrama benzetilerek anlatılması anlamına gelen metaforlar son
zamanlarda eğitim bilimcilerin dikkatini çekmektedir. Görsel imgelerden faydalanılarak sıra
dışı düşünme, hafızayı güçlendirme ve eleştirel düşünmeyi sağlamak amacıyla öğretim
sürecinde metaforlardan yararlanılmaktadır. Literatürde metaforların, bilinçaltında gizlenmiş
algıların yansıtılmasında önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu bilgilerden hareketle bu
araştırmada Fen Bilimleri öğretmen adaylarının “mühendislik” ve “tasarım” kavramlarına
yönelik sahip oldukları metaforik algılar araştırılmıştır. Çalışmada “1. Fen Bilimleri öğretmen
adaylarının mühendislik ve tasarım kavramlarına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir? 2.
Fen Bilimleri öğretmen adaylarının mühendislik ve tasarım kavramlarına ilişkin sahip
oldukları metaforlar hangi kavramsal kategoriler altında toplanmıştır?” sorularına yanıt
aranmaktadır. Çalışmada bize tümüyle yabancı olmayan; aynı zamanda anlamını tam olarak
kavrayamadığımız olguları incelemeyi amaçlayan çalışmalardan olan “olgubilim” deseni
benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Pamukkale
Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören ve uygun örnekleme
yöntemiyle belirlenen 41 öğretmen adayından oluşmaktadır. Öğretmen adaylarından
“Mühendislik ... gibidir; çünkü ...”, “Tasarım ... gibidir; çünkü ...” cümlelerini tamamlamaları
istenmiştir. Çalışmada verilerin analizinde içerik analizine başvurulmuştur. Bununla birlikte
metafor kategorilerinde öğretmen adaylarının yapmış oldukları açıklamalardan bazıları alıntı
yapılarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri Öğretmen Adayları, Mühendislik ve Tasarım, Metaforik
Algı

www.iksad.org.tr

İKSAD

www.29ekim.org

149

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU ÖZET KİTABI

ÇOCUK EDEBİYATININ İNTERAKTİF YÖNTEMLERLE EGİTİMİNİN
TEORİK-PRATİK SORULARI
Nazile Abdullazade
Asst.Prof.,Azerbaycan Devlet Pedaqoji Üniversitesi
Xoşbaxt Aliyeva
Dr.,Azerbaycan Devlet Pedaqoji Üniversitesi
Özet
Tüm halklarda olduğu gibi, Azerbaycan sanatsal edebiyatının bir kolu olan çocuk edebiyatı,
söz sanatı gibi özellikleri ile karakterize edilir; çocukların yaş özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları,
zengin hayalları, konuşmaları, bilişsel yetenekleri onların seviyelerine göre yazılmış lirik,
epik ve dramatik eserlerde yansıtılıyor.
Pedaqoji üniversitelerin ilköğretimde, okulöncesi eğitim ve korreksiyaedici eğitim
uzmanlıklarında ögretim konuları sırasında çocuk edebiyatının özel yeri var. Her üç uzmanlık
üzere egitimçiler çocuk dünyasının sirleri, garibelikleri, eğitim ve öğretim konularında şu
fenin yeteneklerinden yararlanıyorlar. Eskiçağ tarihe sahip Azerbaycan edebiyatında çocuk
edebiyatı örneklerinin egitimi sözlü halk edebiyatı tarihinden başlıyor. Eski ve orta yüzyıl
temsilçilerinin yaratııcılıklarında çocuk edebiyatı mütalaası örneklerinden başlıyarak, modern
çağ senetkarlarının yaratıcılıklarına kadar ögretim planında eks olunmuştur.
Bu gün Azerbaycan eğitiminde Bologna sistemine geçiş diger fenlerde olduğu gibi, çocuk
edebiyatının da pedagojik innovasyonlar, eğitim teknolojileri kullanılarak ögretimini karşıya
sürür. Diger taraftan, dünyada küreselleşme ve Azerbaycan milli eğitiminin Avrupa eğitim
sistemine entegrasyonu “etkinlik ve bilinçli öğrenme sağlanması”, “sorunlu sorulara cevap
verme zorluğunun geliştirilmesi”, “ulusal ve insani değerleri anlama ve değerlendirme”
ihtiyacını talep ediyor.
Kurikulum uyğulaması ile ilgili ilkokul ders kitaplarında konuların ögretiminde yeni
yaklaşımlar − innovasyon teknikleri kullanma her şeyden önce, öğretmenin teorik
hazırlanmasına bağlıdır. Bu konuda eğitimli pedagojik personel çocuk edebiyatının ideolojik
yönlerini, qayesini, modern zamanla ilişkisini, sanatçının yaşadığı çevre ve zaman kesiminde
yaşam tarzını iyi öğrenmeli, sanatsal örneklerin çocuklarda estetik zevk, halkın tarihine, onun
kahraman evlatlarına sayqı, soyköke bağımlılık, nezaketlilik, alçakgönüllülük geliştirmek için
çaba göstermelidir. Aynı zamanda, novatorluk, yaratıcılık gelenekselden interaktife geçişte
görsel yardımlar hazırlamak, konuya bugünün prizmasından yaklaşma, gruplar ve çiftler
halinde çalışmayı organizeetme yolları ve gedişinin araçlarının hazırlanması vb. gerektirir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Eğitim, İnteraktif, Teorik-Pratik Sorular, Gelenekler
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EDEBİ MATERYALLERİN ÖĞRETİMİNDE İFADELİ OKUNUN ÖNEMİ
Nazile Abdullazade
Asst.Prof.,Azerbaycan Devlet Pedaqoji Üniversitesi
Xoşbaxt Aliyeva
Dr.,Azerbaycan Devlet Pedaqoji Üniversitesi

Özet
Ülkemizde eğitim reformunun uygulanması ile ilgili olarak, genel eğitim okullarında öğretilen
fenlerin, o sıradan edebiyatın içeriğinde ciddi değişiklikler olmuştur. Edebiyat fen
kurikulumunun uyğulama sonuçu olarak, ders kitaplarının içeriği, ders tipleri ve türleri, edebi
eserlerin öğretim metodolojisi, ödevlerin talepleri, konuşma gelişimi üzere işlerin mahiyeti,
yeni yazı tipleri, okuma talimati stratejileri vd. esaslı şekilde yenilenmiş, birçoğu tamamen
yenilenmiştir.
Kurikulum reformu yeni öğrenme teknolojilerinin tanıtılmasını gerekli kılmıştır. Bu gün okul
tecrübesinde Kritik Düşüncenin Gelişiminde Mütalaa ve Yazma, aktif/interaktif öğrenme,
keys-yöntemi vb. teknolojileri kullanılıyor, edebiyat öğretiminde öğrenci başarısını
değerlendirmek için yeni kurallar uyğulanır. Tüm bunlar “Azerbaycan Cümhuriyeti'nde
Eğitimin Geliştirilmesi için Devlet Stratejisi”, “Genel eğitim seviyesindeki devlet standartları
ve programları (kurikulum)”, “Azerbaycan Cümhuriyeti'nin yaşam boyu eğitimi için Ulusal
Nitelikler Çerçevesi” belgelerinden vb. ortaya çıkan görevlerin bir çözümü olarak
yansıtılmıştır.
Edebi materyallerin öğretiminin etkinliğini sağlama yollarından biri de ifadeli okumadır.
İfadeli okuma sadece telaffuz kuralları, okuma tekniklerini takip etmek değil. İfadeli okuma
sanatsal eserin içerigini, qayesini, imgelerin karakterini, iç dünyasını tanımak için en etkili
araçtır.
Eserin sesli, yaratıcı ifası metni bilinçli, sağlam, derin anlaşmayı teşvik eder. Sözün şiirsel
konumu, metinsel anlamı, içerik ve biçim birliği ifadeli okuma zamanı eserin
kompozisyonunun kapsamlı anlaşılmasına izin verir. Özellikle epik ve dramatik eserlerde
hikaye ve olayların birbirleriyle olan ilişkisinde, ustalikla canlandırılmasında ifadeli
okumanın etkisi şok güçlüdür.
İfadeli okuma sanatçının eserin içeriğine derinliyine kadar nüfuz etmesini gerektirir. Bunun
için özel semboller, mantıksal vurgu, ritim, tonlama, ortoepik normlar, duraklama vb. ile ilgili
bilgi genişletilmeli, oku zamanı yeni tür çalışmalar kullanılmalıtır.
Anahtar kelimeler: Edebi Materyal, Öğretim, İfadeli Oku, Gelenek, Öğretim Metodolojisi
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MALATYA’DA GİRİŞİMCİ KADINLARIN KARŞILAŞTIKLARI FİNANSAL
ZORLUKLAR
Neslihan DERİN
Prof. Dr. İnönü Üniversitesi
Ayşe KARA
YL Öğrencisi, İnönü Üniversitesi
Özet
Kadınların çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının hız kazandığı ve kadın işgücünün
toplam işgücü içerisindeki oranının giderek arttığı günümüzde, ekonomik, sosyal ve
teknolojik gelişmeler bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadının toplumdaki rolünü
değiştirmiş ve onları iş yaşamının vazgeçilmez aktörleri haline getirmiş, bu süreç kadın
girişimci sayısını artırmıştır. Kadınların girişimci statüsünü kazanması hem ülke ekonomisine
hem de yeni istihdam alanlarının açılmasına ve işsizlik oranının azalmasına katkı
sağlamaktadır. Dünya’nın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kadın girişimciliğini
desteklemek amacıyla birçok ulusal ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla çeşitli program,
proje ve çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların yapılmasına rağmen kadın girişimcilerin
karşılaştıkları finansal zorluklar etkisini devam ettirmektedir. Yapılan araştırmalara göre
kadınların girişimci olma sürecinde karşılaştıkları en önemli zorlukların başında hala finansal
faktörler gelmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı; Malatya ilinde kadın girişimcilerin başarılarını olumsuz etkileyen
finansal anlamda karşılaştıkları zorlukları belirlemek ve çözüm önerileri sunmaktır. Bu amacı
gerçekleştirmek için nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma için veriler yarı yapılandırılmış
mülakat tekniğiyle önceden belirlenmiş kadın girişimcilerden toplanmıştır. Araştırma
sonucunda kadın girişimcilerin mikro kredi bulma konusunda gerek çevresi gerekse ilgili
kuruluşlar tarafından desteklendiği fakat makro krediler konusunda ciddi zorluklarla
karşılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Böyle bir olgunun oluşmasında en büyük neden olarak,
girişimci kadınlar, kadınlara yönelik toplumdaki güven sorununu göstermektedirler.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, Finansal Zorluklar
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SAĞLIK KURUMLARINDA VİZYONER LİDERLİK DAVRANIŞININ
ÇALIŞANLARIN PSİKOLJİK RAHATLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Neslihan DERİN
Prof. Dr. İnönü Üniversitesi
Özet
Günümüzün hızlı değişen ve giderek karmaşıklaşan sağlık sektöründe, geleceği doğru
okuyabilen ve kurumlarını bu geleceğe hazırlayan vizyoner liderlere, günümüzde geçmişe
nazaran daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Vizyoner lider, hem kendisi hem de kurumu için
vizyon belirleyen kişidir. Bu liderler vizyonu belirlediği gibi vizyonun hayata geçmesi ve
kurumun vizyona ulaşması için vizyonu doğru bir şekilde iletirler, paylaşır hale getirirler ve
kaybını önlemeye çalışırlar. Oluşturdukları vizyon, çalışanlarda bir hedef ve işlerinde bir
anlam duygusunun gelişmesine yol açar. Çalışanlara vizyonla birlikte açık bir hedef
sunulması onların kendilerini iyi hissetmelerinde önemli bir faktördür. Çalışanlar kendilerini
bir hedef çatışması içinde bulurlarsa bu durum kendilerini iyi hissetmelerinde bir azalışa yol
açacaktır. Vizyoner lider, sunduğu açık vizyonla takipçilerinde hedef çatışmasını azaltır aynı
zamanda neden hedeflere ulaşılması gerektiğine yönelik mantıklı sebepler oluşturur. Neden
çaba göstermeleri gerektiğini anlayan kişilerin, daha özerk bir akıl yürütmeyle kendilerini iyi
hissetme düzeylerinin, psikolojik rahatlık seviyelerinin artacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmanın amacı çalışanların algılamalarına göre, sağlık kurum yöneticilerinin vizyoner
liderlik davranışlarının, hemşirelerin psikolojik rahatlık düzeyleri üzerindeki etkisini
belirlemektir. Araştırmayı gerçekleştirmek amacıyla Malatya merkezde faaliyet gösteren özel
ve kamu hastanelerinde hemşire olarak çalışan 411 kişiden anket yöntemiyle veriler
toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde korelasyon ve regresyon analizleri yapılarak sağlık
kurum yöneticilerinin vizyoner liderlik davranışının, hemşirelerin psikolojik rahatlık düzeyleri
üzerinde anlamlı pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sağlık
sektöründe yapılmış olması ve direk vizyoner liderliğin psikolojik rahatlık düzeyi üzerindeki
etkisini belirlemeye yönelik bir çalışma olması nedeniyle alana katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Vizyoner Liderlik, Psikolojik Rahatlık, Sağlık Kuruluşları
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SANAT VE TASARIMDA MEKÂN DİYALOGLARI: GORDON MATTA-CLARK
Doç. Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Özet
Sanat ve tasarım alanları teknik, yöntem gibi farklı yapılanmalar içerse de ifade de birbiri ile
olan etkileşimi ve birbirlerini içinde barındırması ile bir bütünü oluşturmaktadır. Tüm bu
alanlardaki disiplinler arası etkileşimin ve mekân ile olan bağlamı söz konusu olduğunda
ortak bir anlayış çıkmaktadır. Mekân sadece onları saran ve içinde barındıran bir kavram
olarak yer almamakta, onlarla bir bütün olmaktadır. Özellikle 1960’lı yıllarda sanat
disiplinleri için mekân kavramı farklı bir ifade olarak biçimlenmektedir. Çağdaş sanat
çalışmaları ile birlikte mekânın sanatın önemli bir ögesi haline gelmesiyle mekânla ilişkili
yaklaşımlar artmış, mekân-sanat-tasarım üçgeni çalışmaların ortak noktası halini almıştır.
Böylece mekân, sanat alanındaki değişimlerle birlikte değişimin merkezi halini almakta ve
mimari tasarım ile bir bütün olmaktadır. Artık sanatçılar sadece sanatsal bir üretim değil,
mekâna özgü, mekâna göre, mekân ile birlikte ve mekânın kendisi olacak biçimde sanatsal
üretim yapmaktadır. Böylece mekân sanatın ve sanat mekânın önemli bir ögesi olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, sanat ve tasarım disiplinlerinin ayrılamaz bir bütün olduğunu,
tasarımcı/sanatçının tüm alanları takip ederek disiplinler arası çalışabildiğini hatta kendi
alanında farklı bir biçimde değerlendirme yaparak yeni açılımlar yaratabildiğini örneklerle
göstermektir. Çalışmada, mimarlık eğitimi almış, çağdaş sanat ifade biçimlerinden biri olan
yerleştirme sanatında çalışmaları ile yer alan ve mekânı sanat eserine dönüştürmesi ve
yapılarda yarattığı etkileşimlerle bilinen Gordon Matta-Clark’ın çalışmaları ile mekân
etkileşiminin örnekleri değerlendirilmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada sanatta mekânın
önemine değinmek değil, mekânın sanat olarak ele alınmasına değinilmektedir. Bu
kapsamdaki araştırmalar ile geçmişten günümüze yapılan disiplinler arası çalışmalar ile sanatmekân bağlamında oluşan yeni deneyimi aktarmak ve literatüre katkı sağlayacak nitelikte
görsel örneklerle genç tasarımcılara yol göstermek hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mekân, Tasarım, Sanat, Gordon Matta-Clark
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SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA SİSTEMİNDE EKO-ETİKET KULLANIMININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Nurçin ÇINAR
Ege Üniversitesi
Sait ENGİNDENİZ
Prof. Dr., Ege Üniversitesi
Gökhan ÇINAR
Doç. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Özet
Hızla artan nüfus, endüstrileşme, teknolojik gelişmeler, bilinçsiz enerji tüketimi, artan enerji
arzı, su kirliliği, fosil yakıtların çevresel etkileri gibi problemler, var olan doğal kaynakların
hızla tükenmesine, kirlenmesine ve küresel ısınma gibi önemli sorunlara neden olmaktadır.
Bu sorunlar bazı çevreye karşı endişeli tüketicileri sürdürülebilir ve yeşil ürünleri tanımlama
ve tüketme konusunda duyarlı hale getirmiştir. Bu ihtiyaçları geliştirmek için 1978 yılında
Blue Angel eko-label şeması Almanya tarafından tanımlanmış ve ardından Birleşmiş Milletler
tarafından raporlarla güçlendirilmiştir. Daha sonra, Gündem 21 raporu ile sürdürülebilir
tüketici davranışı tanımlanmış. Bu etiketleme girişimleri ABD, Japonya ve Fransa gibi diğer
ülkeler tarafından üstlenilmiştir. Uluslararası pazarda geçerliliği olan Türkiye çevre etiketi
oldukça yenidir. Türkiye 2018 yılında çevre eko-etiketini belirlemiş bu sürece dahil olmuştur.
Ticari açıdan bakıldığında, eko-etiketler müşterileri ürünlerin yeşil özellikleri hakkında görsel
olarak bilgilendirebilen bir çevre yönetim aracıdır. Bu anlamda, eko-etiketleme bir ekoyenilik süreci ve ürün geliştirme sonucu olarak görülebilir. Çünkü yeşil ürünlerin ortaya
çıkması daha ileri düzeyde, yeni ve temiz yöntemler ile üretim ve tedarik kaynaklarını yaratır.
Çalışma Dünyada ve Türkiye de yapılmış olan literatürü tarama modeli olarak kurgulanmıştır.
Bu yüzden bu çalışma eko-etiketlerin önemini analiz etmek, tüketiciler tarafından ürünlerin
eko-etiket içerenlerini anlamalarını ve kullanmalarına ışık tutmak, gıda sektörüne özel ekoetiketleri tanımlamak, eko-etiketler konusundaki mevcut ulusal literatürü zenginleştirmek,
eko-etiketler konusunda uluslararası akademik literatürü inceleyerek mevcut durumu ve
eğilimleri belirlemek ve Türkiye için gelecekteki fırsatların keşfini sunmak amacı ile
tasarlanmıştır. Sürdürülebilir gıda sektöründe kullanılan Eco-label index veri tabanında yer
alan eko-etiketlere vurgu yapılacak ve Türkiye de gıda sektöründe en sık kullanılan ekoetiketler açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Eko-etiket, Sürdürülebilir Gıda, Türkiye Çevre Etiketi
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DÜZENLİ SPOR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ZİHİNSEL DAYANIKLILIĞI NASIL
ETKİLİYOR?

Nurgül, ÖZDEMİR
Dr.Öğr.Üyesi , İzmir Demokrasi Üniversitesi

Özet
Bu çalışmada düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılıkları
incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma bir konuya ilişkin katılımcıların görüşlerini, görece
büyük bir örneklem üzerinde ortaya koyması bakımından tarama modelinde, betimsel bir
çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Madrigal, Hamill ve Gill (2013) tarafından
geliştirilen; Erdoğan (2016) tarafından Türkiye’ye uyarlaması yapılan Zihinsel Dayanıklılık
Ölçeği kullanılmıştır. Beşli likert tipindeki ölçek, tek boyuttan oluşmaktadır ve ölçeğin
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .87olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde bağımsız
gruplar t testi, tek yönlü anova analizi, basit korelasyon analizi teknikleri kullanılmıştır.
Araştırma verileri farklı fakültelerden düzenli spor yapan 219 üniversite öğrencisinden
toplanmıştır.
Araştırma sonucunda düzenli spor yapan üniversite öğrencilerin zihinsel dayanıklılık düzeyi
genel ortalamasının, ortanın üzerinde olduğu görülmüştür.Araştırmada ayrıca düzenli spor
yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılıklarının, akademik başarı algısına, sosyal
çevre algısına, karar verme becerisine, sosyal iletişim becerisine ve ekonomik duruma göre
farklı olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zihinsel Dayanıklılık, Düzenli Spor
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME TERCİHLERİ İLE MUTLULUK
DÜZEYİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Nurgül, ÖZDEMİR
Dr.Öğr.Üyesi , İzmir Demokrasi Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin öğrenme tercihlerinin onların mutluluk düzeyleri
üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma bir konuya ilişkin katılımcıların
görüşlerini, görece büyük bir örneklem üzerinde ortaya koyması bakımından tarama
modelinde, betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Hills ve Argyle
(2002) tarafından geliştirilen, Doğan ve Çötok (2011) tarafından Türkiye’ye uyarlaması
yapılan Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu kullanılmıştır. Beşli likert tipindeki ölçek tek
boyuttan oluşmaktadır ve ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .85 bulunmuştur.
Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, tek yönlü anova analizi, basit korelasyon analizi
teknikleri kullanılmıştır. Araştırma verileri farklı fakültelerden 320 lisans öğrencisinden
toplanmıştır.
Üniversite yaşamı bireyin yaşamında, en aktif ve mutlu olması beklenen bir süreçtir. Bu
beklentinin aksine araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerinin düşük
düzeyde olduğu görülmüştür. Araştırmada deneyerek ve gözlem yaparak öğrenme eğilimine
sahip öğrencilerin daha yüksek mutluluk düzeyi ortalamasına sahip olduğu gözlenmiştir. Bu
çerçevede üniversite eğitimi sürecinde uygulanan eğitim programlarında, daha fazla
deneyerek öğrenme, gözlem yaparak öğrenme fırsatları içeren uygulamalara yer vermenin
yerinde olacağı söylenebilir. Böylelikle gençlerin üniversite yaşam doyumunun daha yüksek
olması buna bağlı olarak da üniversite eğitimlerini daha mutlu bir biçimde tamamlamaları
mümkün olabilir. Araştırmada ayrıca üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerinin
cinsiyete, ekonomik durum algısına, akademik başarı algısına, sosyal çevre algısına, sosyal
iletişim becerisine göre değiştiği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme Tercihi, Mutluluk

www.iksad.org.tr

İKSAD

www.29ekim.org

157

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU ÖZET KİTABI

TİP 2 DİYABETTE ESCİNİN OKSİDATİF STRESE ETKİSİ
EFFECT OF ESCIN ON OXIDATIVE STRESS IN TYPE 2 DIABETES
Ömer HAZMAN
Doç.Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi

Özet
Tip 2 diyabet, toplumda görülen en önemli sağlık sorunları arasındadır. Tip 2 diyabet
tedavisinde ilaçla tedavi seçeneğinin yanında diyet ve egzersiz önemli yer tutumaktadır.
Özellikle erken fark edilen diyabet hastalarında doğru beslenme ve besinlerle alınan doğru ve
doğal takviyeler hastalığın control altına alınması açısından önemlidir. Bu nedenle bilim
insanları, diyabetin tedavisinde yaralı olabilecek doğal bioaktif maddelerin neler olduğu ve
olası yararları üzerinde yoğun araştırmalar yapmaktadırlar. Antidiyabetik etkinliği bilimsel
çalışmalarla belirlenmiş olan aktif maddelerden biri de escindir. Escin, Aesculus
hippocastanum (Hippocastanaceae) atkestanesi ağacından elde edilen etken maddelerden
biridir. Sunulan bu çalışma sonucu deneysel tip 2 diyabet oluşturulan ratlarda escinin oksidatif
strese olası etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Tip 2 diyabetin karekteristik özellikleri insülin direnci gelişimi ve pankreatik beta hücrelerinin
disfonksiyona uğramasıdır. Deney hayvanlarında doğru tip 2 diyabet modeli oluşturabilmek
için bu karekteristik özellikler geliştirilmelidir. Bu nedenle deney hayvanlarında insülin
direnci gelişimi için kontrol grubu dışındaki gruplarda blunan deney hayvanlarına yüksek
yağlı diyet (HFD: High Fat Diet) çalışma süresince (16 hafta) verilmiştir. Kontrol grubu ise
sadece standart rat yemi ile beslenmiştir. Çalışmada kullanılmak üzere deney hayvanlarından
(ratlardan) 6 farklı deney grubu oluşturulmuştur. Bu gruplar; grup I: Kontrol grubu, grup
II:Yağlı diyet kontrol grubu, grup III: Diyabet kontrol grubu, grup IV: 5 mg/kg escin tedavisi
uygulanan diyabetik grup, grup V: 10 mg/kg escin tedavisi uygulanan diyabetik grup, grup
VI: 20 mg/kg escin tedavisi uygulanan grup şeklinde dizayn edilmiştir. Deney hayvanlarında
insülin direnci geliştikten sonra grup I ve grup II dışındaki diğer gruplarda bulunan ratlara
beta hücre disfonksiyonu oluşturmak için intraperitonal streptozotosin (STZ) enjeksiyonu
yapılmıştır. Böylelikle deneysel tip 2 diyabet gelişimi sağlanmıştır. Diyabet modeli
oluşturulduktan sonra ilgili gruplara öngörülen dozlarda escin verilmeye başlanmıştır. Escin
gavajla 4 hafta boyunca deney hayvanlarına her gün aynı saatlerde verilmiştir. Çalışmanın
sonunda ratlardan elde edilen böbrek dokularında oksidatif stres parametreleri (TAS: Total
antioksidan statü, TOS: Total oksidan statü ve OSİ:oksidatif stres indeksi) analiz edildi.
Elde edilen sonuçların istatistiki değerlendirilmesi devam etmektedir. Değerlendirme sona
erdikten sonra escinin tip 2 diyabette böbrekte oluşan oksidatif strese etkisi belirlenmiş
olacaktır. Tip 2 diyabetli hastalarda yüksek lipotoksisite ve glukotoksisitenin oksidatif strese
neden olduğu bilinmekte ve diyabetin komplikasyonlarının (retinopati, nefropati gibi)
oluşmasında oksidatif stresin önemli rol oynadığı kabul edilmektedir. Bu nedenle elde edilen
verilerin diyabetik tedavide escinin etkinliğini belirlemek adına literatüre katkı yapabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabet, Escin, Oksidatif Stres, Nefropati
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CBS ANALİZLERİ KULLANILARAK UŞAK KENTİNİN AÇIK VE YEŞİL
ALANLARININ İRDELENMESİ
USING GIS ANALYSIS FOR EXEMINING URBAN OPEN AND GREEN AREAS OF
UŞAK CITY
Ömer K. ÖRÜCÜ
Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı
Bölümü
Almira UZUN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Sena PALAMUT
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Ayyüce ÜYÜK
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Özet
Kentsel açık ve yeşil alanlar kentsel dinamizmde katkı sağlayarak yaşam kalitesini iyileştiren
kentliler için boş zamanlarını değerlendirme olanakları sunan aynı zamanda kentte estetik
değerler oluşturan önemli kentsel bileşenlerdirKentsel açık-yeşil alanların rekreasyonel
aktiviteler için mekan oluşturma, hava kirliliğini azaltma, mikroklimayı düzenleme ve karbon
salınımını dengeleme, su baskınlarını azaltma gürültü ve rüzgara karşı perdeleme, yaban
hayatı yaşam alanı oluşturma, fiziksel ve ruhsal sağlığa olumlu katkı sağlama gibi birçok
faydaları vardır. Çalışmanın amacı Uşak Belediyesi mücavir alan sınırları içindeki kentsel
açık ve yeşil alanların mahalle ölçeğinde kullanım şekilleri, dağılımı, yoğunluğu ve
yeterliliğini ortaya koymaktır. Bu amaçla öncelikle mücavir alan sınırları içinde bulunan
mahalle sınırları daha sonra da açık ve yeşil alan sistemi içinde değerlendirilen çocuk oyun
alanları, parklar, koruluk ve mezarlık alanları, spor alanları ile hayvanat bahçesi ve piknik
alanları WGS 84 Koordinat sisteminde QGIS 3.8.3 programı kullanılarak sayısal hale
getirilmiş ve nüfus verileri ile ilişkilendirilmiştir. Bu sayısal veriler ArcMap 10.6 programında
işlenerek yoğunluk, erişilebilirlik ve yakınlık analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre
28 mahallesi olan Uşak Belediyesi’nin mücavir alan büyüklüğü yaklaşık 10.000 ha’dır. 2018
nüfus sayımına göre 220.280 olan uşak kentinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı mahalle
ölçeğinde ortalama 5.36 m2, kent bütününde ise ortalama 18.52 m2 olarak hesaplanmıştır.
Çalışma sonucunda Uşak kentinin kentsel açık ve yeşil alanlarının homojen dağılmadığı ve
mahalle ölçeğinde yetersiz olduğu tespit edilmiş ve artırılmasına yönelik öneriler
geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Açık-Yeşil Alanlar, CBS, Yoğunluk, Erişilebilirlik, Uşak
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REKREASYONEL ALANLARDA GÖRSEL PEYZAJ KALİTESİ, MANAVGAT
İLÇESİ ÖRNEĞİ
VISUAL LANDSCAPE QUALITY IN RECREATIONAL AREAS, A CASE STUDY FROM
MANAVGAT DISTRICT
Almira UZUN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Çağıl ÇARDAK
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Ömer K. ÖRÜCÜ
Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı
Bölümü

Özet
Peyzaj planlama, tasarım ve yönetiminin temel bileşenlerinden biri haline gelen görsel peyzaj
kalite değerlendirmesi, duyular yoluyla çevreden edinilen bilgilerin analiz ve sentezine
dayanmaktadır. Görsellik, güzellik, memnuniyet, estetik gibi kavramlarla ifade edilen görsel
algı, beğeni ve rekreasyonel tercihlerde etkili olup, alan kullanım planlaması ve kaynak
yönetimi karar verme-strateji geliştirme ve yönetim aşamaları gibi pek çok çalışmada
kullanılan bir değişkendir. Bu çalışmada Antalya İli Manavgat İlçesi çevresindeki Manavgat
şelalesi, Manavgat Irmak Kenarı, Yemişli Mesire Alanı ve Türkbeleni Millet Bahçesi
alanlarında görsel kalite açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu alanlar seçilirken
sahip oldukları doğal ve kültürel peyzaj değerleri, yörenin doğal ve kültürel karakterini temsil
kabiliyetleri, kullanım yoğunlukları ve özgün olma gibi faktörler göz önünde
bulundurulmuştur. Belirlenen rekreasyonel alanların farklı görsel etkiye sahip bakış
noktalarından çekilen ve her alanda 50 olmak üzere toplam 200 adet fotoğraf, uzman grubu
tarafından incelenmiş ve bunlar arasından alanları görsel kalite ve kavramları açısından en iyi
yansıtan 20 adet fotoğraf seçilmiştir. Bu fotoğraflar kullanılarak alanın görsel özellik ve
etkilerini tespit etmek amacıyla bir anket uygulanmıştır. Katılımcılar tarafından her bir
fotoğraf çeşitlilik, uyum, doğallık, manzara güzelliği, açıklık, gizem ve güven parametreleri
açısından puan verilerek değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda rekreasyonel alanlar tercih
edilirken görsel peyzaj kalitesinin etkisi ortaya konmuş ve bu alanlarda yakınlık, doğallık,
manzara güzelliği gibi faktörlerin önemli rol oynadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Görsel Peyzaj Kalitesi, Rekreasyon, Rekreasyonel Alan, Görsel Algı
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MEDİKAL TURİZM HEMŞİRELİĞİ VE EĞİTSEL YAPISI ÜZERİNE
AKADEMİSYENLERİN GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
Ayşe ÇEVİRME
Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Nezihe BULUT UĞURLU
Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Özge ERTÜRK
Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi
Nasibe YAĞMUR ZİYAİ
Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi
Özet
Medikal turizm sektöründe rol alan hemşirenin eğitim ve çalışma durumuyla ilgili
belirsizliklerin aşılması önemlidir. Araştırmanın amacı medikal turizm hemşireliği ve eğitsel
yapısı üzerine akademisyenlerin görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmada, veri toplama
tekniği olarak hem nicel hem nitel boyutları içeren karma yöntem kullanılmıştır. Nicel veriler
46,nitel veriler ise 9 öğretim elemanı ile elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak
yapılandırılmış anket formu ve derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veriler yüzde
ve frekans hesaplamaları, derinlemesine görüşmeler(ses kaydı ve eş zamanlı alınan notlar) ile
elde edilmiştir. Akademisyenlerin medikal turizm hemşireliği ile ilgili yeterlilikler ve eğitsel
duruma dair 6 tema 33 alt tema belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen alt temalardan bazıları:
medikal turizm hemşireliğinin eğitim yapılanmasında düzenlemelere ihtiyaç olduğu, medikal
turizm hemşireliği ile ilgili ülkemizde yapılan çalışmaların yetersizliği, medikal turizm ile
ilgili eğitsel, akademik etkinlikler ve yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu, yabancı hemşire
istihdamına gerek olmadığı şeklindedir.
Anahtar Kelimeler: Medikal Turizm, Hemşirelik, Eğitsel Yapı, Akademisyen Görüşleri,
Karma Yöntem
Abstract
It is of great significance to overcome uncertainties regarding educational and working
conditions of nurses involved in the medical tourism sector. The aim of this study is to
determine academics’ views on medical tourism nursing and its educational structure. Data
were collected using a mixed method combining both quantitative and qualitative approaches.
Quantitative and qualitative data were collected from 46 and 9 academics, respectively. A
structured questionnaire consisting of 15 items was used, and in-depth interviews were carried
out to collect data. In-depth interviews were recorded and extensive notes were taken during
interviews. 6 themes and 33 sub-themes regarding academics’ views on qualifications and
educational levels related to medical tourism nursing emerged. Some of the sub-themes are as
follows: The education system of medical tourism nursing needs regulations. The number of
studies on medical tourism nursing in Turkey is limited. There is a need for
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educational/academic activities and legal arrangements related to medical tourism. There is no
need for the employment of foreign nurses.
Keywords: Academics' views, Educational Structure, Medical Tourism, Mixed Method,
Nursing
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META ANALİZİ VE SOSYAL BİLİMLERDE UYGULAMALARI
Ebru ÖZGÜR GÜLER
Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi
Didem KESKİN
Yüksek Lisans Öğrencisi, Çukurova Üniversitesi

Özet
Günümüzde bilimsel çalışmaların sayısı gün geçtikçe ve artan oranda artmaktadır. Belirli bir
konu etrafında yapılmış, birbirinden bağımsız çalışmalarda genellikle birbirinden farklı
sonuçlara ulaşıldığı dikkat çekmektedir. Bu bilgi yığınını yorumlamak ve yeni çalışmalara yol
açmak için, daha kapsayıcı ve güvenilir nitelikte olan üst çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu nedenle hızlı bir şekilde artan ve sıklıkla farklı bulgulara sahip olan araştırmalar meta
analizi yapma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Meta analizi, belirli bir konu hakkında yapılmış
olan birbirinden bağımsız çok sayıdaki çalışmanın sonuçlarını birleştirerek, elde edilen
araştırma bulgularını istatistiksel olarak analiz etmeye imkan tanıyan bir yöntemdir (Dinçer,
2014).Yöntemin en spesifik ve literatürde yer alan klasik gözden geçirme yöntemlerinden
ayrılan yönü, tek başına yargıya güvenmekten ziyade nicel yöntemleri de kullanmasıdır. Meta
analizi, fazla sayıda ki çalışmayı bir araya getirerek, araştırmacıya değerlendirme imkanı
sunarken, çalışma düzeninin kalitesi, taraflılığı ve gücü kadar, çalışmaların her birinin sayısal
sonuçlarını ve örnek hacimlerini de ele aldığından, tek bir çalışmaya dayanan bir analizden
çok daha fazla istatistiksel güce sahip olacaktır. Meta Analizinin diğer bir özelliği ise,
çalışmalara ilişkin bulguları bütünleştirerek, örnekleme hatası gibi, elde edilen bulguları
çarpıtan bazı etkileri de düzeltme imkanı sağlamasıdır (Akgöz, Ercan, Kan, 2004). Böylelikle
değişkenler arasındaki gerçek ilişkiyi ortaya konulabilmektedir. Meta analizinin tüm
araştırmalardaki esas amacı genel bir sonuca ulaşmaktır. Bu nedenle meta analizinde ilk
olarak araştırmada gereksinim duyulan değişkenlerin hem özet hem de somut tanımları
belirlenerek, ilgili ve ilgisiz olan materyallerin ayrımının ne olduğuna karar verilmesi son
derece önemlidir. Bu doğrultuda çalışmada, son yıllarda önemli bir araştırma alanı haline
gelerek, sosyal bilimler alanında da bir çok kez uygulanmış olan ve farklı bulgular içeren, İş
– Aile Dengesi ile İş Tatmini arasındaki ilişkiler Meta analizi yöntemi ile irdelenecektir.
Çalışmanın sonuç kısmında sözü edilen konu ile ilgili benzer çalışmaların sonuçları
birleştirilerek, elde edilen bulgular yorumlanarak çeşitli önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Meta Analizi, İş-Aile Dengesi, İş Tatmini
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İNTERNET BAĞIMLILIĞININ DİJİTAL KUŞAKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Ebru ÖZGÜR GÜLER
Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi
Didem KESKİN
Yüksek Lisans Öğrencisi, Çukurova Üniversitesi
Özet
Son yıllarda sıklıkla kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkan bilgi toplumu kavramı,
iletişim ve bilişim devriminin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kavram, bilgi iletişim
teknolojilerindeki hızlı değişimin şekillendirdiği yeni bir toplum yapısını da beraberinde
getirmektedir. Bilgi iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ile birlikte yeni bir çağ niteliği
taşıyan internet çağı, yeni bir kültürün doğmasına sebep olmuştur. Yeni bir kültür olarak
tanımlanan, ‘’dijital kültür süreci’’, teknolojinin gelişmesi ile birlikte internete erişimi her
geçen gün daha da kolaylaştırarak, bireylerin yaşamlarında etkin rol oynamaktadır. Bu sürecin
kaçınılmaz bir gerçeği olan değişim ve dönüşüm bazı bireyler tarafından kabullenilirken, bazı
bireyler tarafından ise alışkanları koruma, ayak uydurmakta zorluk yaşama gibi farklı
şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle internetin ve yaygın kullanımının beraberinde
getirdiği değişime karşılık olarak ortaya çıkan bu farklılıklar kuşakları yaratarak, dijital dünya
içerisinde “dijital göçmenler”, “dijital melezler” ve “dijital yerliler” olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı, katılımcıların internet bağımlılık
düzeylerinin dijital göçmen, dijital melez ve dijital yerli olan bireyler üzerinde incelenmesidir.
Araştırmada kişilerin internet bağımlılıklarını ölçmek için Young tarafından geliştirilen ve
Topçuoğlu (2018) tarafından Türkçeye uyarlanan “İnternet Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır.
Çalışmaya ilişkin verilerin elde edilmesi sürecinde yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır.
Hazırlanan anket formunda, internet bağımlılık ölçeğine ilişkin ifadelerin yanında bazı sosyo
demografik bilgilere de yer verilmiştir. Verilerin analizinde SPSS paket programı
kullanılarak, ölçeğe ilişkin alt boyutların belirlenmesi amacıyla açıklayıcı faktör analizi
uygulanmıştır. Elde edilen alt boyutlar, dijital göçmen, dijital melez ve dijital yerli olarak
sınıflandırılan bireyler ile ilişkilendirilerek, kuşaklar arasında ortaya çıkan farklılıklar ana
başlıklarla vurgulanmak istenerek, kuşaklar arasında ortaya çıkan farklılıklar hakkında çeşitli
önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Dijital Göçmenler, Dijital Melezler, Dijital Yerliler
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YENİ MEDYADA DİL KULLANIMINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
Petek DURGEÇ
Araş. Gör. Dr., Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

Özet
Teknolojinin gelişimiyle birlikte uluslararası iletişime bir çeşit çağdaşlaşma aracı olarak
bakılmaktadır. Küresel iletişim, kültürel bağdaşıklığı da beraberinde getirmektedir. Ulusal ve
yerel kimliklerin aşınmasıyla da küreselleşme olarak adlandırılan yeni bir sürecin başlamasına
sebep olmuştur. Kültürün aktarıcısı olarak dil, insanların geçmişlerine ilişkin bilgileri, gelenek
ve görenekleri, değerleri öğrenmelerine ve bir sonraki kuşaklara aktarabilmelerine olanak
sağlar. Günümüzde dil, iletişim çağının ürünleri olan medya ve internetin dilin özensiz
kullanımına olumsuz katkısı yüzünden arılığını kaybedecek görünümündedir. Bu çalışmada
amaç yeni medya mecralarında dilin kullanımına ilişkin bir betimleme yapmaktır. Toplumun
genelinde ve özellikle de yeni nesil olarak nitelendirdiğimiz gençlerin kullandıkları yazı ve
konuşma dilinde, çeşitli yabancı öğelere rastlamaktadır. Bu bağlamda en etkili iletişim
araçlarından biri olan medyadaki değişimlerin, bireylerin dil kullanımlarına ne oranda etki
ettiği önemli bir sorudur.
Konu ile ilgili çalışmada, öncelikli olarak yeni medya kavramının nasıl yorumlandığı
incelenip, bu kavram çerçevesinde bireylerin kullandıkları dil ve çeşitli sosyal paylaşım
ağlarında birbirleriyle olan iletişimleri ele alınacaktır. Bunun sonucu olarak, zamanının büyük
bir kısmını bilgisayar başında geçiren bireyler arasında, yabancı söylemlerin arttığı
gözlemlenmiş ve bu durumun kişiler arası iletişime etkileri değerlendirilmiştir. İşte bu
noktada hem teknolojinin bilinçli kullanılması hem de dil gibi, bir milletin en temel
unsurunun korunması için neler yapılmalıdır sorusu İrdelenecektir. Bu çalışmada, gençlerin
‘dilin korunması’ ve yeni medya kavramı çerçevesinde kullanılan dile özen göstermesi
konusunda, duyarlılıklarının artması için öneriler sunulacaktır. Toplumsal açıdan konunun
önemini kavrayabilmek, gelecek nesillere yabancılaşmamış ve yozlaşmamış bir dil
bırakabilmek adına bu çalışma büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Teknoloji, Dil, Yaygın Dil Yanlışları
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GÜNDELİK YAŞAMIN DÖNÜŞÜMÜNDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN
ROLÜ
Petek DURGEÇ
Araş. Gör. Dr. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

