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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online
(video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or
Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları
gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.
Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait
ID numarası gönderilecektir.
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or
Personal Link Name” and solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of
the session.
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
 Make sure your computer has a microphone and is working.
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress
program.

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,
exp. H-1, HILMI KEMAL ALTUN

SESSION-1 HALL-1
15.01.2021
Moderator: Dr.Öğr.Üyesi CANAY UMUNÇ

Mardin Time
10:30-12:30

Pakistan Time
12:30-14:30

AUTHOR

AFFILITION

ABSTRACT TITLE

Hilmi Kemal ALTUN

Adıyaman University
Department of Islamic Studies

ZEMAHŞERÎ’NİN el-KEŞŞÂF ADLI
ESERİNDE SÜNNÎLERE YÖNELİK
ELEŞTİRİLERİ

Mulazim KHAN
Manzoor AHMAD

Gomal University, Dera Ismail
Khan
Islamiat Department Gomal
University

A RESEARCH REVIEW OF SHARIAH ISSUES
IN CONTEMPRARY BANKING AND ITS
SOLUTION IN THE LIGHT OF MODERN
ISLAMICS SCHOLARS THOUGHTS TO
REMOVE OBSTACLES IN BANKING

Irshad ULLAH
Hafiz Abdul MAJEED

Gomal University D.I.Khan K. P.
K. Pakistan
Department of Islamic Studies &
Arabic

LAWS OF RESEARCH IN THE LIGHT OF
HOLY QURAN

Tuba AKÇAY

Hitit University
Faculty of Theology

THE PLACE OF UMAYYAD IN THE PATH OF
INSTITUTIONALIZATION IN THE HISTORY
OF ISLAMIC EDUCATION

Rehana KANWAL

National College of Business
Administration and Economics
Lahore, Department of Islamic
Studies, Pakistan

RESEARCH STUDY ON WOMEN’S RIGHTS
IN THE LIGHT OF ISLAMIC TEACHINGS

Rifat YILDIZ

University of Muş Alparslan,
Faculty of Islamic Sciences

THE ISSUE OF PERFORMING QADA SALAH
IN CASE OF ABANDONING DELIBERATELY

Muhammad Suleman NASIR
Abdul MAJEED

Gomal University, Dera Ismail
Khan .Pakistan
Qurtuba University, Dera Ismail
Khan ,Pakistan

ROLE OF NATIONAL COMMISSION FOR
HUMAN DEVELOPMENT IN THE
ELEVATION OF PRIMARY EDUCATION IN
THE SELECTED DISTRICTS OF KHYBER
PAKHTUNKHWA, PAKISTAN

Tahsin KAZAN

Fırat Üni. İlahiyat Fakültesi

Hekim TAY

Bitlis Eren University, Faculty of
Islamic Sciences

NARRATORS ACCUSED OF SHIITES IN
SUNAN AL-TIRMIDHI
MÂVERDÎ’NİN MÜTEŞABİH
KAVRAMINA YAKLAŞIMI

SESSION-1 HALL-2
15.01.2021
Moderator: Dr. Munevver BAYAR

Mardin Time,
Irak Time
10:30-12:30

AUTHOR

India Time

13:00-15:00
Azerbaycan Time

11:30-13:30

Benin Time
08:30-10:30

AFFILITION

ABSTRACT TITLE

Abdolvahid SOOFİZADEH

Aksaray Universty,
Department of History

RUSSIAN AND BRITISH SHARING PLANS
ON THE OTTOMAN AND QAJAR
GOVERNMENTS IN THE GRIP OF
IMPERIALISM: ST. PETERSBURG AND
REVAL MEETINGS (1907-1908)

Selim Serkan ÜKTEN

Aksaray University, Faculty of
Science and Literature

RUS CASUS I. V. VİTKEVİÇ’İN BUHARA
EMİRLİĞİ MİSYONU (1835)

Fatma Betül AYDEMİR

Bakü State University

1987-1991 YILLARI ARASI TÜRK YURDU
DERGİSİNE GÖRE TÜRK CUMHURİYETLERİ

Tunay KARAKÖK
Murat ŞİMŞEK
Recep KONAŞ
Sonay SARIMEŞE
Ferdinand KPOHOUE
Nathalie J. A. AGUESSY
Comlan Charles Antoine AGBESSI

Bartin University, Faculty of
Literature
Bartin Universit, İnstitute of
Postgraduate Education

THE CONCEPT OF CRUSADES IN
MEDIEVAL HISTORY SOURCES

University of Abomey-Calavi,
Faculty of Letters

FROM DOUBLE- CONSCIOUSNESS TO MENESS: AN EVERLASTING JOURNEY IN
AFRICAN-AMERICAN HISTORY?

SESSION-1 HALL-3
15.01.2021
Moderator: Öğr. Gör. MUSTAFA YILMAZ

Mardin Time
10:30-12:30

AUTHOR

AFFILITION

ABSTRACT TITLE

Kâmil Abdullah EŞİDİR
Serkan METİN

Fırat Kalkınma Ajansı Elazığ
Yatırım Destek Ofisi
Malatya Turgut Özal University

TÜRKİYE DOMATES İHRACATININ YAPAY
SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ KULLANILARAK
TAHMİN EDİLMESİ

Bahar FAİZ BOZ
Burcu ÇABUK

Alanya Hamdullah Emin Paşa
University Alanya, Antalya

VİŞNE, HAVUÇ VE ELMA SULARI İLE
HAZIRLANAN PROBİYOTİK SOĞUK
KAHVELERİN BAZI KALİTE
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Eren POLAT

Firat University, Faculty of
Veterinary Medicine

POİNTER IRKI BİR KÖPEKTE TRACHEADA
KARŞILAŞILAN YABANCI CİSİM OLGUSU

Eren POLAT

Firat University, Faculty of
Veterinary Medicine

HİDROTERAPİ UYGULAMALARININ TEMEL
İLKELERİ VE KÖPEKLERİN CERRAHİ
HASTALIKLARINDA KULLANIMI

Esra Gül GÜNEŞ
İlayda ÖZTÜRK
Dilek ARDUZLAR KAĞAN

Bahçeşehir University, Faculty
of Health Sciences

BAHARATLARIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİ
VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Zeynep ŞİMŞEK

Kütahya Dumlupınar
University, Department of
Gastronomy and Culinary Arts

FERMENTE SEBZE ÜRÜNLERİNDEN
TURŞUNUN BESİNSEL ÖNEMİ

Ertan DOĞAN

Ardahan University, Nihat
Delibalta Göle Vocational
School

ARDAHAN YÖRESİNDE SIĞIR
BESİCİLİĞİNDE ÇAYIR OTLARININ ÖNEMİ
VE GÖRÜLEBİLECEK MİKOTOKSİKOZİSE
KARŞI BAZI ÖNERİLER

SESSION-2 HALL-1
15.01.2021
Moderator: Assistant Professor Abdullah TİRGİL

Mardin Time
13:00-15:00

Pakistan Time
15:00-17:00

AUTHOR

AFFILITION

ABSTRACT TITLE

Abdullah TİRGİL

Ankara Yıldırım Beyazıt
University, Ankara, Turkey

THE EFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE ON
MENTAL WELL-BEING FOR ADULTS

Elif KARAKÖSE
Yusuf BİLGE

İstanbul Sabahattin Zaim
University

ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMA YAŞANTILARI
VE BİLİŞSEL ÜÇLÜNÜN RUHSAL
BELİRTİLER İLE İLİŞKİLERİNİN
İNCELENMESİ

Bilge ASLAN AÇAN

Üsküdar University

ROL BIRAKMA KURAMI
PERSPEKTİFİNDEN GRUP ÇALIŞMASININ
YAŞLI BİREYLERİN BENLİK SAYGISI VE
SOSYAL UYUMUNA ETKİSİ

Ziya UYGUR
Hayrinisa DEMİRCİ BİÇER

Ministry of National education
Kırıkkale University

UYUM ANALİZİ VE BİR UYGULAMASI

Saleha BIBI

Army Special Education
Academy Rawalpindi Pakistan

IMPACT OF MAL-ADAPTIVE PARENTING
STYLE IN CONDUCT DISORDER: A CASE
STUDY

Saleha BIBI
Aneela MAQSOOD

Army Special Education
Academy, Rawalpindi
Fatima Jinnah Women
University, Rawalpindi

EVALUATING BURNOUT AMONG
HEALTHCARE PROFESSIONALS: AN
APPLICATION OF JOB DEMANDS –
RECOURSES MODEL

Saleha BIBI
Amna KHALID

Army Special Education
Academy Rawalpindi Pakistan
Fatima Jinnah Women
University Rawalpindi,
PAKISTAN

ROLE OF PERSONALITY TRAITS IN
CAREER CHOICES: A MINI REVIEW

Salih SAYGI

Gaziosmanpasa University

ACCURATE CALCULATION OF ELECTRON
CONCENTRATION IN QUANTUM WELLS BY
USING BINOMIAL EXPANSION THEOREM

Salih SAYGI

Gaziosmanpasa University

AN ANALYTICAL TREATMENT TO THE
CURRENT FLOW OF THAT THE
ELECTRONS FROM METAL INTO
SEMICONDUCTOR

Salih SAYGI

Gaziosmanpasa University

INVESTIGATION OF THE
CHARACTERISTICS OF THE QUANTUM
STRUCTURE BY A SPECIFIC METHOD

SESSION-2 HALL-2
15.01.2021
Moderator: Asst. Prof. Murat AKSEL

Mardin Time
13:00-15:00

AUTHOR

AFFILITION

ABSTRACT TITLE

Murat AKSEL

Alanya Alaaddin Keykubat
University

YÜZER İSKELE YAPILARINDA DALGA
KAYNAKLI HASARLARIN MATEMATİKSEL
MODELLEME YARDIMIYLA İNCELENMESİ:
İSTANBUL ATAKÖY YAT LİMANI ÖRNEĞİ

Timuçin Emre TABARU
Şekip Esat HAYBER

Erciyes University
Kırşehir Ahi Evran University
Faculty of Engineering and
Architecture

TRANSFORMATÖR YAĞI REFRAKTİF
ENDEKSİ İLE KIRILMA GERİLİMİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Başar ALTINTAŞ
Tuncay KARAÇAY
Bülent ACAR

Gazi University, Maltepe
Roketsan Inc. Elmadağ

YAPIŞTIRICI KALINLIĞI VE YÜZEY
PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN YAPIŞTIRMA
BAĞLANTISI DAYANIMI ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Şölen ZENGİN
Pınar MİÇ
Zahide Figen ANTMEN

Tarsus University
Çukurova University

TİCARİ NİTELİKLİ KREDİ TALEPLERİNİN
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME
YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİNE
YÖNELİK BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI

Eren KOÇAK
Bülent ACAR
Tuncay KARAÇAY

Roketsan A.Ş.
Roketsan A.Ş.
Gazi University

SEÇİCİ LAZER ERİTME YÖNTEMİ İLE
ÜRETİLMİŞ 17-4 PH PASLANMAZ ÇELİK
METAL PARÇALARIN MEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Şehmus BADAY
Hüseyin GÜRBÜZ
Onur ERSÖZ

Batman University, Batman

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ KESİCİ
TAKIMLARLA AISI 1050 ÇELİĞİNİN
İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE
KESME KUVVETLERİNİN REGRESYON
ANALİZİ

Ali ESER
Abdullah Erdal TÜMER

Necmettin Erbakan University
Architecht Information Systems
and Marketing Trade Inc.
Necmettin Erbakan University
Kyrgyz-Turkish Manas
University

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ŞİRKET
DOKÜMANLARININ SINIFLANDIRILMASI

Mehmet Fatih KANOĞLU

Yozgat Bozok University
Rectorate

İŞLETMELERDE SİLOLAŞMANIN ÖNÜNE
GEÇEBİLMEK İÇİN İŞ ROTASYONU
UYGULAMALARI: NBA ÖRNEĞİ

Mehmet Fatih KANOĞLU

Yozgat Bozok University
Rectorate

ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE
POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ÜZERİNE
KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Mehmet DİKİCİ

Alanya Alaaddin Keykubat
University

HAVZA BAZLI SU KAYNAKLARI
YÖNETİMİNDE STK KATKISI VE CEKUD
ÖRNEĞİ

SESSION-2 HALL-3
15.01.2021
Moderator: Öğr.Gör.Dr Aziz İlgazi
Mardin Time
13:00-15:00

AUTHOR

India Time
15:30-17:30

Azerbaycan Time
14:00-16:00

AFFILITION

ABSTRACT TITLE

Bingöl University

TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİYLE
ÜRETİLEN BAKIR ANA MATRİSLİ
KOMPOZİT MALZEMELERİN AŞINMA
DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI

Yasin TUNÇKAYA

Service Contract Manager,
Honeywell Teknoloji A.Ş,

PERFORMANCE EVALUATION OF
NITROGEN OXIDES GAS PREDICTION
SYSTEM IN CEMENTING PLANT USING
NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES
ANALYSIS

Yıldırım ÖZÜPAK

Dicle University, Silvan
Vocational School

TRANSFORMATÖRDEKİ ANİ AKIMLARIN
FEM İLE ANALİZİ

Yıldırım ÖZÜPAK

Dicle University, Silvan
Vocational School

ELEKTROMANYETİK VE TERMODİNAMİK
SİMÜLASYONLARDA GÜÇ TRAFOSU
GEOMETRİSİ BASİTLEŞTİRMELERİNİN
ANALİZİ

Hilal ÖZER
Umut ÇELİKOĞLU
Emine ÇELİKOĞLU
Önder İDİL

Amasya University

LEPTOLYNGBYA BORYANA NIES-2135
‘DAN SENTEZLENEN GÜMÜŞ
NANOPARTİKÜLLERİN ANTİOKSİDAN VE
ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ

Ghanshyam BARMAN

CGPIT, Uka Tarsadia University,
Bardoli, Gujarat, India

MICROPLASTICS, IMPACTS AND ITS
ABATEMENT

Gülin Feryal CAN
Ayşe Ceren TUTUŞ

Başkent University

TROMBOLİZ KATETER ÜRETİM
SÜRECİNDEKİ RİSKLERİN KEMIRA-M
YÖNTEMİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Ayşegül SİPAHİ
Güler DARTAN

Marmara University,
Environmental Sciences
Graduate Program,
Marmara University, Faculty of
Arts and Sciences

ATIK KIZARTMA YAĞLARINDAN GERİ
DÖNÜŞÜMLE SIVI SABUN ÜRETİMİ VE
OLUŞAN ÜRÜNÜN HİJYEN ETKİNLİĞİNİN
İNCELENMESİ

Azerbaijan National Academy
of Sciences

ANTAGONISTIC ACTIVITY OF BACTERIA P.
BACILLUS IN RELATION TO DOMINANT
ROOT-INHABITING PATHOGENS OF
VEGETABLE CROPS ISOLATED ON THE
TERRITORY OF BELARUS AND
AZERBAIJAN

Emine ŞAP

ATAKISHIYEVA Yaman Yusif kizi
ABUSHOVA Ayten Rahib kizi

SESSION-3 HALL-1
15.01.2021
Moderator: Dr. Öğr. Üyesi Dilek ULUSAL
Mardin Time
15:30-17:30

Nigeria Time
13:30-15:30

Azerbaycan Time
16:30-18:30

AUTHOR

AFFILITION

ABSTRACT TITLE

Şule KIYCI
Ferah ŞAVKAR

Zonguldak Bülent Ecevit
University

DEVREK BASTONUNUN ALTERNATİF
ÜRÜN ÖNERİLERİYLE TURİZM AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Dilara BAHTİYAR SARI
NEDİM YÜZBAŞIOĞLU

Gaziantep University
Akdeniz University

SLOVAKYA’DA EKOTURİZM: İLGİLİ
LİTERATÜR KAPSAMINDA BİR DERLEME
ÇALIŞMASI

Dilara BAHTİYAR SARI
Gülbahar Nilüfer TETİK

Gaziantep University
Akdeniz University

DIŞ KAYNAK KULLANIMI: ANTALYA
İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN SEYAHAT
ACENTELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR
ARAŞTIRMA

Vildan YILMAZ
Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR

Alanya Alaaddin Keykubat
University
Nevşehir Hacı Bektaş Veli
University

ALANYA’NIN BİR MEDİKAL TURİZM
DESTİNASYONU OLARAK BAŞARIMININ
BELİRLENMESİ

Tuncay ÖKTEM

Bayburt University

OLYMPIC GAMES AND THEIR EFFECTS

Elif HASRET KUMCU
Makbule Hürmet ÇETİNEL

Aksaray University
Uşak University

THE RELATIONSHIP BETWEEN FIVEFACTOR PERSONALITY TRAITS AND
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP TENDENCY:
THE CASE OF UNIVERSITY STUDENTS

SESSION-3 HALL-2
15.01.2021
Moderator: Assoc. Prof. Gamze VURAL
Mardin Time
15:30-17:30

AUTHOR
Neslihan TURAN
Yeşim DEMİRÖLMEZ
Şükrü ÇAVDAR
Haluk KORALAY
Nihat TUĞLUOĞLU

Algeria Time
13:30-15:30

Azerbaycan Time
16:30-18:30

AFFILITION
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Şeyhmus DEMİR

Dicle University

SOSYOEKONOMİK KİMLİKLERİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER VE ARALARINDAKİ İLİŞKİ:
MARDİN İLİ ÖRNEĞİ

Mehmet TAN

Siirt University Department of
Sociology

TÜKETİM TOPLUMUNDA ÇOCUK VE
TÜKETİCİ ÇOCUKLAR

Figen KIZIL
Mustafa Cem BABADOĞAN

Mardin Artuklu University
School of Foreign Languages
Ankara University, CebeciAnkara

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS
ÖĞRETİM PROGRAMLARI BOLOGNA
SÜRECİ BİLGİ PAKETLERİNİN KALİTE
SÜREÇLERİ BAĞLAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ

İbrahim ARSLAN
Yusuf BOZGEYİK
İlyas BAYAR

Gaziantep University
Mardin Artuklu University

İBNİ HALDUN VE EKONOMİ POLİTİKALARI

Ahmet İNCEKARA
Ahmet Hamdi YANIK

İstanbul University Faculty of
Economics

EKONOMİK GÜVENLİK ENDEKSİ: TÜRKİYE
VE 14 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKESİ
ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Özge UĞURLU AKBAŞ

Üsküdar University
Faculty of Communication

DİJİTAL OYUN OYNAMA PRATİĞİNDEN
OYUN İZLEME DENEYİMİNE: TWITCH
KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yeliz KUŞAY

Marmara University
Faculty of Communication

HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN
DİJİTAL PLATFORMLARDA İÇERİK
ÜRETİMİ

İbrahim DAĞLI
Levent KÖSEKAHYAOĞLU

Suleyman Demirel University

SKILL-BIASED TECHNOLOGICAL CHANGE
AND JOB POLARIZATION: EVIDENCE FROM
THE TURKISH LABOR MARKET

SESSION-3 HALL-2
16.01.2021
Moderator: Dr. Şeref DOKÇU

Mardin Time
15:30-17:30

AUTHOR

AFFILITION

ABSTRACT TITLE

Başak BOZTOK ÖZGERMEN

Aksaray University, Faculty of
Veterinary Medicine

EFFECT OF LIMBAL STEM CELL THERAPY
IN CORNEAL HEALING

Resul NUSRETOĞLU

Yuksekova State Hospital,
Hakkari, Turkey

COMPARISON OF POLYPROPYLENE MESH
AND PRIMARY REPAIR OF LARGE
INCISIONAL VENTRAL HERNIAS OF THE
ANTERIOR ABDOMINAL WALL

Ece YİĞİT
Gökhan YILMAZ

İstanbul Medipol University

OBEZ HASTALARDA KİLO VERMENİN
SERUM LEPTİN DÜZEYİNE ETKİSİ

Resul NUSRETOĞLU
Hakan SARSILMAZ

Yüksekova State Hospital
General Surgery Clinic
Iğdır Bulut Hospital General
Surgery Clinic

BALONSUZ DİSEKSİYON İLE
LAPAROSKOPİK TOTAL
EKSTRAPERİTONEAL İNGUİNAL HERNİ
ONARIMI DENEYİMLERİMİZ

Senem ZUBAROĞLU
Erdinç EROĞLU
Mehmet ACIPAYAM

Kahramanmaraş Sütçü İmam
University

KORONER BYPASS OPERASYONU YAPILAN
KADIN HASTALARDA İKİ FARKLI
KARDİYOPLEJİ UYGULAMASININ (KAN
KARDİYOPLEJİSİ VE DEL – NİDO
KARDİYOPLEJİ) POSTOPERATİF ERKEN
DÖNEMDE ATRİYAL FİBRİLASYON
SIKLIĞINA ETKİSİ

Şeref DOKÇU
Mehmet Ali ÇAPARLAR

Ankara University
Faculty of Medicine
Surgical Oncology

AKUT APANDİSİT NEDENİYLE AMELİYAT
EDİLEN HASTALARIN KLİNİKOPATOLOJİK
VE HİSTOLOJİK SONUÇLARI

Samet ALŞAN
Aydemir KOÇARSLAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam
University

AÇIK KALP AMELİYATLARINDA
İNTRAOPERATİF LAKTAT DÜZEYİ VE
ORTALAMA KAN BASINCININ PERFÜZYON
SKORU PARAMETRESİ OLARAK
KULLANIMI

Emel ÖZTÜRK

Harran University
Faculty of Medicine

EFFECT OF QUERCET ON MCF7 CELL LINE

Tuba MERT

Medipol University
Pendik SUAM hospital

MEMEDE KLINIK BULGU VERMEYEN VE
MAMOGRAFI TARAMASI ILE SAPTANAN
MEME KITLELERI DENEYIMIMIZ

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
January 15-16, 2021

CONTENT
CONGRESS ID

I

SCIENTIFIC
COMMITTEE
PHOTO GALLERY
PROGRAM

II
III
IV

CONTENT

Authors

V

Title

No

Hilmi Kemal ALTUN

ZEMAHŞERÎ’NİN el-KEŞŞÂF ADLI ESERİNDE
SÜNNÎLERE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

Mulazim KHAN
Manzoor AHMAD

A RESEARCH REVIEW OF SHARIAH ISSUES IN
CONTEMPRARY BANKING AND ITS SOLUTION IN THE
LIGHT OF MODERN ISLAMICS SCHOLARS THOUGHTS
TO REMOVE OBSTACLES IN BANKING

Irshad ULLAH
Hafiz Abdul MAJEED

LAWS OF RESEARCH IN THE LIGHT OF HOLY QURAN

Tuba AKÇAY

THE PLACE OF UMAYYAD IN THE PATH OF
INSTITUTIONALIZATION IN THE HISTORY OF
ISLAMIC EDUCATION
RESEARCH STUDY ON WOMEN’S RIGHTS IN THE
LIGHT OF ISLAMIC TEACHINGS

Rehana KANWAL

RESEARCH STUDY ON WOMEN’S RIGHTS IN THE
LIGHT OF ISLAMIC TEACHINGS

Muhammad Suleman
NASIR
Abdul MAJEED

ROLE OF NATIONAL COMMISSION FOR HUMAN
DEVELOPMENT IN THE ELEVATION OF PRIMARY
EDUCATION IN THE SELECTED DISTRICTS OF
KHYBER PAKHTUNKHWA, PAKISTAN
NARRATORS ACCUSED OF SHIITES IN SUNAN ALTIRMIDHI

Hekim TAY

3

4

Rifat YILDIZ

Tahsin KAZAN

1

5
8
9

11

12

MÂVERDÎ’NİN MÜTEŞABİH KAVRAMINA YAKLAŞIMI
14

Abdolvahid SOOFİZADEH

RUSSIAN AND BRITISH SHARING PLANS ON THE
OTTOMAN AND QAJAR GOVERNMENTS IN THE GRIP
OF IMPERIALISM: ST. PETERSBURG AND REVAL
MEETINGS (1907-1908)
RUS CASUS I. V. VİTKEVİÇ’İN BUHARA EMİRLİĞİ
MİSYONU

18

Fatma Betül AYDEMİR

1987-1991 YILLARI ARASI TÜRK YURDU DERGİSİNE
GÖRE TÜRK CUMHURİYETLERİ

20

Tunay KARAKÖK
Murat ŞİMŞEK
Recep KONAŞ
Sonay SARIMEŞE

THE CONCEPT OF CRUSADES IN MEDIEVAL HISTORY
SOURCES

22

Selim Serkan ÜKTEN

www.artuklukongresi.org

Mardin, Turkey

16

ABSTRACT BOOK

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
January 15-16, 2021
Ferdinand KPOHOUE
Nathalie J. A. AGUESSY
Comlan Charles Antoine
AGBESSI
Kâmil Abdullah EŞİDİR
Serkan METİN

FROM DOUBLE- CONSCIOUSNESS TO ME-NESS: AN
EVERLASTING JOURNEY IN AFRICAN-AMERICAN
HISTORY?