Özet
İletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler insanların ilişkilerini, iletişimlerini,
sosyalleşme süreçlerini, yaşam biçimlerini derinden etkilemektedir. Günümüzde, meydana
gelen bu değişimin merkezinde internet ve mobil iletişim araçları bulunmaktadır. Yeni
iletişim teknolojileri, birbirinden giderek daha fazla haberdar olan bir dünya düzenini
meydana getirmektedir. Bu bağlamda mobil iletişim araçları insanların her an her yerde
enformasyona erişmesini sağlamaktadır. Böylelikle zamansal ve mekânsal sınırlar ortadan
kalkmaktadır. Bu gelişmeler, yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal hayattaki rolünü
arttırmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin etkisi arttırdığı günümüz dünyasındaki toplum
yapısının en belirgin özelliği, zaman ve mekân sınırlamasını mobil iletişim araçları ile
tamamen ortadan kaldırmasıdır. Böylelikle insanlar bugün sosyal ağlar aracılığı ile sanal
ortamlarda örgütlenmekte, fikir ve düşüncelerini paylaşmakta, güncel haberleri takip etmekte
ve iletişime geçmektedir. Aradığı her şeyi sosyal ağlarda bulan insan zamanla mobil iletişim
araçları ve sosyal medya sitelerinden başka iletişim araçlara ihtiyaç duymamaktadır. Bu
ortamları sosyalleşme aracı olarak gören bireyler zamanla gerçek ilişkilerini azaltmaktadır.
Sosyalleşme amacıyla gidilen dernekler, parklar, kafeler artık yerini sosyal paylaşım sitelerine
bırakmaktadır. Böylelikle örgütlenme biçimleri de değişmektedir.
Bu bağlamda, internetin etkileşimli yapısı ve mobil cihazlar sayesinde hayatın her alanında
etkin bir biçimde kullanılması küreselleşme olgusunu geliştirmektedir. Böylelikle insanlar
bugün sürekli etkileşim halinde yaşamaktadır. Sonuç olarak bu etkileşim insanların farklı
fikir, düşünce, davranış modelleri ve kültürleri tecrübe etme fırsatını sağlamaktadır. Bir yerde
internete erişimin önündeki bariyerlerin ortadan kalkması çok olumlu bir gelişme olarak
görülürken diğer taraftan bireylerin internette geçirdikleri sürenin uzamasına dolayısıyla da
bireylerin gerçek dünyada birbirlerine ayırdıkları sürenin azalmasına neden olmaktadır. Bu
bağlamda bu çalışmada, yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin özelinde internet ve ona
bağlı teknolojilerin gündelik hayatın dönüşümündeki rolü tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İletişim Teknolojileri, Mobil İletişim, Gündelik Yaşam, Sosyal Dönüşüm
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ANTERIOR OMUZ ÇIKIĞI İLE GLENOİD VERSİYONU ARASINDA İLİŞKİ VAR
MI?
IS THERE ANY RELATIONSHIP BETWEEN ANTERIOR DISLOCATION OF THE
SHOULDER AND GLENOID VERSION?
Ramadan ÖZMANEVRA
Yrd. Doç. Dr., Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD
Barış POLAT
Uzm. Dr., Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD
Vadim ZHAMILOV
Uzm. Dr., İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Özet
Vücutta en fazla çıkığı görülen eklem glenohumeral (omuz) eklemdir. Tipik olarak omuz dış
rotasyon ve abdüksiyonda iken zorlanma ile oluşur. Travmatik glenohumeral çıkıklar sıktır ve
omuz ağrısı ile disfonksiyonuna yol açarlar. Omuz çıkığı hastaları genellikle genç hastalar
olup, büyük çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. Omuz eklemi öne (anteriora) veya arkaya
(posteriora) çıkabilmektedir. Anterior çıkıklar, tüm omuz çıkıklarının yaklaşık %90’ını
oluşturur. Nadir olarak, nöbet geçiren epilepsi hastalarında ve elektrik çarpmalarında kas
kontraksiyonlarına bağlı olarak posterior çıkıklarla karşılaşmaktayız.
Genç yaşlarda anetrior omuz çıkığı gelişen hastaların sonraki hayatlarında da çıkık gelişme
riski artmaktadır.
Omuz çıkıklarında yumuşak dokular dışında glenoid versiyonun da etkili olduğunu gösteren
bazı çalışmalar vardır. Biz de çalışmamızda anterior omuz çıkığı ile glenoid versiyon açısı
arasında ilişki olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Bu amaçla çalışmamıza 20 tane anterior omuz çıkığı olan hasta ile herhangi bir nedenle
hastanemizde MRG çekilen ancak tedavi gerektiren bir omuz hastalığı bulunmayan bireyler
arasından kontrol grubunu oluşturmak üzere 20 kişi seçildi. Her iki gruptaki hastalar, yaş,
cinsiyet, yaralanan taraf ve glenoid versiyon açıları ile değerlendirildi. Ölçümler literatürde
tanımlanan şekilde MRG kesitleri üzerinden 2 farklı ortopedi uzmanı tarafından farklı
zamanlarda yapıldı. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 22.0 programı kullanılarak yapıldı.
İstatistiksel yöntem olarak t-test kullanıldı.
Kontrol grubunun yaş ortalaması 30 iken, anterior omuz çıkığı grubunun yaş ortalaması 29
du. Kontrol grubu 15 erkek ve 5 kadından oluşuyordu. Anterior omuz çıkığı grubunda ise 14
erkek ve 6 kadın vardı. Her iki grup glenoid versiyon ölçümünde ortopedistler arasında ölçüm
açısından anlamlı bir fark yoktu. Kontrol grubunun ortalama versiyon açısı – 5,35 iken, çıkık
olan grupta -1,6 idi. Her iki grup kıyaslandığında glenoid versiyon açıları arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark vardı.
Glenoidi daha antevert olan yani glenoid versiyon açısı sıfıra daha yakın olan hastalarda
anterior omuz çıkığı riskinin daha yüksek olduğu birkaç çalışmada belirtilmiş. Biz de
çalışmamızda anterior omuz çıkığı olan hastaların glenoid retroversiyonunun daha az
olduğunu (daha antevert olduğunu) saptadık. Bu da glenoid retroversiyonu az olan hastaların
anterior omuz çıkığı için daha yüksek riske sahip olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Glenoid Versiyonu, Anterior Omuz Çıkığı, Glenohumeral Eklem
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ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: İZMİR’DEKİ DEVLET VE
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
SOCIAL MEDIA USAGE OF UNIVERSITIES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF
STATE AND PRIVATE UNIVERSITIES IN IZMIR
Selin BİTİRİM OKMEYDAN
Dr. Öğr. Üyesi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
Özet
Web 1.0 olarak tanımlanan ilk nesil internet teknolojilerinin aksine Web 2.0 teknolojileri
üzerine kurulu sosyal medya, kullanıcıların içerik üretimine izin veren yapısı, zaman ve
mekân engeli olmaksızın çift yönlü iletişimi mümkün kılan doğası gereği dünyada büyük bir
kullanım oranına ulaşmıştır. Bilgi iletişim teknolojilerindeki ilerlemelere koşut olarak ortaya
çıkan ve kısa sürede büyük bir gelişim ivmesi yakalayan sosyal medya, kamu sektörü ve özel
sektörde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar tarafından hedef kitleleri ile iletişimi
kolaylaştırmak ve sürdürmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu gelişmeler ekseninde,
günümüzde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin de iç ve
dış hedef kitleleriyle sürdürülebilir ilişkiler kurmanın ve kurumsal iletişimi aktifleştirmenin
bir yolu olarak sosyal medyanın potansiyelinden yararlanmaya başladıkları görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı, devlet ve vakıf üniversitelerinin sosyal medya kullanımındaki benzerlik
ve farklılıkları tespit ederek üniversitelerin sosyal medya kullanım örüntülerini ortaya
çıkarmaktır. Bu amaçla devlet ve vakıf üniversitelerini temsil eden örnekler üzerinden
‘üniversitelerin en çok hangi paylaşımları yaptıkları ve bu paylaşımların devlet ya da vakıf
üniversitesi niteliğinde nasıl değiştiği’ sorusuna yanıt aranmıştır. Nitel araştırmaya dayanan
bu çalışmada, İzmir’deki en yüksek öğrenci sayısına sahip ilk iki devlet üniversitesi sırasıyla;
Dokuz Eylül Üniversitesi ile Ege Üniversitesi ve ilk iki vakıf üniversitesi ise Yaşar
Üniversitesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi, amaçlı örnekleme göre belirlenmiştir.
Araştırmada yer verilen toplam dört üniversitenin en çok takipçiyi içeren resmî sosyal medya
hesaplarının ise Facebook ve Twitter olduğu saptanmıştır. Üniversitelerin bu sosyal medya
hesaplarındaki paylaşımları, geriye doğru tarama yöntemi ile tercih günlerini de kapsayacak
şekilde ele alınmış ve 2019 yılının 1 Temmuz ile 31 Ağustos arasındaki iki aylık süreç
araştırmaya dahil edilmiştir. Belirlenen tarihler arasında devlet ve vakıf üniversitelerinin
paylaşımları içerik analizine tabi tutulmuş ve elde edilen bulgular kategoriler halinde
sunulmuştur. Gerçekleştirilen analiz sonucunda devlet üniversitelerinin vakıf üniversitelerine
göre daha az paylaşımda bulunurken bu paylaşımlarında kurumsal imaj ve itibarı ön plana
çıkardıkları; vakıf üniversitelerinin ise oldukça aktif paylaşım döngüsü içerisinde eğitim
olanaklarını tanıtmaya ağırlık verdiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, İletişim, Facebook, Twitter
Abstract
Unlike the first generation internet technologies defined as Web 1.0, social media based on
Web 2.0 technologies has reached a high usage rate in the world due to its structure that
allows users to produce content, and the nature of two-way communication without any time
and space limitations. Social media, which has parallel development through information
communication technologies and has achieved a great improvement in a short time, is used by
all institutions and organizations operating in the public and private sectors with their target
audiences in order to facilitate and maintain communication. In this development axis, it is
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now recognized that as in the whole world, Turkey as well, that state and private universities
understand the potantial of social media, as a way to establish sustainable relationships with
internal and external target audiences and activate corporate communication.
The aim of this study is to determine the similarities and differences in social media usage of
state and private universities and to reveal the patterns of social media usage of universities.
For this purpose, it is being sought to answer the question of ‘which sharing are make by the
universities and how these sharing change in the nature of state or private universities’. In this
study, which is based on qualitative research, the first two state universities with the highest
number of students in Izmir are; Dokuz Eylül University with Ege University and the first two
private universities were determined as Yaşar University and Izmir University of Economics.
The four universities that included in the research the most followers number in official social
media accounts were found to be Facebook and Twitter. In these social media accounts, based
on the backward scanning method of the sharing of universities, including the publicity days
of them, was examined the study the two-month period between July 1 and August 31 of
2019. The sharing of the state and private universities, were subjected to content analysis
between the specified dates and the findings were presented in categories. As a result of the
analysis, while state universities' sharing are less more than private universities, they
emphasize corporate image and reputation in these sharings; but it was determined that private
universities focused on promoting educational opportunities in a highly active sharing cycle.
Keywords: Social Media, Communication, Facebook, Twitter
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AB İLERLEME RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYE’DE TÜTÜN FONU
UYGULAMASINDA YAŞANAN GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör., Uşak Üniversitesi
Ümit YİĞİT
Öğr. Gör., Uşak Üniversitesi
Özet
Tütün, ülke ekonomilerine sağladığı katkılardan dolayı birçok ülkenin önemli gündem
maddelerinden biri olmuştur. Avrupa Birliği (AB)’nde ortak tarım politikası çerçevesinde ele
alınan tütün; üretim, tüketim, dağıtım, vergilendirme ve sağlık konularında özel bir yapıya
sahip olması nedeniyle diğer ortak piyasa türlerine göre daha çok üzerinde durulan bir
konudur. Türkiye’de de tütün başta ithalat olmak üzere istihdam ve vergi gelirleri açısından
ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin tütün politikaları Avrupa
Birliği (AB) ile gerçekleştirdiği müzakerelerde sürekli olarak tartışma konusu olmuştur. AB
yayınladığı ilerleme raporlarında vergilendirmeyle ilgili olan 16. fasıl uzunca bir süre
açılmamıştır. AB üyelik müzakereleri kapsamında 16. Faslın açılabilmesi için alkollü içkiler
ve tütün mamullerinde yerli üretimi koruyan tütün fonu uygulaması gibi uluslararası pazarda
ayrımcı uygulamalara neden olan uygulamaların kademeli olarak kaldırılmasını talep etmiştir.
Maliye Bakanlığı’ ınca uygun görülen bu talep doğrultusunda bir plan hazırlanarak
komisyona sunulmuş ve 2009 yılından itibaren alkollü içecek ve tütündeki yerli üretimi
koruyan mekanizmalar kademeli olarak kaldırılmaya başlanmıştır. 2018 yılının sununda sıfıra
indirilen tütün fonu, 2019 yılı itibariyle tamamen yürürlükten kalkmıştır. Tütün fonunun
kaldırılması AB üyelik müzakereleri kapsamında olumlu sonuçlar vermiş olsa da yol açtığı
olumsuz sonuçlar açısından da eleştiri konusu olmuştur. Bu eleştirilerin çoğu, kaldırılan tütün
fonu uygulamasının tütün ihracında önemli azalmalara yaprak ve işlenmiş türün ithalatında ise
ciddi artışlara neden olduğu şeklindedir. Duruma devlet bütçesi açsından bakıldığında,
bütçede önemli bir gelir kaybının yaşandığı da ifade edilmektedir. Ayrıca, ithal tütünün daha
ucuz hale gelmesi sebebiyle tütün kullanımında, yerli piyasanın bundan olumsuz yönde
etkilendiği de bir başka eleştirilen noktadır. Bu çalışmada tütün fonunda yaşanan gelişmeler
AB ilerleme raporları kapsamında değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: AB Tütün Politikaları, Tütün Ortak Piyasa Düzeni, Tütün Fonu
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KAMU KESİMİ ÇEVRE KORUMA HARCAMALARININ YAPAY SİNİR AĞI
MODELİYLE TAHMİNİ: UŞAK İLİ ÖRNEĞİ
Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör., Uşak Üniversitesi
Ümit YİĞİT
Öğr. Gör., Uşak Üniversitesi
Özet
Üretim ve tüketim faaliyetlerinin artması, beraberinde birçok çevresel sorunu ortaya
çıkarmıştır. Özellikle, serbest mal olarak adlandırılan malların aşırı kullanımı canlı yaşamını
olumsuz olarak etkileyen çevre sorunlarının gündeme gelmesine neden olmuştur. Çevreyle
ilgili olarak ortaya çıkan dışsallıkların kaynak dağılımında sapmalara neden olması ve
toplumlarara büyük sosyal maliyetler yüklemesi, ekonomik ve sosyal açıdan etkinsizlik
meydana getirmektedir. Bu aşamada bu alanda devlet müdahalesi bir zorunluluk olarak
karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde devletlerin amaçlarını gerçekleştirmede kullandıkları en
önemli mali araçlardan birisi de kamu harcamalarıdır. Bu nedenle kamu kesimi tarafından
çevre kirliliğini önlemeye ve azaltmaya yönelik olarak yapılan kamu harcamaları da çevre
politikası kapsamında değerlendirilmesi gereken önemli bir mali araçtır. Çevre sorunlarının
yaratmış olduğu etkilerin tüm dünya tarafından hissedilmesi bu konuda atılacak adımlarda
küresel bir çabayı zorunlu kılmaktadır. Bu noktada devletlerin üzerlerine
düşen
sorumlulukları yerine getirip getirmediğinin belirlenmesinde çevre korumaya yönelik
harcamaların belirlenmesi önem arz etmektedir. Güncel çevresel durum hakkında yeterli
bilginin olmaması çevresel politikaların maliyetlerinin belirlenmesinde sıkıntı yaşanamsına
neden olarak çevresel politikaların geliştirilmesine engel olmaktadır. Bu amaçla çalışmada
Uşak ilinde kamu kesimi çevre koruma harcamaları yapay sinir ağı (YSA) modeliyle tahmin
edilmeye çalışılmıştır. Insan beyni model alınarak geliştirilen YSA nöron adı verilen
elemanların birbiriyle olan bağlantılarından oluşmakta ve sinir ağındaki her bir nöron
kendisine bağlı girişleri işleyerek bir çıktı üretmektedir. Doğrusal olmayan bir yapıya sahip
olan modelde, sisteme sağlanan veriler, denenerek öğrenme ve genelleştirme
yapılabilmektedir. YSA geçmiş verilerle eğitilerek veriler arasındaki gizli ilişkileri bularak
ilerisi için bunları kullanmak suretiyle tahmin yapabilmektedir. Doğrusal olmayan bir yapıya
sahip olan modelin diğer yöntemlere nazaran, çok daha iyi sonuçlar verdiği ifade
edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Koruma Harcamaları, Yapay Sinir Ağı
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BİR TEKSTİL DOKUMA FABRİKASI ATÖLYESİ İÇİN GÜRÜLTÜ HARİTASININ
OLUŞTURULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
PREPARATION AND EVALUATION OF NOISE MAP FOR A TEXTILE WEAVING
FACTORY WORKSHOP
Serkan GÜRSOY
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ali Riza MOTORCU
Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Özet
Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte farklı üretim sektörlerinde sayıca artan makine
kullanımı sonucu açığa çıkan endüstriyel gürültü, aynı ortamda çalışan işçi ve operatörler için
önemli birer fiziksel, somatik ve psikolojik etkiler bırakarak onların çalışma performanslarını
da olumsuz etkilemektedir. Endüstriyel gürültü sorununa daha çok; sırasıyla kaynağında yok
etme, kaynakla alıcı arasında yok etme ve alıcıda yok etme metotlarının sonuncusunda
başvurulan bir tedbir olan kişisel koruyucu donanımı (KKD) kullanımı ile çözüm üretilmeye
çalışılmaktadır. Alıcıda yok etme metodu yerine kaynağında ve kaynakla alıcı arasında yok
etme metotları daha çok tercih edilmesi gerekirken bu konuda yol gösterici olarak
kullanılabilecek gürültü haritalamanın faydası yadsınamaz. Fabrika veya atölyelerin kurulum
öncesi ve sonrasındaki revizelerinde gürültü seviyelerini minimize etmek için makina üretici
firmalarının verilerinden veya ölçülen gürültü seviye verilerinden faydalanılarak gürültü
haritaları hazırlanabilir. Hazırlanan gürültü haritaları ile gürültülü ortamlardaki alanlar ve
bölgeler hakkında fikir sahibi olunarak daha gerçekçi ve verimli çözüm önerileri
getirilebilmesine olanak sağlanabilir. Bu amaçla bu çalışmada 105m x 21m kapalı alanda fiili
üretim yapan bir tekstil dokuma fabrikasında çalışma alanı 6,5mx3m (7 dikey 16 yatay)
aralıklarla ızgaralara bölünerek her kesişim noktasında TS ISO 1996-2 standardı endüstriyel
tesisler başlığı altında 5 er dakikalık gürültü değerleri alınmıştır. Bir paket programda, bir
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) programı ile çizilen atölye yerleşim planı üzerine Afrekans ağırlıklı eşdeğer gürültü seviyesi (LAeq) ve C-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının
tepe değerleri (LCPeak) işlenmek suretiyle gürültü haritaları oluşturulmuştur. Hazırlanan görsel
haritalar ayrıntılı olarak değerlendirilmiş ve öncelikle renk dağılımlarına bağlı olarak ortamda
yüksek ses seviyelerine ait bölgeler tespit edilmiştir. Tekstil atölyesinde 112 noktada yapılan
ölçümlerde LAeq değerleri 90,8 dBA ile 106,9 dBA arasında değişirken, ölçülen LCPeak
değerleri ise 108,5dbA ile 123,4 dBA arasında değişmiştir. Fabrikada 3 farklı tekstil dokuma
makine tipi kullanılmakta olup, oluşturulan harita üzerinden en yüksek çalışma devirlerine
sahip makine grubunun en yüksek gürültü seviyesi oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada
ayrıca, fabrikada bulunun üç farklı model tekstil dokuma makinesinde çalışan operatörler
üzerine takılan dozimetreler ile TS 2607 ISO 1999 ve TS EN ISO 9612 standardına göre
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gürültü kişisel maruziyet değerleri de ölçülmüştür. Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX,
8saat) değerleri en yüksek devirli makine operatöründen en düşük devirli makine operatörüne
doğru sırasıyla 102,6dBA 102,4dBA ve 91,7dBA olarak ölçülmüş ve maruziyet değerleri
“28721 sayılı Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliği”nde
belirtilen 87 dBA maruziyet sınır değerlerinin üzerinde çıkmıştır. Ayrıca 1/3 oktal bandı
açısından yapılan incelemede ise ortamdaki maruziyet sınırlarını aşan gürültü seviyelerinin
400Hz İle 10 Khz arasında değiştiği tespit edilmiş olup bu değerler insan kulağının
hassasiyetinin yüksek olduğu frekans aralığındadır. Alan çalışmasının gerçekleştirildiği
işletmede manşonlu kulaklık yada kulak tıkacı dışında gürültüye karşı herhangi bir yapısal
önlem alınmamış olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın sonucunda ulaşılan verilerden yola
çıkarak firmaya halihazırda uygulamış olduğu mevcut yöntemler dışında gürültü haritaları göz
önünde bulundurularak, gürültüyü kaynağında yok etmeye yönelik altı adet etkin çözüm ve
tedbir önerilerinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Gürültü, Gürültü Ölçümü, Gürültü Haritalama, Gürültü Kontrolü, İş
Güvenliği
Abstract
With the rapid development of technology, the industrial noise generated by the increasing
use of machinery in different production sectors leaves a significant physical, somatic and
psychological impact on the workers and operators working in the same environment and
adversely affects their performance. The problem of industrial noise is tried to be solved by
the use of personal protective equipment (PPE) which is a measure applied in the last of the
methods of destroying at source, destroying between source and receiver and destroying at
receiver. The use of noise mapping, which can be used as a guide in this respect, cannot be
denied, while the destruction methods at the source and between the source and the receiver
should be preferred rather than the destruction method at the receiver. In order to minimize
noise levels in factory or workshop revisions before and after installation, noise maps can be
prepared by using the data of machine manufacturers or measured noise level data. With the
prepared noise maps, it is possible to provide more realistic and efficient solution suggestions
by having an idea about the areas and regions in noisy environments. For this purpose, in this
study, in a textile weaving factory which makes actual production in 105m x 21m closed area,
the working area is divided into grids with 6.5mx3m (7 vertical 16 horizontal) intervals and 5
minute noise values are taken under the headings of TS ISO 1996-2 industrial plants at each
intersection point. In a package program, noise maps were created by processing the Afrequency weighted equivalent noise level (LAeq) and peak values of the C-frequency
weighted instantaneous noise pressure (LCPeak) on the workshop layout drawn by a Computer
Aided Design (CAD) program. The prepared visual maps were evaluated in detail and firstly
the regions of high sound levels were determined depending on the color distributions. LAeq
values in the textile workshop at 112 points ranged from 90.8 dBA to 106.9 dBA, while the
measured LCPeak values ranged from 108.5dbA to 123.4 dBA. 3 different textile weaving
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machine types are used in the factory and it is determined from the map that the machine
group with the highest working speeds creates the highest noise level. In this study, the
dosimeters installed on the operators operating in three different model textile weaving
machines and noise personal exposure values according to TS 2607 ISO 1999 and TS EN ISO
9612 standards were also measured. The daily noise exposure level (LEX, 8h) was measured
102.6dBA, 102.4dBA and 91.7dBA, respectively, from the operator operating on the highest
speed machine to the operator operating on the lowest speed machine, and the exposure
values were exceeds the 87 dBA exposure limit values specified in the regulation. In addition,
in the examination of 1/3 octal band, noise levels exceeding the exposure limits in the
environment vary between 400Hz and 10 Khz and these values are in the frequency range
where the sensitivity of the human ear is high. It was observed that no structural measures
were taken against noise other than cuff earphones or ear plugs in the field where the field
study was performed. Based on the data obtained as a result of this study, six effective
solutions and measures were proposed to eliminate noise at source, taking into account the
noise maps other than the existing methods that it has already applied.
Keywords: Noise, Noise Measurement, Noise Mapping, Noise Control, Occupational Safety
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MAKİNE-METAL SEKTÖRÜ KAPALI ALAN ÜRETİM ORTAMLARI İÇİN
ENDÜSTRİYEL GÜRÜLTÜ HARİTALARININ OLUŞTURULMASI: BİR PRES
ATÖLYESİ İÇİN ÖRNEK UYGULAMA
CREATING INDUSTRIAL NOISE MAPS FOR MACHINE-METAL SECTOR CLOSED
AREA PRODUCTION ENVIRONMENTS: A CASE STUDY FOR A PRESS WORKSHOP
Doç. Dr. Ali Riza MOTORCU
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Serkan GÜRSOY
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Özet
Sanayileşme ile birlikte daha da makineleşen endüstri, endüstriyel gürültüyü de beraberinde
getirmiştir. İşitme kaybı işletmelerde en sık rastlanan meslek hastalıklarından biri olup
gürültüye maruziyeti engellemede en benimsenmiş yöntem ise hiç şüphesiz gürültüyü alıcıda
kontrol etme yöntemi olan Kişisel Koruyucu donanım (KKD) kullanımıdır. Ancak gürültüyü
kaynağında ve alıcı ile kaynak arasında yok etme prensibi ile çözüm üretmek farklı sebeplerle
KKD kullanmak istemeyen personel ve iş verimi açısından çok daha faydalıdır. Gürültü
haritalarının hazırlanmasıyla gürültünün kaynağı ve dağılımı daha net tespit edilebilmekte ve
daha etkin çözümler üretilebilmektedir. Bu çalışmada, bir organize sanayii bölgesinde
otomotiv yan sanayii ve mobilya ürünleri için karkas mekanizma üretimi yapan bir pres
fabrikasının kapalı üretim atelyesinde ortam ölçümleri alınarak gürültü haritaları
hazırlanmıştır. TS ISO 1996-2 standardı referans alınarak atelyede gürültü ölçümleri
yapılmıştır. A-frekans ağırlıklı eşdeğer gürültü seviyesi (LAeq) ve C-frekans ağırlıklı anlık
gürültü basıncının tepe değerleri (LCPeak) bir Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) programı ile
çizilen atölye yerleşim planı üzerine işlenerek gürültü haritaları bir paket program kullanılarak
oluşturulmuştur. Oluşturulan gürültü haritalarından renk dağılımlarına bağlı olarak daha
yüksek ses seviyelerine ait bölgeler tespit edilmiştir. Atelyede 48 noktada yapılan ölçümlerde
LAeq değerleri 83,2-94,35 dBA arasında değişirken, ölçülen A-frekans ağırlıklı ek yüksek ses
seviyesi (LAmax) değerleri ise 92,1-110,18 dBA arasında değişmiştir. Ortamda en yüksek
LCPeak değerleri ise 127,61 dBA olarak ölçülmüştür. Çalışmada ayrıca, çalışan operatörler
üzerine takılan dozimetrelerle görev tabanlı kişisel maruziyet değerleri ölçülmüştür. Görev
tabanlı yapılan kişisel maruziyet değerlerinin hazırlanan gürültü haritalarındaki değerlerle
örtüştüğü tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Makine-metal Sektörü, Pres Atelyesi, Endüstriyel Gürültü, Gürültü
Haritası Oluşturma, Gürültü Kontrolü, İş Güvenliği
Abstract
The industry, which has become more mechanized with industrialization, has brought
industrial noise. Hearing loss is one of the most common occupational diseases in businesses
and the most adopted method of preventing noise exposure is the use of Personal Protective
Equipment (PPE), which is undoubtedly the method of controlling the noise at the recipient.
However, it is much more beneficial for personnel who do not want to use PPE for different
reasons and work efficiency to produce solutions with the principle of eliminating noise at
source and between receiver and source. With the preparation of noise maps, the source and
distribution of noise can be determined more clearly and more effective solutions can be
produced. In this study, noise measurements were prepared by taking ambient measurements
in a closed production workshop of a press factory producing carcass mechanism for
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automotive sub-industry and furniture products in an organized industrial zone. Noise
measurements were made in the workshop with reference to TS ISO 1996-2 standard. Afrequency-weighted equivalent noise level (LAeq) and C-frequency-weighted instantaneous
noise pressure peak values (LCPeak) were created by using a Computer Aided Design (CAD)
program on the workshop layout plan and noise maps were created using a packet program.
Regarding the noise maps, regions of higher sound levels were determined due to color
distributions. LAeq values ranged between 83.2-94.35 dBA, while the additional A-frequency
weighted high sound level (LAmax) values ranged between 92.1-110.18 dBA. The highest
LCPeak values were measured as 127,61 dBA. In addition, task based personal exposure values
were measured with dosimeters installed on working operators. It was found that the taskbased personal exposure values corresponded to the values in the prepared noise maps.
Keywords: Machine-metal Industry, Press Workshop, Industrial Noise, Noise Map Creation,
Noise Control, Occupational Safety
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GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN DE KATILDIĞI CUMHURİYET HALK FIRKASI
İZMİR VİLAYET KONGRESİ
(27-28 Ocak 1931)
Sezai Kürşat ÖKTE
Dr.,Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Özet
Türkiye’de cumhuriyetin ilanından hemen önce, 9 Eylül 1923’te kurulan Halk Fırkası’nın adı,
1924’te “Cumhuriyet Halk Fırkası”na dönüşmüş, 1935’te ise fırka sözcüğü kaldırılmış,
partinin adı “Cumhuriyet Halk Partisi” şeklini almıştır. CHP, 1946 yılına kadar 23 yıl TekParti olarak iktidarda kalmıştır. 1945-1946 yıllarında çok partili siyasal hayata geçiş sağlamış,
14 Mayıs 1950’de yapılan genel seçimlerle de ülke yönetimini Demokrat Parti’ye
devretmiştir. İktidarı döneminde, ülkede yaşanan siyasal, sosyal, iktisadi ve kültürel bütün
gelişmelerin yönlendiricisi olmuştur. İktidarından sonraki siyasal hayatı da etkilemiş, bu defa
da muhalefetin görev ve işlevlerinin gelişmesini, yerleşmesini sağlamıştır. Cumhuriyet
Dönemi’nde günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş yegâne partidir.
Tek-Parti Dönemi’nde Cumhuriyet Halk Fırkası yönetimi, halk ile hükümet arasındaki yakın
ilişkinin yerel kongreler vasıtasıyla kurulduğunu temel bir prensip olarak kabul etmektedir.
Partinin varlığı ve gücünün esası; halkın talep ve şikâyetlerinin ocaklardan itibaren
düzenlenen kongrelerde dile getirilmesine, çözümlenmesine dayandırılmaktadır. Zira bu
yıllarda halkın siyasete katılması, sadece yerel ve genel seçimlerde oy kullanmasıyla değil,
aynı zamanda kongreler vasıtasıyla, parti sisteminin içinde yer almasıyla sağlanmaya
çalışılmaktadır.
CHF’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal, 16 Ekim 1922’de Bursa’ya giderek başlamış olduğu
yurt içi gezilerine devlet başkanı olduğu sürece vefatına kadar devam etmiştir. Geziler; ülkede
yaşanan veya yaşanması muhtemel her gelişme esnasında, öncesinde veya sonrasında
yapılmıştır. Gezilerin amacı; halkla bütünleşmeyi sağlamak, halkın sıkıntılarını ve
beklentilerini yerinde görmek, halkın yanında olduğunu ve her gelişmenin halka dayandığını
hissettirmek, halkın nabzını tutmak, basınla ilişki kurarak iç ve dış kamuoyuna bilgi vermek,
halkı gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak, parti üyelerinin tutum ve
davranışlarını yönlendirmektir.
Bu çalışmada; 27-28 Ocak 1931 tarihleri arasında toplanan CHF İzmir Vilayet Kongresi’nde
yaşanan gelişmeler ile Gazi Mustafa Kemal’in anılan tarihler arasındaki “İzmir Gezisi”
incelenecektir. Fırkanın kurucusu ve genel başkanı olan Gazi Mustafa Kemal’in söz konusu
kongreye katılımı, yaşanan dönem itibarıyla büyük önem arz etmektedir. Zira ülke
yönetiminde Tek-Parti iktidarını tam anlamıyla henüz oluşturmuş olan CHF; 1929 yılında
yaşanan “Dünya Ekonomik Buhranı” ve 1930 yılında demokratikleşme ve çok partili yaşama
geçiş kapsamında kurulan “Serbest Cumhuriyet Fırkası”nın ülke genelinde yarattığı siyasi,
ekonomik ve sosyal sorunların etkisine maruz kalmıştır. Bu sorunlardan en fazla etkilenen
bölgelerden biri de “Ege Bölgesi”dir. İzmir’de düzenlenen kongrenin önemini artıran
nedenlerin başında, Gazi Mustafa Kemal’in katıldığı ilk ve yegâne vilayet kongresi olması
gelmektedir. Bunun yanında Gazi’nin kongrede yapmış olduğu konuşma esnasında verdiği
talimatlar, başta CHF yetkilileri olmak üzere, ülke kamuoyunun nabzını elde tutan basın
mensupları, ülkede siyaset yapmaya gönüllü olanlar ve esas itibarıyla “Türk Ulusu”na
yöneliktir. Çünkü Gazi, Tek-Parti yönetiminin, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşları
kavramak zorunda olduğu ve tüm sorunların üstesinden gelmesi gerektiği inancındadır.
İnceleme esnasında tüm bu gelişmelerin değerlendirilmesine gayret edilmiştir.
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KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE FARKINDALIK YARATMA SÜRECİNDE
DİJİTAL MEDYANIN İŞLEVİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON THE FUNCTION OF DIGITAL MEDIA IN THE PROCESS OF
CREATING AWARENESS TO GLOBAL CLIMATE CHANGE
Sinem ÇAMBAY
Dr. Öğretim Üyesi, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
Özet
İklim değişikliği konusu 21. Yüzyılda en önemli çevresel sorunlardan birisi haline gelmiş
bulunmaktadır. Söz konusu sorun yalnızca ekolojik sonuçlar taşımamakta aynı zamanda
önemli ekonomik ve sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda iklim
değişikliği günümüzün en belirgin küresel sorununa dönüşmüş bulunmakta olup sonuçları
bağlamında kamuoyunu yakından ilgilendirmektedir. Sıcaklık seviyesindeki artışlar ve
beraberinde kuraklık, sel ve hortumların artması, ani hava değişimleri, buzullarda erime gibi
çeşitli iklim olaylarını içeren bir sorun olarak küresel iklim değişikliği çok boyutlu bir özellik
taşımaktadır. Sorunun bu denli çok boyutluluğu ve sonuçlarının tüm dünyayı etkilemesi
kamuoyunun bu konuda acil bir biçimde bilgilendirilmesini gerektirmektedir. Bu noktada
olaylara farkındalık kazandırmanın ve belli bir konuda kamuoyu oluşturmanın temel aracı
olarak dijital medya öne çıkmaktadır.
Çalışmada hızlı ve etkin bir biçimde tüm dünyanın farkındalık kazanması gerekli bir olgu
olarak küresel iklim değişikliğine dikkat çekmenin temel aracı olarak dijital medyanın önemi
ve belirleyiciliği irdelenmektedir. Dijital medyanın küresel iklim değişikliğine yönelik
farkındalığı yaratmak konusunda önemli bir katalizör olduğunu vurgulamayı amaç edinen bu
çalışma, dijital medyada küresel iklim değişikliği konusundaki gündemi sorgulayarak bu
konudaki eksiklikleri saptamayı hedef almaktadır. Bu bağlamda çalışma küresel iklim
değişikliği konusunda dijital medyanın daha çok habere yer vererek eğitici ve bilgilendirici
olması gerektiği konusunda öneriler sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Küresel İklim Değişikliği, Dijital Medya, Haber, Farkındalık Sağlama
Abstract
The issue of climate change has become one of the most important environmental problems in
the 21st century. The problem is not only ecological, but also brings important economic and
social problems. In this context, climate change has become the most prominent global
problem of today and it is closely related to the public in terms of its results. Global climate
change is a multidimensional problem as it involves various climatic events such as increases
in temperature and associated droughts, floods and hoses, sudden weather changes and
melting in glaciers. Such multidimensionality of the problem and its consequences affect the
whole world requires the public to be informed promptly. At this point, digital media stands
out as the main means of raising awareness on events and creating public opinion on a
specific subject.
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In this study, the importance and the determinism of digital media as the main means of
drawing attention to global climate change as a phenomenon that the world needs to gain
awareness rapidly and effectively is examined. Aiming to emphasize that digital media is an
important catalyst for raising awareness about global climate change, this study aims to
identify the deficiencies in this issue by questioning the agenda of global climate change in
digital media. In this context, the study provides more information about global climate
change by providing more information about the digital media.
Keywords: Global Climate Change, Digital Media, News, Awareness
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ELEŞTİREL YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞININ ÇOCUKLAR AÇISINDAN
ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON THE IMPORTANCE OF CRITICAL NEW MEDIA LITERACY
FOR CHILDREN
Sinem ÇAMBAY
Dr. Öğretim Üyesi, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
Özet
Günümüzde hayatımızın her alanına damgasını vurmuş medya ortamlarının etkisi önemli
derecede artmış bulunmaktadır. Medyanın söz konusu etkisi toplumun en dezavantajlı
gruplarından birisi olan çocuklar söz konusu olduğunda daha da önemli hale gelmektedir.
Medya içeriklerinin çocuklar üzerindeki etkisi zaman ve mekân kavramı olmaksızın dolaşıma
sokulan yeni medya ortamları söz konusu olduğunda daha da artmaktadır. Bu bağlamda
özellikle sosyal medya ortamları başta olmak üzere yeni medyanın önemli bir kullanıcısı olan
çocuklar bu ortamlarda dolaşan denetimsiz ve sınırsız içeriğe erişim olanağı bulmaktadır. Söz
konusu içeriklerin çocukların akıl ve ruh sağlığına olumsuz etkileri göz önüne alındığında
çocukların bu konuda bilinçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Yeni medya alanında çocuklara bilinç kazandıracak en mantıklı önlem olarak eleştirel yeni
medya okuryazarlığı eğitimi belirginleşmektedir. Bu çalışma günümüzün en popüler
kavramlarından birisi olan eleştirel medya okur yazarlığının toplumun en dezavantajlı
gruplarından birisi olan çocuklar için taşıdığı önemi irdelemektedir. Bu amaçtan hareketle
çalışmada, günümüzde en yaygın ve en etkin mecra olan zaman ve mekân kavramı olmaksızın
her türlü içeriğe her yerden erişime imkân sağlayan yeni medyada dolaşıma sokulan içeriklere
karşı çocukların nasıl korunabileceği tartışılmaktadır. Söz konusu tartışmada odak noktası
olarak yeni medya içeriklerine karşı bilinçlendirilmiş çocuklar yaratılması hedef alınmaktadır.
Çalışma yeni medya okuryazarlığı konusunda hem literatür taramasını içermekte hem de söz
konusu kavramı eleştirel bakış açısıyla değerlendirip bu alana ilişkin öneriler sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Medya Okuryazarlığı, Çocuk
Abstract
Today, the impact of media environments that have made a mark on every aspect of our lives
has increased significantly. The impact of the media is even more important when it comes to
children, one of the most disadvantaged groups in society. The impact of media contents on
children is exacerbated when new media are circulated without the concept of time and space.
In this context, children who are important users of new media, especially social media, have
access to unrestricted and unlimited content circulating in these environments. Considering
the negative effects of these contents on mental and mental health of children, it is very
important to raise children's awareness on this issue.
Critical new media literacy education becomes clear as the most sensible measure to raise
awareness among children in the field of new media. This study examines the importance of
critical media literacy, one of the most popular concepts of today, for children, one of the
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most disadvantaged groups in society. Based on this aim, the study discusses how children
can be protected against the content circulated in the new media, which allows access to all
kinds of content from anywhere without the concept of time and space, which is the most
common and effective medium today. The focus of the discussion is to create children who
are conscious of new media content. The study includes both literature review on new media
literacy, and critically evaluates the concept in question and provides suggestions in this area.
Keywords: New Media, Media Literacy, Children
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DÖNEMİN TANIKLARINDAN 27 MAYIS 1960 ASKERÎ DARBESİNE FARKLI
BAKIŞLAR
Dr.Süleyman ÂŞIK
Asuman KARABULUT
Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Özet
Yakın dönem Türk siyasi hayatında çok büyük bir öneme sahip olan 27 Mayıs 1960 Askerî
Darbesi, ordu-siyaset ilişkilerinin belirlenmesinde başat rol oynamıştır. Yapılan askerî
müdahale farklı açılardan günümüzde de tartışılmaktadır. Seçilmiş meşru hükümete karşı
yapılan bu darbe taraflar arasında bir nevi ayrışmaya neden olmuştur. Esasında, ayrışma
idamlardan ziyade fiilî darbe hakkında yaşanmıştır/yaşanmaktadır. Zira idamlar darbeye taraf
olan isimlerce de tasvip edilmemiştir.
Buna karşın bugün olduğu gibi, dün de tartışılan bu müdahaleyi esas olarak o dönemin
siyasetçi-asker-gazeteci isimlerinin anılarında çok farklı yönlerden ele
aldıkları
görülmektedir. Özellikle darbeye maruz kalan Demokrat Partili isimler ve yakınları ile Sağ
cenahtan gelen siyasetçilerin değerlendirmelerinde, yaşanılan mağduriyete vurgu yaptıkları
görülmektedir. Diğer kesimin ise, yaşananları karşı cepheden ele alıp müdahaleyi meşru bir
zemine oturtmak istedikleri anlaşılmaktadır. Askerî pencereden bakıldığında ise, darbenin
meşruluğu konusunda mutabık olunduğu, ancak sonraki süreçte özellikle de idamlar ile ilgili
noktada görüş ayrılıklarının ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla Türk siyasetinde
siyahla beyaz gibi bir ayrımın meydana geldiği 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi, ortak bir
zeminde buluşmayı pek mümkün kılamamıştır. Bu darbe, esasında yakın dönem Türk siyasi
hayatında bir kırılma noktası olmuştur. Siyasilerin üzerinde “Demokles’in kılıcı” gibi sallanan
bu hadise, Türk demokrasinin gelişiminin önünde bir engel teşkil etmiştir.
Bu çalışmada, tanıkların insani özelliklerinin ve ideolojik yaklaşımlarının bariz bir şekilde
görüldüğü hatırat eserlerden yararlanılarak, darbeye hangi duygu ve düşüncelerle yaklaştıkları
ve olayları nasıl değerlendirdikleri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk
Partisi, Adnan Menderes, İsmet İnönü