24

TÜRKİYE DOMATES İHRACATININ YAPAY SİNİR
AĞLARI YÖNTEMİ KULLANILARAK TAHMİN
EDİLMESİ

25

Bahar FAİZ BOZ
Burcu ÇABUK

VİŞNE, HAVUÇ VE ELMA SULARI İLE HAZIRLANAN
PROBİYOTİK SOĞUK KAHVELERİN BAZI KALİTE
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
POİNTER IRKI BİR KÖPEKTE TRACHEADA
KARŞILAŞILAN YABANCI CİSİM OLGUSU

Eren POLAT
Eren POLAT

Esra Gül GÜNEŞ
İlayda ÖZTÜRK
Dilek ARDUZLAR KAĞAN

HİDROTERAPİ UYGULAMALARININ TEMEL İLKELERİ
VE KÖPEKLERİN CERRAHİ HASTALIKLARINDA
KULLANIMI
BAHARATLARIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİ VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ

27

29
30

31

Zeynep ŞİMŞEK

FERMENTE SEBZE ÜRÜNLERİNDEN TURŞUNUN
BESİNSEL ÖNEMİ

33

Ertan DOĞAN

ARDAHAN YÖRESİNDE SIĞIR BESİCİLİĞİNDE ÇAYIR
OTLARININ ÖNEMİ VE GÖRÜLEBİLECEK
MİKOTOKSİKOZİSE KARŞI BAZI ÖNERİLER

35

Abdullah TİRGİL

THE EFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE ON MENTAL
WELL-BEING FOR ADULTS

38

Elif KARAKÖSE
Yusuf BİLGE

ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMA YAŞANTILARI VE BİLİŞSEL
ÜÇLÜNÜN RUHSAL BELİRTİLER İLE İLİŞKİLERİNİN
İNCELENMESİ

39

Bilge ASLAN AÇAN

ROL BIRAKMA KURAMI PERSPEKTİFİNDEN GRUP
ÇALIŞMASININ YAŞLI BİREYLERİN BENLİK SAYGISI
VE SOSYAL UYUMUNA ETKİSİ

42

Ziya UYGUR
Hayrinisa DEMİRCİ BİÇER

UYUM ANALİZİ VE BİR UYGULAMASI

Saleha BIBI

IMPACT OF MAL-ADAPTIVE PARENTING STYLE IN
CONDUCT DISORDER: A CASE STUDY

45

Saleha BIBI
Aneela MAQSOOD

EVALUATING BURNOUT AMONG HEALTHCARE
PROFESSIONALS: AN APPLICATION OF JOB DEMANDS
–RECOURSES MODEL

46

Saleha BIBI
Amna KHALID

ROLE OF PERSONALITY TRAITS IN CAREER CHOICES:
A MINI REVIEW

47

Salih SAYGI

ACCURATE CALCULATION OF ELECTRON
CONCENTRATION IN QUANTUM WELLS BY USING
BINOMIAL EXPANSION THEOREM
AN ANALYTICAL TREATMENT TO THE CURRENT
FLOW OF THAT THE ELECTRONS FROM METAL INTO
SEMICONDUCTOR

Salih SAYGI

www.artuklukongresi.org

44

Mardin, Turkey

48

49

ABSTRACT BOOK

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
January 15-16, 2021
Salih SAYGI

INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF THE
QUANTUM STRUCTURE BY A SPECIFIC METHOD

Murat AKSEL

YÜZER İSKELE YAPILARINDA DALGA KAYNAKLI
HASARLARIN MATEMATİKSEL MODELLEME
YARDIMIYLA İNCELENMESİ: İSTANBUL ATAKÖY YAT
LİMANI ÖRNEĞİ
TRANSFORMATÖR YAĞI REFRAKTİF ENDEKSİ İLE
KIRILMA GERİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
ARAŞTIRILMASI
YAPIŞTIRICI KALINLIĞI VE YÜZEY
PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN YAPIŞTIRMA BAĞLANTISI
DAYANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Timuçin Emre TABARU
Şekip Esat HAYBER
Başar ALTINTAŞ
Tuncay KARAÇAY
Bülent ACAR
Şölen ZENGİN
Pınar MİÇ
Zahide Figen ANTMEN
Eren KOÇAK
Bülent ACAR
Tuncay KARAÇAY
Şehmus BADAY
Hüseyin GÜRBÜZ
Onur ERSÖZ
Ali ESER
Abdullah Erdal TÜMER
Mehmet Fatih KANOĞLU

Mehmet Fatih KANOĞLU

Mehmet DİKİCİ

Emine ŞAP

Yasin TUNÇKAYA

Yıldırım ÖZÜPAK

Yıldırım ÖZÜPAK

Hilal ÖZER
Umut ÇELİKOĞLU
Emine ÇELİKOĞLU
Önder İDİL

www.artuklukongresi.org

TİCARİ NİTELİKLİ KREDİ TALEPLERİNİN ÇOK
KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR LİTERATÜR
ÇALIŞMASI
SEÇİCİ LAZER ERİTME YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ 17-4
PH PASLANMAZ ÇELİK METAL PARÇALARIN
MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ KESİCİ
TAKIMLARLA AISI 1050 ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNİN
REGRESYON ANALİZİ
YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ŞİRKET DOKÜMANLARININ
SINIFLANDIRILMASI
İŞLETMELERDE SİLOLAŞMANIN ÖNÜNE
GEÇEBİLMEK İÇİN İŞ ROTASYONU UYGULAMALARI:
NBA ÖRNEĞİ
ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE POZİTİF
PSİKOLOJİK SERMAYE ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR
İNCELEME
HAVZA BAZLI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE STK
KATKISI VE CEKUD ÖRNEĞİ
TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN BAKIR
ANA MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELERİN AŞINMA
DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI
PERFORMANCE EVALUATION OF NITROGEN OXIDES
GAS PREDICTION SYSTEM IN CEMENTING PLANT
USING NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES
ANALYSIS
TRANSFORMATÖRDEKİ ANİ AKIMLARIN FEM İLE
ANALİZİ
ELEKTROMANYETİK VE TERMODİNAMİK
SİMÜLASYONLARDA GÜÇ TRAFOSU GEOMETRİSİ
BASİTLEŞTİRMELERİNİN ANALİZİ
LEPTOLYNGBYA BORYANA NIES-2135 ‘DAN
SENTEZLENEN GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİN
ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ

Mardin, Turkey

50

51

52

54

55

56

57

59
60

63

66

67

69

70
71

72

ABSTRACT BOOK

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
January 15-16, 2021
Ghanshyam BARMAN

MICROPLASTICS, IMPACTS AND ITS ABATEMENT

Gülin Feryal CAN
Ayşe Ceren TUTUŞ

TROMBOLİZ KATETER ÜRETİM SÜRECİNDEKİ
RİSKLERİN KEMIRA-M YÖNTEMİ İLE
ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Ayşegül SİPAHİ
Güler DARTAN

ATIK KIZARTMA YAĞLARINDAN GERİ DÖNÜŞÜMLE
SIVI SABUN ÜRETİMİ VE OLUŞAN ÜRÜNÜN HİJYEN
ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
DEVREK BASTONUNUN ALTERNATİF ÜRÜN
ÖNERİLERİYLE TURİZM AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

74

Şule KIYCI
Ferah ŞAVKAR

75

77

79

Dilara BAHTİYAR SARI
NEDİM YÜZBAŞIOĞLU

SLOVAKYA’DA EKOTURİZM: İLGİLİ LİTERATÜR
KAPSAMINDA BİR DERLEME ÇALIŞMASI

80

Dilara BAHTİYAR SARI
Gülbahar Nilüfer TETİK

DIŞ KAYNAK KULLANIMI: ANTALYA İLİNDE FAALİYET
GÖSTEREN SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE NİTEL
BİR ARAŞTIRMA

82

Vildan YILMAZ
Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR

ALANYA’NIN BİR MEDİKAL TURİZM DESTİNASYONU
OLARAK BAŞARIMININ BELİRLENMESİ

Tuncay ÖKTEM

OLYMPIC GAMES AND THEIR EFFECTS

84

86
Elif HASRET KUMCU
Makbule Hürmet ÇETİNEL

Neslihan TURAN
Yeşim DEMİRÖLMEZ
Şükrü ÇAVDAR
Haluk KORALAY
Nihat TUĞLUOĞLU
Gülnur ÇALIŞKAN
Ayşe Zeynep AZAK

Charchafa ILYES
Kimouche BILAL

THE RELATIONSHIP BETWEEN FIVE-FACTOR
PERSONALITY TRAITS AND SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP TENDENCY: THE CASE OF
UNIVERSITY STUDENTS
SOL JEL YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN Zn 0.95 Co 0.05 O
BULK YAPISININ DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ
MATEMATİK AKADEMİK BAŞARISI İLE MATEMATİK
ÖZ YETERLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE ON
BANK PERFORMANCE: EMPIRICAL EVIDENCE FROM
SAUDI ARABIA

88

90

91

93

YASEMİN SESLİ
Mehmet OKTAV

DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİNDE BASKI KALİTESİNE
ETKİ EDEN PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ

94

İsmail Doğan KÜLCÜ

HİPERELASTİK MODEL: YAPISAL DAVRANIŞI VE
SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ UYGULAMASI

96

Tülay ERİŞİR
Hilal KÖSE ÖZTAŞ

ÖKLİD UZAYINDA SUCCESSOR EĞRİLERİ VE
SPİNORLAR

98

Tülay ERİŞİR
Zeynep İSABEYOĞLU

ÖKLİD UZAYINDA MANNHEİM EĞRİLERİ VE
SPİNORLAR

100

Gamze VURAL

TEMEL FİNANSAL YATIRIM VARLIKLARI İLE PORTFÖY
SEÇİMİ: TÜRKİYE’DE UZUN DÖNEMLİ BİR
DEĞERLENDİRME

www.artuklukongresi.org

Mardin, Turkey

102

ABSTRACT BOOK

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
January 15-16, 2021
Gamze VURAL

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASININ GETİRİ
ÜSTÜNLÜĞÜ: KÜRESEL ENERJİ ENDEKSLERİNİN
ANAORMAL GETİRİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA
İLİŞKİN BİR ANALİZ
ERİŞKİN PNÖMOKOKSİK MENENJİT OLGULARININ
RETROSPEKTİF ANALİZİ

108

Halil Sezgin SEMİS

KOKSİKS KIRIĞI HASTALARIMIZDA TANI VE CERRAHİ
TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

110

Gülay AYDIN

NONVALVÜLER ATRİAL FİBRİLASYON NEDENİ İLE
YENİ ORAL ANTİKOAGÜLAN VEYA VARFARİN
KULLANAN COVID-19 LU HASTALARIN D-DİMER
DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
TRANSÜRETRAL GİRİŞİMLERDE SPİNAL ANESTEZİ,
EPİDURAL ANESTEZİ İLE TİVA’NIN PERİOPERATİF
HEMODİNAMİ ve POSTOPERATİF AĞRI, BULANTI,
KUSMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ONLİNE DİYET YAPAN VE DİYETİSYEN TAKİBİNDE
DİYET YAPAN BİREYLERİN DİYETE UYUMLARI VE
AĞIRLIK KAYIPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

113

Buket PALA MUTLU

İSKELETSEL SINIF III MALOKLÜZYONUN KAMUFLAJ
TEDAVİSİ: VAKA RAPORU

117

Oben DUMAN

DİYABETİK MİKROALBUMİNÜRİLİ HASTALARDA ACE
İNHİBİTÖRÜ VE KALSİYUM KANAL BLOKERİ SABİT
DOZ KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN NEFROPATİYE VE
SAĞ KALIMA ETKİSİ
LOCAL ASYMPTOTIC STABILITY ANALYSIS OF A NEW
ENDEMIC-EPIDEMIC MODEL WITH VARYING
INFECTIOUS AND RECOVERY PERIOD
THE RESULTS OF PHACUEMILSIFICATION SURGERY
WHICH WAS PERFORMED BY
TOPICAL ANESTHESIA
AND INTRACAMARAL LIDOCAIN
MASAL ÇEVİRİSİNDE KÜLTÜREL UNSURLARIN
AKTARIMI

124

YABANCI UYRUKLU ÇOCUKLARA MESLEKLER
KONUSUNUN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

126

Erdinç DOĞRU
A. İZZETTİN ELŞAĞEL

SURİYE LEHÇESİ ve TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ
DEYİMLERİN KARŞITSAL ANALİZİ

128

Dursun DEMİR

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERSİNİN ÖĞRENCİ
GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA
DEĞERLENDİRİLMESİ

Abdullah Umut PEKOK

Sedef TAVUKÇU ÖZKAN
Gülşen BOSNA

Serkan BENTLİ
Hande ÖNGÜN YILMAZ

Sümeyye ÇAKAN

Sebahattin TAŞKIRAN

Esra ULUŞAHİN
Öznur BAYIK

Faruk KAYMAN
Erkan AYDIN
Erkan AYDIN
Faruk KAYMAN

www.artuklukongresi.org

TÜBİTAK TARAFINDAN YAYINLANAN ANNA
MİLBOURNE’E AİT ESERLERİN MERAK VE KEŞFETME
ÖGELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ
ÖĞRENCİLERİN YAZMA ÇALIŞMALARINDA
YAPTIKLARI HATALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mardin, Turkey

105

111

115

119

121

122

130

132

134

ABSTRACT BOOK

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
January 15-16, 2021
Fatma KARACA TURHAN
Osman TURHAN

EVIDENTIALITY IN TURKISH: LITERATURE REVIEW

Fatma KARACA TURHAN
Osman TURHAN

USING TRANSLATION AS A FOREIGN LANGUAGE
LEARNING STRATEGY

137

Hamdullah OKAY

CEMİL KAVUKÇU’NUN ROMANLARINDA BİYOGRAFİK
YANSIMALAR

138

Mehmet ÖZENÇ

OKUMA VE YAZMADA GÜÇLÜK ÇEKEN ÖĞRENCİLER
İÇİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜDAHALELERİ

140

136

Ayşe AYGÜN
Mustafa YEŞİLYURT

İLKOKUL 3. SINIF ÖĞRENCİLERİN MEYVE VE
SEBZELERİ YETİŞTİKLERİ ORTAMLARA GÖRE
TANIMALARI

Emine KOCABIYIK

İLKOKUL ÇOCUKLARINA HiKAYE ANLATIMININ
KALICILIĞININ BELIRLENMESI

144

Gülüzar ÜNAL
Mustafa YEŞİLYURT

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ZIT(KARŞIT)
ANLAMLI KELİMELERİN ÖNEMİ

146

Zeynep İŞMARCI
Mustafa YEŞİLYURT

DAVRANIŞÇI VE YAPILANDIRMACI ÖĞRETIMIN
ONLUĞA YUVARLAMA KONUSUNDA ÖNEMI

149

Şengül ÇAĞLAR PERÇİ
Mustafa YEŞİLYURT

GELENEKSEL VE İNTERAKTİF EĞİTİMİN MATEMATİK
DERSİNDE SAATLER KONUSUNDA ETKİSİ

153

Yakup YENİCEKALE

HİKÂYE HARİTASI YÖNTEMİNİN İLKOKUL 3.SINIF
ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİ
DÜZEYLERİNE ETKİSİ

156

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ MEZUN İZLEME ÇALIŞMASI

158

MARDİN ARTUKLU MİMARİSİNDE YAPI-TAÇ KAPI
İLİŞKİSİ

160

HOLLYWOOD VE TÜRK SİNEMASINDA BEDENSEL
ENGELLİLİK TEMSİLLERİ

162

TÜRK SİNEMA VE TELEVİZYON FİLMLERİNDEKİ
KARAKTERLERİN MİTOLOJİK KÖKENLERİ

164

Betül ALATLI
Begüm CANASLAN AKYAR
Erdal KÜÇÜKER
Mervan YAVUZ
İremcan GÜNGÖR
Mehmet ARSLANTEPE

142

Elif NUYAN

SİNEMA SANATI VE RUDOLPH ARNHEİM

Ahmet DİNÇ

SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA
TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ (IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ)

167

Merve ÖZKAYA
Nursan KORUCU TAŞOVA

GRAFİTİNİN KAMUSAL ALANDAN(SOKAKTAN) SERGİ
ALANLARINA KAYMASI YAKLAŞIMI

168

Rehana KANWAL

THE RESEARCH STUDY OF THE PROPHET’S METHODS
AND TECHNIQUES USED IN INTERFAITH DIALOGUE

170

TERRORISM IN MODERN TIMES AND ITS SOLUTION
IN THE LIGHT OF SEERAT NABVI (P.B.U.H)

171

Rehana KANWAL

www.artuklukongresi.org

Mardin, Turkey

166

ABSTRACT BOOK

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
January 15-16, 2021
Betül OK ŞEHİTOĞLU
Hanife AKSARAY

TÜRK TOPLUM YAPISININ KATALİZÖRÜ OLARAK
GÖÇMEN KİMLİĞİ

172

Işıl Egemen DEMİR

BİREYSEL BAŞVURU KARARININ SINIR DIŞI ETME
DÜZENLEMESİNE ETKİSİ

174

Muhammet FIRAT

KENTSEL YAŞAM VE SUÇ KORKUSU
176

Muhammad FAROOQ

THE NABWI (S.A.W) PRINCIPLES OF UPBRINGING
AND MODERN WORLD

Mehmet Cafer ŞAKAR

SİSTEM VE YAŞAM DÜNYASI GERİLİMİNDE HUKUK

178

179
Mehmet Cafer ŞAKAR

POLİTİK MAKRO ÖZNENİN MEŞRU KÖKENİ

Mehmet TAYANÇ

GELENLER NE GETİRİR: GÖÇ VE TOPLUMSAL HAFIZA
BAĞLAMINDA KENT KİMLİĞİNİ OKUMAK

181

Senanur ÖNDER
Sinan YALÇIN
Ahmet Ragıp ÖZPOLAT

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL ADALET,
ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

183

Ecem TORAMAN
Sinan YALÇIN
Ahmet Ragıp ÖZPOLAT

ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGISI, ÖRGÜTSEL POLİTİKA
ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK
BİR ARAŞTIRMA

Hanife AKSARAY
Betül OK ŞEHİTOĞLU

KİRACILARIN MEKAN AİDİYETİ: KONYA ÖRNEĞİ

Sani Inusa MILALA
Bala ISHIYAKU
SHUAIBU H MANGA
Victor MARKUS

CENTRALIZATION OF PROPERTY MARKET VIA
DIGITALIZED CONTEMPORARY MODE: AN
IMPERATIVE FOR RELIABLE, EFFICIENT AND
EFFECTIVE MEDIUM FOR, EFCC AND FBI TO DICTATE
REAL ESTATE CORRUPTION RELATED CASES

Engin BÜYÜKÖKSÜZ
Atılgan ERÖZKAN
Şengül İLKAY

ÖZ-ŞEFKAT ÖLÇEĞI-KISA FORMU (ÖŞÖ-KF): YETIŞKIN
TÜRK ÖRNEKLEMI ÜZERINE GEÇERLIK VE
GÜVENIRLIK ÇALIŞMALARI

190

Kemal SEZGİN
Sezgin Aygün

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UÇUCU ORGANİK
BİLEŞİKLERİN ÖLÇÜLMESİ VE İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

191

Sani, M. S.
Ibrahim, A.H.
Salihu, A.K.
Farooq, M.A.
Garba, S. N
Yunusa, A.

QUALITATIVE EXPLORATION OF ROUTINE
CHILDHOOD IMMUNIZATION SERVICES IN
KONTAGORA LOCAL GOVERNMENT AREA, NIGER
STATE, NIGERIA

Sani Mohammed SANI
Kamilu ABDULLAHI
Sani Dalhat KHALID
Murtala Hassan HASSAN
Ibrahim Abdullahi
HARUNA

EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON INSULIN
THERAPY ON DIABETICS’ PATIENTS’ QUALITY OF
LIFE IN TERTIARY HEALTH CARE FACILITIES IN
JIGAWA STATE

www.artuklukongresi.org

180

185

187

Mardin, Turkey

189

193

194

ABSTRACT BOOK

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
January 15-16, 2021
Tolga ERKAN

AMBALAJIN YENİDEN KULLANIMI

195

Hatice KALFAOĞLU
HATİPOĞLU

SPRAWL AND HYBRIDISATION OF BEYTEPE VILLAGE:
IN-BETWEEN RURAL AND URBAN

SANI INUSA MILALA
IBRAHIM INUSA

THE BOKO HARAM INSURGENT A WHEEL DRIVER
FOR CHILDREN SCHOOL OUT DROP IN BORNO STATE
OF NIGERIA

198

Tuğçe ERSOY CEYLAN

SOĞUK SAVAŞ SONRASI FENOMENİ OLARAK İSRAİLHİNDİSTAN İLİŞKİLERİ: “STRATEJİK ORTAKLIĞIN”
İMKANLARI VE KISITLARI

199

197

Şeyhmus DEMİR
Mutlu SESLİ

KÜRESELLEŞME VE ÇOĞUL KİMLİKLER

Şeyhmus DEMİR

SOSYOEKONOMİK KİMLİKLERİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER VE ARALARINDAKİ İLİŞKİ: MARDİN İLİ
ÖRNEĞİ

203

TÜKETİM TOPLUMUNDA ÇOCUK VE TÜKETİCİ
ÇOCUKLAR

204

Mehmet TAN
Figen KIZIL
Mustafa Cem
BABADOĞAN

201

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRETİM
PROGRAMLARI BOLOGNA SÜRECİ BİLGİ
PAKETLERİNİN KALİTE SÜREÇLERİ BAĞLAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ

İbrahim ARSLAN
Yusuf BOZGEYİK
İlyas BAYAR

İBNİ HALDUN VE EKONOMİ POLİTİKALARI

Ahmet İNCEKARA
Ahmet Hamdi YANIK

EKONOMİK GÜVENLİK ENDEKSİ: TÜRKİYE VE 14
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKESİ ÜZERİNDEN BİR
DEĞERLENDİRME
DİJİTAL OYUN OYNAMA PRATİĞİNDEN OYUN İZLEME
DENEYİMİNE: TWITCH KULLANICILARI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA

Özge UĞURLU AKBAŞ

Yeliz KUŞAY

206

208

210

213

HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN DİJİTAL
PLATFORMLARDA İÇERİK ÜRETİMİ

215

İbrahim DAĞLI
Levent KÖSEKAHYAOĞLU

SKILL-BIASED TECHNOLOGICAL CHANGE AND JOB
POLARIZATION: EVIDENCE FROM THE TURKISH
LABOR MARKET

217

Başak BOZTOK
ÖZGERMEN

EFFECT OF LIMBAL STEM CELL THERAPY IN
CORNEAL HEALING

Resul NUSRETOĞLU

COMPARISON OF POLYPROPYLENE MESH AND
PRIMARY REPAIR OF LARGE INCISIONAL VENTRAL
HERNIAS OF THE ANTERIOR ABDOMINAL WALL

220

OBEZ HASTALARDA KİLO VERMENİN SERUM LEPTİN
DÜZEYİNE ETKİSİ

222

Ece YİĞİT
Gökhan YILMAZ

www.artuklukongresi.org

Mardin, Turkey

218

ABSTRACT BOOK

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
January 15-16, 2021
Resul NUSRETOĞLU
Hakan SARSILMAZ