www.iksad.org.tr

İKSAD

www.29ekim.org

182

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU ÖZET KİTABI

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BİRLİĞİNDE MÜZİĞİN ROLÜ VE ÇALGI YAPIM
USTASI HÜSEYİN ASKER
THE ROLE OF MUSIC IN THE CULTURAL UNION OF TURKISH WORLD AND
INSTRUMENT PRODUCTION MASTER HUSEYIN ASKER
Süleyman Fidan
Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi
Özet
1989’dan itibaren demir perdenin aralanmasıyla gerek Asya’daki Türk topluluklarıyla,
gerekse Balkanlardaki Türk ve Müslüman topluluklarla Türkiye’nin iletişim imkânları artmış;
artık Türk dünyası kavramı fikir aşamasından eylem aşamasına geçmeye başlamıştır.
Öncelikle dil, kültür, eğitim ve ekonomi alanında yapılan çalışmalarla Türk toplulukları
birbirlerini tanımaya başlamışlardır. Bu yakınlaşmada rol oynayan ana etmenlerden biri de
kültürün yapı taşlarından olan müziktir. Müziğin duygulara hitap etme ve iletişim
sağlamadaki rolü daha hızlı ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda TÜRKSOY gibi kuruluşlar
aracılığıyla festivaller, şarkı yarışmaları yapılmakta; Türk dünyası müzik eğitimi ile ilgili alt
birimler oluşturulmaktadır. Bunun yanında çağın iletişim teknolojileriyle de Türk dünyası
müzikleri geniş coğrafyalarda dolayımlanmakta; internet ve film endüstrisi aracılığıyla
tanınan müzik tarzları ve sanatçılar Türk topluluklarını birbirine yaklaştırmaktadır. Müziğin
bu birleştirici gücünün farkında olan Osmaniyeli Hüseyin Asker de kurduğu atölyesinde
Türkiye sahasında yaygın olarak kullanılan bağlama ailesi, sipsi, mey, kemane gibi sazların
yanında Türk dünyasının farklı bölgelerinden tar, dombra, komuz, kıl kopuz, koçkara, kam
davulu, hegit çalgıları yapmaktadır. Bu çalışmada Türk dünyası kültür birliği için müziğin
rolüne dikkat çekilerek müziğin duyuşsallığın yanında görselliğiyle de öne çıkması
açıklanacaktır. Bu bağlamda birer maddî kültür unsuru olarak üretilen çalgılar ve Hüseyin
Asker’in küçük bir çevrede de olsa katkıları değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Müzik, Türk Dünyası, Çalgı, Çalgı Yapımı, Usta
Abstract
With the opening of the iron curtain since 1989 Turkey's communication opportunities with
both the Turkish community in Asia, as well as the Turkish and Muslim communities in the
Balkans has increased; the concept of the Turkish world has begun to move from idea to
action. Primarily Turkish communities have started to get to know each other with the studies
on language, culture, education and economy. Music is one of the building blocks of culture
which is one of the main factors that played a role in this convergence. The role of music in
sensuousness and communicating is emerging faster. Accordingly festivals and song contests
are held through organizations such as TURKSOY; Sub-units related to music education in
the Turkish world are being formed. In addition, with the communication technologies of the
age, the music of the Turkish world is spreading in wide geographies; music styles and artists
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known through the internet and film industry bring Turkish communities closer together.
Hüseyin Asker from Osmaniye, who is aware of this unifying power of music makes tar,
dombra, komuz, kil kopuz, kockara, kam drums and hegit instruments from different parts of
the Turkish world alongside instruments widely used in Turkey in the field of family baglama
such as, sipsi, mey, rebab in his established workplace. In this study, the role of music for the
cultural unity of the Turkish world will be emphasized and music with its visuality as well as
its emotionality will be explained. In this context, the instruments produced as material
cultural elements and the contributions of Hüseyin Asker, though in a small environment, will
be evaluated.
Keywords: Music, Turkish World, Instrument, Instrument Making, Master
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PERDENİN ARKASINDAN MEYDANLARA: CUMHURİYETİN HAKLAR
DEMETİNDEN SÜZÜLEN TÜRKİYE’DE KADINLARIN SEÇME VE SEÇİLME
HAKKI
Şadiye DENİZ
Doç. Dr., Ege Üniversitesi
Özet
Cumhuriyetin en önemli icraatlarından biri, kadınları siyasal ve medeni anlamda erkeklerle
eşit kılmaya yönelik uygulamalarıdır. Cumhuriyet ideolojisinin yüzünü batıya dönen yönünün
en önemli göstergelerinden biri olan kadın hakları konusu, bu hakların teslim edildiği 1934
yılı gazetelerinde yoğun bir şekilde işlenmiştir.
Literatürde kadınların seçme seçilme hakkını elde etmesi meselesi, temelde iki bakış
açısından tartışılmaktadır. Bu bakış açılarından biri, hakkın verilen değil, alınan bir olgu
olduğunu öne sürerek, Türkiye’de kadınların uzun süre toplumsal/siyasal hayatta aktif bir
şekilde yer almamasını, bu hakların elde etmelerindeki kolaylığa bağlamaktadır. Özetle,
kadınların kolay elde ettikleri haklarını içselleştiremediklerini öne sürmektedir. İkinci bakış
açısı ise, kadının toplumun her alanında erkeklerle eşit bir şekilde yer alması konusunda genç
Cumhuriyetin çabasını takdir etmekte ve Türk kadının diğer dünya milletlerindeki
kadınlardan önce bu hakları aldığına vurgu yapmaktadır. Bu bakış açıları elbette ki farklı
ideolojik süzgeçlerden doğmaktadır. Bu çalışmanın amacı; gazetelerin kadınların medeni ve
siyasal haklarını elde etmelerini hangi bağlamlarda tartıştıklarını ortaya koymaktır.
Cumhuriyet dönemi gazetelerinden Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinde kadınlara
seçme/seçilme hakkı verilmesinin nasıl sunulduğu bir arşiv çalışması ile incelenecektir.
Gazetelerin çeşitli konular/ kişiler hakkındaki düşünceleri etkilemeye muktedir olduğu ön
kabulünden hareketle, konunun gazetelerde nasıl işlendiği önem taşımaktadır. Gazeteler
konuya ilişkin haberleri hangi bağlamda sunmuşlardır sorusu çalışmanın araştırma sorusudur.
Gazeteler bunu bir hak olarak mı görmüşlerdir, kadınların ev içi rollerine mi daha fazla vurgu
yapmışlardır, kadın aktivistlerin görüşlerine yer vermişler midir soruları araştırmanın cevabını
bulmayı amaçladığı diğer sorulardır. Çalışmada, hem haberler, hem fotoğraflar incelenecek,
böylece dönem gazetelerinin konuyu ele alış biçimi ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Seçme ve Seçilme Hakkı, Kadın Hakları, Cumhuriyet Dönemi Gazeteleri
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DİJİTALLEŞME İLE BİRLİKTE HABER ODALARINDA NE OLDU?
Şadiye DENİZ
Doç. Dr., Ege Üniversitesi
Özet
Yeni medya ortamları, hayatımızın her alanını dönüştürmekle kalmadı, bazı meslek
gruplarının iş yapma teknik ve tarzlarını ciddi bir şekilde etkiledi. Bu alanlardan biri olarak
gazetecilik karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel medyanın en bildik haber yazma ve sunma
kriterleri, yerini dijitalliğin gerektirdiği hız ekseninde bambaşka koşullara bıraktı. Zaten
günlük tüketilen bir iş olan gazetecilik, dijitalleşmeyle birlikte anlık tüketilir hale geldi. Bu
yoğun zaman baskısı, haber yazımı, teyidi, denetimi süreçlerini de etkiledi, hatta tahrip etti.
Öyle ki, hem basılı, hem çevrimiçi versiyonu olan gazetelerde, aynı basın kuruluşunun
neredeyse birbirinden bağımsız iki versiyonu gibi sonuçlar ortaya çıktı. Bu çalışmada
öncelikle olarak dijitalleşmenin gazeteciliği nasıl etkilediği konusunda literatürdeki
çalışmalardan yararlanılarak görüşler ortaya konulacaktır. İkinci olarak ise, aynı gazetenin
basılı ve dijital versiyonu arasındaki farklılığı ortaya serebilmek adına, Hürriyet gazetesinin
aynı gündeki hem basılı, hem çevrimiçi versiyonu incelenecektir. Hürriyet’in tercih
edilmesinin nedeni; hem ana akım medyayı temsil etmesi, hem de dijital versiyonu en çok
tıklanan gazete olmasıdır.
Bu karşılaştırma yapılırken; haberlerin /manşetlerin sıraları, haberlerin kategorileri, haber
değeri olup olmadığı, haberlerin dili, haberlerde kullanılan görseller kriterlerine bakılacaktır.
Basılı gazetede hangi haberin manşette ön plana çıkarıldığı, dijitaldeki manşetlerin nasıl
sıralandığı, basılı gazete ile çevrimiçi versiyon arasında haber dili, başlık, alt başlık seçimleri
konusunda bir farklılık olup olmadığı, haberlerde kullanılan fotoğrafların farklılaşıp
farklılaşmadığı, gazetenin hangi türündeki haberlerin haber değeri ve haber faktörlerini
taşıdığı soruları, araştırmanın cevap bulmayı amaçladığı konulardır. Dijitalliğin doğurduğu
multimedya ve etkileşimlilik gibi özellikler, basılı gazetelerde olması mümkün olmadığı için
araştırmanın soru kategorileri dışında tutulmuştur. Haber dili, haberin önemlilik sırası gibi
klasik gazetecilik refleksleri bakımından bir karşılaştırma yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dijital Gazete, Clickbait, Haber Değeri
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AYDIN İLİNİN BAZI BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARININ BİYOGAZ VE
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF BIOGAS AND ELECTRIC ENERGY PRODUCTION
POTENTIALS OF SOME PLANT AND ANIMAL WASTES OF AYDIN PROVINCE
Taner AKBAŞ
Dr.Öğr.Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Özet
Son yıllarda artan enerji ihtiyacı, çevresel kirlilik ve iklim değişikliklerinin olumsuz etkileri
sebebiyle fosil yakıtlara alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi gittikçe
artmıştır. Bu kaynaklardan bir tanesi de biyogazdır. Biyogaz organik olan bitkisel ve
hayvansal atıklardan anaerobik ortamda elde edilen bir gaz karışımıdır. Elde edilen bu gazın
enerji üretimde kullanılması hem atık yönetimi açısından hem de ülke ekonomisi açısından
son derece önemlidir.
Bu çalışmada, Aydın ilinin ve ilçelerinin 2018 yılında bazı hayvansal ve bitkisel atıklarından
elde edilebilecek biyogaz enerji potansiyeli TÜİK verileri kullanılarak belirlenmeye
çalışılmıştır. Aydın ili genelinde bitkisel ve hayvansal atıklardan elde edilebilecek yıllık
toplam biyogaz enerji potansiyeli 3.312,83 TJ·yıl-1 olarak bulunmuştur. Bu enerjinin yaklaşık
%14,43’ünü hayvansal atıklar oluşturmaktadır. Biyogaz enerji potansiyeli en yüksek ilçe
toplam 1.318,65 TJ·yıl-1 ile Söke ilçesi olup en düşük enerji potansiyeli 5,72 TJ·yıl-1 ile
Kuşadası ilçesine aittir.
Anahtar kelimeler: Biyogaz, Tarımsal Atık, Yenilenebilir Enerji, Aydın
Abstract
The importance of renewable energy sources as an alternative to fossil fuels has increased in
recent years due to the increasing energy demand, environmental pollution and negative
effects of climate change. One of these sources is biogas. Biogas is a gas mixture obtained
from organic plant and animal wastes in anaerobic conditions. The use of this gas in energy
production is extremely important both for waste management and for the national economy.
In this study, the biogas potential of some animal and plant wastes of Aydin province and its
counties in 2018 has been tried to be determined by using TUIK data. The total annual biogas
energy potential that can be obtained from plant and animal wastes in Aydin province has
been found as 3.312,83 TJ·year-1. Approximately 14,43% of this energy is composed of
animal wastes. The district with the highest biogas energy potential is Söke with total
1.318,65 TJ·year-1 and the lowest energy potential belongs to Kusadasi district with 5,72
TJ·year-1.
Keywords: Biogas, Agricultural Waste, Renewable Energy, Aydin
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AYDIN İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON PROJEKSİYONUNUN
BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DETERMINATION OF AGRICULTURAL MECHANIZATION
PROJECTION OF AYDIN PROVINCE
Taner AKBAŞ
Dr.Öğr.Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Özet
Tarımdaki teknolojik gelişmeler, mekanizasyonun önemini arttırarak tarımsal üretimde birim
alandan daha fazla verim alınmasına yardımcı olmuştur. Tarımda kullanılan ilkel tarım tekniği
ve metotlarla çalışmaya neden olan vasıtalar yerine modern alet-makina, cihaz ve tesislerin
kullanılması olarak bilinen tarımsal mekanizasyon pahalı ve uzun vadeli yatırımlar
gerektirmektedir. Bunun da yapılabilmesi için ülkesel ve bölgesel bazda tarımsal
mekanizasyon durumunun ve sorunlarının yeterince ortaya konulması ve ileriye dönük
planlamaların isabetli yapılması önemlidir.
Aydın ilinin tarımsal mekanizasyon projeksiyonunun belirlenmeye çalışıldığı bu çalışmada,
projeksiyon katsayısı; bitki bakım ve koruma alet-makinaları grubunda en yüksek kuyruk
milinden hareketli pülverizatör için %2,09; en düşük ara çapa makinası için %0,32,
hayvancılıkta kullanılan alet-makinalar grubunda en yüksek seyyar süt sağım makinalarında
%9,43; en düşük ot tırmığında %2,22, toprak işleme alet-makinaları grubunda en yüksek
dipkazan için %3,09 en düşük kulaklı traktör pulluğu için %0,09 ve ekim, dikim, gübreleme
alet-makinaları grubunda en yüksek pnömatik ekim makinası için %4,28; en düşük üniversal
ekim makinası için %-0,29 olarak hesaplanmıştır. Projeksiyon katsayısının pozitif bulunması
ileriye dönük bir artışı, negatif bulunması ise azalışı ifade etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tarım Makinaları, Tarımsal Mekanizasyon, Projeksiyon, Aydın
Abstract
Technological advances in agriculture increased the importance of mechanization and helped
to get more efficiency in unit production in agricultural production. Agricultural
mechanization, which is known as the use of modern equipments and machines, devices and
plants instead of the tools that cause to work with primitive agricultural techniques and
methods used in agriculture, requires expensive and long-term investments. In order to do
this, it is important to prove the agricultural mechanization situation and problems adequately
on a national and regional basis to make accurate future plans.
In this study, where the agricultural mechanization projection of Aydin province was tried to
be determined, the projection coefficient was calculated 2.09% the highest for pto-driven
pulverizator in the group of plant maintenance and protection equipment-machines; 0.32%
the lowest for inter row rotary cultivator, 9.43% the highest for mobile milking machines in
the group of livestock equipment-machines; 2.22% the lowest for rakes, 3.09% the highest
for subsoiler in the soil tillage equipment-machines group, 0.09% the lowest for tractor
moldboard plow and 4.28% the highest for pneumatic seed drilling machines in the planting,
fertilizing equipment-machines group and -0.29% the lowest for universal seed drilling
machines. A positive projection coefficient indicates a prospective increase, while a negative
coefficient indicates a decrease.
Keywords: Agricultural Machinery, Agricultural Mechanization, Projection, Aydin
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VERİ GAZETECİLİĞİNDE WEB TABANLI APLİKASYON KULLANIMI:
WORKBENCH
Tolga ÇELİK
Dr.Öğr.Üyesi, Ege Üniversitesi
Özet
Gazetecilik alanında son 20 yılda önemli değişimler ve gelişimler yaşanmıştır. Özellikle web
2.0 teknolojilerinin ortaya çıkışından sonra dünyanından her yanından adeta bir “enformasyon
bombardımanı” şeklinde internet ortamına yüklenerek birikmeye başlayan veri yığınları ile
haber üretimi yapabilmek gazeteciler için bir yandan büyük bir şans olarak görünürken diğer
yandan da bu büyük veri dağından anlamlı bir veri seti oluşturup bunu analiz edip
haberleştirebilmek de gazetecilik formasyonundan farklı olarak başka yeteneklerin de
gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Wikileaks belgelerinin sızdırıldığı 2011 yılı gazetecilikte
yeni bir dönemin başlangıcına da işaret etmiştir. Veri gazeteciliği adı verilen bu dönemde
binlerce sayfalık veri içerisinden veri kazıma yöntemi ile veri seti oluşturup bunların
filtrelenmesi, analiz edilmesi, görselleştirilmesi ve nihayetinde de hikayeleştirilerek haber
haline getirilmesi süreçlerinden oluşan habercilik yöntemi popüler hale gelmiştir. Veri
gazeteciliği süreçlerindeki işlemlerin yapılabilmesi için gazetecilik bilgisinden farklı olarak
istatistik, internet kullanımı, yazılım kullanımı ve belki biraz da kodlama bilgisi gerekliliği de
ortaya çıkmıştır. Geçtiğimiz yaklaşık 10 yıl içerisinde bu amaçla geliştirilmiş pek çok yazılım
ve araç gazetecilerin kullanımına sunulmuştur. Bunların bir kısmının kullanımı pek zor
olmasa da büyük kısmının kullanımı için yazılım kullanım becerisi yüksekliği gerekmektedir.
Sadece gazetecilik bilgisi veri haberciliği yapılabilmesi için yeterli değildir. R Dili, Python
gibi programlama dilleri, Tableau, Open Refine gibi veri işleme araçlarının kullanımının
öğrenilebilmesi için zaman ve emek gerekmektedir. Veri gazeteciliği yeni bir konu olduğu
için de bu alanda yazılmış Türkçe yayın bulmak zor olduğu gibi, bu alanda kullanılan
yazılımları ya da programlama dillerinin öğrenilebileceği kurs ve eğitimler bulmak da oldukça
zordur. 2018 yılında Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu tarafından geliştirilen
Workbench isimli web tabanlı aplikasyon ise tüm bu süreçleri çok fazla yazılım bilgisi
gerektirmeden yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Bu çalışmada veri
gazeteciliği
süreçlerinden kısaca bahsedildikten sonra workbench uygulaması kullanılarak dijital
ortamdan
nasıl
veri
çekilebileceği,
temizlenebileceği,
filtrelenebileceği
ve
görselleştirilebileceği örnek uygulamalar ile anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Veri Gazeteciliği, Workbench, Büyük Veri
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YENİ MEDYA ÇAĞINDA HABER ODALARINDA YAŞANAN DEĞİŞİM VE
DÖNÜŞÜM : DRONE GAZETECİLİĞİ
Tolga ÇELİK
Dr.Öğr.Üyesi, Ege Üniversitesi
Özet
2000 li yıllardan bu yana yaşanan teknolojik gelişmeler gazetelerin haber odalarındaki araçgereç parkurlarında önemli yenilikleri de beraberinde getirmiştir. Farklı boyut ve özelliklerde
bilgisayarlar, cep telefonları, dijital fotoğraf makineleri gibi aletler gazetecilerin ayrılmaz
parçaları haline gelmiş, haber üretim sürecinde anahtar görev almaya başlamışlardır. Haberin
olay anından itibaren hızlı bir şekilde hazırlanıp haber odasına iletilmesi, canlı yayınlar veya
direk olarak dijital ortamdaki gazeteye haberin girilmesi için bu araçların etkin bir şekilde
kullanımı, diğer gazetelerden geri kalmamak için mecburi hale gelmiştir. Gelişen ve değişen
bu teknolojik ilerlemeler ile birlikte yeni nesil gazetecilik türleri de ortaya çıkmıştır. Veri
gazeteciliği, hibrit gazetecilik, yurttaş gazeteciliği gibi türlerin yanında son yıllarda bunların
yanında literatüre yeni bir tür gazetecilik daha eklenmiştir: drone gazeteciliği. Fotoğraf
makinesi ve kameraların erişemediği veya yetersiz kaldığı durumlarda dronelar gazetecilere
toplumsal olaylardan, doğal afetlerin yaşandığı bölgelerden veya etkinliklerden daha kolay
görüntü elde edilebilmesini sağlamaktadır. Haberin hikayesini zenginleştirmesinin yanında bir
gözetim aracı olarak da kullanılabilen bu araçlar çeşitli güvenlik endişelerini de beraberinde
getirmektedir. Bu konuda çeşitli yasal düzenlemeler dünyada olduğu gibi Türkiye de de
bulunmaktadır. Drone kullanma ehliyeti sahibi olan ve devlet tarafından yetkilendirilmiş
kişilerin, belli şartlar altında izinli olarak kullanabildiği bu araçlar hakkında farklı görüşler
bulunmaktadır. Bazı kesimler bu aracın gazeteciliğin gelişimi ve etkinliği açısından önemli
bir teknolojik gelişim olduğunu savunurken bazı kesimler ise droneları gözetim toplumunun
bir aracı olarak görmektedir. Bu çalışmada drone gazeteciliğinin tarihsel süreci, yasal
düzenlemeleri ve uygulama alanları anlatıldıktan sonra bu araç ile yapılmış örnek haber ve
projeler ile drone gazeteciliğinin Türkiye ve dünyadaki durumu hakkında bilgi verilmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Drone Gazeteciliği, Gazetecilik, Yeni Medya
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AIR SPORTS TOURIST EXPECTATIONS FROM A SUSTAINABLE
DESTINATION: EXPLORATORY AND CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS
HAVA SPOR TURİSTİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DESTİNASYONDAN
BEKLENTİSİ: AÇIKLAYICI VE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ
Tuba ŞAHİN ÖREN
Dr.,Uşak University
Nedim YÜZBAŞIOĞLU
Prof. Dr.,Akdeniz University
Abstract
The aim of the research is the development of a scale that will enable the determination of the
expectations of the air sports tourists. The population of the research is air sports tourists in
Turkey. Both maximum diversity and snowball sampling strategies have been performed
using and reached 333 air sports tourists. There are 33 propositions in the questionnaire,
which is used as data collection tool. Analysis of the data performed in order to identify the
expectations of the air sports tourists of the sustainable destination was made through the
SPSS and Lisrel analysis programs. As a result of the study, four dimensions of air sports
tourist’s expectations from sustainable destination through air sports tourism were initially
identified in the exploratory factor analysis but were not confirmed by confirmatory factor
analysis.
Keywords: Air Sports Tourist; Sports Tourism; Sport Tourist Expectation; Sustainable
Destination Marketing
Özet
Araştırmanın amacı, hava sporları turistlerinin beklentilerinin belirlenmesini sağlayacak bir
ölçeğin geliştirilmesidir. Araştırmanın evrenini Türkiye'deki hava sporları turistleri
oluşturmaktadır. Hem maksimum çeşitlilik hem de kartopu örnekleme stratejileri kullanılarak
333 hava sporu turistine ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan ankette 33 önerme
bulunmaktadır. Sürdürülebilir destinasyondaki hava sporu turistlerinin beklentilerini
belirlemek amacıyla hazırlanan verilerin analizi SPSS ve Lisrel analiz programları ile
yapılmıştır. Çalışma sonucunda, hava sporları turistlerinin sürdürülebilir destinasyonlardan
hava sporları turizmi yoluyla beklentilerinin dört boyutu ilk olarak açıklayıcı faktör analizinde
ortaya çıkarılmış ancak doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Hava Spor Turisti; Spor Turizmi; Spor Turist Beklentisi; Sürdürülebilir
Destinasyon Pazarlama
*This study is improved by Tuba ŞAHİN ÖREN’s unpublished doctoral thesis that title
“Sustainable destination development through sports tourism: Uşak province potential
with regards to air sports”.
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BİR SPORCUNUN KURGUSAL YAŞAM ÖYKÜSÜ: KOŞMAK
Tülin KARTAL GÜNGÖR
Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Özet
21. yüzyılda zaman kavramının sorunsallaşması, bilinç ile bilinç dışının karmaşık bir yapıya
dönüşmesi ve gerçek ile kurgu arasındaki karşıtlığın en aza indirgenmesiyle beraber yaşam
öyküleri de edebiyatın en tartışmalı türü olmaya başlar. Kurgusal yaşam öyküleri (Biofiction)
denilen bu yeni türle beraber anlatılar da gerçek ile kurgunun iç içe geçtiği ve birbirini
yeniden ürettiği bir hal alır.
Çağdaş Fransız yazınının önemli temsilcilerinden Jean Echenoz, ikişer yıl arayla kurmaca
yaşam öykülerinden oluşan roman üçlemesiyle bu türün en güzel örneklerini verir. Ravel,
Koşmak ve Şimşekler Echenoz'un kurmaca yaşam öyküsü türünde yazdığı romanlar
arasındadır. Bu üç roman karakterinin ortak özellikleri ise her birinin kendi alanlarında birer
dahi olmalarıdır. Ravel müzik dünyasının, Koşmak romanının kahramanı Emil Zatopek
kendine has koşu üslubu ile spor dünyasının, Şimşekler'in kahramanı Nikola Tesla ise bilim
dünyasının dahileridir.
Yaşam öyküsünü yazacağı kişileri seçerken onların tutarsızlıklarından ve zayıflıklarından
yararlanan yazarın, özellikle bu karşıtlıkları metnin merkezine yerleştirdiği görülür. İnsanın
sadece tutarlı eylemlerinden ibaret olmadığını, her insanın içinde onu iyiye- ya da kötüye,
doğruya veya yanlışa yönelten karşıtlıklar olduğunu göstermeye çalışan yazar, böylece insan
doğasının karmaşık yapısını sorgular. Yapıtlarında kısmen gerçek olayları kısmen de bunların
algılanış biçimleri ve söylemlerini dile getirir. Yaşam öykülerini kaleme aldığı kişilerin
taşıdıkları baskın fiziksel ve ruhsal özelliklerden beslenen Echenoz, onların karmaşalarından
bambaşka kişilikler yaratarak bu türün sınırlarını olabildiğince zorlar.
Ünlü Çek atlet Emile Zatopek'in yaşamının anlatıldığı Koşmak adlı romandan yola çıkarak
yazarın hayal gücünün sınırlarını nasıl zorladığının, gerçekle kurguyu anlatıda nasıl içi içe
geçirdiğinin gösterildiği bu çalışmada, geleneksel yaşam öyküleri ve kurmaca yaşam öyküleri
arasındaki farklara da dikkat çekilecektir. Çalışmada ayrıca, roman kahramanının yaşam
öyküsünün satır aralarında o dönemin siyasi, toplumsal ve ekonomik yapısının da nasıl
yansıtıldığı vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimler: Echenoz, Koşmak, Kurmaca, Yaşam Öyküsü
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IONESCO’NUN “GERGEDANLAR” ADLI OYUNUNDA BİREY İNSANIN KİTLE
İNSANINA DÖNÜŞÜMÜ
Tülin KARTAL GÜNGÖR
Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Özet
Yüzyıllardır gerek felsefede gerekse yazın dünyasının üzerinde durduğu temel konulardan biri
bireysellik, kimlik arayışı ve ötekileştirilme sorunsalı olmuştur. Birey olmayı
özümseyememiş ve özgünlüğünü yitirmiş olan insan, her duruma kendiliğinden uyum
sağlayan bir makineye dönüşür. Bir süre sonra otoriteye karşı çıkması hatta ondan farklı
düşünmesi bile olanaksız hale gelir. Bireyi kitle insanına dönüştüren nedenler çeşitlilik
göstermekle birlikte; yetersizlik korkusu, olumsuz ekonomik koşullar, kişinin sahip
olamadıklarını ona verme vaadinde bulunan bir güce boyun eğmesi gibi pek çok neden
sayılabilir. Bir diğer neden ise yaşanan olumsuz koşulların değiştirilebileceğine olan inancın
yitirilmesi yani umutsuzluktur.
Bireyin var oluşundaki anlamsızlığı kendine özgü bir dille anlatmaya çalışan uyumsuz
tiyatronun önde gelen yazarlarından Eugène Ionesco, Gergedanlar (Rhinoceros) adlı
oyunuyla; insanların kayıtsızlıklarını, bireysellikten uzaklaşarak içlerindeki kitle psikolojisine
nasıl yenildiklerini ortaya koyar. Oyunda bir yandan kalıplaşmış dünya görüşüne sahip kişileri
diğer taraftan da kitle psikolojisinin katı ve ikiyüzlü görüntüsünü çizen yazar, böylece metnini
çoksesli bir yapıya kavuşturur. Ionesco'nun söz konusu yapıtla ortaya koymaya çalıştığı şey,
toplum tarafından çizilmiş sınırların ötesinde, kendi kimlik ve özgürlük anlayışını kurmaya
çalışmanın ne kadar zor olduğunu göstermektir. İnsanı insan yapan özelliklerin; düşünen,
eşsiz ve özgün bir varlık olmasından ileri geldiğini vurgulamak isteyen yazar, her türlü
ötekileştirici ideolojiye karşı olduğunu her fırsatta dile getirir.
Bu çalışmada, Eugène Ionesco’nun Gergedan adlı oyununda çeşitli nedenlerle kitle
psikolojisine yönelen insanlara atıfta bulunan söylemlerin incelenmesi öngörülmektedir.
Çalışmada, yazarın bu oyunla insanları kitle psikolojisine iten nedenleri nasıl yapıtının ana
sorunsalı haline dönüştürdüğü, birey ve kitle psikolojisi konusunda yapılmış önemli
çalışmalar referans alınarak irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Ionesco, Gergedanlar, Birey, Kitle
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Ligustrum vulgar BİTKİSİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE DERİ SANAYİ
ATIK ÇAMURUNUN ETKİSİNİN İNCELEMESİ
EFFECT OF LEATHER INDUSTRY WASTE
SLUDGE ON GROWN OF Ligustrum vulgar
Selime MENTEŞ ÇOLAK
Prof.Dr.,Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler M.Y.O
Urana DANDAR
Öğr.Gör.,Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü

Özet
Deri sanayinde atık suların arıtılması sonucu dünyada her yıl yüz binlerce ton atık çamur
oluşmaktadır. Bu atıklar yüksek hacimleri ile depolama sahalarında büyük alanlar işgal
etmektedir. Ortaya çıkan arıtma çamurları da içerdikleri bitki besin elementleri nedeniyle
yetiştirme ortamı bileşeni olarak kullanılabilirler. Arıtma çamurları yaklaşık olarak kuru
madde de % 50-70 oranında organik madde içermektedirler ve önemli derecede bitki besinleri
içerdiklerinden dolayı organik gübre kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Arıtma
çamurlarındaki organik maddelerintoprak ıslah edici özellik vermesinden dolayı tarımda
kullanımı desteklenmektedir. Çamurların içerdikleri yüksek orandaki organik madde bitki
gelişmesine katkı sağlamaktadır.
Bu çalışmada arıtma çamurunun Ligustrum Vulgare (kurt bağrı) bitki gelişimi üzerine etkileri
araştırılmıştır. Çalışmada saksının içerisine elenmiş toprak eklenmiş ve Ligustrum türü bitki
saksılara dikilmiştir. Daha sonra saksıların içerisine arıtma çamuru ilave edilmiştir. Bir yıllık
bu deneme süresi boyunca belirli zaman periyodlarında (1.,3.,6.,9.,12.ay) saksılardan 0-20 cm
derinlikten toprak örnekleri alınmış ve bitkilerin hasatı yapılmıştır.
Denemede kullanılan toprak ve arıtma çamurunun organik madde miktarı toprakta; % 1,4 ve
çamurda; % 11,3 olarak tespit edilmiştir. Arıtma çamuru uygulamalarının toprağın organik
madde üzerine etkisi 1.,3.,6.,9.,12. aylarda sırasıyla % 8,5 ( kontrol % 1,4); % 8 (kontrol %
1,3).,% 9 ( kontrol % 1,2); %10 ( kontrol % 0,5) ve % 10,8 ( kontrol % 2.3) olarak
belirlenmiştir
Tabakhane çamuru kullanımının bitki gelişimi üzerinde etkili olduğu ve çamur ile muamele
edilen bitkilerin boylarında artış olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Deri Sanayi Atıksu Arıtma Çamuru, Toprak, Bitki, Organik Madde
Abstract
In leather industry, the hundred thousand tons waste sludge for every year is generated from
wastewater treatment processes. These wastes occupy large amount of areas at disposal sites
due to their huge volumes.The formed treatment sludge alsocan be used for the component of
growing environment due to their plant nutrients. The treatment wastes contain approximately
%50-70 organic matter in dry matter and they were considered as the source of organic
fertilizer because of they contain a significant amount of plant nutrients.The organic materials
in the treatment sludge are supported in agriculture due to their properties with soil corrective
matter.The high amount of organic matter contained in the sludge contributes to plant growth.
In this study, the effect of sludge waste on plant development of LigustrumVulgare was
investigated. First of all, the plantation of the Ligustrium plant was performed by using pots
and using soil. Then, the treatment sludge was added in these pots. During one year
experiment period, the soil sample was taken from pots to be 0-20 cm depth at certain times
(1st, 3th, 6th, 9th and 12 thmonths) and the plant harvest was carried out.
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The amount of organic matter in the soil and tannery sludge was found to be 1.4 % and 11.3
%, respectively. The effect on the soil organic matter of the he tannery sludge treatments were
determined as 8.5% (control 1.4%); 8% (control 1.3%)., 9% (control 1.2%); 10% (control
0.5%) and 10.8% (control 2.3% ) at1st, 3rd, 6th, 9th and 12thmonths.
It was observed that the using of tannery sludge has an effect on plant development and the
length of plants treated with sludge were longer.
Keywords: Tannery Sludge, Soil, Plant, Organic Matter
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DERİ SANAYİ ATIK ÇAMURUNDA BULUNAN KROMUN TOPRAKTAKİ
MOBİLİTESİNİN İNCELENMESİ
Urana DANDAR
Öğr.Gör.,Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü
Selime MENTEŞ ÇOLAK
Prof.Dr.,Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler M.Y.O

Özet
Deri sanayi atıksu arıtma çamuru içinde krom varlığı nedeniyle tehlikeli olarak sınıflandırılır.
Toprak üzerindeki çamur yıllarca toprak ve yeraltı sularında ağır metal kirliliğine neden
olmaktadır. Son zamanlarda, çevresel kirletici olarak Cr ile ilgili endişeler, çeşitli endüstriyel
faaliyetler sonucunda çevrede zehirli seviyelere çıkması nedeniyle artmaktadır. Cr (VI) 'nın
topraklardan yeraltı suyuna sızması riski ciddi bir sağlık tehlikesi oluşturmaktadır. Krom, üç
değerli bir formda (Cr (III)) 'de, dengeli bir insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir
bileşenidir ve eksikliklerinde, insan ve hayvanlarda glükoz ve lipid metabolizmasına
rahatsızlık neden olur. Aksine, altı değerli Cr (VI) oldukça zehirlidir ve büyük dozlarda
alındığında hayvanlarda ve insanlarda ölüme neden olabilir.
Bu çalışmanın amacı tabakhane çamuru ile kirlenmiş olan toprakların çevreye etkisini tespit
etmektir. Bu amaçla çalışmada, deri atuk çamuru ile kirlenmiş topraktaki kromun mobilitesi
ve krom formu (Cr+3, Cr+6) araştırılmıştır. Toprak örnekleri farklı derinliklerden (0-20, 20-40,
40-60) cm alınmıştır ve örnekler analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Deri Sanayi, Çamur, Mobilite, Krom
Abstract
Leather industry wastewater sludge is classified as hazardous mainly on account of the
presence of chromium in it. The sludge influence on soil for many years is becoming a major
source of heavy metals contamination in soil and ground water. Recently, concern about Cr as
an environmental pollutant has been increasing due to its build up to toxic levels in the
environment as a result of various industrial activities. The risk of leaching of Cr(VI) from the
soils into the groundwater poses a considerable health hazard. Chromium, in the trivalent
form Cr(III), is an important component of a balanced human and animal diet and its
deficiency causes disturbance to the glucose and lipids metabolism in humans and animals. In
contrast, hexavalent Cr is highly toxic and may cause death to animals and humans if
ingested in large doses. In this study, was investigated chromium mobility and chromium
form (Cr+3 , Cr+6 ) in the soil contaminated with tannery sludge.
The aim of this study is to establish the effect of soil contaminated with tannery sludge on its
environment. For this purpose, in the study, was investigated that chromium mobility and
chromium form (Cr+3 , Cr+6 ) in the soil contaminated with tannery sludge. Soil samples
were taken from different depths (0-20, 20-40, 40-60) cm and samples were analysed.
Keywords: Leather Industry, Sludge, Mobilty, Chrome
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CEP TELEFONU TÜKETİMİNDE NE KADAR BİLİNÇLİYİZ? TÜRKİYE’NİN
AKILLI TELEFON İTHALATI
HOW CONSCIOUS ARE WE IN CELL PHONE CONSUMPTION? TURKEY'S SMART
PHONE IMPORTS
Ümit YİĞİT
Öğr. Gör. Uşak Üniversitesi
Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör. Uşak Üniversitesi
Özet
Dünyada tüm ülkelerin ekonomik hedefleri olabildiğince güçlü olmaktır. Günümüzde
ülkelerin dış ticaretteki konumları ve uyguladıkları politikalara baktığımızda, bu güçleri
kaybetmeme üzerine olduğu tartışma götürmemektedir. Dış ticaret savaşları başlamış, önlem
almak ise kaçınılmaz hale gelmiştir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin, dış ticaret
hadlerini göz önünde bulundurarak tüketim yapması beklenen durumdur. Beklenin aksine
gelişen tüketim davranışlarının ülke dış borcuna etkisi olumsuz olmaktadır. Çalışmamızda,
Türkiye’nin son yıllardaki akıllı telefon ithalatındaki durumu incelenmiştir. İthalat
rakamlarına ülke vatandaşlarının akıllı telefon tüketim harcamaları yansıması gözüyle
bakılmıştır. Ülke vatandaşlarının bu harcamalarının ülke çıkarlarına etkisi üzerine yorum
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cep telefonu, İthalat, Tüketim
Abstract
The economic goals of all countries in the world are to be as strong as possible. Today, when
we look at the countries' positions in foreign trade and the policies they apply, it is not
controversial that this power is not lost. Foreign trade wars have started and taking
precautions has become inevitable. Developing countries such as Turkey, making
consumption considering the terms of trade are expected situation. Contrary to expectations,
the effect of developing consumption behaviors on the external debt of the country is
negative. In our study, the situation in the smart phone imports in Turkey in recent years were
examined. Import figures are considered as reflections of smart phone consumption
expenditures of the citizens of the country. Comments were made on the effect of these
expenditures of the citizens of the country on the interests of the country.
Keywords: Mobile Phone, Import, Consumption
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TÜRKİYE’DE KUR DEĞİŞİKLİKLERİNİN İHRACATA OLAN ETKİSİ: 2014-2019
YILLARI ARASI BİR İNCELEME
EXPORTS TO TURKEY EFFECT OF FOREİGN CURRENCY EXCHANGE RATE
CHANGES: A REVİEW BETWEEN 2014-2019
Ümit YİĞİT
Öğr. Gör. Uşak Üniversitesi
Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör. Uşak Üniversitesi
Özet
Ekonomi tarihi incelendiğinde, ekonominin işlerliği konusunda temelinde farklılık gösteren
akımlara rastlanmaktadır. Farklılıkları olmasına rağmen tüm akımların, özelliklede
merkantalistlerin ve klasik iktisatçıların dış ticareti önemsedikleri görülmektedir. Dış ticaret
üzerine söylemleri ve geliştirdikleri teoriler bugün ki dünya dış ticareti açısından önem arz
etmektedir. Dış ticaret denince akla gelen ihracat ve ithalat kavramları ve kavramlar
arasındaki denge de ülke ekonomisi için son derece önemlidir. Bu kavramları etkileyen birçok
değişkenin varlığı göz ardı edilmemelidir. Bu değişkenlerden biri de tartışmasız kur
değişkenlikleridir. Kur değişkenliği ve ihracat arasındaki ilişkiyi inceleyen pek çok çalışmaya
literatürde rastlanmaktadır. Bu çalışmamızda, Türkiye de 2014-2019 yılları arasında ki göze
çarpan kur dalgalanmaları ile ihracat rakamları arasındaki etkileşim, bu süreçteki kur değerleri
ve ihracat rakamları verileri göz önüne alınarak teorik çerçevede değerlendirilerek
yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İhracat, Dış Ticaret, Döviz Kuru
Abstract
When the history of economics is analyzed, it is seen that there are trends that differ in the
basis of the functioning of the economy. Although there are differences, it is seen that all
trends, especially mercantalists and classical economists, care about foreign trade. Their
discourse on foreign trade and the theories they have developed are important for today's
world foreign trade. The balance between export and import concepts and concepts that come
to mind when it comes to foreign trade is also very important for the national economy. The
existence of many variables affecting these concepts should not be ignored. One of these
variables is undisputed exchange rate variability. Many studies examining the relationship
between exchange rate volatility and exports have been found in the literature. In this study,
the interaction between 2014-2019 in Turkey between the years of outstanding export figures
with currency fluctuations, these values are set in the process and data export figures were
interpreted considering the theoretical framework.
Keywords: Export, Foreign Trade, Exchange Rate
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TÜRKLER ’İN İSLAMİYET’LE OLAN İLİŞKİLERİ VE TASAVVUF
Ümmü ER
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Özet
“Tasavvuf” kelimesine bakıldığında onun “sufi” kelimesi ile aynı kökten geldiği görülür.
İslam Tasavvufu ilk asırlardan itibaren ortaya çıkan züht hareketiyle kök salmaya başlamıştır.
Bu dönemde züht yolunu tutanlar, dünya ve dünya nimetlerinden yüz çevirmeyi, dini
hususlara titizlikle ve harfiyen uymaya çalışıyorlardı. Zahitlerin amacı Allah’ın rızasını
kazanmak, onun azabından kurtulmaktı. Özellikle Allah, cehennem, ölüm ve günah korkusu
ilk zahitleri derinden etkilemişti.
Türklerin yaşadıkları Horasan ve Maveraünnehir bölgeleri İslam’la yakından temasa
geçmişlerdi. Zamanla tasavvufun merkezi haline gelecek olan Türklerin de yaşadığı Horasan
bölgesinde ilk zahitler ortaya çıkmışlardı. İslam hudutları içerisine giren bu bölgelerde
insanlar daha çok tasavvufi Müslümanlıktan etkileniyor, kendilerine bu yolu yakın hissedip
kabulleniyorlardı. Bunun başlıca sebebi kısmen mistik bir din olan eski Türk dininin tasavvufi
Müslümanlığa daha yakın olmasıdır.
Türklere İslam’ı yakından tanıtan, sevdiren ve İslamlaşmasını sağlayan mutasavvıfların ileri
gelenlerinden biri şüphesiz Ahmed Yesevi ve onun takipçileri olmuştur. Ahmed Yesevi Türk
dünyasında tasavvufi faaliyetlerine devam etmiş ve bunun sonucunda birçok tarikat ortaya
çıkmıştır. Türk sufileri Nakşibendilik, Kadirilik, Kübrevie, Mevlevilik, Bektaşilik vs.
tarikatlar altında halka İslam’ı anlatmışlar ve büyük ölçüde Türklerin İslamlaşmasını
sağlamışlardır.
Türklerin İslamlaşmasını hızlandıran ve onlara bu dini sevdirenler gezgin mutasavvıflar
olmuşlardır. Bunların başında İbrahim b. Ethem, Şakik-i Belhi ve Hallac-ı Mansur’u
sayabiliriz.
Bu Tebliğde amaç Orta Asya’dan günümüze Türkler ’in İslamiyet’e nasıl girdikleri ve
İslamiyet’in yayılmasında yardımcı olan mutasavvıflar ele alınacaktır. Çalışmada; arşiv
vesikalarında bulunan konuyla ilgili belgeler ve bilimsel çalışmalar esas alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkler, Tasavvuf, Hoca Ahmed Yesevi
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NEVRUZ’UN KÜLTÜRMÜZE KATKILARI
Ümmü ER
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Özet
Türk kültüründe Nevruz doğuş, diriliş anlamına gelir. Aynı zamanda baharın başlangıcı sayılır
ve bir takvim değişikliğini anlatır. Türk kültüründe Nevruzun bir adı da Ergenekon’dur.
Farsça yeni gün anlamına gelen "nevruz", eski Ön Asya kavimlerinin yılbaşı ve bahar
bayramının adıdır. Rumi takvimde Mart'ın 9'u, Miladi takvimde 21 Mart Nevruz günüdür.
Nevruz, bugün Türk Dünyası ve komşuları tarafından tarihin eski devirlerinden beri baharın
ve yeni yılın gelişini kutlanan ve kutsanan özel bir gündür. Her milletin yaşadığı coğrafya,
din, dil, tarih gibi sahip olduğu değerler yani kültürü ile doğrudan ilgisi bulunan bazı
bayramları vardır. Bayramlar milletlerin hayat tarzı ile yani kültürleri ile doğrudan ilgilidir.
Bayramlarda mevcut olan bütün etnoğrafik özellikleri bünyesinde taşıyan Nevruz, ilkbaharın
başlangıcı, tabiatın uyandığı gündür.
İklimlerdeki değişikliğe bağlı olarak, özellikle yeni yıl kavramı etrafında düzenlenen
dramatik gösterilerle beslenen törenler, bütün Türk dünyasında nevruz veya yeni gün olarak
bilinir. Türk topluluklarının nevruz kutlamaları sırasında çeşitli sportif oyunların ve halk
danslarının yanı sıra seyirlik gösterilere de yer verilmektedir. Bu faaliyetlerin gerek Anadolu
sahasında, gerekse Anadolu dışındaki Türkler arasında sergileniş biçimine baktığımızda
temelde ortak unsurların işlenmesine rağmen ayrıntılarda bazı farklılıklar olduğunu
görüyoruz.
Geniş Türk coğrafyasında nevruz törenlerinde sunulan dramatik gösterilerin en yaygın
olanları Kos-kosa ve deve oyunlarıdır. Nevruz bayramı kutlanırken halk atalarından kalan
milli geleneklerini, adetlerini çeşitli etkinliklerle canlandırarak bu bayramı coşkuyla
kutlamaktadırlar. Nevruzun bayram olarak kutlanması günümüze kadar bir gelenek halinde
devam etmiştir.
Bu tebliğde amaç kültürel zenginliğin devamlılığa katkısını Mete Han’dan Atatürk’e uzanan
süreçte geleneksel Türk kültürü içerisinde Nevruz bayramının Anadolu‘nun farklı
coğrafyalarında çeşitli etkinlikler etrafında kutlandığını ele alınacaktır. Çalışmada; arşiv
vesikalarında bulunan konuyla ilgili belgeler ve bilimsel çalışmalar esas alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nevruz, Türkler, Anadolu
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GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLARIN MİNİ META-ANALİZİ
Veli BATDI
Doç Dr. ,Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Özet
Son yıllarda, teknoloji kullanımının eğitim programlarına entegrasyonuna yönelik eğilim
büyük önem kazanmıştır. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin en önemli yansımalardan
biri olan derslerde teknolojik araçlardan yararlanma, bilgisayar, mobil uygulamalar, akıllı
tahta ve tabletler gibi araçların kullanımının yaygınlaşmasıyla her geçen gün daha büyük bir
ihtiyaç ve daha vazgeçilmez bir kullanım haline gelmiştir. Özellikle bilgisayar
teknolojilerinden destek alarak geliştirilen bu araçların etkili öğrenmelerin gerçekleşmesine
önemli katkılar sunduğu bilinmektedir (Roblyer ve Edwards, 2005). Diğer yandan derslerde
öğrenenlerin daha çok ilgi ve dikkatini çeken görsel-işitsel araçlar kullanımı iletişimsel
tekniklere artan vurgu nedeniyle de hızla artmıştır. Bu bağlamda, mevcut araştırmada görselişitsel araçların kullanımına ilişkin mini meta-analitik bir değerlendirme
yapılarak
alanyazında bu konuda yürütülmüş çalışma sonuçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Metaanaliz fazla sayıda çalışmayla ilişkilendirilirken, mini meta-analiz daha az sayıda araştırmanın
meta-analizi olarak yapılabilmektedir. Elde edilen etki büyüklüğünün, normal bir metaanalizin sağladığı istatistiksel güçle aynı olduğu belirtilebilir (Goh, Hall, Rosenthal, 2016). Bu
kapsamda, mevcut araştırmada mini meta-tematik analiz aracılığıyla alanyazında görsel-işitsel
araçların akademik başarı üzerindeki etkililiğini belirlemek hedeflenmiştir. Ulusal ve
uluslararası alanda farklı veri tabanlarından ulaşılan görsel-işitsel araçlarla ilgili 15
çalışmadaki 16 verinin etki büyüklüğü Thalheimer ve Cook’un (2002) düzey sınıflamasına
göre değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede Rastgele Etkiler Modeline göre ortalama etki
büyüklüğü standart hata 0.155; %95’lik güven aralığının üst sınırı 1.415 ve alt sınırı 0.808 ile
ES = 1.112 olarak çok geniş düzeyde bulunmuştur. Bu değer, görsel-işitsel araçların
öğrencilerin başarı puanlarına etkisinin olumlu yönde olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca
mini meta-analizde çalışma güvenirliğini sağlamada hesaplanan hata koruma sayısının 1586.7
olarak çok büyük değerde bulunması, yayım yanlılığı ihtimalinin olmadığı ve analizlerin
güvenilir olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Ulaşılan bulgular etkili, kalıcı ve eğlenceli
öğrenmeler sağlayan görsel-işitsel araçların akademik başarıya etkisinin çok büyük olduğunu
göstermiştir. Bu nedenle gelişmiş teknolojiye dayalı olarak görsel-işitsel araçların öğretim
sürecine entegre edilmesi gerektiği önerilebilir.
Anahtar Sözcükler: Görsel-İşitsel Araçlar, Akademik Başarı, Mini Meta-Analiz
Kaynakça
Goh, Hall, Rosenthal, 2016Haws, D. R. (2001). Ethics Instruction in Engineering Education:
A (Mini) Meta-Analysis Journal of Engineering Education.90(2), 223-229.
Roblyer, M., & Edwards, J. (2005). Integrating educational technology into teaching. (4th Ed.)
Upper Saddler River, NJ: Prentice Hall.
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Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research
articles:
A
simplified
methodology.
Retrieved
from
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GÖRSEL İŞİTSEL MATERYALLERİN MİNİ META-TEMATİK ANALİZİ
Veli BATDI
Doç Dr. ,Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Özet
Teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişmeler toplumsal, tıbbi, kültürel, siyasal ve ekonomik
alanlarda olduğu gibi eğitimsel açıdan da önemli değişiklikleri gerekli kılmıştır. Teknolojideki
bu gelişim ve değişimlerin toplumu oluşturan bireyleri de etkileyerek onları bu değişim ve
gelişmelere uyum sağlama ve çağın gereklerine uygun davranmaya zorlamaktadır. Ortaya
çıkan bu ihtiyaç ve gerekliliklere bireylerin temel bilgi, beceri, tutum ve değerleri de dikkate
alınarak cevap verilmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla okullarda uygulanan eğitim
programlarının yaşanan değişimlere uygun şekilde güncellenmesi ve bireyleri bu noktada
yetiştirmeye olanak tanıması gerekmektedir. Görsel işitsel materyallerin öğrenme
ortamlarında etkili kullanımının sağlanmasıyla bu husustaki ihtiyaca cevap verilebilmekte ve
verimli öğrenme süreçlerinin oluşması sağlanabilmektedir. Bu bağlamda görsel-işitsel
materyallerin öğrenme üzerindeki etkililiğini belirlemek amacıyla alanyazında nitel yönde
yürütülmüş çalışmaların mini meta-tematik analizinin yapılarak genel sonuçlara ulaşılması
amaçlanmıştır.
Meta-tematik analiz, herhangi bir konuda yapılmış, görüşlere dayalı nitel boyutlu çalışmaların
ayrıntılı incelenerek burada yer alan kod ve temaların ortak bir düzlemde ele alınıp yeniden
tema ve kodlar şeklinde ifade edilmesi ve anlam kazandırılması olarak açıklanabilir (Batdı,
2017). Mini meta-tematik analiz ise, literatürde nitel yönlü yürütülmüş az sayıdaki
çalışmaların analizi olarak açıklanabilir. Bu noktada alanyazında mini meta-tematik analize
ilişkin yürütülmüş çalışmalara ulaşılmadığı görüldüğünden, alana katkı sağlaması ve farklı
bakış açıları kazandırması amaçlarıyla bu araştırmanın yürütülmesine karar verilmiştir. Bu
bağlamda nitel boyutlu belli sayıdaki çalışmanın yeniden incelenerek ulaşılan kod/temaların
yeniden kod ve temalaştırılması sağlanmaktadır. Bu şekilde çalışmalardaki kod ve temalar
yeniden anlamlandırılmakta ve yorumlanmaktadır (Treakle, 2016). Bu çalışmada mini metatematik analiz ile beş çalışmaya ulaşılmıştır. Analizler Maxqda programıyla içerik analizine
uygun yapılmıştır.
Analizler sonucunda görsel-işitsel materyallerin bilişsel, duyuşsal alanlara ve öğrenme
ortamına etkisi ortaya çıkarılmıştır. Bu bağlamda, problem çözme becerisini geliştirme, daha
iyi anlamayı sağlama, yorum gücünü geliştirme gibi bilişsel yönden; ilgi çekici olma,
eğlenerek öğrenmeyi sağlama, motivasyonu arttırma gibi duyuşsal açıdan katkılar sağladığı
anlaşılmıştır. Ayrıca aktif öğrenme, etkileşimli ortam, bağımsız düşünme, görsel sunum gibi
özelliklerle öğrenme ortamını etkili hale getirdiği anlaşılmıştır. İlgili pozitif katkıları
nedeniyle görsel-işitsel materyallerin planlı ve daha yaygın kullanımının sağlanması
önerilmektedir. Bunun yanı sıra çalışmada kullanılan mini meta-tematik analizin
araştırmacıların çalışmalara farklı bakış açılarıyla bakmalarını sağlaması beklenmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Görsel-İşitsel Materyaller, Mini Meta-Tematik Analiz, Başarı, Öğrenme
Ortamı
Kaynaklar
Batdı, V. (2017). Smart board and academic achievement in terms of the process of
integrating technology into instruction: A study on the McA. Croatian Journal of Education,
19(3), 763-801. doi: 10.15516/cje.v19i3.2542.
Treakle, J. (2016). Moving from Fear towards Unity among Intergroup Dialogue Participants
in Israel-Palestine: Findings from a Qualitative Meta-Data-Analysis. Doctoral dissertation.
Nova Southeastern University. Retrieved from NSUWorks, College of Arts, Humanities and
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Department
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TURİZM İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARINA UYGULANAN MOTİVASYON
ARAÇLARI: UŞAK İLİ ÖRNEĞİ2
Hilal KAVAK
YL. Öğrencisi ,Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Veli Erdinç ÖREN
Dr. Öğr. Üyesi Uşak Üniversitesi
Özet
Günümüzde gelinen küresel rekabet ortamında yaşam koşullarının değişmesi iş hayatındaki
zorlukları da beraberinde getirmiştir. Bu zorluklarla birlikte çalışanların ihtiyaçları ve
çalıştıkları işletmeden beklentileri değişim göstermiştir. İş yaşamında karşılaşılan bu zorluk
ve değişimler sonucunda motivasyon kavramına verilen önem artmış ve bu kavrama duyulan
ihtiyacın var olandan daha fazlasına ihtiyaç duyulmuştur. Çalışanların bağlı oldukları örgütte
daha verimli olmaları, onların istek ve görüşlerine verilen önem ile doğru orantılı şekilde
artacağından motivasyon kavramına verilen önem günbegün artmaktadır.
Emek yoğun özelliğe sahip turizm işletmelerinde çalışanların motivasyonunun işletmenin
başarısında büyük öneme sahip olduğu açıktır. Turizm işletmelerinde üretim ve tüketim eş
zamanlı gerçekleştiğinden çalışanlar üretilen hizmetin kalitesinde ve müşteri memnuniyetinde
doğrudan etkilidir. Bu nedenle turizm işletmelerinde motive olmuş çalışanlar müşteri
memnuniyetini sağlarken işletmenin verimliliğine de doğrudan etki etmektedir. Turizm
işletmelerinin başarısı, çalışanların davranışlarını doğru yerde, doğru zamanda ve doğru
şekilde sergilemesiyle mümkündür. Bu kapsamda yönetici açısından motivasyonun önemi
ortaya çıkmaktadır. Başarılı bir yönetici motivasyon kavramını anlayarak çalışanlarını nasıl
motive edeceğini iyi bilmelidir.
Alternatif turizm kapsamında yeni bir destinasyon olan Uşak İlinde turizm sektörüne ilişkin
araştırmalar da son zamanlarda yapılmaya başlamıştır. Bu bağlamda Uşak İlinde faaliyet
gösteren turizm işletmelerinde çalışanların motivasyonunda kullanılan motivasyon araçlarına
yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle Uşak İli özelinde konunun araştırılması ve
sonuçların turizm işletmelerinin başarısı için bir ışık tutacağı düşünüldüğünde çalışmanın
önemi ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle alternatif turizm kapsamında yeni bir
destinasyon olan Uşak İlinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinde çalışanların
motivasyonunda kullanılan motivasyon araçlarının belirlenmesi çalışmanın amacını
oluşturmaktadır. Bu amaçla çalışma nicel araştırma yöntemleri kullanılarak düzenlenmiştir.
Turizm işletmelerinden 169 çalışana gönüllü örnekleme yöntemiyle ulaşılabilmiş ve yüz yüze
anket tekniği kullanılarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler, sosyal bilimlerde veri
analizi için kullanılan istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Turizm
işletmelerinin kullandıkları motivasyon araçlarını belirleyebilmek amacıyla oluşturulan anket
formu aracılığıyla elde edilen veri seti çeşitli analizlere tabi tutulmuştur. Öncelikli olarak veri
setinin, yapılan araştırmanın doğrulunu ortaya çıkarabilecek nitelikte, birbirleriyle ilişkili,
tutarlı, anlaşılır ve yeterli sayıda olduğunu göstermek amacıyla Güvenilirlik Analizi
yapılmıştır ve Cronbach’s Alpha (0.70< α < 1) değeri 0, 91 olarak saptanmıştır. Frekans
analizi ile uygulanan motivasyon araçlarının kullanım oranları belirlenmiştir. Elde edilen
veriler ışığında motivasyon araçlarının kaç boyuttan oluştuğunu tespit etmek amacıyla
2