BALONSUZ DİSEKSİYON İLE LAPAROSKOPİK TOTAL
EKSTRAPERİTONEAL İNGUİNAL HERNİ ONARIMI
DENEYİMLERİMİZ

Senem ZUBAROĞLU
Erdinç EROĞLU
Mehmet ACIPAYAM

KORONER BYPASS OPERASYONU YAPILAN KADIN
HASTALARDA İKİ FARKLI KARDİYOPLEJİ
UYGULAMASININ (KAN KARDİYOPLEJİSİ VE DEL –
NİDO KARDİYOPLEJİ) POSTOPERATİF ERKEN
DÖNEMDE ATRİYAL FİBRİLASYON SIKLIĞINA ETKİSİ

Şeref DOKÇU
Mehmet Ali ÇAPARLAR

AKUT APANDİSİT NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN
HASTALARIN KLİNİKOPATOLOJİK VE HİSTOLOJİK
SONUÇLARI

Samet ALŞAN
Aydemir KOÇARSLAN

AÇIK KALP AMELİYATLARINDA İNTRAOPERATİF
LAKTAT DÜZEYİ VE ORTALAMA KAN BASINCININ
PERFÜZYON SKORU PARAMETRESİ OLARAK
KULLANIMI

Emel ÖZTÜRK

EFFECT OF QUERCET ON MCF7 CELL LINE

Tuba MERT

MEMEDE KLINIK BULGU VERMEYEN VE MAMOGRAFI
TARAMASI ILE SAPTANAN MEME KITLELERI
DENEYIMIMIZ

ATAKISHIYEVA Yaman
Yusif kizi
ABUSHOVA Ayten Rahib
kizi

www.artuklukongresi.org

ANTAGONISTIC ACTIVITY OF BACTERIA P. BACILLUS
IN RELATION TO DOMINANT ROOT-INHABITING
PATHOGENS OF VEGETABLE CROPS ISOLATED ON
THE TERRITORY OF BELARUS AND AZERBAIJAN

Mardin, Turkey

224

226

228

231

234

236

237

ABSTRACT BOOK

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

ZEMAHŞERÎ’NİN el-KEŞŞÂF ADLI ESERİNDE SÜNNÎLERE YÖNELİK
ELEŞTİRİLERİ
Ar. Gör. Dr. Hilmi Kemal ALTUN
Adıyaman Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı
Orcid ID: 0000-0002-3583-5142
ÖZET
Zemahşerî, Mu‘tezilî kelâm ekolünün son temsilcilerinden birisidir. Zemahşerî’nin başta
tefsiri olmak üzere yazdığı diğer eserleri, müellifin mezhebî aidiyetine/taassubuna rağmen
hemen her fırka tarafından hüsn-i kabul görmüştür. Zira Zemahşerî’nin itikatta Mu‘tezilî
olması, eserlerine belirgin bir şekilde yansımıştır. Başta Keşşaf olmak üzere düşünce ağırlıklı
eserlerine bakıldığında müellifin sergilediği propagandist ruh halinin ve ideolojik yaklaşımın
izleri açıkça görülür. Bu itibarla Zemahşerî’nin ait olduğu mezhebi savunma refleksiyle özellikle belli hususlarda- eleştiri oklarını muhaliflerinin üzerine yönelttiği zâhirdir. Muhalif
gruplar denilince de fırkalar açısında Şiîleri ve Sünnîleri; dinin algılama biçiminin eleştirisi
açısından da tasavvuf ehlini ve bâtınîleri saymak mümkündür.
Bu çalışmamızda Zemahşerî’nin özellikle “mücbire”, “kaderiyye,” “haşeviyye,” “nevâbitler,”
“kendilerinin sünnet ehli olduğunu iddia ederek kendi hevalarını sünnet olarak adlandıran
güruh,” “sözde hak üzere olduklarını iddia edenler” gibi kavram ve ithamlarla andığı
sünnîlere yönelik tenkitleri konu edilecektir. Zemahşerî’nin eserlerinde İmam Mâtüridî’den ve
Mâtüridîlikten hiç söz etmemesi câlib-i dikkattir. Yalnız Mu‘tezilî terminolojide “Eş‘arîler”
nitelendirmesinin Mâtüridîlere ve Eş‘arîlere tekabül ettiği bilinmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mu‘tezile, Ehl-i sünnet, Zemahşerî, el-Keşşâf.

ZAMAKHSHARI'S CRITICISM OF SUNNIS IN HIS WORK AL-KASHSAF
ABSTRACT
Zamakhshari, who is himself a dark mu'tazilite, was accepted not only by Mu'tezile but also
by other factions with his other works, especially his Tafsir. However, the fact that
Zamakhshari is a Mu'tazilite in faith is clearly reflected in his works. If you look at the
weighted works of thought, especially the Monk, the traces of a propagandist mood and
ideological approach are clearly visible. In this respect, it is seem that the author directs the
arrows of criticism on his opponents with the reflex of defending the sect to which he
belongs-especially on certain issues. It is also possible to count Shiites and Sunnis in terms of
factions, and Sufizm in terms of criticism of the way religion is perceived.

www.artuklukongresi.org

1

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

In this study, Zamakhshari's criticisms of Sunnis, especially those who refer to them as
“mujbira”, “Kadariyya”, “hashaviyya”, “navabites”, “the people who call their own desires
Sunnah, claiming that they are Sunnah,” “those who claim to be about the right”, will be
discussed.
Key words: Mu'tazilite, Ahl al-Sunnah, Zamakhshari, Al-Kashsaf.
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A RESEARCH REVIEW OF SHARIAH ISSUES IN CONTEMPRARY BANKING
AND ITS SOLUTION IN THE LIGHT OF MODERN ISLAMICS SCHOLARS
THOUGHTS TO REMOVE OBSTACLES IN BANKING

Mulazim KHAN
Gomal University, Dera Ismail Khan
Dr. Manzoor AHMAD
Islamiat Department Gomal University
ABSTRACT
All the praises and thanks for Allah and all greetings upon our Holy Prophet Muhammad
(SAW).Currently banking are knowledgeable of interest in the whole world. When concept of
bank comes in the mind of any Muslim, so there are several forms of interest come in his
mind. He hates absolutely bankruptcy because Allah says:
َّ َوأ َ َح َّل
)275:الربَا۔۔۔الخ (البقرۃ
ِّ َّللاُ ْالبَ ْي َع َو َح َّر َم
Allah has forbidden the interest and declared the trade as lawful.
So In this research article, a form of banking will be offered by which it will be helped to
clean cursing of interest and will be able to work so pure commercial based purposes. This
research article will envisage the following cardinal points about contemporary Islamic
banking:

(1) What does Islamic banking means?
(2) How can we use the golden principles of Islamic business Partnership) (المضاربهand
clean the banking from interest?
(3) What are issues in contemporary Islamic banking?
(4) What is solution to solve these issues in the light of Quran, Sunnah and the Islamic
Fiqh?
Key words: Prophet, Quran, Sunnah, Islamic Fiqh, issues, Islamic banking contemporary
banking, interest, trade, business, commerce, Islamic business Partnership) (المضاربهetc.
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LAWS OF RESEARCH IN THE LIGHT OF HOLY QURAN
Irshad ULLAH
Department of Islamic Studies & Arabic, Gomal University D.I.Khan
Dr Hafiz Abdul MAJEED
Department of Islamic Studies & Arabic, Gomal University D.I.Khan
ABSTRACT
The Holy Quran is a complete and last book descended from Allah for guidance of human
being. This book comprises the solution for problems in all departments of life. The Holy
Quran is not only a collection of a few prayers and practices but it also encloses the lasting
and everlasting achievements of this world and the life after death. Where the Quran has
determined the paths and scales of guidance of human beings, it has also stated the laws and
principles for living life.
Laws of research has also been narrated among the laws and principles given by the Holy
Quran. The Quran guides towards reality and describes comprehensive and solid principles
regarding research.
Allah says in the Noble Quran,
“O you who have believed, if there comes to you a person with information, you must
investigate it well.”
To believe or tell news without researching is a great mistake which generates many more
mistakes. Therefore the Holy Quran has prohibited the transmission without research and it
has made it essential to reach the base of facts before taking an action. Moreover, the Quran
advises to avoid haste, to consult the knowledgeable, and to reach authenticity of any news
and information.
“Research” means to know the reality, to investigate or to prove the fact. Human life is an
abode of problems and matters. To solve these problems, one must investigate fully and
amend the matters. In this essay, it will be try to explain how the Quran guides about the laws
of research.
Keywords: Researh, Laws, Quran, Reality, Facts,Information.
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İSLAM EĞİTİM TARİHİ’NDE KURUMSALLAŞMA YOLUNDA EMEVÎLERİN
YERİ
Arş. Gör. Tuba AKÇAY
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim
Dalı
Orcid ID: 0000-0002-0106-8109
ÖZET
İslam Eğitim Tarihi’nde eğitimin kurumsallaşması, Abbasîler döneminde Beytü’l Hikme’nin
açılması ile başlamıştır. İslam tarihinde birçok kurumsal adımda adından söz ettiren Abbasî
Devleti, daha ilk dönemlerinde Beytü’l Hikme ile eğitim sahasında da yer almıştır. Abbasî
devleti döneminde söz konusu olan bu gelişmeler bir ağaç ise, Emevîler bu ağacın fidan
olarak toprağa dikildiği dönemdir. Bu yüzden İslam Eğitim Tarihi içerisinde eğitim ve
öğretim yapan kurumları sağlıklı değerlendirebilmek açısından, bu kurumlara kaynaklık eden
olaylara ve olgulara değinilmelidir. İşte Emevîler de bu akış içerisinde kurumsallaşma
sürecinin neden ve sonuçlarını kendisinde barındıran önemli bir dönem olma özelliğine
sahiptir.
Emevîler, dört halife döneminden hemen sonra yönetimi devralmış doksan yıllık bir sürecin
siyasi adıdır. Hz. Peygamber döneminden alınan geleneği, taptaze yaşatan dört halife
döneminin ardından, çeşitli siyasi bunalımlardan sonra doğan Emevîler dönemi, İslam
Tarihi’nde peygamberden sonra toplumsal değişimlere bağlı olarak alışılagelmiş gelenekte
değişimlerin başladığı bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu değişimler pek tabii olarak
eğitim sahasını da etkilemiştir. Bu dönemde Hz. Peygamber ve dört halife dönemlerine ek
olarak yeni öğretim kurumları ortaya çıkmış ve öğretim mescid dışına çıkmaya başlamıştır.
Bu dönemde kendisinden önceki geleneğe ek olarak saraylar, kütüphaneler ve edebiyat
salonları bir eğitim-öğretim yeri olarak kullanılmaya başlanmıştır. Emevîler dönemi, ilimlerin
sınırlarının da belirlenmeye başladığı bir dönem olmuştur. Örneğin, tefsir ve megazî ilimleri,
hadis ilminden ayrılarak müstakil bir alanda faaliyet göstermeye başlamışlardır. Kelam
ilminin tohumları, Hasan Basrî ve Vasıl b. Ata ile birlikte bu dönemde atılmıştır. Bu dönemde
hadis, tefsir ve fıkıh gibi dini ilimler, Mekke ve Medine’den biraz daha uzaklaşarak Basra ve
Kûfe’ye taşınmıştır. Mekke ve Medine ise bu dönemde daha çok müzik ve edebiyat gibi
sanatsal ilimlerle anılan merkezler olmuşlardır. Ayrıca Buhara fethedilerek, ilmin ve eğitimin
merkezleri arasında yerini almıştır. İlmin merkezi olarak sayılan şehirlerdeki faaliyetlerle
birlikte İslam toplumuna ilk defa pozitif ilimler girmeye başlamıştır. Bu dönemde çok
profesyonel çalışmalar olmasa da Müslümanlar, kimya ve felsefe ilimleriyle ilgilenmeye
başlamışlardır. Ders halkalarında öğrenilen ve genelde ezbere dayalı olarak yürütülen dini
ilimler, kısmi olarak yazıyla kayda geçirilmeye başlanmıştır.
Emevîler Dönemi fetihler, kurumsallaşma ve sonraki dönemlere bıraktığı etkiler bakımından
İslam Eğitim Tarihi içerisinde siyasal gelişmelerin olumsuz etkisine kapılmadan objektif bir
bakış açısıyla üzerinde durulması gereken önemli dönemlerden biridir. Çünkü bu dönem,
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İslam eğitiminin gelişimini anlamak açısından içinde yol gösterici durumları
barındırmaktadır. Saptanan özellikleri ile itibariyle de Emevîler Dönemi’ndeki eğitim
faaliyetleri “geçiş dönemi” olarak nitelendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, İslam Eğitim Tarihi, Emevîler, Kurumsallaşma

THE PLACE OF UMAYYAD IN THE PATH OF INSTITUTIONALIZATION IN THE
HISTORY OF ISLAMIC EDUCATION
ABSTRACT
The institutionalization of education in the History of Islamic Education started with the
opening of Beytu'l Hikmah during the Abbasid period. The Abbasid State, which has made a
name for itself in many institutional steps in the history of Islam, also took part in the field of
education with Beytu'l Hikmah in its early periods. If these developments in the Abbasid
period are a tree, the Umayyads are the period when this tree was planted in the ground as a
sapling. Therefore, in order to be able to evaluate the institutions that provide education and
training in the History of Islamic Education, the events and facts that are the source of these
institutions should be mentioned. The Umayyads also have the characteristic of being an
important period that contains the causes and effects of the institutionalization process within
this flow.
The Umayyads are the political name for a ninety-year period that took over the
administration immediately after the four caliphs. The Umayyad period, born after various
political crises, after the four caliphs that kept the tradition taken from the Prophet
Mohammed's period alive, it appears as a process in which changes in the customary tradition
started due to social changes after the prophet in the history of Islam. In this period, in
addition to the periods of the Prophet Mohammed and the four caliphs, new educational
institutions emerged and teaching began to move out of the mosque. In this period, in addition
to the tradition before it, palaces, libraries and literature halls started to be used as an
education and training place. The Umayyad period was a period in which the boundaries of
science began to be determined. For example, the sciences of tafsir and megazi separated
from the science of hadith and started to operate in a separate field. The seeds of the science
of kalam were sown with Hasan Basri and Vasil b. Ata in this period. In this period, religious
sciences such as hadith, tafsir and fiqh moved away from Mecca and Medina to Basra and
Kufa. Mecca and Medina, on the other hand, became centers of artistic sciences such as music
and literature. In addition, Bukhara was conquered and took its place among the centers of
science and education. Positive sciences started to enter the Islamic society for the first time
with the activities in the cities considered as the center of science. Although there were not
many professional studies in this period, Muslims started to be interested in chemistry and
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philosophy. The religious sciences learned in lecture circles and generally based on rote have
started to be recorded partially in writing.
The Umayyad Period is one of the important periods that should be dwelled upon with an
objective point of view in terms of conquests, institutionalization and its effects on the
following periods, without being affected by the negative effects of political developments in
the History of Islamic Education. Because this period contains guiding situations in terms of
understanding the development of Islamic education. Educational activities in the Umayyad
Period should be described as "transition period" with their identified characteristics.
Keywords: Religious Education, History of Islamic Education, Umayyads,
Institutionalization
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RESEARCH STUDY ON WOMEN'S RIGHTS IN THE LIGHT OF ISLAMIC
TEACHINGS
Rehana KANWAL
Department of Islamic Studies, National College of Business Administration and Economics
Lahore, Pakistan
ABSTRACT
History testifies that women were oppressed for a long period of time. Greece, Egypt, Rome,
India, in every nation and in every continent, women were tyrannized. They were treated like
animals. Men would buy and sell the women to fulfill their own pleasures of life. The Arabs
even considered the women a cause of shame and used to bury the young girls alive. In India,
a woman whose husband died was burnt together with the dead body of the husband. The
monastic religions considered a woman to be a source of sin. She was deemed as an obstacle
to the spiritual development. No social status was given to the women in most of the world's
civilizations. They did not even have economic and political rights.
Islam not only gave women the right to survive but also determined their status as a mother,
daughter, wife and sister. By confirming their religious, social, economic, legal, political and
administrative role, Islam guaranteed their rights. As a result, a civilization was created in
which women were considered an important part of the society. Women were regarded an
equal sharer of all the blessings, dignity and honour bestowed upon the mankind. The Prophet
 ﷺelevated women to the highest possible level of dignity and greatness. He invited women to
the worship of Allah so that they achieve eminence among all the creatures and become a
great masterpiece of nature with whom no creature can compete.
The women were also entitled to the rights of dower, alimony, respect and honor. As mothers,
they were conferred a great status and paradise was laid under their feet. The obedience of
one’s mother was made the source of success in this world and the hereafter. Islam instructed
to make sure a proper upbringing and education for women as daughters. It acknowledged
their right of property and intervention in this right was held to be unlawful. It set the stoning
and other adultery punishments for criminals in order to protect chastity and honour of
women. For the first time in the history of religions, their testimony was acknowledged as
rightful. They were allowed to preach the religion of Islam.
The importance of women's rights in the foundation of the modern Muslim state is
recognized as true, provided that the establishment and provision of the rights are in
accordance with the Islamic teachings. In this article, women’s rights will be described in the
light of Islamic teachings under the following headings:
The importance of women's rights
Women’s right to inheritance
Right to marriage, dower and divorce
Right to modern education
Part of women in jobs
Right to freedom of speech
Keywords: Women’s rights, right to inheritance, right of dower, alimony, marriage, divorce.
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KASITLI TERKİ DURUMUNDA NAMAZIN KAZÂ EDİLEBİLME MESELESİ
Rifat YILDIZ
University of Muş Alparslan, Faculty of Islamic Sciences, Department of Fiqh
Orcıd ID: 0000-0002-3126-7854

TEZÖ
Namaz ibadeti İslam dininin temel şartlarından ikincisini oluşturmaktadır. Bu nedenle Hz.
Peygamber namazı dinin direği olarak nitelendirmiştir. Ayrıca Kur’ân’da namaz ibadeti
vakitleri olan belirli bir ibadet olarak nitelendirilmekte ve farz olan namazların belirlenen
vakitlerde kılınması buyurulmaktadır. Dolayısıyla namazın mükellefler tarafından zamanında
gerekli rükün ve şartlarına riayet edilerek ifa edilmesi gerekmektedir. Namaz ibadetinin
zamanında, gerekli rükün ve şartlara uyularak yerine getirilmesi mükellef açısından önem arz
etmektedir. Farz namazların mükellefler tarafından zamanında ifa edilememesini mazur
gösteren durumlar ile geçerli olarak kabul edilen mazeretlerin neler olduğu fakihler arasında
tartışmalı bir meseledir. Geçerli bir özür nedeniyle farz namazların belirlenen vakitte ifa
edilememesi durumunda sorumluluktan kurtulmaları için mükelleflerin neler yapması
gerektiği hususunda fakihler genelde görüş birliğine varmış bulunmaktadırlar. Buna mukabil
kasten farz namazlarını zamanında kılmayan kimselerin sorumluluklarının neler olduğu ve
yapmış oldukları yanlışı nasıl telafi edebilecekleri hususunda ise fakihler arasında görüş
ayrılığı bulunmaktadır. Bu sebeple farz namazlarını kasten vaktinde ve gereği gibi ifa
etmeyenler konusunda fıkıh literatüründe oluşan tartışmaların, görüş ayrılıklarının ve görüş
ayrılıklarına gerekçe olarak sunulan delillerin tespit edilmesi, konunun açıklığa
kavuşturulması açısından önem arz etmektedir. Ayrıca bazı fakihlere konuyla ilgili olarak
kendilerinin dile getirmedikleri bazı görüşler yanlış bir şekilde isnad edilmektedir. Bundan
dolayı, çalışmada namazı kasten terk edip vaktinde gereği gibi edâ etmeyenlerin durumuyla
ilgili hususlar fakihlerin yazmış oldukları eserlerden araştırılıp tespit edilmeye çalışılacaktır.
Yanı sıra konuyla ilgili farklı görüşler ve gerekçeleri aktarılmaya çalışılacak ve nihayetinde
de konuyla ilgili bu farklı görüşlerin bir değerlendirmesi yapılacaktır. Buna ek olarak, şayet
bazı fakihlere kendilerinin ileri sürmediği ve dile getirmediği görüşler isnad edilmişse onlar
da tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu çalışmada yapılan araştırma ve incelemelerde genel
olarak fıkıh ekollerine mensup fakihlerin temel eserlerinden faydalanılacak, gerek görülmesi
halinde temel olarak görülmeyen temel eserlere de müracaat edilecektir. Şayet bazı fakihlerin
konuyla ilgili görüşleri günümüz araştırmacıları tarafından da yanlış bir şekilde tespit edilip
aktarılmışsa, bunlar da tespit edilip nakledilecektir.
Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, İbadet, Namaz, Edâ, Kazâ.
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THE ISSUE OF PERFORMING QADA SALAH IN CASE OF ABANDONING
DELIBERATELY
ABSTRACT
Salah is the second of the pillars of the religion of Islam. Therefore, the Prophet Muhammad
describes salah as the backbone of the religion. In addition, in the Quran, salah is defined as a
specific worship of certain times and it is stated that the fardh salahs have to be performed at
these specified times. Thus, salah must be performed by the mukallafs in a timely manner by
obeying the necessary pillars and conditions. It is of great significance for the mukallaf to
pray the salah by obeying the principals and foundations and on time. What the situations that
justify the failure of performing fardh salahs on time and the valid excuses are constitute a
controversial issue among the faqihs. Faqihs generally agree on what must be done for the
mukallafs to avoid responsibility in case of not being able to perform the fardh salahs on time
due to a valid excuse. On the other hand, there are differences of opinion (ikhtilafs) among the
faqihs about what the responsibilities of those who deliberately do not pray their fardh salahs
on time are and how they can compensate for their mistakes. For this reason, it is important to
identify the arguments, differences of opinion occurring and the dalils presented as a reason
for the ikhtilafs in the fiqh literature about those who intentionally do not perform their fardh
salahs on time and properly for clarifying the issue. In addition, some opinions are wrongly
attributed to some faqihs who did not state them. Hence, in this study, the issues related to the
situation of those who abandon salahs deliberately; who do not pray their salahs on time
properly will be investigated from the works written by the faqihs. Besides, efforts will be
made to convey the different opinions (ikhtilafs) on the subject and their justifications and
ultimately, an evaluation of the different views on the issue will be made. Furthermore, if
views not put forward and or expressed by them have been attributed to some faqihs, they will
also be tried to be determined. In the researches and examinations to be carried out in this
study, the basic works of the faqihs of the fiqh schools will be utilized and, if deemed
necessary, the basic works that are not considered as basic will also be applied. If the views of
some faqihs on the subject are incorrectly determined and conveyed by today's researchers,
they will also be determined and reported.
Keywords: Islamic Law, Worship, Salah/Prayer, Pray, Qada.
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ROLE OF NATIONAL COMMISSION FOR HUMAN DEVELOPMENT IN THE
ELEVATION OF PRIMARY EDUCATION IN THE SELECTED DISTRICTS OF
KHYBER PAKHTUNKHWA, PAKISTAN
Muhammad Suleman NASIR
Department of Islamic Studies and Arabic, Gomal University, Dera Ismail Khan, Pakistan
Abdul MAJEED
Department of Education, Qurtuba University, Dera Ismail Khan, Pakistan

ABSTRACT
The purpose and aim of the National Commission for Human Development (NCHD) are to
develop the opportunity of struggles through the government of Pakistan in safeguarding the
effective delivery of communal services. It notices human advancement as a procedure of
expanding selections, structuring capabilities and inspiring contribution of societies at the
grassroots. To confirm this, the National Commission for Human Development (NCHD) is
focused on supporting the government sector, civil society groups and the local organizations
in the areas of education. The main purpose of this article is to evaluate the role of NCHD in
the advancement of the primary level of education in Khyber Pakhtunkhwa (KPK), Pakistan.
All Government boys’ primary school teachers and NCHD staff members constituted the
population of this study. The study’s sample was taken from the four randomly chosen
districts (Bannu, Lakk Marwat, Karak and Dera Ismail Khan) of KPK province. The data was
collected from 200 teachers and 100 staff members from NCHD staff through a questionnaire
using a simple random sampling technique. Mean, Standard Deviation and t-test were used to
examine the data. It is inferred that the NCHD was playing its active role in increasing
enrollment and in reducing the dropout in the schools at the primary level. It was also
concluded that advanced plans of NCHD are meaningfully promoting primary education in
Khyber Pakhtunkhwa. This study recommends that NCHD should organize extra training
workshops and talks for teachers at primary level concerning the student’s assessment for
better education and to make them updated and skilled.
Keywords: Provision of Social Services, Participation of Communities, Promotion of
Primary Education.
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TİRMİZÎ’NİN SÜNEN’İNDE ŞİÎ OLMAKLA İTHÂM EDİLEN RAVİLER
Dr. Tahsin KAZAN
Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Orcid ID: 0000-0002-7675-9000
ÖZET
Hadisler, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) söz, fiil ve takrirlerinden oluşmaktadır. İsnad ve metinden
ibaret olan hadisler İslâm dininin ikinci kaynağıdır. İsnadda yer alan râvilerin güvenilir oluşu,
hadisin sıhhatinin belirlenmesinde esastır. Râvilerin durumu, meşrebleri ve yaşadıkları
bölgeler, değerlendirmede göz önünde bulundurulan ilkelerden bazılarıdır. Râvinin bid‘at
ehlinden olması ve bid‘atına davet etmesi, râvinin cerh nedenleri arasındadır. Prensip olarak
cerh edilen râvilerin rivayetleri reddedilmektedir. Muhaddislerin bidat ehlinden olduğunu
söylemelerine rağmen sika olduklarına güvendikleri râvilerden rivayet aldıkları da bir
realitedir. Mutekaddimûn dönemde tarih, tabakât, terâcim ve ricâl türü eserler tarandığında iki
yüz yedi Kütüb-i Sitte râvisinin Şiî olmakla itham edildiği bir hakikattir.
Bu çalışmada ehl-i bid‘attan kabul edilen teşeyyu‘ ve rafizilikle itham edildiği halde
rivayetlerine başvurulan râviler ele alınmaktadır. Ehl-i hadîs’e göre Şiî öğretilerini
benimseyen râviler, bid‘at ehlinden kabul edilmekte ve bu nitelikte olan râvilerinin rivâyetleri,
bazı durumlar hariç, reddedilmektedir. Çalışmanın bir tebliğ metni olması hasebiyle
Tirmizî’nin kendilerinden rivayet aldığı Kûfeli râviler ile sınırlandırılmıştır. Tirmizî’nin,
Kütüb-i sitte’den el-Câmiu’s-sahîh’in müellifi olması ve hadisler hakkında değerlendirmede
bulunması onu ve eserini tercih sebebimiz olmuştur. Bu râvilerin tümüne yer verildiğinde
tebliğin hacmini aşacağından Arapça Elif harfinden başlanarak Sîn harfine kadar olan râviler
ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tirmizî, Sünen, Râvi, Bid‘at, Teşeyyu‘.