Bu çalışma, “Üretim ve Hizmet İşletmeleri Kapsamında Çalışanlara Uygulanan Motivasyon Araçlarının Kıyaslanması:
Uşak İli Örneği” başlıklı yüksek lisans tezinden geliştirilmiştir.
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açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Öncelikle verilerin faktör analizi yapmaya uygun
olduğunun belirlenmesi amacıyla örnekleme yeterliliği istatistiği (KMO > 0,50) ve Barlett
küresellik testi (p < 0,05) sonuçları bulunmuştur. Buna göre Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
değeri 0,81, Barlett Test sonucu; p değeri, 000 olarak test edilmiştir. Sonuç olarak turizm
işletmelerinde çalışanların motivasyon araçlarının “örgütsel ve yönetsel araçlar”, “psikososyal araçlar” ve “ekonomik motivasyon araçları” olmak üzere üç alt boyuttan oluştuğu
tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Motivasyon, Motivasyon Araçları, Turizm İşletmeleri, Uşak
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ALKALİ ORANI YÜKSEK ÇİMENTO İLE YAPILAN BETONLARDA C SINIFI
UÇUCU KÜL ETKİSİNİN ALKALİ SİLİKA REAKSİYONU AÇISINDAN
ARAŞTIRILMASI
Korkmaz YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi ,Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Yüksel Furkan Yıldırım
İnşaat Yüksek Mühendisi
Özet
Alkali silika reaksiyonu, harçlarda ve beton yapı elemanlarında meydana gelmektedir.
Çimentoda ve agrega içerisindeki mevcut kaynaklarda bulunan alkalilerle alakalı hidroksil
iyonları arasındaki etkileşim sonucu beton içinde zararlı kimyasal reaksiyon mekanizması ile
bir jel kıvamında oluşum kendini gösterir. Oluşan bu alkali silis jeli atmosferde var olan ortam
nemini absorbe edince genleşme başlar ve çimento hamuru ile betonda çatlakları meydana
getirir. Çatlakların boyutu arttıkça betonun su emmesi de artar. Çatlakların boyutunu nem
sayesinde artan jel etkilemektedir. Agrega içinde reaktif silis olduğunda tanelerin
büyüklükleri alkali silika reaksiyonu hızını artırmaktadır. Silis mineralleri reaktiflik açısından
opal, kalsedon, kristobalit ve kuvars olarak sıralanabilir. Alkali silika reaksiyonunun
oluşmasına sebep olan bir başka koşul nemdir. Nem betonun bozulmasında ve hacim
değişikliğinin üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu deneysel çalışma sürecinde içinde alkali
silis reaksiyonu oluşturan zararlı madde olduğu bilinen iki farklı agrega alkali eşdeğer oranı
yüksek çimento ile harç haline getirilmiştir. Bu numune grupları içerisinde %30 oranında
çimento yerine ikame edilen C sınıfı uçucu kül katkılı harç çubukları üretilmiş, hızlandırılmış
harç çubuğu deneyine tabii tutulmuştur. Gerek A1 agregası, gerekse A2 agregası üzerinde
kimyasal analiz deneyi uygulanmış her iki agreganın alkali silis reaksiyonu açısından zararlı
olduğu görülmüştür. Zararlı olduğu bilinen agregayı alkali oranı yüksek olan %70 çimento, %
C sınıfı uçucu kül kullanılarak deney numuneleri üretilmiştir. A1 kodlu ve A2 kodlu agrega
içerisine % 30 oranında C sınıfı uçucu kül,% 70 çimento katılarak hazırlanan numuneler
uygulanan deney sonunda oluşan genleşme değerleri ilk yedi günde artış göstermiş 16. günde
bir miktar azalış göstermiş olsa da 28 gün yapılan ölçümlerde bir miktar artış görülmektedir.
Standart değerlerin altında kalmasında mineral katkı olarak kullanılan C sınıfı uçucu külün
alkali silika reaksiyonunu çatlaklarının oluşmasını yavaşlattığı, genleşmeleri engellediği tespit
edilmiştir. Her iki ana malzemede alkali silika reaksiyonunu başlatan alkali unsurların olması
betonda ve beton yapı elemanlarında dikkat edilmesi, uzun süre gözlenmesinin gerekliliğini
ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Alkali Silika Reaksiyonu, Çatlak, Genleşme, Uçucu Kül
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CAM LİFİ KATKILI POLİMER BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
Yüksel Furkan Yıldırım
YL.Öğrencisi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Mehmet Sarıbıyık
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Özet
Günümüz yapılarında kullanılan malzemeler, emniyet, estetik ve ekonomik açıdan uygunluğu
ile değerlendirmektedir. Bu malzemelerin dış etkenlere karşı durabilitesi yüksek, herhangi bir
etki karşısında ise direnç göstererek deforme olmamalı ya da minimum deformasyona
uğramalıdır. Malzemelerin mukavemet değerleri, yük ile deformasyon arasındaki orantı ile
belirlenmektedir. Bu yüzden yapıda yüksek mukavemetli malzemeler tercih edilmelidir. İki
veya daha fazla malzemenin, üstün özelliklerini tek bir malzemede toplamak ya da yeni bir
özellik ortaya çıkarmak amacıyla, makro düzeyde birleştirilmeleri ile oluşturulan malzemeler,
kompozit malzeme olarak adlandırılır. Kompozit ürünlerde ve birçok alanda kullanılan
polimerler, inşaat sektöründe yaygın olarak yer almaktadır. İnşaat sektöründe polimerler,
mevcut malzemelerin onarımı ve iyileştirilmesinde kullanılabildiği gibi ana taşıyıcı
malzemenin üretilmesinde de kullanılabilmektedir. Bu çalışma kapsamında cam lifi polimer
betona aynı hacimlerde ikame edilmiş. Cam lifi ikame edilmiş polimer betonun mekanik
dayanımları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla %0,1, %0,5, %1 oranında cam lifi
ikame edilmiştir. Cam lifi ise uygun şartlarda ve hacimde kullanıldığında, geleneksel betonda
ve yapı elemanlarında eğilme ve basınç dayanımlarını arttırma özelliğine sahip bir
malzemedir. Cam lifi katkılı betonların, katkı oranlarına bağlı olarak eğilme ve basınç
dayanımlarının arttığı gözlemlenmiştir. Deney sonuçlarına göre % bir oranında cam lifi ikame
edilmiş numunelerde referans numuneye göre basınç dayanımında %22,76’lık bir artışın
meydana geldiği görülmüş, aynı oranda cam lifi ikameli numunelerin çekme dayanımında ise
referans numuneye göre %22,23 oranında artış görülmektedir.
%0,1-%0,5-%1 cam lifi ikamesi yapılmış polimer beton numunelerinin basınç dayanımlarında
ve çekme dayanımlarında referans numunesine göre cam lifi katkısının artıkça dayanımlarının
da arttığı görülmüştür. Kompozit polimer betonların içerisine katılan lif çeşitlerinin betonun
dayanım kalitesi açısından etkili olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Polimer, Polyester Reçine, Cam Lifi, Polimer Beton
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DOĞAL ZEOLİT VE NİŞASTANIN TİLAPYA (Oreochreomis niloticus)
JUVENİLLERİ YEMİNDE KATKI MADDESİ OLARAK KULLANIMININ BAZI
VÜCUT KOMPOZİSYONU VE BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Yalçın TÖRE
Dr. Öğr. Üyesi ,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Teknolojileri MYO
Özet
Doğal zeoilit (clinoptilolite) ve mısır nişastasının (N), balık yemine ayrı ayrı %10 ve %20
oranlarında eklenmesi ile tilapya jüvenillerinde (Oreochreomis niloticus) bazı vücut
kompozisyonu ve büyüme parametreleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırma, nişasta
grupları N%10, N%20 ve zeolit grupları Z %10, Z%20 olmak üzere 4 muamele grubu
içermiştir. Her grup 3 tekerrür esasına göre düzenlenmiş ve balıklar üç ay süre ile
beslenmiştir. Çalışmada her bir tekerrür için ortalama başlangıç ağırlığı 6,5 g olan 15 adet
tilapya jüvenili kullanılmıştır. Balıklar, bu çalışma için hazırlanmış olan deneysel diyetlerden
günde üç kez elle beslenmiştir. Çalışmada %43 protein içerikli ticari bir alabalık yemi bazal
ye olarak kullanılmıştır. Bazal yeme test edilen dolgu maddeleri zeolit ve nişasta (%10 ve
%20) eklenmiştir. Araştırma sonunda balıklarda canlı ağırlık artısı, N%10 (49,54±3,83 g.),
Z%10 (48,62±3,16 g.), N%20 (42,36±1,28 g.) ve Z%20’lik (41,26±2,17 g.) olarak gerçekleşti.
En iyi yem değerlendirme 1,17±0,08 ile %10 zeolit ve 1,17±0,10 ile %10 nişasta katkılı
muamelelerde gerçekleşti (p>0,05). Muameleler arasında, protein etkinlik oranı,
visserosomatik indeks ve hepatosomatik indeks bakımından herhangi bir istatistiksel fark
görülememiştir (p>0,05). Ayrıca denemeye ait balıkların et kompozisyonunda yapılan
kimyasal analiz bulgularına göre kuru madde, ham protein, ham yağ ve ham küle ait
değerlerde gruplar arası ve gruplar içi her hangi bir istatistiksel fark oluşmamıştır (P>0,05).
Anahtar Kelimeler: Zeolit, Clinoptilolite, Tilapya
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KENTİÇİ TRAFİK KAZALARI ÜZERİNE BİR GÜVENLİK ÇALIŞMASI
Yusuf İslam KARAKUŞ
Yıldız Teknik Üniversitesi
Mustafa GÜRSOY
Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Özet
İstanbul’da her geçen yıl artan araç sayısı ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak kent içinde
yaşanan trafik kazaları, can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Ayrıca ülkemizin en büyük
kenti olan İstanbul’un iki farklı kıtaya yayılmış olması özgün trafik koşulları yaşatmaktadır.
Literatürde daha önce yapılan farklı çalışmalarda kazaya sebep olan faktörlerin
belirlenmesinde k ortalamalar kümeleme analizinden sıklıkla faydalanılmıştır. K ortalamalar
kümeleme analizi kaza gruplarının oluşturulmasına ve bu kümelerin genel karakterlerinin
açıklanmasına yardımcı olmaktadır. Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda kazaların cinsiyet,
yaş, araç hızı, hava durumu, yol yüzeyi, haftanın günleri ve kaza türleri gibi farklı
parametrelere göre dağılımları incelenmiştir. Bu çalışmada kentin iki yakasında yer alan ve
nüfus bakımından iki büyük ve iki küçük ilçeye ait trafik kaza verileri incelenmiştir. İlçeler
bazında kent içi trafikte kazaya sebep olan faktörler belirlenmiştir.
Çalışma kapsamında nüfusları büyük olan Bakırköy ile Kadıköy ilçeleri ve nüfusları küçük
olan Çatalca ile Şile ilçeleri incelenerek karşılaştırılmıştır. Bu ilçelere ait verilerden
faydalanılarak yaralanmalı kazaların zamana göre dağılımları incelenmiştir. Öncelikle
oluşturulan modellerden nüfusu büyük olan ilçeler kendi içinde ve nüfusu küçük olan ilçeler
kendi içinde karşılaştırılmıştır. Sonrasında nüfusu büyük ve küçük olan ilçeler
karşılaştırılmıştır. 2015 yılına ait toplamda 1463 kaza verisi kullanılmıştır. Analizde SPSS
programından yararlanılmıştır. Trafik kazalarına ait veriler k-ortalamalar metodu ile analiz
edilmiş ve kümelere ayrılmıştır. Oluşturulan kümelerdeki kazaların, kaza oluş türlerinin farklı
parametrelere göre dağılımları incelenmiştir. İncelenen parametreler sonucunda kent içi trafik
kazalarına etki eden sebepler tespit edilmiştir ve bu sebeplere çözüm önerilerinde
bulunulmuştur. Kent içi trafik kazalarında kaza türlerinin dağılımları incelendiğinde genelde
yandan çarpma, arkadan çarpma ve yayaya çarpma öne çıkmıştır. Bu üç kaza türünün hem
nüfusu büyük hem de nüfusu küçük olan ilçelerde ortak olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: K Ortalamalar Kümeleme Analizi, Trafik Kazası, Yol Güvenliği
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SİBER ZORBALIKTA AİLE İLİŞKİN ÖZELİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF FAMILY FEATURES IN CYBER BULLYING
Zekavet Kabasakal
Doç.Dr.,Dokuz Eylül Üniversitesi
Özet
Günümüzde kullanım alanı giderek yaygınlaşan internetin, kullanıcı sayısı yaklaşık 3 milyar
885 milyon 567 bin 619 olarak tahmin edilmektedir. En geniş kullanıcı grubunu ise 16-24 yaş
aralığındaki gençler oluşturmaktadır. Türkiye için bu yaş aralığında kullanım oranı %69
olarak düşünülmektedir. Kolay ulaşılabilir olması, eğitimden alışverişe pek çok alanda aktif
kullanım sağlaması internet kullanıcı sayı ve süresini arttırmaktadır. Bu artış olumlu
kazanımlarının yanı sıra olumsuz bazı sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bunların en
güncel olanlarından biri de siber zorbalıktır. Siber zorbalık, bireyler veya gruplar tarafından
elektronik veya dijital medya kullanımı aracılığı ile diğer kişilere zarar vermek ,onları rahatsız
etmek amacında olan , süreğen biçimde düşmanca veya saldırgan mesajlar içeren
davranışların tümü şeklinde tanımlanabilir.Siber zorbalık adı altındaki davranışların
kapsamında taciz etme, tehtid etme, rahatsız etme,korkutma ele alınabilir. Alanyazındaki
tanımlar arasında öne çıkan ortak noktalar arasında sanal zorbalığın bilgisayar, cep telefonları
veya diğer elektronik araçların kullanılmasıyla kasıtlı ve tekrarlayan biçimde zarar vermek
amacıyla yapılması yer almaktadır.Genç erkekler, sosyal medya kullanlar ve internet kullanım
süreleri uzun olan kişiler arasında daha yaygın olduğu bilinmektedir.
Bu çalışmanın amacı, siber zorbalığın ortaya çıkması ve müdehalesi süreçlerinde aileye ait
özelliklerin değerlendirilmesidir. Çalışma gençlerde görülen siber zorbalık ve ailelere ait
değişkenler üzerinde yürütülmüş olan çalışmalar farklı alt temalar halinde gruplandırılarak
değerlendirilmesi yolu ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları gençlerde görülen siber
zorbalığın anne babanın eğitim durumu, annenin çalışması, ailenin gelir düzeyi, algılanan
aile desteği, ebeveyn tutumları, aile içi iletişim, ailenin kontrol düzeyi ile ilişkili olduğu
göstermektedir. Aileye ait özellikler olumsuz öğeleri içerdiklerinde siber zorbalık için risk
faktörü oluşturmaktadır. Bu çerçevede siber zorbalıkla ilgili farkındalık ve müdahale
çalışmaları kapsamına ailelerinde alınmasının yararlı olacağı düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, Aile İçi İletişim, Gençler
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN
ANNELERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE MOTHER'S VIEWS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON
INTERNET USE
Zekavet Kabasakal
Doç.Dr.,Dokuz Eylül Üniversitesi
Özet
İnternetin çok yaygın olarak kullanımı, ucuz olması, evlerden de süresiz ulaşılabilir olması
çocuklarında internet ortamında giderek daha fazla zaman geçirmesini beraberinde
getirmektedir. Çocukların özellikle sosyal ağlarda kendi ve ailesine ait kişisel bilgileri
kullanmaları, kendisi ve ailesinin bilgi güvenliği açısından bazı riskleri ortaya çıkarmaktadır.
Araştırma sonuçları ülkemizdeki çocukların %46’sının güvenli internet kullanımı kurallarını
bilmediklerini, hediye, oyun vb. karşılığında adres, tel, bilgilerini isteyen kişilerle
paylaştığını hem kendilerini hem de yakınlarını tehlikeye atabildiklerini göstermektedir.
Sosyal ağları kullanan çocukların dörtte birinin de siber zorbalıkla karşılaştığı araştırmalarda
elde edilen sonuçlar arasında yer almaktadır. Çocukların internet kullanımlarının önemli
kısmının ev ortamında ve ailesi ile birlikte olduğu zamanlarda gerçekleştiği gözönünde
bulundurulduğunda ailenin bu konuda çocuğa yaklaşımı ve bilgi
düzeyi
önemli
görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin internet kullanımına ilişkin annelerinin
görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme
kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcıları İlkokul döneminde çocuğu olan çalışmaya katılmayı
kabul eden yirmi anneden oluşmaktadır. Görüşme süreci annelerin internet kullanımı
konusundaki bilgi düzeyleri, çocukların internet kullanımı konusunda bilgi düzeyleri,
çocukların internet kullanım amaçları, internet kullanım süreleri, eğitim amaçlı internet
kullanımı, çocukların bu konudaki talepleri, internet kullanımının aile içi süreçleri etkisi
olmak üzere altı ana tema üzerinde düzenlenmiş ve tek oturumda gerçekleştirilmiş.
Görüşme öncesinde araştırmacı tarafından düzenlenen demografik bilgi formları, annelere
uygulanmıştır. Çalışma sonuçları yine bu temalara göre değerlendirilmiştir. Sonuçlar, hem
anne hem çocukların güvenli internet kullanımı bilgilerinin yeterli olmadığı, her gün rutin
internet kullandıkları, internet kullanımının aile içinde ceza ve ödül olarak kullanılabildiğini,
çocukların daha fazla internet kullanmak için yoğun talepte bulunduklarını göstermektedir.
Çocuklara ve ailelerine yönelik güvenli internet kullanımı eğitimlerinin verilmesi, medya okur
yazarlığı derslerinin okul programlarında bulunması sağlıklı internet kullanımı açısından
yararlı olacağı düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: İnternet Kullanımı, Çocuklar, Aileler
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GİYİLEBİLİR ELEKTRONİKLERİN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI
Zümrüt BAHADIR ÜNAL,
Doç. Dr. Ege Üniversitesi
Elif Tuğçe GÖZTAŞI
Yüksek Lisans öğrencisi
Özet
Son zamanlarda sağlık hizmetleriyle ilgili yatırımlar, teknolojideki gelişmelere bağlı olarak artış
göstermiştir. Hastalığın erken tespiti, sağlık durumunu izleme, sağlık sorunlarına hızlı müdahale
gibi uygulamalarda, giyilebilir teknolojilerden destek alınması yönünde araştırmalar devam
etmektedir. Giyilebilir teknoloji kavramı, giysi ile elektronik cihazların entegre edilmesiyle ortaya
çıkmıştır. Giysilerin konforlu bir şekilde uygun ölçülerde ve modelde tasarlanması, tasarlanan
giysiye işlevsel sistemin entegre edilmesi ve sistemin sorunsuz çalışmasından emin olunabilmesi
gibi aşamalarda tekstilci, elektronikçi ve tıp bilim adamlarının birlikte çalışmaları önemlidir. Ancak
o zaman ortaya çıkan ürün işlevini yerine getirebilir.
Elektronik tekstillerin temel amacı, işlevini yerine getirmenin yanında günlük kullanımda rahatlık
sağlamasıdır. Bunun için işlevsel, yumuşak, esnek ve konforlu yapısal bileşenlerle çeşitli giyilebilir
elektronikler geliştirilmektedir. Bu alanda sürekli geliştirme ve iyileştirme çalışmaları devam
etmektedir. Bu ürünlerde kullanılan sensörlerin küçülmesi, esnek ve konforlu bir yapıya
dönüştürülebilmesi ve cihazlar arasındaki iletişimlerin kolaylaşması, giyilebilir teknolojinin
kullanım alanlarını ciddi oranda genişletmiştir.
Giyilebilir elektronikler, araştırma aşamasından ticarileştirme aşamasına geçiş sürecinin başındadır.
Son yıllarda, giyilebilir cihazlarla ilgili patentlerin sayısı artış göstermiştir. Giyilebilir teknoloji, ilk
olarak askeri ve sağlık alanlarında kullanılmaya başlanmış olsa da hızla birçok alana yayılmıştır.
Hastalıkların takibi ve doğru zamanda doğru tedavi yönteminin uygulanması, hastanın iyileşmesini
önemli derecede etkilemektedir. Özellikle küçük yaştaki çocukların duygu ve düşüncelerini ifade
edemeyecekleri dikkate alındığında, bu hasta grubunun takibi daha da büyük önem taşımaktadır.
Günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlıların takibi ve erken müdahalesi içinde çok çeşitli
ürünler üzerinde çalışılmaktadır. Bu ürünler, birçok kişinin beklentilerine çözüm olmuştur.
Dolayısıyla özellikle sağlık alanında kullanılan bu giysilerin üretimi ve pazarı giderek
yaygınlaşmaktadır.
Bu çalışmada; giyilebilir teknolojilerin kullanım alanları, yıllara göre üretim miktarlarındaki
değişim ve pazar payları ayrıntılı bir şekilde araştırılarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Giyilebilir Teknoloji, Erken Müdahale, Teknik Tekstiller.
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DİKİŞ SIKLIKLARININ MODELLERDE MUKAVEMET AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Zümr üt BAHADIR ÜNAL
Doç. Dr. Ege Üniversitesi
Öykü GÖKÇEN
Yüksek Lisans öğrencisi
ÖZET
Giysi üretimleri, temel giysi kalıplarından türetilerek üretilmektedir. Giysi kalıplarının birleştirilmesinde
kullanılan dikiş sıklıkları, kullanılan kumaşa, dikiş yerine ve kalıbın şekline göre değişiklik göstermektedir.
Bu çalışmada, giysi dikiminde yaygın bir şekilde kullanılan dikiş sıklıklarıyla çeşitli birleştirmeler
yapılmıştır. Daha sonra bu dikişlerin mukavemetleri ölçülerek karşılaştırılmıştır.