NARRATORS ACCUSED OF SHIITES IN SUNAN AL-TIRMIDHI

ABSTRACT
Hadiths consist of the beloved Prophet's words (peace be upon him), attributions, and decrees.
Hadiths, consisting of attributions and text, are the second source of the religion of Islam. The
reliability of the narrators in the attribution is essential in determining the soundness of the
hadith. Some of the principles taken into consideration in the evaluation are the situation of
the Râwis, their legitimacy, and the regions they live in. One of the reasons why the narrator
is refuted is that the narrator is one of the people of bid’ah and invites others to this bid’ah
(innovation, heresy). In principle, the narrations of untrustworthy narrators are rejected. It is
also a reality that the hadith scholars take narrations from the narrators whom they trust to be
true, although they say that they are from the people of heresy. It is a fact that two hundred
and seven Kutub-i Sitte narrators are accused of being Shia's when the works such as history,
biography, translation, and the subject of the reporters of the Mutekaddimûn period are
scanned.
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In this study, the narrations who accept the view of the Shia accepted from the Ahl al-Bid‘ah
and whose narrations are referred to even though they have been accused of rafizism are
discussed. According to Ahl al-Hadith, narrators who adopt Shia teachings are accepted by
people of bid‘ah and the narrations of their narrators of this nature are rejected except in some
cases. Since the study is a text of a declaration, it is restricted to the narrators from Kufe
reported by Tirmidhi. We preferred him and his work because Tirmidhi was the author of alCâmiu's-sahîh from the Kutub-i sitte and evaluated the hadiths. Since giving place to all these
narrators will exceed the volume of the message, the narrators starting from the Arabic letter
Elif and up to the letter Sîn are discussed.
Keywords: Tirmidhi, Sunan, Narrator, Heresy, Shiism,
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MÂVERDÎ’NİN MÜTEŞABİH KAVRAMINA YAKLAŞIMI
Dr. Lecturer Hekim TAY
Bitlis Eren University, Faculty of Islamic Sciences, Departman of Tafsir, Bitlis, Turkey
Orcid ID: 0000-0002-2948-2037
ÖZET
Mütaşâbih, erken dönemden itibaren ayetlerin te’vil ve tasnifinde öne çıkan ulûmü’l-Kur’ân
konularından biridir. Kavramın anlam çerçevesiyle ilgili ittifak edilen bir tanımdan bahsetmek
mümkün görünmemektedir. Müfessirlerin ilk halkası olan sahabe zamanında başlayan görüş
farklılıkları sonraki dönemde çeşitlenerek artmıştır. Genel kabule göre müteşâbih, manâ
bakımından birden fazla ihtimal taşıması nedeniyle anlaşılmasında zorluk olan lafız veya
ifadelerdir. Müfessirler, teliflerinde bu kavramı takip ettikleri usûle uygun bir şekilde izah
etmişlerdir.
İslamî ilimlerin pek çok alanında telifleri olan Ebu’l-Hasan Alî b. Muhammed el-Mâverdî (ö.
450/1050) dönemin önde gelen müfessirlerindendir. Onun en-Nüketu ve’l-Uyûn’u ilim
çevrelerinde hüsnü kabule şayan olan tefsirlerdendir. Rivayet ve dirayeti özgün bir yöntemle
birleştiren Mâverdî, tevarüs ettiği tefsir ilmini gereksiz uzatmalardan kaçınarak veciz bir
şekilde aktarmakla kalmamış, yeri geldiğinde katılmadığı görüşleri eleştirmiş ve kendi re’yini
açık bir şekilde beyan etmiştir. Bu noktada ulûmü’l-Kur’ân konularına bakış açısını tefsirine
yansıtmıştır. Öncelikle kendisine ulaşan bilgileri bir sistem dâhilinde tasnif ettikten sonra,
varsa farklı düşüncesini muhtemel anlamlardan biri olarak vermiştir. Bunlardan biri de
müteşâbih ile ilgili söyledikleridir.
Mukaddime bölümünde, İbn-i Abbâs’a dayandırılan bir rivayete istinaden tefsiri çeşitli
kısımlara ayıran Mâverdî, lafız ve mana bakımından müteşâbih ayetleri de ayrı bir kategoriye
dâhil etmiştir. Ancak literatürde “müteşâbihât ayeti” olarak bilinen Al-i İmrân 7’inci ayetini
tefsir ederken, mukaddimede yaptığı tasniften farklı bir tercihte bulunmuştur. Kendi
döneminden önceki müfessirlerin müteşâbihle ilgili açıklamalarını sıraladıktan sonra söz
konusu ayet bağlamında müteşâbih kavramını tanımlamıştır. Şu kadarı var ki o, tefsirinin
genelinde yaptığı gibi müteşâbihi de izah ederken elde ettiği neticeyi makul gerekçelere bina
etmiştir. Bu tebliğde, Mâverdî’nin müteşâbih kavramına yaklaşımı sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tefsir, Ulûmü’l-Kur’ân, Müteşâbih, Mâverdi.
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MĀWARDĪ'S APPROACH TO THE CONCEPT OF THE MUTASHĀBIH
ABSTRACT
Mutashābih is one of the prominent Quranic subjects in the interpretation and classification of
the verses since the early period. It does not seem possible to talk about an agreed definition
regarding the meaning framework of the concept. The differences of opinion that started in
the period of the Companions, the first link of the commentators, increased in the following
period. According to the general acceptance, mutashābih are words or expressions that are
difficult to understand due to having more than one possibility. The interpreters have
explained this concept in their writings in accordance with the method they follow.
Abu'l-Hasan Ali b. Mohammed el- Māwardī (d. 450/1050) was one of the leading interpreters
of the period. His an-Nuketu wa'l-Uyūn is one of the commentaries that are accepted in the
scientific circles. Combining riwāyah and dirāyah with a unique method, Māwardī not only
briefly conveyed the science of tafser that he interpreted by avoiding unnecessary
prolongations, he criticized the views he did not agree with when appropriate and declared his
own rejection clearly. At this point, he reflected his perspective on the subjects of the ulūmu'lQuran in his interpretation. First of all, after classifying the information received by him
within a system, he gave his different opinion, if any, as one of the possible meanings. One of
them is what he said about the mutashābih.
In the introduction part, Mawardi, who divided the commentary into various parts based on a
rum riwāyah or based on Ibn Abbās, has included the verses of the mutashābih in terms of
wording and meaning. However, while interpreting the 7th verse of Al-i Imrān, known as "
mutashābihhāt verse" in the literature, he made a different choice than the classification he
made at the beginning. After enumerating the explanations of the commentators before his
time about mutashābih, he defined the concept of mutashābih in the context of the verse in
question. There is so much that he based his conclusion on reasonable grounds while
explaining the mutashābih as he did in general in his commentary. In this paper, the approach
of Māwardī to the concept of mutashābih will be presented.
Keywords: Tafsīr, Ulūmu’l-Quran, Mutashābih, Māwardī.
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EMPERYALİZM KISKACINDA OSMANLI VE KACAR DEVLETLERİ ÜZERİNDE
RUS VE İNGİLİZ PAYLAŞIM PLANLARI: ST. PETERSBURG VE REVAL
GÖRÜŞMELERİ (1907-1908)
ABDOLVAHİD SOOFİZADEH

RUSSIAN AND BRITISH SHARING PLANS ON THE OTTOMAN AND QAJAR
GOVERNMENTS IN THE GRIP OF IMPERIALISM: ST. PETERSBURG AND
REVAL MEETINGS (1907-1908)

“Ülkenin Kuzeyine gitmek istiyorum, İngiliz elçisi
itiraz ediyor! Ülkenin Güneyine gitmek istiyorum
Rus elçisi itiraz ediyor! Yazıklar olsun böyle
saltanat ve padişahlığa ki Şah ülkesinin kuzeyine
ve güneyine gidemiyor”
(Nasıreddin Şah Kacar)
ÖZET

XIX. yüzyılda Ruslara karşı aldığı yenilgiler sonucunda başta Gülistan (1813) ve Türkmençay
(1828) olmak üzere antlaşmalar imzalamak zorunda kalınan Kaçar Devleti’nin, uluslararası
alanda itibarı büyük ölçüde sarsılmıştı.
Antlaşmalar sonucunda kaybedilen topraklar bir yana, Rusların elde ettiği kapitülasyon hakkı
ve Türkmençay antlaşmasının 7. Maddesi gereğince, saltanatın Abbas Mirza’nın neslinden
devam etmesini garantilemek hususunda elde ettiği Kaçar Devleti’nin iç ve dış işlerine
müdahale hakkı, Kaçar Devleti adına daha ağır bir netice idi. Bu süreçte, sömürgesi Hindistan
bölgesini korumak durumunda olan İngiltere, İran coğrafyasını bir nevi Hindistan’ın kapısı
sayılmakta ve bundan ötürü Rusların Kaçar Devleti üzerindeki etkisinden endişelenmekteydi.
Hindistan için öneminin haiz olması bir yana İran coğrafyası kendi başına ayrıca jeopolitik bir
öneme sahipti. Bu nedenle bölge her zaman hem Rusların hem de İngilizlerin ilgisini
çekmekteydi. Bu durum da belli zamanlarda kendi menfaatlerini korumak adına bu iki gücün
Kaçar Devleti’nin iç ve diş işlerine müdahale etmesine sebep olacaktı.
1830’lu yıllarda İngiliz temsilciler, Rusların Asya’da, özellikle Osmanlı ve Kaçar Devletleri
üzerinde İngilizlere göre çok daha güçlü ve etkin olduğunu tespit etmişlerdi. Bu nedenle “Şark
Meselesi” konusunu öne sürerek bu projede İran coğrafyasının üç parçaya bölünmesini
düşündüler. Buna göre ülkenin kuzey bölgesi Rusların, güney ve güneydoğu bölgesi İngilizlerin
kontrolünde olacak, İran’ın orta bölgesi ise tarafsız bir bölge olarak kabul edilecekti. Fakat 1906
yılında kabul edilen İran meşrutiyetinden önce uluslararası alanda siyasi durumun farklılaşması
dengeleri değiştirdi. Alman Devleti’nin bu süreçte Kaçar Devleti ile yakınlaşması sonucunda
hem Rusya hem de İngiltere bu durumdan rahatsız oldular. Bu süreçte İngiliz siyasetçilerin
önünde iki politika belirdi. Buna göre ya Ruslara karşı Almanya ve Avusturya ile güçleri
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birleştirerek İran coğrafyasındaki etkinlik arttırılacak ya da daha önceki plandaki gibi İran’ın
kuzey bölgesi Ruslara bırakılarak, güney tarafı İngilizlerin nüfuzu altına girecekti. İkinci planda
vasıtalı yönetim, Nasıreddin Şah’ın oğlu Zellul-Sultan tarafından sağlanacaktı. İngiltere
nihayetinde önündeki iki seçeneği değerlendirerek Almanlar yerine Rusya ile bir anlaşma
yapmayı uygun buldu. Böylece 1 Ağustos 1907’de Rus ve İngiliz Devletleri İran, Afganistan
ve Tibet konusu hakkında kararlar aldılar.
ABSTRACT

The international reputation of the Qajar Dynasty was greatly affected negatively as a result of
the defeats against the Russians especially in Gulistan (1813) and in Turkmenchay (1828) and
had to sign treaties in the 19th century.

In addition to the loss of the territories as a result of the treaties, the right of capitulation obtained
by the Russians and the right to intervene in the internal and foreign affairs of the Qajar Dynasty
in order to ensure the continuation of the sultanate from the generation of Abbas Mirza in
accordance with Article 7 of the Turkmençay treaty, was a more severe result for the Qajar
Dynasty. Within that period, the Great Britain, which had to protect her sovereignity in colonial
India region, considered the geography of Iran as a gateway to India, and therefore the Great
Britain was concerned about the influence of the Russians on the Qajar Dynasty.
The Iranian geography had a geopolitically important position on its own, apart from being
important for the India. For that reason, this region has always attracted the attention of both
Russians and the Great Britain. This situation had caused these two powers to intervene in the
internal and external affairs of the Qajar Dynasty in order to protect their interests at certain
times.
In the years of 1830s, representatives of the Great Britain had determined that the Russians
were much stronger and more effective than the Great Britain in Asia, especially over the
Ottoman Empire and Qajar Dynasty. For that reason, they put forward the project of "Eastern
Question" and considered the division of Iranian geography into three parts in this project.
According to this project, the northern part of the country would be under the control of the
Russians, the south and southeast regions of the country would be under the control of the Great
Britain, and the central region of Iran would be accepted as a neutral zone. However, the
differentiation of the political situation before the Iranian constitutional monarchy adopted in
1906 in the international arena had changed the balances. Both Russia and the Great Britain
were disturbed about the situation of Germany and Qajar Dynasty getting closer to each other
in this process. Within that period, two policies emerged for the British politicians. According
to that, either the effectiveness in Iran would be increased by combining forces with Germany
and Austria against the Russians, or, the northern part of Iran would be left to the Russians and
the southern side would be under the influence of the Great Britain as in the previous plan. The
mediated (indirect) administration would be conducted by Nasireddin Shah's son Zellul-Sultan
in the second plan. Great Britain eventually evaluated the two options and found it appropriate
to make an agreement with Russia rather than the Germans. Therefore, the states of Russia and
the Great Britain made decisions about Iran, Afghanistan and Tibbet on August 1, 1907.
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RUS CASUS I. V. VİTKEVİÇ’İN BUHARA EMİRLİĞİ MİSYONU (1835)
Dr. Öğr. Üyesi Selim Serkan ÜKTEN
Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Orcid ID: 0000-0002-8311-8535
ÖZET
16. asırda, Rus Çarı IV. (Korkunç) İvan döneminde başlayan, Rusların doğuya, Türk
bölgelerine yayılma siyasetinde Batı Türkistan bölgesi de özel bir yer tutmaktadır. Göktürk
çağıyla birlikte Türkleşmesini tamamlayan bu kadim Türk yurdu, 18. asırda doğu yönünde
hızlanan Rus yayılmacılığı sırasında Türkistan Özbek Hanlıkları (Buhara Hanlığı, Hive
Hanlığı, Hokand Hanlığı) tarafından idare edilmektedir. Türk-İslam dünyasındaki düşüşe
paralel olarak zayıflayan bu siyasi teşekküller, güçlü Rus yayılmacılığına karşı tutunmada
büyük zorluklar yaşamıştır. 19. asrın başlarında Rusların Buhara, Hive ve Hokand
Hanlıklarının bulunduğu Batı Türkistan’a giderek yaklaştığı bir süreçte, Hindistan’a
yerleşimini tamamlayan İngilizler de, Hindistan’ın kuzey sınırlarını güvence altına almak için
harekete geçmiştir. Bu doğrultuda İngiltere, kuzeyinde bulunan ve Rusya’nın doğal genişleme
alanında bulunan Türkistan coğrafyasını korumak için bir siyaset geliştirmek durumunda
kalmıştır. Bu durum çağın iki büyük gücü Rusya ve İngiltere’yi yaklaşık bir yüzyıl boyunca
Türkistan ve çevresinde karşı karşıya getirmiştir. Tarihte Great Game (Büyük Oyun) olarak
anılan süreçte Batılı iki güç bölgede siyasi, iktisadi ve ticari nüfuz edinme çabalarında
bulunmuş ve bunu başarabilmek için pek çok temsilcisini elçi veya ajan olarak Türkistan’a
göndermiştir. Türkistan’da yaşanan Rus-İngiliz rekabetinde en dikkat çekici casuslardan biri
olarak da Rus subay I. V. Vitkeviç görünmektedir. Rusların, İngiliz casus Aleksander
Burnes’ün, Buhara Emirliği’nde casusluk faaliyetinde bulunması üzerine bölgeye gönderdiği
Demezon’un (Desmaisons) misyonunu tamamlamasından (1833) sonra, 1835 yılında
Buhara’da görünen Vitkeviç, Buhara Emirliği’nin iç ve dış siyasetine, iktisadî yapısına,
ticaretine ve sosyal hayatına dair çok özel bilgileri not ettiği gibi, İngilizlerin bölgedeki
planlarını da anlamaya çalışmış ve Rus-İngiliz rekabetinde emirliğin oynayacağı role kadar
pek çok izlenimde bulunmuştur. Casusun, Buhara Emirliği’nin o dönemki siyasî, sosyal ve
iktisadî alandaki durumuna dair görüşlerinin emirlik tarihini aydınlatma adına mühim bir
boşluğu doldurduğu söylenebilir. Fakat özellikle Buhara devlet erkânından Koşbegi (dönemin
veziri) ile bölge siyaseti hakkındaki diyaloğu, emirliğin, Rus ve İngiliz baskısına karşı nasıl
bir dış politika takip etmek istediğine dair düşüncelerini algılamak açısından oldukça
önemlidir. Bu bakımdan da yaptığımız çalışmada, Büyük Oyun sürecinde Buhara Emirliği’nin
Rusya ve İngiltere’ye karşı nasıl bir siyaset izlemek istediğini ve İngiltere ve Rusya’nın da
birbirlerine ve Buhara Emirliği’ne karşı hamlelerini değerlendirmeyi amaçlamaktayız.
Anahtar Kelimeler: Türkistan, Büyük Oyun (Great Game), I. V. Vitkeviç
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RUSSIAN SPY I. V. VITKEVICH’S MISSION IN THE EMIRATE OF BUKHARA
(1835)
ABSTRACT
In the 16th century, the West Turkestan region had a special importance in the Russian
spreading policy to Turkish lands that started in the Russian Tsar Ivan IV. (The Horrible)
period. This ancient Turkish homeland, which completed its Turkization with the Göktürk era,
was ruled by the Turkestan Uzbek Khanates (Bukhara Khanate, Hive Khanate, Hokand
Khanate) during the Russian expansion in the 18th century. These political formations, which
weakened parallel to the decline in the Turkish-Islamic world, had great difficulties in holding
on to strong Russian expansionism. At the beginning of the 19th century, when the Russians
were approaching West Turkistan, where the Khanates of Bukhara, Hive and Hokand were
located, the British who completed their settlement in India took action to secure the northern
borders of India. Accordingly, Britain had to develop a policy to protect the Turkestan
geography, which is located in the north and is in the natural expansion area of Russia. This
situation brought the two great powers of the era, Russia and England, against Turkistan and
its surroundings for about a century. In the process known as the Great Game in the history,
two Western powers made efforts to gain political, economic and commercial influence in the
region and in order to achieve this, many of their representatives were sent to Turkistan as
ambassadors or agents. Russian officer I. V. Vitkeviç appears to be one of the most striking
spies in the Russian-British rivalry in Turkistan. Vitkevich, who appeared in Bukhara in 1835,
after the British spy Alexander Burnes completed the mission (1833) of Demezon
(Desmaisons), which the Russians sent to the region upon spying activity in the Emirate of
Bukhara, he noted very specific information about his trade and social life, tried to understand
the British plans in the region, and made many impressions up to the role the emirate would
play in the Russian-British rivalry. It can be said that the spy's views on the political, social
and economic situation of the Emirate of Bukhara at that time filled an important gap in order
to illuminate the emirate's history. However, especially the dialogue with Koşbegi (the vizier
of the period) from the Bukhara state officials on regional politics is very important in terms
of perceiving the thoughts of the emirate about what kind of foreign policy he wanted to
follow against Russian and British pressure. In this respect, we aim to evaluate what kind of
policy the Emirate of Bukhara wanted to pursue against Russia and Britain during the Great
Game, and the moves of Britain and Russia against each other and the Emirate of Bukhara.
Key Words: Turkestan, Great Game, I. V. Vitkeviç
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1987-1991 YILLARI ARASI TÜRK YURDU DERGİSİNE GÖRE TÜRK
CUMHURİYETLERİ
Fatma Betül AYDEMİR
Bakü Devlet Üniversitesi, Tarih bölümü
Orcid ID: 0000-0002-3445-8576
ÖZET
Sovyetler Birliği’nin yönetimine 1985 yılında Gorbaçov’un gelmesiyle birlikte yönetimde
bazı köklü değişikliklere gidilmişti. Batı karşısında ekonomik olarak büyük bir darbe alan
Sovyetler bu parçalanma sürecinin önüne geçmek için köklü yeni kararlar almıştı. Bunun
neticesinde glastnost (açıklık) ve perestroyka (yeniden yapılandırma) kararları alınmış ve
uygulanmaya başlamıştı ancak bu kararlar SSCB’nin çöküşünü hızlandırmıştır. Bu süreçte
Sovyet tahakkümü altında olan Türk Cumhuriyetlerinde de Sovyet yönetiminden bir kopuş
başlamıştır. İlk olarak Aralık 1986’da Kazakistan Alma-Ata’da üniversite öğrenciler
Kazakistan yönetimine Rus asıllı bir yöneticinin getirilmesine karşı çıkarak protesto
düzenlemişlerdir. Kanlı bir şekilde bastırılan bu olayın ardından diğer cumhuriyetlerde de
çözülme başlamıştır. Kafkasya’da Ermeniler Dağlık Karabağ’a yerleşerek bu bölgeyi
tamamen kendi kontrolleri altına alma girişimleri neticesinde Sovyet yönetiminin de onlara
destek olması ile Bakü’de 20 Ocak’ta birçok insan haksız yere Sovyet ordusu tarafından
katledilmiştir. SSCB’de yaşanan bu olaylar dünya kamuoyuna da yansımıştır. Türkiye’de
yayınlanan Türk yurdu dergisi ise 1911 yılında yayın hayatına başlamış, zaman zaman
kesintilere uğramıştır. Amacı “Türklüğe hizmet etmek ve faydalı olmak” olarak belirtilen
dergi Türk Ocaklarının yayın organı olarak çıkmaktadır. 1987’de 7. Defa yayın hayatına
başlayan dergi Rusya hakimiyeti altında yaşayan Türk kardeşlerinin her zaman yanında olmuş
ve onların sesi olmuştur. Ayda bir yayınlanan dergi her sayısında Türk dünyasına yer
vermiştir. Biz de bu çalışmamızda Gorbaçov döneminde Türk Yurdu dergisinde Türk
Cumhuriyetlerine dair yayınlanan yazılar üzerine olan değerlendirmelerimizi ortaya koymaya
çalışacağız.
Anahtar kelimeler: Gorbaçov, Türk Dünyası, Türk Yurdu dergisi, SSCB

TURKISH REPUBLICS ACCORDING TO TURK YURDU JOURNAL BETWEEN
1987-1991
ABSTRACT
With the advent of Gorbachev to the rule of the Soviet Union in 1985, some radical changes
were made in the administration. The Soviets, which suffered a great economic blow against
the West, had taken radical new decisions to prevent this fragmentation. As a result, glastnost
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(openness) and perestroika (reconstruction) decisions were taken and started to be
implemented, but these decisions accelerated the collapse of the USSR. During this period, a
break from the Soviet administration started in the Turkic Republics under Soviet rule. First,
in December 1986, university students in Alma-Ata, Kazakhstan, protested against bringing a
Russian-born administrator to the Kazakhstan administration. After this incident, which was
hardly suppressed, the dissolution started in other republics. Armenians in the Caucasus
settled in Nagorno-Karabakh and attempted to take this region under their control. As a result
of this incident, with the support of the Soviet administration, many people were unjustly
massacred by the Soviet army on January 20 in Baku. These events in the USSR were
reflected in the world public opinion. Türk Yurdu journal published in Turkey has started its
publication life in 1911, it has undergone occasional interruptions. The journal, whose
purpose is stated as "to serve Turkishness and to be useful", is published as the publication of
Turk Ocakları association. The journal, which started its publication life for the 7th time in
1987, has always been with its Turkish brothers living under Russian rule and has been their
voice.Published monthly, the journal included the Turkish world in each issue. In this study,
we will try to reveal our evaluations on the articles published on Turkic Republics in the
period of Gorbachev in Türk Yurdu journal.
Key words: Gorbachev, Turkısh World, Türk Yurdu Journal, USSR
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ORTAÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARINDA HAÇLI SEFERLERİ KAVRAMI
Dr. Öğr. Üyesi Tunay KARAKÖK
Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
Orcid ID: 0000- 0003-4028-2148
Murat ŞİMŞEK
Recep KONAŞ
Sonay SARIMEŞE
Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih ABD
ÖZET
Batı coğrafyası için “Karanlık Çağ” olarak kabul edilen Ortaçağ, başlangıç ve bitiş süreleri
noktasında her ne kadar farklı görüşlerin olduğu bir zaman dilimi olsa da, doğu dünyası ki
özelde hem Türk hem de İslam tarihinde çok önemli bir dönüm noktalarını ifade etmektedir.
Avrupa’nın en köklü siyasal yapısı olan Roma İmparatorluğu’nun dağılmasını, İslamiyetin ve
İslam Devleti’nin doğuşunu ve kurumsallaşmasını, Türklerin dünya tarihinde boy göstermesini
ve dahası Türk İslam medeniyetinin inşaa ve inkişaf süreçlerini ifade eden bu dönem, Batının
Doğunun maddi ve manevi zenginliklerine sahip olma arzusu ile temellendirilen ancak dini
gerekçeler ile aktif hale getirilen nihayetinde ise Doğu Batı sentezinin doğuşuna meydan veren
Haçlı Seferlerinin de gerçekleştiği çağdır.
Haçlı Seferleri kaynaklara göre XI. Yüzyılda başlayıp XIII. yüzyıla kadar farklı zamanlarda
toplamda sekiz sefer halinde icra edilen bir olaydır. Söz konusu bu olayın kaynaklarda farklı
farklı sebep, gelişim, sonuç ve önem bağlamında değerlendirildiğini düşündüğümüzde, bu
olatdan bahseden kaynakların ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma da Haçlı
Seferleri kavramı; Süryani Mihael’in Vekayinamesi, Urfalı Mateos Vekayinamesi, İbnü’l
Esir’in El Kamil fi’t Tarihi, İbnü’l Azrak’ın el- Fariki’nin Tarihu Meyyafarikini ve İbnü’l
Kalanisi’nin Zeylü Tarih-i Dımaşk başlıklı çalışmasında nasıl ele alınmış konusu işlenmiştir.
Konu hakkındaki birinci ve ikinci el dönem kaynakları ile de desteklenerek hazırlanmış bu
çalışma; ortaçağ kavramı üzerine açıklamalara yer veren bir giriş, Haçlı seferleri hakkında
genel bir bilgilendirmenin yapıldığı birinci bölüm, çalışma kapsamında incelenmiş olan
Süryani Mihael’in Vekayinamesi ve Urfalı Mateos Vekayinamesi, İbnü’l Esir’in El Kamil fi’t
Tarihi, İbnü’l Azrak’ın el- Fariki’nin Tarihu Meyyafarikini ve İbnü’l Kalanisi’nin Zeylü
Tarih-i Dımaşk adlı eserlerin yazarları ile birlikte tanıtıcı bilgilendirmelerinin yapıldığı ikinci
bölüm, söz konusu eserlerde haçlı seferlerinin işleniş biçimlerinin ele alındığı üçüncü bölüm
ile genel bir değerlendirmenin yapıldığı sonuç bölümlerinden oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ortaçağ, Haçlı Seferleri, Süryani Mihael Vekayinamesi, Urfalı Mateos
Vekayinamesi, İbnü’l Esir El Kamil fi’t Tarihi, İbnü’l Azrak el- Fariki’nin Tarihu
Meyyafarikini, İbnü’l Kalanisi Zeylü Tarih-i Dımaşk

www.artuklukongresi.org

22

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

THE CONCEPT OF CRUSADES IN MEDIEVAL HISTORY SOURCES
ABSTRACT
Although the Middle Ages, which are accepted as the "Dark Age" for the Western geography,
are a time period with different opinions about the beginning and end times, the eastern world
represents a very important turning point in both Turkish and Islamic history. This period,
which expresses the disintegration of the Roman Empire, the birth and institutionalization of
Islam and the Islamic culture, the emergence of Turks in world history, and the construction
and development processes of the Turkish-Islamic civilization, has the material and spiritual
riches of the West and the East. It is the age when the Crusades took place, which was based
on the desire to be, but activated on religious grounds, eventually giving rise to the East-West
synthesis.
According to the sources; Crusades are performed as eight times in total at different times
until the XIIIth century. When we consider that this event is evaluated in terms of different
reasons, developments, results and importance in resources, it becomes clear how important
the sources mentioning this event are. In this study, the concept of the Crusades; in Süryani
Mihael Vekayinamesi, Urfalı Mateos Vekayinamesi, İbnü’l Esir El Kamil fi’t Tarihi, İbnü’l
Azrak el- Fariki’nin Tarihu Meyyafarikini, İbnü’l Kalanisi Zeylü Tarih-i Dımaşk, how has
it been handled? This study was prepared with the support of first and second-hand sources on
the subject; An introduction to the medieval concept, the first section in which a general
information about the Crusades was made, in second section; Süryani Mihael Vekayinamesi,
Urfalı Mateos Vekayinamesi, İbnü’l Esir El Kamil fi’t Tarihi, İbnü’l Azrak el- Fariki’nin
Tarihu Meyyafarikin, İbnü’l Kalanisi Zeylü Tarih-i Dımaşk are given introductory
information about them, consists of the third section in which the crusades are handled in
these works and the conclusion sections where a general evaluation is made.
Key words: Middle Age, Crusades, Süryani Mihael Vekayinamesi, Urfalı Mateos
Vekayinamesi, İbnü’l Esir El Kamil fi’t Tarihi, İbnü’l Azrak el- Fariki’nin Tarihu
Meyyafarikini, İbnü’l Kalanisi Zeylü Tarih-i Dımaşk
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FROM DOUBLE- CONSCIOUSNESS TO ME-NESS: AN EVERLASTING JOURNEY
IN AFRICAN-AMERICAN HISTORY?
Assoc. Prof. Dr. Ferdinand KPOHOUE
Dr. Nathalie J. A. AGUESSY
Comlan Charles Antoine AGBESSI
University of Abomey-Calavi, Faculty of Letters, Languages, Arts, and Communication

ABSTRACT
For centuries, Africans had had a devastating and traumatizing history as soon as they had
been brought from their countries to America. They suffered under tremendous circumstances
during this great, perilous and long voyage and had been confronted with new multifaceted
realities. Before that voyage, the African had his/her own identity, his/her own history,
his/her own culture; but once on the American soil, his/her identity had been divided into
diverse facets. Subsequently, an African remains a struggle self, caring about the survival of
his/her self in the New World. Being an American and a Negro - two souls, two thoughts, two
identities - is what is termed by William Edward Burghardt Du Bois ‘Double consciousness’.
Used as theoretical tool, this double consciousness referring to an innermost “twoness”
putatively experienced by African Americans, will help in getting a better understanding of
this complexity which reveals a psycho-social division in a white-dominated society. Our
objective is to show that the hardest fight is the inner fight to psychological freedom for
identity. It is discovered, however, that there is progress. As a matter of fact, the African had
recorded material, financial and intellectual successes in his/her struggle for freedom.
Nevertheless, beneath all these struggles and fights of the African American in history, lies
the deep and strong will to reconquer his/her missing self, his/her affirmation of Me-ness.
So, despite the material, financial and intellectual successes, the African American remains
fundamentally non satisfied and still feels on the way of being him/herself. After all, is this
quest of Me-ness not everlasting?
Key words: Double consciousness- Me-ness- Self- African American - Identity.
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TÜRKİYE DOMATES İHRACATININ YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ
KULLANILARAK TAHMİN EDİLMESİ
Dr. Kâmil Abdullah EŞİDİR
Fırat Kalkınma Ajansı Elazığ Yatırım Destek Ofisi
Orcid ID: 0000-0002-8106-1758
Dr. Öğr. Üyesi Serkan METİN
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Orcid ID: 0000-0003-1765-7474
ÖZET
Türkiye’de domates üretim sektörü, son yıllarda ilerleme kaydetmiş ve ülkemiz dünyada
domates üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olmuştur. TÜİK verilerine göre, 2019
yılında Türkiye, 300 milyon Amerikan Dolarının üzerinde domates ihracatı gerçekleştirmiştir.
Bu çalışmada Türkiye’de domates sektörünün mevcut durumu ve ihracatı incelenmiş ve 2020
yılı ilk 7 aylık domates ihracatı Yapay Sinir Ağları yöntemi ile tahmin edilmiştir. Çalışmada;
öncelikli olarak domates ihracatını etkileyen faktörler belirlenmiştir. Belirlenen bu faktörler;
domates tarımsal fiyatı, domates pazar fiyatı, domates üretim miktarı, aylık Amerikan Doları
kuru, miktar bazında Türkiye domates ihracatıdır. Bu faktörlere ait resmi veriler derlenmiş ve
Türkiye’nin 2020 yılı ilk 7 aylık domates ihracat değeri Amerikan Doları olarak tahmin
edilmiştir.
Yapılan çalışmada, yapay sinir ağları ile ihracat değeri tahmini yapılırken SPSS 25 paket
programı kullanılmıştır. Uygulamada kullanılan YSA modeli, bu tür tahminlerde sıklıkla
kullanılan ileri beslemeli geri yayılmalı ağ şeklinde tasarlanmıştır. Tasarlanan YSA modeli
çok katmanlı yapıda olup, aktivasyon fonksiyonu olarak hiperbolik tanjant tercih edilmiştir.
Giriş katmanındaki değişken sayısı 6’dır. YSA’nın 2 gizli katmanı olup birinci gizli
katmandaki birim sayısı 10, ikinci gizli katmandaki birim sayısı ise 7’dir. Ağın çıktı
katmanında ise bir adet bağımlı değişken bulunmaktadır. Tasarım, mimari ve programlama
aşamalarından sonra, modelin eğitimi ve test aşamalarına geçilmiştir. Çalışmada, veri setinin
yaklaşık %74,6’sı eğitim seti, %25,4’ü ise test seti için ayrılmıştır. Regresyon sonucu 0,96 ve
korelasyon sonucu ise 0,98 olarak bulunmuştur. Bağımsız değişkenlerden domates pazar
fiyatı sonuca %60,6 oranında etki etmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, domates ihracat
tahmininde yapay sinir ağları metodunun geçerli ve güvenli sonuçlar ürettiğine kararı
verilmiştir.
Araştırma sonucu yapay sinir ağları yöntemiyle domates sektöründe, domates ihracat
tahmininin gerçeğe yakın bir şekilde tahmin edilebileceği görülmüştür. Ayrıca uluslararası
literatürde, yapay sinir ağları ile birçok çalışma bulunmasına rağmen, ulusal düzeyde domates
ihracatında bu metotla yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmaması, çalışmaya özgün bir
değer katmaktadır. Ayrıca tasarlanan modelin domates üretimi sektörü alanında, domates
ihracat talebini etkileyen faktörlerin belirlenmesi açısından literatüre katkılar sağlaması
beklenmektedir. Elde edilen tahmin sonuçlarına göre, Türkiye’de domates üretiminin artış
eğiliminde olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Domates İhracat Tahmini, MLP
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FORECASTING TURKEY'S TOMATO EXPORT USING ARTIFICIAL
NEURAL NETWORKS METHOD
ABSTRACT
Tomato production sector in Turkey has made progress in recent years and has an important
place in tomato production and export in the world. According to Turkstat, in 2019, Turkey
has made tomato exports over 300 million US dollars.
This study examines the current state of the sector and export of tomato in Turkey. Tomato
exports for the first seven months of 2020 was estimated by the method of Artificial Neural
Networks. In the study; first of all, factors affecting tomato export were determined. These
determined factors are; tomatoes agricultural prices, the market price of tomatoes, tomato
production amount, the monthly US Dollar rate and amount of tomato exports from Turkey.
Official data on these factors have been compiled. Turkey's first 7 months of 2020 export
value of tomatoes was estimated to be US dollars.
In the study, SPSS 25 package program was used while estimating export value with artificial
neural networks. The ANN model used in the application is designed as a feed forward back
propagation network, which is frequently used in predictions.
The designed ANN model has a multi-layered structure and hyperbolic tangent is preferred as
the activation function. The number of variables in the input layer is 6. ANN has 2 hidden
layers and the number of units in the first hidden layer is 10, and the number of units in the
second hidden layer is 7. There is one dependent variable in the output layer of the network.
After the design, architecture and programming phases, the training and testing phases of the
model were passed. In the study, approximately 74,6% of the data set was reserved for the
training set and 25,4% was reserved for the test set. The regression result was 0.96 and the
correlation result was 0.98. Tomato market price, one of the independent variables, affected
the result by 60,6%. According to the results, it was decided that the artificial neural network
method produced valid and reliable results in tomato export estimation.
As a result of the research, it has been seen that tomato export forecasting can be estimated
close to the truth in tomato sector by using artificial neural networks method. In addition,
although there are many studies with artificial neural networks in the international literature,
the fact that there are no studies with this method in tomato export at the national level adds a
unique value to the study. In addition, the designed model is expected to contribute to the
literature in terms of determining the factors affecting tomato export demand in the field of
tomato production. According to the obtained prediction result, it was found that there is an
increasing trend of tomato production in Turkey.
Key Words: Artificial Neural Networks, Tomato Export Forecast, MLP
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VİŞNE, HAVUÇ VE ELMA SULARI İLE HAZIRLANAN PROBİYOTİK SOĞUK
KAHVELERİN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Bahar FAİZ BOZ
Orcid ID: 0000-0002-6721-2943
Burcu ÇABUK
ORCID Number: 0000-0001-8836-6047
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü,
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Alanya, Antalya
ÖZET
Bu çalışmada, havuç (HSK), elma (ESK) ve vişne suyu (VSK) eklenmiş probiyotik
Lactobacillus rhamnosus GG katkılı üç farklı formülasyonda fonksiyonel soğuk kahve
içecekleri üretilmiştir. Araştırmada, 28 gün boyunca 4 oC’ de depolanan süresince örneklerde,
Lb. rhamnosus GG sayımı, toplam canlı sayımı, pH, renk, ve suda çözünür kuru madde
analizleri yapılmıştır. Sonuçlara bakıldığında, kahve içeceklerinin kuru madde değerlerinin
farklı olduğu, fakat depolama süresinin kuru madde üzerinde bir etkisi olmadığı (p<0.05)
saptanmıştır. Depolama sürecinde örneklerin probiyotik sayılarının minimum istenen
seviyenin (7 log KOB/ml) altına düşmeyerek 28 gün sonunda probiyotik sayılarının HSK,
ESK ve VSK örnekleri için sırasıyla 7.41 log KOB/ml, 7.74 log KOB/ml, 7.60 log KOB/ml
olduğu hesaplanmıştır. Örneklerin asitlik (%) değerleri 0.04-0,2 arasında değişmiş ve 28 gün
sonunda HPK örneğinde hesplanmıştır. Örneklerin renk değerleri incelendiğinde depolama ile
birlikte HSK ve VSK örneklerinin giderek koyulaşarak, L* değerlerinde zamana bağlı olarak
bir düşüş meydana gelmiştir. Bununla birlikte HSK örneğinde a* değeri zamana bağlı düşüş
gösterir iken (p<0.05), diğer örneklerde artış meydana gelmiştir (p<0.05). Duyusal
değerlendirmede en çok beğenilen ürün 3.5 genel beğeni skoru ile Lb. rhamnosus ile üretilen
HSK örneği olmuştur
Anahtar Kelimeler: probiyotik, Lb. Rhamnosus GG, soğuk kahve, fonksiyonel içecek

DETERMINATION OF SOME QUALITY FEATURES OF PROBIOTIC COLD
BREW COFFEES PREPARED WITH SOUR CHERRY, CARROT AND APPLE
JUICES
ABSTRACT
In this study, functional cold coffee drinks were produced in three different formulations with
probiotic Lactobacillus rhamnosus GG enhanced with carrot (CRC), apple (APC) and cherry
juice (CHC). In the research, L. rhamnosus GG count, total living count, pH, color, and water
soluble dry matter analyzes were performed on samples during storage at 4 oC for 28 days. It
was determined that the dry matter values of coffee drinks with different juices were different,
but the storage time did not have a significant effect (p <0.05) on dry matter. During the
storage process, the probiotic numbers of the samples did not fall below the minimum desired
level (7 log CFU/ml), and at the end of 28 days, the probiotic numbers were calculated to be
7.41 log CFU/ml, 7.74 log CFU/ml, 7.60 log CFU/ml for CRC, APC and CHC samples,
respectively. The acidity (%) values of the samples varied between 0.04-0.2 and were
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calculated in the HPK sample after 28 days. When the color values of the samples were
examined, CRC and CHC samples gradually darkened with storage, and a decrease in L *
values occurred depending on the time. On the other hand, while the a * value in the CRC
sample showed a decrease with time (p <0.05), there was a significant increase in the other
samples (p <0.05). Due to the sensory evaluation, CRC sample with 3.5 score of overall liking
was chosen to be the most suitable probiotic beverage to be consumed.
Anahtar Kelimeler: probiotic, Lb. Rhamnosus GG, cold brew coffee, functional beverage
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POİNTER IRKI BİR KÖPEKTE TRACHEADA KARŞILAŞILAN YABANCI CİSİM
OLGUSU
Dr. Eren POLAT
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Orcid ID: 0000-0002-3999-1310
ÖZET
Bu çalışmanın konusunu, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Anabilim Dalı’na olta
iğnesi yutma şüphesiyle getirilen 5 aylık, Pointer ırkı, dişi bir köpek oluşturdu. Yapılan klinik
muayenede; hastada yutkunma zorluğu, nefes almada güçlük ve boyun bölgesinin palpasyonu
sırasında ağrı duyduğu tespit edildi. Radyografik muayene sonucunda tracheanın girişinde
olta iğnesine benzer yabancı bir cismin olduğu tespit edildi. Teşhisin konulmasının ardından,
hastaya acilen müdahale kararı verildi. Anestezi altına alınan hastanın tracheal boşluğunun
girişindeki olta iğnesine, laryngoskop yardımıyla ağız boşluğundan ulaşılarak uzaklaştırıldı.
Cerrahi müdahale sonrası, hastaya bir hafta boyunca parenteral antibiyotik ve ağız içi
antiseptik uygulandı. Bu olgu sunumunda, tracheal boşluğunun girişinde yabancı cisim olan
bir köpeğin klinik ve radyografik bulguları ile tedavi yöntemi paylaşılarak benzer vakalara
yaklaşım açısından meslektaşlarımıza ışık tutmak amaçlandı.
Anahtar Kelimeler: köpek, iğne, trachea, yabancı cisim

A CASE OF FOREIGN BODY IN TRACHEA IN A POINTER BREED DOG
ABSTRACT
The subject of this study was a 5-month-old, Pointer breed female dog, brought to the
Department of Surgery at Fırat University Animal Hospital with suspicion of swallowing
fishing hooks. In the clinical examination, the patient had difficulty swallowing, difficulty
breathing and pain during palpation of the neck area. As a result of the radiographic
examination, a foreign body similar to a fishing rod was found at the entrance of the trachea.
After the diagnosis was made, the patient was urgently decided to intervene. The angling
needle at the entrance of the tracheal cavity of the patient, who was under anesthesia, was
removed from the oral cavity with the help of a laryngoscope. After the surgical intervention,
the patient was administered parenteral antibiotics and intraoral antiseptic for a week. In this
case report, the clinical and radiographic findings of a dog with a foreign body at the entrance
of the tracheal cavity and the treatment method were shared, and it was aimed to shed light on
our colleagues in terms of approach to similar cases.
Keywords: dog, needle, trachea, foreign body
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HİDROTERAPİ UYGULAMALARININ TEMEL İLKELERİ VE KÖPEKLERİN
CERRAHİ HASTALIKLARINDA KULLANIMI
Dr. Eren POLAT
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Orcid ID: 0000-0002-3999-1310

ÖZET
Hidroterapi suyun fiziksel özelliklerinin kullanılarak, özellikle kas ve iskelet hasarları ile
yürüme anormalliklerinin tedavi edilmesi için uygulanan rehabilitasyon yöntemidir.
Hidroterapi köpeklerde postural kontrolü geliştirmek, kasların dayanıklılığı ve gücünü
arttırmak, ağrıyı azaltmak ve eklem hareketliliğini arttırmak amacıyla uygulanan bir tekniktir.
Hidroterapi köpeklerde çoğunlukla kırık iyileşmeleri, çapraz bağ stabilizasyon operasyonları
ve spinal cerrahi uygulamalarının sonrasında kullanılır. Bunun dışında spinal hasarlar ve
artritis olgularında da kullanılır. Bu çalışmada hidroterapi tekniği hakkındaki temel ilkeler ve
köpeklerde hangi cerrahi hastalıklarda nasıl kullanılacağına dair bilgi vermek amaçlandı.
Anahtar Kelimeler: köpek, cerrahi, hidroterapi, kas, iskelet