Elde edilen numuneler, belirli sayıda yıkanarak mukavemet değerlerinin yıkamayla değişimi incelenmiş ve
yıkama öncesi mukavemetleriyle karşılaştırılmıştır. Ürünlerin yıkama sonrasında buruşukluklarının
giderilmesi ve yeniden kullanılabilir olması için ütülenmesi gerekmektedir. Burada kullanılan çeşitli model
uygulamalarının ütülenme süreleri ölçülerek, en hızlı ütülenebilen model uygulamasının tespiti yapılmıştır.
Bu çalışmada model uygulamalarına göre ideal dikiş sıklığının ve bakım süresinin tespiti amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Süsleme, Mukavemet, Dikiş Sıklığı
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ABSTRACT
Garment productions are produced from basic garment patterns. The sewing frequency used in the assembly
of the patterns of the garment varies according to the fabric used, the location of the seam and the shape of
the mold. In this study, various combinations were made with the sewing frequencies commonly used in
garment sewing. The strength of these seams was then measured and compared.
The obtained samples were washed in a certain number of times and the resistance values were compared
with the washings and compared with the prewash strengths. After washing, the products should be ironed
so that their wrinkles can be removed and reused. The ironing times of several model applications used here
are measured and the application of the fastest ironing model is determined. In this study, it is intended to
determine the ideal sewing frequency and the maintenance period according to the applications of the model.

Keywords: Embellishment, resistance, sewing frequency.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСМАГИЛА РАХМАТУЛЛИНА КАК КРАЕВЕДА
ACTIVITIES OF ISMAGIL RAKHMATULLIN AS A LOCAL HISTORIAN
ТӨБӘК ТАРИХЧЫСЫ БУЛАРАК ИСМӘГЫЙЛЬ РӘХМӘТУЛЛИН ЭШЧӘНЛЕГЕ
Ханнанова Гульчира Махмутовна
научный сотрудник
Институт языка, литературы и искусства
им. Г. Ибрагимова АН РТ
Аннотация.
В статье Г. Ханнановой рассматривается вклад краеведа И. Рахматуллина в сохранение и
изучение исторического, в особенности письменного, наследия татар. В 1930-е гг., будучи
жителем

округи

г.

Троицка,

Рахматуллин

являлся

одним

из

самых

активных

корреспондентов археографа и организатора науки С. Вахиди, собирателем исторических
источников. В фонде С. Вахиди Центра письменного и музыкального наследия Института
языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ хранится 6 писем Рахматуллина. В
них имеется подробное описание сделанных им находок, описываются обстоятельства их
обнаружения, содержатся предложения по дальнейшей поисковой деятельности в г. Троицке
и его округе.
Ключевые слова: письменное наследие татар, С.Вахиди, И.Рахматуллин, археография,
Троицк, исторические источники.
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Жетим балдарды социалдык жактан коргоо: практикалык аспект
Кадыров Арсен Абдубаитович, преподаватель
Ошский гуманитарно-педагогический институт, колледж
г. Ош
Кыргызстан
kadyrov.86@inbox.ru
Жетим балдарды социалдык жактан коргоо социалдык иштердин маселеси катары
радикалдык реформа шартында актуалдуу болуп саналат. Бул маселе теориялык жана
практикалык татаалдыгы менен айырмаланат. Дүйнөдөгү көпчүлүк өлкөлөрдө социалдыкэкономикалык жана саясий оор кырдаалдар өлкөдө жетим балдардын жана кароосуз калган
балдардын санынын

өсүшүнө

себеп болгон. Ата-энесинен ажыраган балдар эч качан

коомдон четте калбоосу керек. Биздин жашообуздун келечекте кандай болуусу жогоруда
аталган балдардын кандай болуп жетилүүсүнөн көз каранды. Ошол себептүү да аларды
тарбиялоо, анын жолдору жана жетим балдарды тарбиялоочу мекемелердин милдеттери
коомдогу негизги маселе катары каралуусу шарт. Айрым учурларда бул маселе кагаз бетинде
гана калып калууда. Натыйжада жетимдердин маселеси бара-бара көбөйүп, актуалдуу
проблема катары чыга келди. Жетимдик маселеси мамлекеттин жана коомчулуктун негизги
көйгөйү болуп саналат. Акыркы убакта өлкөдөгү стабилдүүлүктүн жоктугу, экономикалык
кризис да жетим балдардын санынын өсүүсүнө алып келди. Бул көрүнүш демографиялык
катастрофаларга да алып келээри шексиз. Эгерде социалдык-экономикалык саясаттагы
стабилдүүлүк туруктуу болбосо, ал жетимдердин, социалдык жетимдердин жана кароосуз
калган балдардын санынын өсүүсүнө жана алардын жашоосунун дагы да татаалдануусуна
себеп болот. Социалдык жетим деген биологиялык ата-энелери бар, бирок алар кандайдырбир себептен улам баланы тарбиялай албайт же балага кам көрө албайт дегенди билдирет.
Бул балдардын ата-энелери юридикалык жактан ата-энелик укуктан ажыратылган эмес,
бирок факт жүзүндө алар баланы тарбиялоодо милдеттерин аткара алышпайт. Ал эми жетим
балдар болуп ата-энесинин карамагысыз калган жана жакшы жашоо шартта тарбияланбаган
балдар эсептелет. Ушундай

жетимдерди

тарбиялоочу балдар

үйлөрүндөгү

изилдөө

боюнча 40% тарбиялануучу мекемеден чыккан соң кылмышкер, 40% наркоман, 10% өзүнөзү өлтүрүүгө барышат. Ал эми болжол менен 10% гана өздөрүнүн кийинки жашоосун алып
кете алышат [2,4-б.]. Ушундан улам балдарды жетим балдар үйүнө алып келбестиктин
жолу каралып жатат. Качан гана өтө мажбур болгондо атайын мекемелерге алып келүүгө
мүмкүн. Андай иш чара болбосо балдардын өмүрүнө, келечегине балта чапкындык менен
барабар. Ошондуктан коомчулукта бул боюнча түшүндүрүү иш чаралары айрыкча, үйwww.iksad.org.tr
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бүлөлөргө

карата жүргүзүлүүдө.

Мына ушундай жетим балдардын жашоо-шартынын

оордугунан улам аларга мамлекет тарабынан кандай жардам, негизинен коомдо аларга
кандай колдоолор көрсөтүлүп жатат жана социалдык коргоолор жүргүзүлүүдө,
күндөгү

балдар

бүгүнкү

үйлөрүнүн абалы, кандай шартта балдарды тарбиялап жатышат деген

сыяктуу маселелердин тегерегинде изилдөөлөр жүргүзүлүп жатат. Жетимдик боюнча
маселелер төмөнкүдөй изилдөөчүлөрдүн эмгегинде чагылдырылган: Догалевская А.И.,
Кравченко А.И., Максимов Е.И., Мельников В.П., Холостова Е.И. ж.б. Мындан сырткары
жетим жана кароосуз калган балдардын маселелери бир канча укуктук документтерде
көрсөтүлгөн[1,2-б.].
Азыркы учурда таштанды балдарды үчкө болуп кароого болот. Алар:
-ата-энеси өз каалоосу менен таштаган балдар;
-таштандыга ташталгандар;
-жалгыз бой энелердин таштаган балдары.
Айрыкча таштандыга ташталган балдардын саны акыркы жылдары өтө көбөйгөн дешет
адистер. Алардын айрымдарын гана тирүү табууга мүмкүн. Ал эми өз каалоосу менен
таштаган балдардын саны андан арбын. Статистикага таянсак, 2005-жылы мындай
балдардын саны 10000 болсо, 2014-жылы жогоруда айтылгандай 27000 түзгөн. Мына
ушундай коргоого муктаж балдардын санынын

өскөндүгүнө

байланыштуу, социалдык

өнүгүү министрлигинин маалыматы боюнча Бишкекте ден-соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү
чектелүү үй-бүлөлөрдөн, аз камсыз болгон

үй-бүлөлөрдөн жана майып балдардан

“тобокелчи тобуна” кирген балдардын маалымат базасы түзүлгөн. 2013-жылдын 1-июлуна
алганда бул маалымат базасында каттоодо 15000 ден ашуун бала бар. Алардын 8000ден
ашыгы мектеп жашындагылар, калганы мектепке чейинки балдар. Ошондой эле 530 томолой
жетим,

1417

жарым-жартылай

жетимдер

каттоодо

турат

[1,

7-б.].

Мына

ушул

маалыматтардын негизинде биздин өлкөдөгү жетим балдарды иш жүзүндө коргоо кандай
деңгээлде экендиги көрүнүп турат. Демек, мындай жетимдик маселесин чечүүдөн мурда
мамлекет өзүнүн социалдык саясатын жакшыртуусу абзел деген тыянакка келүүгө болот.
Анткени, үйдүн кайсы бир жеринен суу ага турган болсо анын башталышын тапмайынча
суу кайра-кайра ага берген сыяктуу, социалдык саясатты түптөмөйүн, жетимдиктин келип
чыгуусу басаңдабайт. Андан сырткары бул маселе бир гана мамлекеттик башкаруу
органдарынын иш-аракетинин негизинде чечиле калбайт. Аны менен кошо ар бир адам
адамдык сапатын сактап, кыргыз болгон соң
иштерди

жасоо зарыл. Ушундай

кыргыздын менталитетине туура келчү

бардык коомчулук аракет кылганда гана коюлган

маселенин чечимин табууга мүмкүндүктөр дагы да кененирээк ачылат.
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INFLUENCE OF THE PERSONAL SUBJECTIVITY ON FORMATION OF
COMMUNICATIVE LEADERSHIP

Berkimbayev K.M., Niyazova G.Zh.,Sultanmurat M.S.
BerkimbayevKamalbekMeyrbekovich –doctor of pedagogical sciences, professor, “Pedagogical
sciences” department, «Humanitarian sciences» faculty, International Kazakh-Turkish University
by HodjaAhmetYassawi, town Turkestan;
NiyazovaGulzhanZholaushievna -candidate of Pedagogical sciences, associate professor of
Computer sciences, Kazakh-Turkish University by HodjaAhmetYassawi, town Turkestan;
SultanmuratMoldirSultanmuratovna - PhD student, “Pedagogical sciences” department,
«Humanitarian sciences» faculty, International Kazakh-Turkish University by
HodjaAhmetYassawi, town Turkestan;

Annotation. The reflection of leadership in formation of personal physical, psychic, intellectual,
professional development, intelligence, senses, volition at the «psychology»level was considered in
this article. The definitions as leader and leadership, person was widely explained, the importance
of person role in formation of communicative leader was described. Also various methods of
teaching communication in the methodical book to determine the role and the place in formation as
a subject of teaching activity.
Key words: leader, leadership, person, communication, subject, subjectivity, method, teaching.
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ÇAÇ BAŞ GİYSİSİ TARİHİ ÜZERİNE
Prof. Dr. Şamsiddin Kamoliddin
Taşkent Devlet Şarkiyat Enstitüsi
Arap tarihçisi el-Yakubî’nin (9. yüzyıl) kayıtlarına göre, Halife Harun er-Reşid’in oğlu elMutesim kendi yönetimi döneminde (218 – 227/833 – 842) ağabeyi Halife el-Memun’a taklit
yapmıştır. O, at binmeye meyil göstermiş ve Acemler ()اﻟﻌﺠﻢ, yani gayri Araplara benzemeye çaba
harcamıştır. El-Mutesim, Arap ileri gelenleri arasında ilk olarak dar kollu kiyafetler giymeye
başlayınca ona bakarak diğer insanlar da şu tarzda giyinmişlerdir. Yazılı kaynaklardan onun büyük
ayakkabı ve dört köşeli baş giysi ( )اﻟﺸﺎش اﻟﻤﺮﺑﻌﺔtaşıdığı bilinmektedir. O, ilk olarak dört köşeli baş
giysisi giydiği için ( )ﺷﺎﺷﯿﺔ ﻣﺮﯾﻌﺔbu tür baş giysi onun adıyla «eş-Şaş el-Mutesimiyye» ( اﻟﺸﺎش
)اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﯿﺔ, yani “el-Mutesim’in baş giysisi» olarak da adlandırılmıştır [аl-Ya‘qubi: 31 – 32].
Yukarıda sunulan el-Yakubî’nin kayıtlarından Helife el-Mutesim’in taşıdığı baş giysisi Şaş veya
Şaşiyye olarak adlandırıldığı anlaşılmaktadır. Bu kelimenin kökü Arap veya Fars dilleriyle bağlı
olmadığı aşikardır. Onun muhtevasındaki Arapça -iyye ( )ﯾﺔekinden anlaşılacağı üzere kelime
yapısınca bu tabir nisbi ad olup, onu “Şaş’tan gelen”, “Şaş’a ait”, “Şaş’ınki” biçiminde çevirebiliriz.
Araplar bu terimi Şaş (Taşkent) ahalisine özgü olan baş giysisine, yani “toppı”ya nispeten kullanmış
olabilirler. Helife el-Mutesim’in taşıdığı baş giysisinin diğer bir özelliği onun eşit yönlü dörtköşe
(quadrat) biçiminde olmasıdır.
Eski Türkçe top “yuvarlak” veya töpü “tepe, yukarı” sözcüklerinden oluşan toppı/toppu,
erkeklerin iç baş giysisi sıfatıyla ortaçağlarda Orta Asya’da yaygın olmuştur. Doğu toplumları,
özellikle Araplar, Farslar, Türkler ve diğer topluluklarda geniş yayılan bu tür baş giysisini her
toplum farklı ad takmışlardır. Hemen hemen tüm toplulukların, bu cümleden Türklerin “toppı”ları
da yuvarlak biçimde olmuştur. Avrasya bölgesinde yaşayan kadim İranî toplumların erkeklerinin
taşıdıkları baş giysileri arasında da dörtköşelisi görülmemektedir. Demek, bu baş giysisinin kökünü
diğer toplumlardan aramak gerekmektedir. Bugünlerde dörtköşe biçimindeki toppı sadece Doğu
Türkistan’da, Fergana ve Taşkent bölgesinde yaygınlık kazanmıştır.
Burada haklı olarak bir soru ortaya çıkacaktır. Neden Arap Halifesi Türklerin baş giysisini veya
Şaş bölgesine özgü “toppı”yı giymişlerdir? Abbasiler hanedanına mensup ilk Halifeler yönetimi
döneminde, yani 8. yüzyılın ikinci yarısı – 9. yüzyılda Türkler Arap Halifeliğindeki siyasi
süreçlerde önemli bir yer edinmişlerdi. Türk askerleri Horasan’da Abbasilerin siyasi ve sosyal
eylemlerinin öncülerinden olan Ebu Muslim’in ordusunda da belirgin bir miktarı
oluşturmaktaydılar. Abbasilerin burada hakimiyeti elde ettikleri daha ilk yıllarda Horasan Türkleri
Farslarla birlikte başta Bağdat olmak üzere Arap Halifeliği’nin diğer merkezi şehirleri yönetiminde
en yüksek ve önemli görevleri elde etmişlerdi. Bunlar hariç, bazı Abbasi Halifelerinin kadınları
Türk asıllı olup, birçok taht varisi menşece yarı Türk idiler 1. Birkaç Abbasi Halife’sinin huzurunda
Nedim olarak çalışan ve onların tarihini yazan Ebu Bekir es-Sulî’nin yazdıklarına göre, Halifelerin
çoğunluğu Türkçe kiyafetler giymişler, Türk dilinde rahat konuşmuşlar ve Türk kültürüne ilgi
duymuşlardır.
Bu tür bilgiler, bizce Helife el-Mutesim’in niçin Türklere özgü baş giysisi taşıdığını açıklamaya
yeter. Helifeden örnek alan diğer saray mensupları ve Bağdat’taki asiller Türkçe baş giysiyi
taşımayı yeğlemişler, böylece Orta Asya menşeli bu kiyafet buralarda yaygınlık kazanmıştır. ElMutesim’im ordusunda çalışan Türk gulamlarının çoğunluğu Fergana, Ustruşana ve Çaç’tan
Türk kızıyla evlenen ilk Halife el-Mensur olup, onun hanımı Humar adındaki bir Türk kızıydı.
Ondan sonra Helife el-Mehdi, Mübarek adındaki bir Türk kızıyla evlenmişti. Daha sonra diğer
halifeler de onlardan örnek almışlardır [al-Tha’libi: 19]. Harun er-Reşid’in Maride adında bir
hanımı olup, o Semerkant asıllı Türklerden idi. Maride, Helife el-Mutesim’in annesi idi [al-Masudi:
305]. El-Mutesim’in hanımı Şca’ adındaki Toharistanlı bir Türk kızıydı [es-Suli: 57]; Helife elMuktefi’nin annesi Cicek (Çiçek, Eski Türkçe “çiçek” anlamındadır) adını taşıyor ve Türk asıllıydı
[al-Tha‘аlibi: 102].
1
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geldiklerine bakılırsa, bu dönemde Bağdat’ta dörtköşe biçimindeki baş giysisinin yayılması
meselesi kendi tespitini bulacaktır.
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12-18 YAŞ ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENÇİLERDE
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİN ETKİLERİ
Tahsin BOZDAĞ
Doktora Öğrencisi, ATATÜRK Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Nurgül SÖYLEMEZ
MEB. Görsel Sanatlar Öğretmeni
İbrahim KAYA
MEB. Görsel Sanatlar Öğretmeni
Yusuf SÖYLEMEZ
MEB. Görsel Sanatlar Öğretmeni
ÖZET
Terim anlamı olarak bu dönemi incelediğimizde; büyümek, fiziksel olarak bazı bölgelerde
kıllanmak anlamına gelen biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimin diğer dönemlere oranla
hızlanması ve akran gurupları veya karşı cins ile yoğun etkileşim içine girdiği bir yaşam
evresini tanımlamaktadır. Bu yaş dönemde, genç hem sosyal dünyada kendine yer edinmeye
çalışmakta hem de kendisiyle ilgili ki-şisel plan ve hedeflerini oluşturmaya ve
gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Çocukluk dönemlerine nazaran uyum sağlanması gereken
değişim alanları ve değişim hızı artmaktadır. Doğru bir şekilde süreci idame ettiremeyen bu
konuda zorluk çeken ergenlerde ruh sağlığı sorunları görülebilmektedir. Gelişen dünyamızla
birlikte günümüzde hem geçmişe göre ergenlik döneminde bildirilen ruh sağlığı sorunları
artmakta hem de ergenlikte çocukluk dönemine göre prevalans artmaktadır. Ergenlik çağının
en önemli özelliği hızlı bir değişim yaşanmasıdır. Bu dönemin sonunda ergenlerden
ebeveynleri ile erişkin tipi ilişki kurabilen, sağlıklı ve uzun süreli arkadaşlık ilişkileri olan,
bağımsızlığını kazanmış, bireysel değerler sistemini oluşturmuş, mesleki hedeflerini
belirlemiş, cinsel kimlik gelişimini tamamlamış, olumlu baş etme ve sorun çözme becerilerini
kazanmış, yaşadığı toplum içinde sosyal sorumluluklarını yerine getirebilen ve üretken bir
erişkin olmaları beklenmektedir. Ergenlik dönemi, çocukluk dönemi ile kıyaslandığında bu
dönemde ergenin baş etmek zorunda kaldığı biyopsikososyal değişimler artmaktadır.
Dönemsel olgunlaşmaya paralel olarak ortaya çıkan bilişsel yetiler ergeni hem kendiyle hem
de çevresiyle ilgili yeni değerlendirmeler ve soyutlamalara yönlendirir. Bu dönemde
ergenlerin olumlu iletişimler kurması kendisini diğer akran guruplarından geri çekmemesi çok
önemlidir. Bu çalışmada da ergenlik döneminde öğrencilerin sosyalleşe bilmesi var olan
enerji potansiyellerinin doğru yöne aktarıla bilmesi, hızlı bir şekilde ilerleyen ruhsal
gelişimlerindeki zihinsel süreçlerin sanat yoluyla dışa vurumu gibi birçok bu döneme katkı
sağlayacak çalışmaların gençlere sanat eğitimiyle verilmesi bu çalışmanın ana fikrini
oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ergen, Sanat, Ruh
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EĞİTİM ÖĞRETİM SİSTEMİNDE UYGULANAN SANAT
EĞİTİMİ PROGRAMININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN
ELEALINMASI VE BU SÜREÇTEKİ UYGULAMALAR
Tahsin BOZDAĞ
Doktora Öğrencisi, ATATÜRK Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
İbrahim KAYA
MEB. Görsel Sanatlar Öğretmeni

ÖZET
Günümüzde gelişen eğitim anlayışı, sıradan bir bilgi akışından çok daha fazlasını
sunmaktadır. Bilgi ile birlikte bilgiyi yorumlama becerisi kazandırmayı, çocukta var olan ilgi
ve yetenekleri geliştirmeyi, yenilikçilik yeteneğini açığa çıkararak, topluma yapıcı, yaratıcı ve
üretici öğrenciler kazandırmayı, gerek bilim ve teknikte, gerekse düşünsel, sanatsal ve
kültürel alanda yeni ürünler ortaya çıkaran öğrenci profiline ulaşmayı amaç edinmektedir.
Sanat eğitimi bu dönem öğrencilerinde çağdaş eğitim kavramı ve uygulamaları içinde önemli
bir yer tutmaktadır. Bu bakımsan sanattan beklenen verilen eserlerin sadece görsel imgelerine
odaklanmak değil, eserlerin üretim sürecinde öğrencilerin duydukları estetik hazları ortaya
çıkarmaktır. İnsanlığın var olmasıyla başlayan estetik ve sanatsal ürünlerin var edilmesi
girişimcilik ve bağımsızlık duyguları bulunmaktadır. Bu bağlamsa öğrencilerden beklene
yeniden yapılandırmacı yaklaşımlarda öğrencilerdeki girişimcilik ve özgünlük boyutlarını
açığa çıkarmaktır. Sanatın ulaşmak istediği var olan nesnelerin tekrarı değil tam tersine var
olan nesnelere ruh ve heyecan katarak yeni form arayışlarıdır. Öğrencilerinde var olan her
şeyi bünyelerine basmakalıp bir şekilde almaları ne kadar yanlışsa var olan bilgiyi öğrenip
bilgiye yeni yorumlar katarak daha geliştirmeleri sanatla bu noktada benzerlik göstermektedir.
Güzel sanatlara ilişkin etkinlikler bütünü olan sanat eğitimi, duygu ve zevk eğitimine, güzel
biçimlere duyarlık kazanmaya ve her türlü anlatım biçiminde estetik yaşantılar yaratmaya
yöneliktir. Sanat eğitimi yalnızca sanatı meslek edinmek veya boş zamanları değerlendirmek
olarak görülmemeleri veliler tarafından. Sadece sanatın özel yeteneği olan öğrencilere yönelik
olduğu sanılmamalı, okul öncesinden başlayarak yaşam boyunca çeşitli aşama ve
basamaklarda sürdürülecek bir eğitsel süreç olarak görülmelidir. Bu çalışmada da sadece
sanat eğitimini özel yetenekli öğrencilere değil tüm öğrenci guruplarına yeni, özgün ve çağdaş
düşünceler üretmeyi öngören sanat eğitiminin tüm eğitim ve yaşamları boyunca sürdürülmesi
gerektiğinin önemini vurgulamaktır.
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