BASIC PRINCIPLES OF HYDROTHERAPY APPLICATIONS AND THEIR USE IN
SURGICAL DISEASES OF DOGS
ABSTRACT
Hydrotherapy is a rehabilitation method applied to treat muscle and skeletal injuries and gait
abnormalities by using the physical properties of water. Hydrotherapy is a technique used in
dogs to improve postural control, increase the endurance and strength of muscles, reduce pain
and increase joint mobility. Hydrotherapy is mostly used after fracture healing, cruciate
ligament stabilization and spinal surgery in dogs. It is also used in cases of spinal injuries and
arthritis. In this study, it was aimed to give information about the basic principles of
hydrotherapy technique and how to use it in which surgical diseases in dogs.
Keywords: dog, surgery, hydrotherapy, muscle, skeleton
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BAHARATLARIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Esra Gül GÜNEŞ
Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Beşiktaş,
İstanbul
Orcıd ID: 0000-0002-0063-9395
İlayda ÖZTÜRK
Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Beşiktaş,
İstanbul
Orcıd ID: 0000-0003-0652-9581
Dilek ARDUZLAR KAĞAN
Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Beşiktaş,
İstanbul
Orcıd ID: 0000-0001-8688-9039
ÖZET
Baharatlar tipik olarak tomurcuklar, çiçekler (karanfil, safran), ağaç kabuğu (tarçın); kök ve
rizomlar (zencefil, zerdeçal), meyveler ve tohumlar (karanfil, kırmızı biber, karabiber); veya
uçucu yağlar veya aromatik kokular ve tatlar içeren tohumlar (kimyon) gibi çeşitli bitki
kısımlarının kurutulmuş formlarından elde edilir. Bitkilerden elde edilen bu ürünler vitamin,
mineral, diyet lifi kaynağıdır ve sağlık üzerine olumlu etkilere sahip oldukları bilinmektedir.
Çeşitli hastalıkların tedavisini desteklemek üzere kullanımları uzun süredir devam etmektedir.
Baharatlar, sindirim uyarıcı, hipolipidemik, antidiyabetik, antioksidan, antienflamatuar,
antimutajenik, hipokolesterolemik ve antikanserojenik potansiyeline sahip fonksiyonel
gıdalardandır. Mutfaklarda baharat olarak yer alan bu ürünlerden; tarçının içeriğindeki
biyoaktif bileşiklerin antidiyabetik etkilerini, Tip 2 Diyabet tanılı bireylerde HbA1c
değerlerini düşürdüğünü ortaya koyarak gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Benzer bir
şekilde zencefil içeriğindeki biyoaktif bileşenler ile antiemetik ve antienflamatuar özellikleri
ile çalışmalara dahil olmuştur. Antioksidan, antienflamatuar, antikanser etkileri ile bilinen
kurkumin biyoaktif bileşenini içeren zerdeçal da sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu
bilinen baharatlardan biri olarak literatürde yerini almaktadır. Karabiber antioksidan, sindirim
ve solunum sistemi hastalıklarının tedavisini destekleyici özellikleriyle, pulbiber ise artiritte
topikal uygulamalarla ağrı hafifletici etkisiyle çalışmalara konu olmuştur. Timol ve karvakrol
biyoaktif bileşenleri ile çalışmalarda öne çıkan kekik ise akut bronşit hastalarında ve endotel
fonksiyonun düzenlenmesinde etkili bulunmuştur. Son olarak bu çalışmaya dahil edilen
çörekotunun antioksidan ve antienflematuar özellikleri birçok farklı hastalığın tedavisinin
desteklenmesinde etkili olabileceği belirtilmektedir. Hastalıkları önleme ve tedavilerini
destekleme konusunda avantajlı yönleri ile ön plana çıkan tarçın, zencefil, zerdeçal, karabiber,
pulbiber, kekik ve çörekotu bu özelliklerini belirli dozlarda gösterebilmektedir. Bu etkilerin
görülebilmesi için baharatların diyete dahil edilmesi çoğu zaman tek başına yeterli
olmamaktadır. Bu yüzden farklı ekstraksiyon yöntemleri ile etken biyoaktif bileşiklerin
takviye haline getirilmesi, farklı baharat kombinasyonları ile sinerjik etkinin elde edilmesiyle
biyoyararlanımın arttırılması gibi çözüm yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Bu çalışmada;
tarçın (Cinnamomum zeylanicum), zencefil (Zingiber officinale), zerdeçal (Curcuma longa),
karabiber (Piper nigrum), pulbiber (Capsicum anuum), kekik (Thymus vulgaris), çörekotu
(Nigella sativa) ve bunların biyoaktif bileşenlerinin, sağlık üzerine etkilerinin, sağlık
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açısından etkili ve toksik dozlarının, sinerjist etki ve yan etkilerinin açıklanması
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Baharatlar, Biyoaktif Bileşen, Kurkumin, Zerdeçal, Timol

ABSTRACT
Spices typically include buds, flowers (cloves, saffron), bark (cinnamon); root and rhizomes
(ginger, turmeric), fruits and seeds (cloves, paprika, black pepper); or from the dried forms of
various plant parts such as seeds (cumin) containing essential oils or aromatic scents and
flavors. These products obtained from plants are sources of vitamins, minerals and dietary
fiber
and
are
known
to
have
positive
effects
on
health.
Their use has long been preffered to support the treatment of various diseases. Spices are
functional foods with digestive stimulant, hypolipidemic, antidiabetic, antioxidant, antiinflammatory, antimutagenic, hypocholesterolemic and anticarcinogenic potential. There are
studies showing that bioactive compounds in cinnamon, one of the spices used as spices in
kitchens, reduce HbA1c levels in individuals with Type 2 Diabetes. Similarly, the bioactive
components in ginger and its antiemetic and anti-inflammatory properties were included in
the studies. Turmeric, which contains curcumin bioactive component known for its
antioxidant, anti-inflammatory and anticancer effects, is also included in the literature as one
of the spices known to have positive effects on health. Black pepper has been the subject of
studies with its antioxidant properties that support the treatment of digestive and respiratory
system diseases, and the chili pepper has been included in the literature with topical
applications in arthritis for pain-relieving effects. Thyme, which stands out in studies with
thymol and carvacrol bioactive components, has been found effective in acute bronchitis
patients and in the regulation of endothelial function. Finally, it is stated that the antioxidant
and anti-inflammatory properties of black seed, which is included in this study, can be
effective in supporting the treatment of many different diseases. Cinnamon, ginger, turmeric,
black pepper, chili pepper, thyme and black seed, which stand out with their advantageous
aspects in preventing diseases and supporting their treatment, can show these properties in
certain doses. In order for these effects to be seen, it is often not enough to include spices in
the diet alone. Solution methods such as reinforcing active bioactive compounds with
different extraction methods, and increasing bioavailability by obtaining a synergistic effect
with different spice combinations are used. In this study; cinnamon (Cinnamomum
zeylanicum), ginger (Zingiber officinale), turmeric (Curcuma longa), black pepper (Piper
nigrum), chili pepper (Capsicum anuum), thyme (Thymus vulgaris), black seed (Nigella
sativa) and their bioactive components were examined. It is aimed to explain the effective and
toxic doses in terms of health, synergistic effects and side effects of these spices.
Keywords: Spices, Bioactive Ingredient, Curcumin, Turmeric, Thymol
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FERMENTE SEBZE ÜRÜNLERİNDEN TURŞUNUN BESİNSEL ÖNEMİ
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ŞİMŞEK
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölümü
Orcid ID: 0000-0002-7191-8228
ÖZET
Gelişen teknoloji ile birlikte, güvenilir yüksek kaliteli fermente sebzelere olan talepte kayda
değer bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Yüksek kalite genellikle tat, tekstür, renk, aroma ve
bütün görünüş özellikleri ile fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerin güvenilirliğinin
yüksek seviyede olması anlamına gelmekte ve bu durum fermentasyon teknolojisi ile
sağlanabilmektedir. Fermente sebzeler, geleneksel fermentasyon tekniği ile elde edilen
probiyotik ve antioksidan içeriği yüksek özgün tat, aroma, tekstür ve görünüş özelliklerine
sahip besin değeri yüksek gıda maddeleridir. Meyve ve sebzelerin fermentasyonu sonucunda
turşu, kimchi, sauerkraut, gundruk, sunki gibi gıdalar üretilmektedir. Turşu; sebze ve
meyvelerin belirli miktar tuz içeren salamurada ya da kendi sularında fermentasyonu sonucu
oluşan antimikrobiyal özellikli bir üründür. Sebzelerin fermente edilerek uzun süre dayanıklı
hale getirilmeleri ve besin değerinin zenginleştirilmesi üzerine yapılan çalışmalar son
dönemlerde yaygınlaşmıştır. Lactobacillus plantarum, Lb. pentosus, Lb. fermentum, Lb.
curvatus, Lb. brevis, Leuconostoc mesenteroides, Pediococcus pentosaceus, Weissella
koreensis gibi starter kültür olarak kullanılan yararlı mikroorganizmaları içermesinden dolayı
turşu sağlığa faydalı pek çok etkide bulunmakta, bununla beraber olumlu etkileri sağlarken
turşunun bileşiminde yer alan vitamin ve mineraller gibi besin ögeleri ön plana çıkmaktadır.
Turşu üretiminde kullanılan hammaddeler bazında düşünüldüğünde sarımsak, kırmızıbiber,
yeşilbiber, salatalık, lahana, patlıcan, domates ve fasulye gibi sebzeler ile defne yaprağı,
çekilmemiş karabiber, limon, sarımsak, dere otu, maydanoz gibi yardımcı katkılar zengin
besin içeriği sunmaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde turşunun vitamin ve mineral
kaynağı olduğu, antioksidan ve antimikrobiyal bileşenler ile probiyotikleri ve prebiyotikleri
içerdiği gözlemlenmektedir. Birçok çalışmada geleneksel fermente sebzelerden izole edilen
laktik asit bakterilerinin bakteriyosinler gibi doğal biyoaktif ajanlar üretebildiği bilinmektedir.
Yapılan çalışmalarda bakteriyosinlerin inaktivasyon özellikleri incelenmiş, etkinin bu
bileşiklerin hidrofobik ve pozitif yüklü moleküler yapıda olmalarından kaynaklandığı
belirlenmiştir. Ayrıca bakteriyosinler hücre zarında bulunan negatif yüklü fosfat gruplarının
etkisiyle ortaya çıkan elektrostatik etkileşim sonucu hücre zarına tutunmakta ve iyi bir
antimikrobiyal aktivite göstermektedir. Son olarak yapılan araştırmalarda fermente sebzelerde
bulunan fenoliklerin doğal antibiyotikler olduğu bilgisi ile turşunun ne derece faydalı bir ürün
olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada turşunun besin değeri ve sağlığa etkileri
değerlendirilerek fermente sebzelerin öneminin vurgulanması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turşu, starter kültür, sağlık.

www.artuklukongresi.org

33

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

NUTRITIONAL IMPORTANCE OF PICKLED FROM FERMENTED VEGETABLE
PRODUCTS
ABSTRACT
With the advancing technology, it is observed that there is a significant increase in the
demand for reliable high quality fermented vegetables. High quality usually means that the
reliability of taste, texture, color, aroma and all appearance properties, as well as
physicochemical and microbiological properties are at a high level, and this can be achieved
with fermentation technology. Fermented vegetables are foodstuffs with high nutritional
value, with unique taste, aroma, texture and appearance, with high probiotic and antioxidant
content obtained by traditional fermentation technique. As a result of the fermentation of
fruits and vegetables, foods such as pickles, kimchi, sauerkraut, gundruk, sunki are produced.
Pickle; It is an antimicrobial product that is formed as a result of fermentation of vegetables
and fruits in brine containing a certain amount of salt or in their own juices. Studies on
fermenting vegetables to make them durable for a long time and to enrich their nutritional
value have recently become widespread. Pickles have many beneficial effects on health since
it contains beneficial microorganisms such as Lactobacillus plantarum, Lb. pentosus, Lb.
fermentum, Lb. curvatus, Lb. brevis, Leuconostoc mesenteroides, Pediococcus pentosaceus,
Weissella koreensis as starter cultures, however, while providing positive effects, nutrients
such as vitamins and minerals in the composition of the pickle come to the fore. Considering
the raw materials used in pickle production, vegetables such as garlic, red pepper, green
pepper, cucumber, cabbage, eggplant, tomato and beans and auxiliary additives such as bay
leaf, black pepper, lemon, garlic, dill, parsley offer rich nutritional content. When the studies
are examined, it is observed that pickles are a source of vitamins and minerals, contain
antioxidant and antimicrobial components, probiotics and prebiotics. It is known in many
studies that lactic acid bacteria isolated from traditional fermented vegetables can produce
natural bioactive agents such as bacteriocins. In the studies conducted, the inactivation
properties of bacteriocins were examined and it was determined that the effect was due to the
hydrophobic and positively charged molecular structure of these compounds. In addition,
bacteriocins adhere to the cell membrane as a result of electrostatic interaction caused by the
effect of negatively charged phosphate groups in the cell membrane and show a good
antimicrobial activity. Finally, it is understood that the phenolics found in fermented
vegetables are natural antibiotics and how useful pickle is. In this study, it was aimed to
emphasize the importance of fermented vegetables by evaluating the nutritional value and
health effects of pickles.
Keywords: Pickles, starter culture, health.

www.artuklukongresi.org

34

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

ARDAHAN YÖRESİNDE SIĞIR BESİCİLİĞİNDE ÇAYIR OTLARININ ÖNEMİ VE
GÖRÜLEBİLECEK MİKOTOKSİKOZİSE KARŞI BAZI ÖNERİLER
Dr. Öğr. Üyesi Ertan DOĞAN
Ardahan Üniversitesi, Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu
Orcıd No: 0000-0003-0751-0559
ÖZET
Ardahan ili önemli bir hayvancılık merkezidir. İl genelinde yaklaşık 400.000 adet sığır
bulunmaktadır. Sığır yetiştiriciliğinin yörede sürdürülmesinde zengin çayır, mera ve su
kaynaklarının varlığı büyük öneme sahiptir. Çünkü sığırlar yılın yaklaşık yarısını bu
meralardan, diğer yarısını ise çayırların biçilmesiyle elde edilen depolanmış otlar ile
beslenerek geçirirler. Bu nedenle çayırlardan elde edilen otlar, Ardahan yöresinde yapılan
sığır besiciliği açısından büyük bir öneme sahiptir. Yem maddelerine hasattan önce, hasat
anında veya hasat sonrasında kontamine olan mantarlar, uygun ısı, nem, pH ve oksijen
varlığında üreyerek mikotoksin denen bir takım zararlı maddeler salgılarlar. Yemlerde çok
sayıda mikotoksin tespit edilmesine rağmen, bunlar arasında en önemlileri Aflatoksinler,
Okratoksinler, Trikotesenler, Fumonisinler, Patulin, Sitrinin ve Zearelenon’dur. Bu
mikotoksinlerle kirlenmiş yem maddelerinin hayvanlar tarafından tüketilmesi ile hayvanlarda
verim kayıplarından ölümlere kadar gidebilen klinik belirtiler görülür. Hayvancılıkta en
önemli gider beslenme maliyetidir. Mikotoksinler besin maddelerini bozarak, küflü bir
görünüm kazandırır ve yem kayıplarının artmasına neden olur. İnsanlar, sağlıklı bir yaşam
sürdürebilmek için hayvansal proteinlere ihtiyaç duyarlar. İnsanlar ihtiyaç duydukları
hayvansal proteinin önemli bir kısmını sığırlardan karşılarlar. Bu nedenle sığırlardan elde
edilen hayvansal ürünlerin (et ve süt) insan sağlına zarar veren mikotoksin ve diğer bileşenleri
içermemesi gerekir. Yemlerde bulunan mikotoksinler hayvanların et ve süt ürünlerine
geçebilir. Mikotoksin içeren hayvansal ürünlerin insanlar tarafından tüketilmesi ciddi sağlık
problemlerine yol açar. Böyle ürünleri tüketen insanların doku ve organlarında alınan
mikotoksinin çeşiti ve miktarına bağlı olarak karsinojenik, hepatotoksik, nefrotoksik,
östrojenik, nörotoksik, immunotoksik ve teratojenik etkiler görülür. Bu durum insan sağlığını
ciddi bir şekilde tehdit eder. Bu nedenle hayvansal ürünlerde mikotoksin bulunmaması toplum
sağlığı açısından oldukça önemlidir. Mikotoksinlerin hayvan ve insan sağlığına vereceği
zararlı etkilerini minumuma indirilmesi için yem maddelerinde mantar üremesini sınırlandırıcı
bir takım tedbirlerin alınması tavsiye edilmektedir. Bunlar arasında; biçim sonrası otların
yeterince kurutulduktan sonra toplanması, stoklanacak ot yığınlarının yağmur ve kardan
etkilenmemesi için üst kısmı kapalı alanlarda veya üzerlerinin naylon gibi malzemelerle iyice
kapatılarak (oksijeni keserek mantar üremesinin sınırlandırır) saklanması sayılabilir.
Mikotoksikozisden korunmak için fiziksel görünüşü uygun olmayan (kokuşmuş, donmuş,
çürümüş, küflenmiş v.b.) otların hayvanlara yedirilmemesi, yetiştiricilerin slaj yapmaya teşvik
edilmesi, yem maddelerine anti-mikotoksinerjik özellik gösteren bentonit, zeolitler gibi kil,
fitojenik madde, uçucu yağ asiti, maya (Trichosporon mycotoxinivorans gibi) ve bazı
enzimlerin katılması önerilmektedir. Konu hakkında yetiştiricilere bilgilendirme eğitimlerinin
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düzenlenmesi faydalı olacaktır. Hayvan beslemede kullanılacak ot ve yemlerde mikotoksin
oluşumunun azaltılması insan ve hayvan sağlığının korunmasına hizmet edecektir.
Küflenmenin azaltılması, yem kayıplarına bağlı ekonomik zararları düşürecektir. Alınacak
önlemler yörede hayvancılığın daha sağlıklı ve karlı olarak yürütülmesine sebep olacaktır. Bu
durum bölge ve ülke ekonomisine olumlu yönde katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ardahan, Çayır otu, Mikotoksinler

THE IMPORTANCE OF FESCUES IN CATTLE FATTENING IN ARDAHAN
REGION AND SOME SUGGESTIONS FOR THE POSSIBLE MYCOTOXIXOSIS
ABSTRACT
Ardahan province is an important husbandry center. There are almost 400.000 cattle provincewide. The presence of rich meadow, pasture and water resources is of great importance in the
maintenance of cattle breeding. The cattle spend almost half of the year by feeding on these
pastures and the other half by feeding on the warehoused grasses obtained by cutting down
the grasses. Therefore, the grasses obtained from meadows are of great importance in terms of
cattle fattening in Ardahan. Fungi contaminated in the feeds before, during and after the
harvest, reproduce in the presence of appropriate heat, moisture, pH and oxygen and excrete
some hazardous materials called mycotoxin. Although many mycotoxins are determined in
feeds, the most important ones are Aflatoxines, Ochratoxines, Trichothecenes, Fumonisins,
Patulin, Sitrinin and Zearalenon among them. The consumption of these feeds contaminated
with mycotoxins, clinical symptoms including decreased productivity in animals and deaths
are observed. In husbandry, the most important expenditure is feed cost. Mycotoxins spoil
nutrients and put them in a musty form and cause the feed losses to increase. Individuals need
animal protein to be able to lead a healthy life. Individuals obtain an important part of the
animal protein they need from cattle. Therefore the animal products (meat and milk) obtained
from cattle should not include mycotoxin and other components that harm human health. The
mycotoxins in feeds may contaminate meat and dairy products. The consumption of products
including mycotoxin by individuals causes serious health problems. Carcinogenic,
hepatotoxic, nephrotoxic, oestrogenic, neurotoxic, immunotoxic and teratogenic effects are
observed depending on the variety and amount of the mycotoxin taken from the tissues and
organs consuming such products. Therefore, it is crucial that there is no mycotoxin in animal
products in terms of community health care. It is advised that some measures are taken to
restrict fungi reproduction in feeds for the harmful effects of mycotoxins on animal and
human health. Collecting grasses when they are adequately dry and keeping of haystacks to be
stocked in indoor areas by properly covering them with materials such as nylon (it suspends
oxygen and restricts fungi reproduction) not to be affected by rain and snow can be stated
among these measures. It is suggested that animals are not fed with hays with inappropriate
appearance (stinking, frozen, rotten, moldy, etc.) and cultivators are encouraged to undergo
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training. Moreover it is recommended to add substances such as bentonites and zeolites
exhibiting mycotoxinergic properties, phylogenic substance, volatile fatty acid, yeast (such as
Trichosporon mycotoxinivorans) and some enzymes in feeds to avoid mycotoxicosis. It will
be beneficial to organize informative training for cultivators regarding the subject. Decreasing
the formation of mycotoxin in hays and feeds to be used in feeding animals will protect
human and animal health. Decreasing molding will reduce economic damages caused by feed
losses. The precautions to be taken will cause husbandry to be led in a healthier and more
profitable way in the region. This situation will contribute positively to the economy of the
region and the country.
Keywords: Ardahan, Fescue, Mycotoxins
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THE EFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE ON MENTAL WELL-BEING FOR
ADULTS

Assistant Professor Abdullah TIRGIL
Department of Public Finance, Faculty of Political Sciences, Ankara Yıldırım Beyazıt
University, Ankara, Turkey
Orcid ID: 0000-0002-4491-4459
ABSTRACT
Considerable research has been done on the effects of physical exercise on mental health
outcomes. For this purpose, we utilize individual-level health survey data conducted by the
Turkish Statistical Institute between 2008-2012. We use entropy balancing matching design to
evaluate the impact of various exercise measures on adults' mental well-being. Our results
suggest that a ten-minute walk is associated with a higher mental health score for women and
men. Similarly, moderate physical activity is related to an increased mental health score for
both genders. Notably, heavy physical activity negatively affects the mental well-being of
only women. Given there are other potential health benefits to physical exercise, we suggest
policymakers and health professionals promote physical exercise as a tool to treat mental
health problems.
Keywords: Mental well-being, Mental Health Inventory-5, Physical exercise
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ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMA YAŞANTILARI VE BİLİŞSEL ÜÇLÜNÜN RUHSAL
BELİRTİLER İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
Psikolog Elif KARAKÖSE
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-8614-523X
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BİLGE
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0003-2754-9119
ÖZET
Literatürde yer alan çocukluk çağı ihmal ve istismarı ile bağlantılı olarak tanımlanan çeşitli
sorunlar ve semptomlar, bireyin kendine-dünyaya ve geleceğe bakışı da ele alınarak
değerlendirilmiştir. Bu araştırma, çocukluk döneminde yaşanan travmalar ile benlik, dünya ve
gelecek algısından oluşan bilişsel üçlünün ruhsal belirtiler üzerindeki potansiyel etkilerini
incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma yaş aralığı 20-72, yaş ortalaması 28,8 (Ss=10,2) olan,
222 kadın (%82,2), 48 erkek (%17,8) toplam 270 katılımcının oluşturduğu toplum
örnekleminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacına yönelik olarak Demografik Bilgi
Formu, Kısa Semptom Envanteri, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği ve Bilişsel Üçlü Ölçeği
kullanılmıştır. Ruhsal belirtiler ile çocukluk çağı travmaları ve bilişsel üçlü arasındaki
ilişkilerin tespiti için Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı analizi yapılmıştır.
Çocukluk çağı travmatik yaşantıları ve bilişsel üçlünün psikolojik belirtileri yordama gücünün
düzeylerinin tespiti için ise Adımsal (stepwise) Doğrusal Çoklu Regresyon analizleri
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çocukluk çağı travma alt türleri, bilişsel üçlü ve ruhsal belirtilerin
cinsiyet değişkenine ve katılımcıların çocukluk çağı travması maruziyetlerine göre oluşturulan
grupların bilişsel üçlü ve ruhsal belirtileri açısından gösterdikleri farklılıklarının analizi için
bağımsız gruplar için t testi uygulanmıştır.
Cinsiyet gruplarına göre değişkenlerin karşılaştırılması sonucunda cinsel istismar,
somatizasyon, depresyon ve anksiyete belirti düzeylerinin kadınlarda; fiziksel ihmal ve
gelecek algısı puanlarının ise erkeklerde anlamlı derecede yüksek olduğu sonucu elde
edilmiştir. Uygulanan analizler sonucunda Somatizasyon belirtileri ile duygusal ihmal,
duygusal istismar, benlik, dünya ve gelecek algısı puanlarının pozitif yönde ve anlamlı
düzeyde korelasyon gösterdiği ve somatizasyon belirtilerinin duygusal istismar ile dünya ve
benlik algısı tarafından yordandığı görülmüştür (F(3,266)=22,75 R2=,195). Aynı zamanda
travma maruziyeti açısından değerlendirildiğinde duygusal istismar ve duygusal ihmale maruz
kalan gruplarda somatizasyon puanının anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır.
Somatizasyon ile benzer şekilde obsesif-kompulsif belirtiler ile duygusal ihmal, duygusal
istismar, benlik, dünya ve gelecek algısı puanlarının pozitif yönde anlamlı düzeyde
korelasyon gösterdiği ve OKB puanının duygusal istismar ile benlik ve dünya algısı
tarafından yordandığı sonucuna ulaşılmıştır (F(3,266)=37,25 R2=,290). Travma maruziyeti
açısından değerlendirildiğinde ise cinsel istismar, duygusal istismar, duygusal ihmal ve
fiziksel ihmal yaşantısı olan gruplarda OKB puanlarının anlamlı derecede yüksek olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Depresyon belirtilerine dair sonuçlar değerlendirildiğinde depresyon ile
duygusal ihmal, fiziksel ihmal, benlik, dünya ve gelecek algısı puanlarının pozitif yönde ve
anlamlı korelasyon gösterdiği ve depresyon puanının duygusal istismar, benlik algısı ve dünya
algısı tarafından yordandığı bulgulanmıştır (F(3,266)=94,98 R2=,512). Bununla birlikte travma
geçmişi değerlendirildiğinde depresyon puanlarının cinsel istismar, duygusal istismar,
duygusal ihmal ve fiziksel ihmal yaşantısı olan gruplarda anlamlı derecede yüksek olduğu
tespit edilmiştir. Anksiyete belirtilerine ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde ise anksiyete ile
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duygusal ihmal, duygusal istismar, benlik, dünya ve gelecek algısı puanlarının pozitif yönde
anlamlı korelasyon gösterdiği ve anksiyete puanının duygusal istismar ile dünya ve benlik
algısı tarafından yordandığı görülmüştür (F(3,266)=34,18 R2=,270). Travma maruziyeti
açısından ise fiziksel istismar, duygusal istismar ve duygusal ihmale maruz kalan gruplarda
anksiyete puanının anlamlı derece yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmamızın bir
diğer bulgusu da çocukluk çağı travmaları ile benlik-dünya ve gelecek algısı ve arasında
pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki saptanmış olmasıdır.
Elde edilen bulgular, çocukluk çağı travmaları ile kendine, dünyaya ve geleceğe yönelik
olumsuz algıların ruhsal belirtilerle anlamlı ilişkiler gösterdiklerini ve bu değişkenlerin ruhsal
belirtileri anlamlı düzeyde yordayıcı bir güce sahip olduklarını göstermiştir. Bu doğrultuda
yetişkinlerde travma ele alınırken bilişsel üçlüye yönelik müdahalelerin düzenlenmesinin
önemli olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı Travmaları, Bilişsel Üçlü, Ruhsal Belirtiler

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILHOOD TRAUMATIC
EXPERIENCES, COGNITIVE TRIAD AND PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS
ABSTRACT
Various symptoms and problems that are associated with childhood abuse and neglect in the
literature were evaluated taking into accounts the view of a person toward oneself, the world,
and the future. This research aims to examine the potential impacts of childhood traumas and
the cognitive triad which consists of the self, the world, and the future perceptions on
psychological symptoms. The research was conducted with the sample composed of total 270
participants, including 222 women (82.2%), 48 men (17,8%). The age range was between 2072 and the mean age of participants was 28,8 (Ss=10,2). Demographic Information Form,
Brief Symptom Inventory, Childhood Trauma Scale, and Cognitive Triad Scale were used in
accordance with the aim of the research. Pearson product-moment correlation coefficient was
conducted to examine the relations between psychological symptoms with childhood traumas
and cognitive triad. Stepwise Multiple Linear Regression Analyses were done to investigate
the regression level of traumatic experiences in childhood and cognitive triad on the
psychological symptoms. In addition to this, a T-test was applied for the groups shown the
differences between the cognitive triad and psychological symptoms analysis which is formed
according to childhood trauma subtypes, cognitive triad, and gender variable of psychological
symptoms.
A gender-based comparison of the variables was done. The results showed that women got
significantly high scores on sexual abuse, somatization, depression, and anxiety symptoms
while men got significantly high scores on symptoms of physical neglect and future
perception symptoms. According to results of conducted analyses, there was a positively high
correlation between somatic symptoms and emotional neglect, emotional abuse, perception of
self, the world and future. It was also found that emotional abuse and the perception of the
world and self predict somatic symptoms (F(3,266)=22,75 R2=,195). Additionally, somatization
scores of people who were exposed to emotional neglect and emotional abuse were
significantly high according to comparison on trauma exposure. Similar to results of analyses
on somatic symptoms, there was a high correlation between obsessive-compulsive symptoms
and emotional neglect, emotional abuse, perceptions of the self, the world and the future. It
was seen that obsessive-compulsive symptoms were predicted by emotional abuse and
perceptions of the self and the world (F(3,266)=37,25 R2=,290). The results yielded that the
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people who have experienced sexual abuse, emotional abuse, emotional neglect and physical
neglect showed higher scores on obsessive-compulsive symptoms. When it comes to
depressive symptoms, a high correlation was found between depression and emotional
neglect, emotional abuse, perception of self, world and future. Depressive symptoms were
predicted by emotional abuse, perception of the self and the world (F(3,266)=94,98 R2=,512). In
addition to this, depression scores were higher for people who have experienced sexual abuse,
emotional abuse, emotional neglect and physical neglect. The findings of analyses on anxiety
symptoms showed that there was a high correlation between anxiety and emotional neglect,
emotional abuse, perception of self, world and future. It was also found that anxiety scores
were predicted by emotional abuse and perception of world and self (F(3,266)=34,18 R2=,270).
On a trauma exposure basis, anxiety scores were found to be significantly higher in groups
exposed to physical abuse, emotional abuse, and emotional neglect. Another finding of the
study is that a positive and significant relationship was found between childhood traumas and
self, world and future perception.
The findings of the study showed that there were significant relationships between
psychological symptoms and childhood traumas and negative perceptions towards self, the
world, and the future. It was also found that these variables have a predictive power on
psychological symptoms. Accordingly, it can be said that it is important to regulate the
interventions for the cognitive triad when working with adults’ trauma.
Keywords: Childhood traumas, Cognitive Triad, Psychological symptoms

www.artuklukongresi.org

41

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

ROL BIRAKMA KURAMI PERSPEKTİFİNDEN GRUP ÇALIŞMASININ YAŞLI
BİREYLERİN BENLİK SAYGISI VE SOSYAL UYUMUNA ETKİSİ
Öğr. Gör. Bilge ASLAN AÇAN
Üsküdar Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0003-4030-655X
ÖZET
Bu araştırmanın amacı rol bırakma kuramı perspektifinden grup çalışmasının yaşlı bireylerin
benlik saygısı ve sosyal uyumu üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma, nicel ve nitel
olarak karma metot çatısında tasarlanmış ön test son test kontrol gruplu deneysel bir
çalışmadır. Bu amaç doğrultusunda nitel boyuta göre yaşlıların olumlu benlik saygısı
geliştirmeleri ve sosyal uyum becerilerinin artmasına yardımcı olabilecek 8 haftalık bir sosyal
grup çalışması tasarlanmıştır. Grup çalışmasının tematik içerik ve süreç analizi MAXQDA
2018 programı kullanılarak, nicel boyutunda ise grup çalışmasının yaşlıların benlik saygısı ve
sosyal uyum düzeyine etkisi SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Rol kuramı perspektifinden oluşturulan grup çalışmasının sonuçlarına göre ilk olarak sosyal
rollerin farkına varan üyeler, rol kayıpları ile baş etme sürecinde etkili baş etme yöntemlerini
keşfetmek için ilk olarak sosyal çevreleri ile çatışmaya sebep olan rol kalıplarını ve kendi
işlevsiz düşüncelerini empati yaparak ve fenomenolojik perspektiften değerlendirmişlerdir.
Böylece sosyal çevreleri ile uyumlu ve uyumsuz olan yönlerinin farkına vararak esnek
işlevsel düşünce kalıplarını keşfetmişlerdir. Bu şekilde çatışma veya ölüm sebebiyle
kaybedilen rolleri kendini suçlama veya pişmanlıklarla değerlendirmekten ziyade o anki
koşullarda yapabileceklerine odaklanarak ve kendisine ve çevresine karşı hoşgörülü bir
perspektif geliştirerek yorumlamışlardır. Bu sayede rol kayıplarına karşı etkili baş etme
yöntemlerini keşfetmişlerdir. Bunun sonucunda rol kayıpları sebebiyle ortaya çıkan
boşlukların yerine gelecek hayatlarına anlam katan yeni rolleri keşfetmek amacıyla psikolojik
rollerine odaklanmışlardır. Psikolojik rollerin araştırılması aşaması üyelerin kendi duygu ve
düşüncelerini ve tercihlerini anlamaları ve anlatmalarını böylece içsel benlikleri ile temas
kurmalarını sağlamıştır. Bu sayede üyeler sosyal rollerin gerektirdiği görev ve sorumlulukları
kendileri belirlemeye başlamışlar ve anlamlı sosyal rollerinin farkına varmışlardır. Nicel
analizler sonucunda ise deney grubunun benlik saygısı puanlarında istatistiksel açıdan anlamlı
olmayan bir yükselme tespit edilirken, sosyal uyum puanlarında istatistiksel açıdan anlamlı
bir yükselme tespit edilmiştir.
Sosyal hizmetin özünü oluşturan sosyal işlevselliği arttırıcı müdahalelerin önemi, rol
kayıplarının ve sosyal işlevselliği kısıtlayan rol normlarının yetersizliklerinin yoğun yaşandığı
yaşlılık döneminde daha da artmaktadır. Rol kuramı perspektifinden oluşturulan grup
müdahaleleri ile belirtilen bu sorunlara çözüm getirilmesi ileri yaştaki bireylerin yoğun olarak
yaşadığı rol kayıpları ve rol değişimleri ile etkili baş etme becerilerinin artması ve rol
değişimlerine uyumlarının kolaylaşması açısından da son derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Rol Bırakma Kuramı, Yaşlılık, Sosyal Grup Çalışması, Benlik Saygısı,
Sosyal Uyum
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THE EFFECT OF GROUP WORK ON THE SELF-ESTEEM AND SOCIAL
FUNCTIONING OF ELDERLY INDIVIDUALS FROM THE ROLE EXIT THEORY
PERSPECTIVE
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the effect of group work on elderly individuals' selfesteem and social adaptation from the perspective of role exit theory. The research is an
experimental study with pre-test-post-test control group designed quantitatively and
qualitatively in a mixed method framework. In line with this purpose, an 8-week social group
study was designed to help elderly people develop positive self-esteem and increase their
social adaptation skills. Thematic content and process analysis of the group work was
analyzed using the MAXQDA 2018 program, and in the quantitative dimension, the effect of
group work on the self-esteem and social adjustment level of the elderly was analyzed using
the SPSS program. According to the results of the group study formed from the perspective of
role exit theory, members who first became aware of social roles, first evaluated the role
patterns that caused conflict with their social environment and their dysfunctional thoughts
from a phenomenological perspective in order to discover effective coping methods in the
process of coping with role losses. Thus, they discovered flexible functional thought patterns
by realizing their aspects that are compatible and incompatible with their social environment.
In this way, they interpreted the roles lost due to conflict or death by focusing on what they
could do in the current circumstances and developing a tolerant perspective towards
themselves and their surroundings rather than self-blame or regret. In this way, they
discovered effective coping methods against role losses. As a result, they focused on their
psychological roles in order to discover new roles that add meaning to their future lives,
instead of the gaps that emerged due to role losses. The research phase of psychological roles
enabled the members to understand and express their own feelings, thoughts and preferences,
thus making contact with their inner selves. In this way, the members started to determine the
duties and responsibilities required by social roles themselves and realized their meaningful
social roles. As a result of the quantitative analysis, a statistically insignificant increase was
detected in the self-esteem scores of the experimental group, while a statistically significant
increase was found in the social adjustment scores.
The importance of interventions that increase social functionality, which constitutes the core
of social work, increases even more in old age, when role losses and inadequacies of role
norms that restrict social functionality are intense. Resolving these problems with group
interventions created from the perspective of role exit theory is also extremely important in
terms of increasing effective coping skills with the role losses and role changes that elderly
individuals experience intensively and facilitate their adaptation to role changes.
Keywords: Role Exit Theory, Old Age, Social Group Work, Self-Esteem, Social Adaptation
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UYUM ANALİZİ VE BİR UYGULAMASI
Ziya UYGUR
Milli Eğitim Bakanlığı
Orcid ID: 0000-0002-3764-6230
Hayrinisa DEMİRCİ BİÇER
Kırıkkale Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-1520-5004
ÖZET
Öğretim programlarının hedeflerine ulaşması için öğrencilerin okulda öğrendiği bilgiyi
gündelik yaşamında kullanabilmesi çok önemlidir. Bu nedenle de verilen eğitimin öğrenciye
aktarılma yöntemi önem kazanmaktadır. Öğrencinin iyi bir öğrenme sürecinin olmasını
belirleyen temel faktörler okul, öğretmen, aile ve ailenin şartları olarak sıralanabilir. Bu
faktörlerdeki ihtiyaçların belirlenebilmesi ve giderilebilmesi için, Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından 2016 yılında 81 ilde ortaokul 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilere, Akademik
Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) çalışması uygulanmıştır. Bu çalışmada,
Millî Eğitim Bakanlığının ABİDE çalışması ile elde edilen verilerden iki bin öğrencinin verisi
kullanılarak, kategorik değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmaktadır. Analiz
sonuçlarını grafiksel olarak da gösterebilmek için ilgili verilere uyum analizi uygulanmış ve
sonuçlar yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kategorik Veri, Uyum Analizi, ABİDE.

ABSTRACT
In order for the educational program to achieve its goals, it is very important that students can
use the knowledge they have learned in school in their daily life. For this reason, the
transferring method of the given education to the student becomes important. The main
factors that determine the student to have a good learning process can be listed as the school,
teacher, family, and family conditions. In order to determine and meet the needs in these
factors, the Monitoring and Evaluation of Academic Skills (ABİDE) study was applied to the
8th-grade students in 81 provinces in 2016 by the Ministry of National Education. In this
study, it is tried to determine the relationships between categorical variables using the data of
two thousand students from the data obtained by the ABIDE study of the Ministry of National
Education. In order to show the analysis results graphically, correspondence analysis is
applied to the mentioned data and the obtained results are interpreted in detail.
Keywords: Categorical Data, Correspondence Analysis, ABİDE.
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IMPACT OF MAL-ADAPTIVE PARENTING STYLE IN CONDUCT DISORDER: A
CASE STUDY
Saleha BIBI
Army Special Education Academy Rawalpindi Pakistan

ABSTRACT
Conduct disorder and antisocial personality disorder (APD) is one of the most common
personality disorders seen in mental health clinics. A girl of 12 years age came into
counselling centre of Foundation University Rawalpindi Campus with the symptoms of
conduct disorder. Initial pre-testing and therapist observations of client verbal and non-verbal
attitude/behaviour confirmed diagnosis of conduct disorder. Diagnosis was made according
to DSM-5. After initial intake interview, psychological tests including House-tree-person
(HTP), Children apprehension test (CAT) and conduct disorder scale were administered on
the client. Overprotection by her parent was the cause of her problems. After exploring the
causal factors of her problem and diagnostic sessions, therapeutic sessions were conducted.
Some techniques from behavioural therapy were selected for the client. After achieving
satisfactory results of psychotherapeutic sessions, psychotherapy was terminated and client
was recommended for follow up sessions. Along with having clinical and community
implication, this case study will help the mental health clinicians to develop the treatment
plan for client having Conduct disorder.
Keywords: Conduct Disorder; Overprotection; Psychotherapy
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EVALUATING BURNOUT AMONG HEALTHCARE PROFESSIONALS: AN
APPLICATION OF JOB DEMANDS –RECOURSES MODEL
Saleha BIBI
Clinical Psychologist, ABA Therapist & Researcher, Army Special Education Academy,
Rawalpindi
Prof. Dr. Aneela MAQSOOD
Head of Department of Behavioural Sciences at Fatima Jinnah Women University,
Rawalpindi
ABSTRACT
Makkai, (2018), conducted a research study to evaluate level of burnout among healthcare
professionals. Author operationally defined burnout as fatigue, demoralization,
dissatisfaction, incapability, ageing, and decreases in motivation and in the joy of living. In
his study author used the Job Demands –Recourses Model (Demerouti et al. 2001) as
theoretical support of his study. Author described this model under the heading of theoretical
framework of their study. Author elaborated Job Demands –Recourses Model as the working
conditions are the main antecedents of the syndrome of burnout. The high job demands,
which can be physical, emotional, cognitive, or organizational, are doubled by insufficient
and inadequate resources, and this results in developing the syndrome. Author used this
explanation while relating this to the construct of their study. According to author, this model
most closely describe the causes and consequences of burn out among health professionals.
Author also used Job Demands –Recourses Model in their discussion section while relating
their results to this model. His research paper aimed at to investigate the level of burnout
among health care professional in government and private hospitals. Results of the study
showed that burnout is significantly high among doctors working at government. Further they
did not find any statistically significant difference with regard to age, gender and work
experience. Author measured burnout among healthcare professional by using standardized
Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey (MBI-HSS).
Keyowrds: Bornout, Job, Resource, Demand

www.artuklukongresi.org

46

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

ROLE OF PERSONALITY TRAITS IN CAREER CHOICES: A MINI REVIEW
Saleha BIBI
Army Special Education Academy Rawalpindi, Pakistan
Dr. Amna KHALID
Fatima Jinnah Women University Rawalpindi, Pakistan
ABSTRACT
Personality is a distinctive and consistent pattern of characteristics that influence behaviour,
emotions, and attitudes, and is expressed in many situations.Personality significantly
determines individual behaviour in the workplace, and has been reported to be an important
predictor of work and career success. Aim of this review paper was to analyze literature on
personality traits and career choices. 7 studies having independent sample were selected.
Only reliable databases were consulted. Studies were gather while considering inclusion and
exclusion criteria for this mini review. It was concluded that personality traits play significant
role in social attitudes, psychological functioning, mental health, well‐being, and life events.
Furthermore, personality traits predict job satisfaction and life satisfaction. Personality traits
have been found to influence student’s career direction and preference. Moreover, career
itself requires certain traits that could encourage successful performance when deciding on a
career. Our review indentified that personality traits, like self-efficacy, locus of control and
anxiety have been identified to be associated to career decision making. Additionally,
literature has found that certain personality traits are needed to be possessed by individual in
certain career; while most research studies pinpointed on Engineering or science related
courses as well as humanities or Business related courses. While other studies suggest that
student in engineering field can be successful they have to possess certain traits such as
analytical, agreeableness, extroversion, and conscientiousness. Similarly, some research
studies also attributed certain traits to be possessed by students in Management or Business
field such as assertive, extroversion and conscientiousness. Our study is inviting I/O
psychologist in Pakistan to conduct empirical studies on the relationship between personality
types and career choices to examine the mediating role of cultural difference on personality
traits and career choices.
Keywords: Personality Traits, Career Choices, Review
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ACCURATE CALCULATION OF ELECTRON CONCENTRATION IN QUANTUM
WELLS BY USING BINOMIAL EXPANSION THEOREM
Salih SAYGI
Department of Physics, Faculty of Arts and Sciences, Gaziosmanpasa University
Tokat, Turkey
Orcid ID: 0000-0002-6363-253
ABSTRACT
Note that the mathematical methods play an vital role in constructing and manufacture of the
semiconductor devices. We suggested an analytical algorithm for the electron density in
multi-layered high electron mobility transistors (HEMTs) by using generalized Fermi
functions and Binomial expansion theorem. The method is used to calculate the variation of
the electron density and the energy density in wide range temperature of heterojunction wells.
The work is in progress for the theoretical calculation of the temperature dependence of the
electron concentrations of quantum well-structured HEMT devices. Note that the
characteristics given above of the heterojunctions with other semiconductor categories can be
investigated with the same manner. The recommended algorithm assurances that the well
application of the role of multi-layered HEMTs structure. In conclusion, the obtained results
are estimated and discussed.
Keywords: HEMT; Semiconductors; Electron Density; Energy Density; Binomial Coefficient
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AN ANALYTICAL TREATMENT TO THE CURRENT FLOW OF THAT THE
ELECTRONS FROM METAL INTO SEMICONDUCTOR

Salih SAYGI
Department of Physics, Faculty of Arts and Sciences, Gaziosmanpaşa University
Tokat, Turkey
Orcid ID: 0000-0002-6363-253
ABSTRACT
The gate leakage current plays an important role in determining the characteristics and
limiting performance of fabricated MOSFET and MODFET which have been composed by
Schottky barrier contacts. Since the electron transport across the wide band gap layer involves
trapping, under certain bias conditions, the gate current leads to the threshold voltage shifts
and causes reliability problems.
In this study, using binomial expansion theorem, the
analytical treatments for the current flow due to tunnelling of electron from the metal into the
semiconductor are established. The obtained formulas can be useful in the analytical
evaluation of the current density from the semiconductors to the metals. The method is
general and easy for application. Numerical tests show that the obtained formulas provide
higher accuracy and efficiency than the approximation methods in literature. The usefulness
of the suggested method is confirmed by the concrete example. The calculation results are in
good agreement with those obtained using the alternative numerical procedure.
Keywords: Current Density; MOSFET; MODFET; Semiconductors
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INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF THE QUANTUM STRUCTURE
BY A SPECIFIC METHOD
Salih SAYGI
Department of Physics, Faculty of Arts and Sciences, Gaziosmanpasa University
Tokat, Turkey
Orcid ID: 0000-0002-6363-2553
ABSTRACT
GaN based compounds show a low density, a good resistance to corrosion, high electrical and thermal
conductivity, and a high specific strength after the construction of heterojunctions. The high Al
composited devices with the high breakdown voltage and good thermal conductivity, as well as with
the low defect levels, are expected to show better abilities than that of grown with lower composition
devices. Such a device has been studied by a model run self consistently from the solution of the
Schrödinger equation coupled with Poisson equation. In this study, the characteristics of the device
drain current, the band structure, and the charge distribution, have been obtained because of material
composition. As a result, the agreement of the simulation, as well as the comparison with the
reference’s results, the approach suggests that the polarization of nitride alloys is a linear function of
composition. Increasing Al content induces a larger polarization charge at AlGaN/GaN interface and
therefore a higher channel electron concentration. Simulation by means of polarization-related
quantities in nitride based heterostructure systems reveal that the device characterizations of nitride
alloys are a linear function of alloy composition. Our simulation results are comparable to theoretical
calculations in the literature.
Keywords: FET Devices; Modeling; Strain Effects; Alloy Composition
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YÜZER İSKELE YAPILARINDA DALGA KAYNAKLI HASARLARIN
MATEMATİKSEL MODELLEME YARDIMIYLA İNCELENMESİ: İSTANBUL
ATAKÖY YAT LİMANI ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Murat AKSEL
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Orcid ID: 0000-0002-6456-4396
ÖZET
Yüzer iskeleler, modüler olmaları, imalat, yerine yerleştirme, bakım ve onarım kolaylıkları ve
alternatiflerine göre uygulama kolaylığı sebeplerinden dolayı özellikle yat limanları, müstakil
su kenarı siteleri veya evleri için tercih edilen bir kıyı yapılarıdır. Tasarım ve uygulama
aşamaları planlanırken çevresel koşullara bağlı belirsizlikler sebebiyle öngörülemeyen
yüklere maruz kalabilirler. Bu belirsizlikleri azaltmak ve tasarım, uygulama süreçlerini
iyileştirmek için hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yöntemi kullanılarak yapının hizmet
süresince maruz kalacağı yüklere bağlı performansı incelenebilir. Bu çalışma kapsamında
Ataköy Yat Limanı özelinde bir uygulama metodolojisi açıklanmıştır. HAD yöntemiyle yat
limanı içinde bulunan yüzer iskelelerin ekstrem dalga koşullarındaki durumları incelenmiş,
yat limanında dalga yüklerine bağlı meydana gelen hasarlarla matematiksel modelleme
sonuçları kıyaslanmış ve metodolojinin uygunluğu tartışılmıştır. HAD yönteminin yüzer
yapıların ve karmaşık çevresel koşulların etkileşimi için uygun olduğu görülmüştür. Uygun
olduğu tespit edilen metodoloji yardımıyla iyileştirme önerileri de çalışma kapsamında
araştırmacılar için ek bilgi olarak verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, yüzer yapılar, dalga modellemesi

INVESTIGATION OF WAVE DAMAGES IN FLOATING PIERS WITH
MATHEMATICAL MODELING: ISTANBUL ATAKOY MARINA
ABSTRACT
Floating piers are preferred coastal structures, especially for yacht harbors, detached
waterfront sites, or houses due to their modularity, ease of manufacture, installation,
maintenance and repair, and ease of application compared to alternatives. While planning the
design and implementation stages, they may be exposed to unforeseen loads due to
uncertainties due to environmental conditions. To reduce these uncertainties and improve the
design and implementation processes, the computational fluid dynamics (CFD) method can be
used to examine the performance of the structure depending on the loads to be exposed during
service. Within the scope of this study, an application methodology specific to Ataköy Marina
is explained. With the CFD method, the conditions of the floating piers in the marina under
extreme wave conditions were examined, mathematical modeling results were compared with
the damage caused by wave loads in the marina, and the methodology's suitability was
discussed. It has been observed that the CFD method is suitable for the interaction of floating
structures and complex environmental conditions. Improvement suggestions with the help of
the methodology determined to be suitable are also provided as additional information for the
researchers within the scope of this study.
Keywords: Computational fluid dynamics, floating structures, wave modeling
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TRANSFORMATÖR YAĞI REFRAKTİF ENDEKSİ İLE KIRILMA GERİLİMİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Timuçin Emre TABARU
Erciyes Üniversitesi Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, KAYSERİ
Orcid ID: 0000-0002-1373-3620
Dr. Öğr. Üyesi Şekip Esat HAYBER
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik
Mühendisliği, KIRŞEHİR
Orcid ID: 0000-0003-0062-3817
ÖZET
Transformatör yağının dielektrik dayanımı veya bozulma gerilimi, arızasız elektriksel gerilimi
destekleme kapasitesini ölçer. Bu yağların yüksek elektrik potansiyeli altında yalıtım
sağlaması gerektiğinden, dielektrik dayanımındaki önemli bir azalmanın, yağın artık
performans gösteremeyeceğini göstereceği anlamına gelir. Dielektrik mukavemette bir
azalma, su, iletken parçacıklar, yağın bozunmasıyla oluşan yan ürünler, tortular ve selüloz
kağıt parçalanması gibi kirletici maddelerin varlığından kaynaklanabilir. Dielektrik
mukavemet, transformatör yağına batırılmış iki elektrot arasında artan bir oranda bir AC
voltajı uygulanarak nispeten basit bir şekilde belirlenebilir. Transformatörün sağlık durumunu
daha fazla değerlendirmeye ve transformatörde daha fazla bozulmayı önlemeye yardımcı
olduğundan, transformatör yağında meydana gelen arızayı erken tespit etmek önemlidir.
Transformatör yağının bozulmasını izlemek için kırılma indis değişimlerinin belirlenmesi
önemli bir yöntemdir. Yağdaki bozulma, doğrudan transformatör yağının kırılma indisi ile
ilgilidir. Kırılma indisi ölçümünde kullanılan ışık akısının yoğunluğu, yağın kırılma
indisindeki değişiklikle değişir. Eski bir yağın kırılma indisinin yeni bir yağdan daha yüksek
olduğu göstermektedir. Yağın kırılma indisi arttıkça kırılma gerilimi azalır. Dolayısıyla
kırılma indis değişimi, yağın yeni veya eskimiş olduğunu gösteren yağ kirliliği seviyesi ile
artacak veya azalacaktır.
Bu çalışmada farklı zamanlarda farklı yüksek güç transformatörlerden alınan yağ
numunelerinin kırılma indis değerleri ile kırınım voltaj değerleri arasındaki ilişki
araştırılmıştır. Öncesinde numunelerin kırılma indis değerleri ölçülmüştür. Daha sonra alınan
numunelere voltaj kırınım testleri yapılmıştır. Testler önce yağın ısıtılarak içindeki nemin
azaltılması işlemiyle başlamış ve ardından 0 V dan başlanarak 65 KV’ a kadar voltaj değerleri
artırılmıştır. Elde edilen sonuçlardan kırılma indisi düşük olan yağların daha yüksek
voltajlarda kırıldığı ve iletken hale geldikleri görülmüştür. Voltaj kırınım testi öncesinde
kırılma indisleri ölçülen örneklerin, test sonrasında da kırılma indisleri ölçülmüştür. Her voltaj
kırınım testinin yağda oluşturduğu yüksek ısı yağın kimyasal yapısında bozulmalar
gerçekleştirdiği için test sonrasındaki kırılma indis değerlerinde bir miktar artış olduğu
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gözlenmiştir. Bu da yağın bozulmaya başladığını ve kimyasal yapısında değişikli net olarak
ortay koymaktadır. Transformatör yağının kırılma indisinin değeri ne kadar yüksekse, yağ
numunesi içindeki ışık gücü kayıpları o kadar düşüktür.
Anahtar Kelimeler: Transformatör yağı, kırılma gerilimi, kırılma indisi değişimi.

ABSTRACT
The dielectric strength, or breakdown voltage, of transformer oil measures its ability to
support non-defective electrical voltage. Since these oils must insulate under high electrical
potential, a significant reduction in dielectric strength means that the oil will no longer
perform. A decrease in dielectric strength may be due to the presence of contaminants such as
water, conductive particles, oil degradation by-products, residues, and cellulose paper
breakdown. Dielectric strength can be determined relatively simply by applying an increasing
proportion of AC voltage between two electrodes immersed in transformer oil. It is important
to detect failure in transformer oil early, as it helps to further assess the health of the
transformer and prevent further deterioration of the transformer. Determining the refractive
index changes is an important method to monitor the deterioration of transformer oil. Oil
deterioration is directly related to the refractive index of transformer oil. The density of the
luminous flux used in the refractive index measurement changes with the change in the
refractive index of the oil. It shows that an old oil has a higher refractive index than a new oil.
As the refractive index of the oil increases, the breaking stress decreases. Therefore, the
refractive index change will increase or decrease with the level of oil contamination, which
indicates that the oil is new or old.
In this study, the relationship between refractive index values and diffraction voltage values
of oil samples taken from different high power transformers at different times was
investigated. Previously, the refractive index values of the samples were measured. The tests
started with the process of heating the oil and reducing the moisture in it and then the voltage
values were increased starting from 0 V up to 65 KV. It was seen from the results obtained
that oils with a low refractive index break at higher voltages and become conductive. The
refractive indices of the samples whose refractive indices were measured before the voltage
diffraction test were also measured after the test. Since the high temperature created by each
voltage diffraction test in the oil causes deterioration in the chemical structure of the oil, a
slight increase was observed in the refractive index values after the test. This clearly reveals
the deterioration of the oil and the change in its chemical structure. The higher the value of
the refractive index of the transformer oil, the lower the light power losses in the oil sample.
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YAPIŞTIRICI KALINLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN YAPIŞTIRMA
BAĞLANTISI DAYANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Başar ALTINTAŞ
Orcid ID: 0000-0002-0673-8925
Tuncay KARAÇAY
Orcid ID: 0000-0002-6014-5610
Bülent ACAR
Orcid ID: 0000-0003-1992-0555
Gazi University, Maltepe, Ankara 06570, Turkey
Roketsan Inc. Elmadağ, Ankara 06780, Turkey
ÖZET
Yapıştırma bağlantıları günümüzde birçok sektörde sıklıkla kullanılmaktadır. Bunların
başlıcaları havacılık ve uzay, otomotiv, denizcilik ve inşaat sektörleridir. Gelişen malzeme
teknolojisiyle birlikte farklı tip malzemelerin birleştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Kompozit-metal, polimer-metal veya metal-metal bağlantıları için yapıştırıcılar önemli bir
konuma gelmiştir. Bu gelişmeler beraberinde yapıştırıcı dayanımı hakkındaki araştırmaların
önünü açmıştır. Bu çalışmada yapıştırıcı bağlantısı dayanımını etkileyen faktörlerden yüzey
pürüzlülüğü ve yapıştırıcı kalınlığı ele alınmıştır. Yapıştırma bağlantısının çekme ve kesme
yönündeki dayanımları ASTM ve ISO standartlarına uygun test numuneleri kullanılarak
incelenmiştir. Çekme yönündeki testler üç farklı kalınlık ve iki farklı yüzey pürüzlülüğü için
yapılmıştır. Kesme yönündeki testlerde TAST (Thick Adherend Shear Test) numunesi
kullanılmış ve yalnızca yüzey pürüzlülüğü incelenmiştir.

ABSTRACT
Adhesive joints are frequently used in many industries today. The most important of these are
aerospace, automotive, marine and construction industries. With the developing material
technology, the necessity of bonding different types of materials has emerged. Adhesives
have gained an important position for composite-metal, polymer-metal or metal-metal
connections. These developments led to research on adhesive strength. In this study, the
factors affecting adhesive bond strength which are surface roughness and adhesive thickness
were investigated. The tensile and shear strength of the bonding joint were examined using
test specimens in accordance with ASTM and ISO standards. Tensile tests were conducted for
three different thicknesses and two different surface roughnesses. TAST (Thick Adherend
Shear Test) samples were used in shear tests and only the surface roughness were examined.
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TİCARİ NİTELİKLİ KREDİ TALEPLERİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME
YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR LİTERATÜR
ÇALIŞMASI
Arş.Gör. Şölen ZENGİN
Tarsus Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0003-2309-4954
Dr. Öğr. Üyesi Pınar MİÇ
Tarsus Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-9655-0319
Doç.Dr. Zahide Figen ANTMEN
Çukurova Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0001-8475-1300
ÖZET
Bu literatür taramasında; finans kurumlarının ticari nitelikli kredi verme süreçlerinde,
şirketlerin performanslarının çok kriterli karar verme yöntemleri ile değerlendirildiği
çalışmaların bir özeti sunulmuştur. Finans sektörünün önemli kuruluşları olan bankalar tüzel
ya da gerçek kişilere kredi sağlamaktadır. Finans kurumları kredi verme sürecinde, çeşitli
kriterlerden yararlanarak kredi talep eden şirketleri değerlendirmektedir. Bu süreçte finans
kurumları çok sayıda değişkeni ilgili analistlerce değerlendirerek şirketlerin kredi teminatı
konusundaki durumlarını belirlemektedir. Analistlerce yapılan uzman görüşü sonrasında
oluşan rating notu, şirketlerin kredi alma ve teminatlandırma konusundaki en önemli etkendir.
Rating notu ile beraber finans kurumlarının alacağı kredi riski, şirketlerin teminatlandırma
aşamasındaki koşullarının değişkenlik göstermesine neden olabilir. Bu çerçevede teminatın
nakde dönüş kabiliyetinde finans kurumlarının alacağı riski minimize etmek
amaçlanmaktadır. Şirketlerin kredi kullanımlarının yatırıma dönüşmesi sonucunda yaratılan
yeni istihdam ekonominin dinamiklerine katkı sağlayacaktır. Nitekim şirketlerin kullanılan
kredileri doğrudan yatırıma yönlendirmesi ile yaratılan istihdam işsizliğin azalmasına katkı
sağlarken, üretim artışı büyümeye olumlu etki etmektedir. Ekonomik döngünün sağlıklı
olması açısından bankaların kredi tahsil kabiliyeti ve şirketlerin kredibilite gücü önem arz
etmektedir.Ekonomiye sağlanan bu fayda, bankalar tarafından kredi sürecinin etkin bir şekilde
yönetilmesi ve kredi talep eden şirketlerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi ile mümkün
olabilir.Bu nedenle bankaların bu değerlendirmeyi yaparken kullanacağı yöntemler ve
kullanacağı kriterler finansal açıdan hayati önem taşımaktadır. Karar sürecinde sonucu
etkileyecek tüm kriterleri birlikte değerlendirmek çalışmanın gücünü arttıracaktır. Kredi
verilecek şirketlerin finans kurumlarınca değerlendirilmesi aşamasında çok sayıda kriter göz
önüne alınmalıdır. Bu kriterleri eş zamanlı analiz etme aşamasında çok kriterli karar verme
yöntemleri kullanılır. Çok kriterli karar verme yöntemlerinin üstün tarafı, tüm kriterleri ve
alternatifleri ile kriterler arasındaki tüm etkileşimleri ayrı ayrı değil aynı anda
değerlendirmeye dahil etmesidir. Çalışmada ekonomi için kritik ve önemli bir konu olan ticari
nitelikli kredi taleplerinin çok kriterli karar verme yöntemleri ile değerlendirildiği literatür
araştırmasının bir derlemesi sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ticari Nitelikli Kredi Talebi, Kredi Talebi Değerlendirme, Çok Kriterli
Karar Verme Yöntemleri.
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SEÇİCİ LAZER ERİTME YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ 17-4 PH PASLANMAZ
ÇELİK METAL PARÇALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Eren KOÇAK
Mühendis, Roketsan A.Ş.
Orcid ID: 0000-0002-2895-8232
Bülent ACAR
Müdür, Roketsan A.Ş.
Orcid ID: 0000-0003-1992-0555
Doç.Dr. Tuncay KARAÇAY
Gazi Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Orcid ID: 0000-0002-6014-5610
ÖZET
Katmanlı İmalat Yöntemi’nin (KİY) uygulamaları ve KİY üzerine gerçekleştirilen çalışmalar,
KİY’nin geleneksel üretim yöntemlerine kıyasla daha esnek tasarım imkanı sağlamasından
dolayı her geçen gün artmaktadır. KİY’nin bu özelliği, tasarım mühendislerinin karmaşık
geometriye sahip ve hafif bileşenler tasarlamasına olanak tanıdığından, yakıt tüketiminin
azalmasını, yük taşıma kapasitesinin artmasını ve daha uzun uçuş / nakliye menzili
sağlamaktadır. Bahsi geçen avantajları sebebiyle KİY, uzay ve havacılık ile otomotiv
sanayileri için oldukça cazip olmaktadır. Yukarıda belirtilen avantajlarına rağmen, KİY'nin
bazı dezavantajları da vardır. KİY kullanılarak üretilen mekanik parçalar, parçanın dinamik ve
statik özelliklerinin değişmesine sebep olan artık gerilmelere, kendine özgü mikro yapısal
özelliklere ve olası dahili kusurlara sahip olabilmektedir. KİY’de, özelliklerine ve uygulama
alanlarına göre farklı tipte metalik malzemeler kullanılabilmektedir. 17-4 PH paslanmaz çelik,
315 °C'ye varan yüksek sıcaklıklarda, çok yüksek mukavemeti ve iyi korozyon direnci
nedeniyle mühendislik uygulamalarında en çok tercih edilen metalik malzemelerinden biridir.
Bu çalışmada, 17-4 PH paslanmaz çelik, Küçültülmüş Ölçekteki (KÖ, İng. Sub-size) çekme
testi numuneleri, Seçici Lazer Eritme (İng, Selective Laser Melting - SLM) yöntemi ile
üretilmiştir. Numuneler, argon atmosferi altında dikey yönde, Renishaw marka cihaz
kullanılarak üretilmiştir. Üretim tamamlandıktan sonra, KÖ çekme testi numunelerinin doğal
frekans ve mod şekilllerini elde etmek amacıyla, oda sıcaklığında, darbe tahrik tekniği
kullanılarak modal testleri gerçekleştirilmiştir. Modal testler sonucunda elde edilen Frekans
Tepki Fonksiyonları (FTF) kullanılarak ilgili doğal frekans değerinde sönüm oranları da
ayrıca hesaplanmıştır. Daha sonra, elde edilen doğal frekanslar ve mod şekilleri Sonlu
Elemanlar Yöntemi (SEM) ile doğrulanmıştır. Modal testler tamamlandıktan sonra, Instron
çekme testi cihazı kullanılarak, ASTM-E8M standartına göre, oda sıcaklığında statik çekme
testleri gerçekleştirilmiştir. Yukarıda bahsi geçen tüm mekanik özellik karakterizasyonu
aşamaları, bütün KÖ çekme testi numunelerine uygulanmıştır. Her bir numune için
tamamlanan aşamalardan sonra, çekme testlerinden elde edilen gerilme-gerinim ve young
modulus değerleri ile modal testlerden elde edilen doğal frekans değerleri ve mod şekilleri
literatür verileri ile karşılaştırılmıştır. Karşılatırma sonrasında, literatür verileri ile testlerden
elde edilen değerler arasında %5-10 bandında farklılıkların olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Katmanlı İmalat Yöntemi, Statik Çekme Testi, Modal Test
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KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ KESİCİ TAKIMLARLA AISI 1050
ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME
KUVVETLERİNİN REGRESYON ANALİZİ
Dr. Öğr. Üyesi Şehmus BADAY
Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği, Batman Üniversitesi, Batman
Orcid ID: 0000-0003-4208-8779
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜRBÜZ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği, Batman Üniversitesi, Batman
Orcid ID: 0000-0003-1391-172X
Onur ERSÖZ
Fen Bilimler Enstitüsü, Batman Üniversitesi, Batman
Orcid ID: 0000-0002-9792-2268
ÖZET
Kriyojenik ısıl işlem, sıfır santigrat derece altında malzemelere ve kesici takımlara
uygulanarak sertlik ve aşınma dirençlerini artıran bir tamamlayıcı bir ısıl işlem türüdür. Bu
amaçla bu deneysel çalışmada, -146 C’de derin kriyojenik ısıl işlem uygulanmış kesici
takımlar ile AISI 1050 çeliğinin tornalanması sonucu oluşan yüzey pürüzlülük ve kesme
kuvvetleri değerleri için ikinci dereceden regresyon analizi yapılmıştır. Tornalama deneyleri,
dört farklı kesme hızı (180, 200, 220 m/dak), üç farklı ilerleme oranı (0,1-0,2 ve 0,3 mm/dev)
ve iki farklı kesici takım ( ısıl işlem görmüş ve görmemiş) ile gerçekleştirilmiştir. Bağımlı
değişken olarak yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri seçilirken bağımsız değişkenler
olarak kesme hızı, ilerleme oranı ve ısıl işlem şartı şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca, ANAVO
analizi yapılarak bağımlı değişkenler üzerinde bağımsız değişkenlerin etkisi araştırılmıştır.
Deneysel değerler için regresyon modellerinden elde edilen R2 değerleri %99,97 ve %99,70
oranında geçerli sonuçlar verdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kriyojenik işlem, Regresyon analizi, ANOVA, Kesme kuvveti, Yüzey
pürüzlülüğü
REGRESSION ANALYSIS OF SURFACE ROUGHNESS AND MAIN CUTTING
FORCES IN MACHINING AISI 1050 STEEL WITH CRYOGENICALLY TREATED
CUTTING TOOLS
ABSTRACT
Cryogenic heat treatment is a complementary type of heat treatment that increases hardness
and wear resistance by applying to materials and cutting tools below zero degrees Celsius. For
this purpose, in this experimental study, second order regression analysis was performed for
the surface roughness and cutting force values resulting from the turning of AISI 1050 steel
with cutting tools that were applied deep cryogenic heat treatment at -146 °C. Turning
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experiments were carry out with four different cutting speeds (180, 200, and 220 m/min),
three different feed rates (0.1-0.2 and 0.3 mm/rev) and two different cutting tool (heat treated
and untreated). While surface roughness and main cutting forces were selected as dependent
variables, cutting speed, feed rate and heat treatment condition were determined as
independent variables. In addition, the effect of independent variables on dependent variables
was investigated by performing ANOVA analysis. For the experimental values, the R2 values
obtained from the regression models were found to give 99.97% and 98.70% valid results.
Keywords: Cryogenic treatment, Regression analysis, ANOVA, Cutting force, Surface
roughness
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YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ŞİRKET DOKÜMANLARININ SINIFLANDIRILMASI
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Kyrgzstan
ÖZET
Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte özellikle kurumsal şirketler müşterilerine sunduğu
hizmetlerde yazılım gücünü etkin bir şekilde kullanmaya çalışmaktadır. Müşteri verilerinin
düzgün kayıt edilmesi, müşteri taleplerine hızlı bir şekilde cevap verilmesi, şirketin hem
yasal olarak hem de özel işlerinin düzenli takip edilebilmesi açısından yazılımın gücü
oldukça önemlidir. Bu çalışmada yapay zekâ algoritmaları kullanarak şirket/kurum
dokümanların Optimal Character Recognation (OCR) işlemi ile %97 başarı ile metin haline
getirilmesi sağlanmıştır. El yazısı içeren dokümanlar okumayı zorlaştırsa da yüksek başarı
elde edilmiştir. OCR işleminden sonra dokümanların türü yapay sinir ağı algoritmaları ile
modellenmiştir. Bu model ile dokümanların sınıflandırılması %92 başarı ile sağlanmıştır.
Bu çalışma ile şirket/kurumun ihtiyaç duyduğu müşteri dokümanları doğru bir şekilde
sınıflandırılmıştır. Yöntemin başarılı şekilde kullanılabileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenmesi, OCR, Sınıflandırma
CLASSIFICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND COMPANY
DOCUMENTS
ABSTRACT
With the developments in technology, especially corporate companies try to use the power
of software effectively in the services they offer to their customers. The power of the
software is very important in terms of properly recording customer data, responding quickly
to customer requests, and keeping track of both legal and private business of the company.
In this study, it was ensured that the documents scanned by the company using artificial
intelligence algorithms were converted into text with the Optimal Character Recognation
(OCR) process with 97% success. Although documents containing handwriting make
reading difficult, high success has been achieved. After the OCR process, the type of
documents is modeled with artificial neural network algorithms. With this model, the
classification of documents has been achieved with 92% success. With this study, it is
aimed to classify the customer documents required by the company correctly.
Keywords: Classification, Machine Learning, OCR

www.artuklukongresi.org

59

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

İŞLETMELERDE SİLOLAŞMANIN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN İŞ ROTASYONU
UYGULAMALARI: NBA ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Mehmet Fatih KANOĞLU
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
Orcid ID: 0000 0001 6551 7332
ÖZET
İşletmeler açısından insan kaynakları yönetimi uygulamalarının her geçen gün önemi daha da
artmaktadır. Rekabetin hızla arttığı günümüzde işletmeler açısından en değerli rekabet gücü
unsuru işletmenin sahip olduğu “entellektüel sermaye” unsurudur. Taylor’un savunduğu tez
doğrultusunda, işletmeler uzun yıllar boyunca çalışanların tek bir işte uzmanlaşması gerektiği
tezini savunmuştur. Bu ilkelerin hüküm sürdüğü üretim süreçlerinde, uygulamada katı bir
işbölümüne tabi tutulan işçilerin motivasyonu ve iş tatminine önem verilmemiştir. Monoton
işleri yapmaya zorlanan çalışan, uzmanlığını tek bir iş üzerinde yoğunlaştırmıştır. Klasik
dönem sonunda gelinen noktada ise “bir konuda uzmanlaşma” yerine “çok yönlülük” kavramı
önem kazanmıştır.
Uzmanlaşmanın; verimlilik artışı, know-how’larιn artışı, işletme becerisinin artışı, insan
kaynakları planlamasında maliyetlerin düşmesi gibi işletmelere birçok faydası vardır. Ancak
göz ardı edilen birçok sakıncası da vardır. Özellikle 21. yüzyıl ile beraber emek yoğun işlerde
makinelerin insanın yerini almasıyla insan kaynaklarından beklenen yetkinlikler değişmiş,
farklılaşmıştır. Uzmanlaşmanın; tek bir işe yoğunlaşma ve o işe odaklanma, monotonlaşma ve
zihinsel yeteneklerin daralması, takım çalışmasının azalması, meslek hastalıklarının artışı,
işgücü esnekliğinin azalması, motivasyonun azalması gibi birçok zararı da vardır.
21. yüzyılda çalışanların motivasyonunu arttırmak ve bilgi düzeylerini yükseltmek amacıyla
çok yönlü olmaları teşvik edilmiştir. Çok yönlülüğün verimliliğe olumlu katkı sağlayacağı;
“çok yönlülükle” birlikte rekabet ve başarı gücünün de artacağı öngörülmüştür. İş rotasyonu
da, çalışanın çok yönlülüğüne ve işletme performansına olumlu katkıda bulunan önemli bir
teknik olarak görülmektedir. İş rotasyonu bir iş yerinde çalışan personele birden fazla iş
yapabilme bilgi ve tecrübesi kazandırılarak belirli dönemlerde, saatlerde personel arasında iş
değişikliği yapma olgusudur. İş rotasyonu tekniği hem çalışanlar hem de yöneticiler açısından
bakıldığında, insan kaynakları bölümünce çeşitli amaçlar ve farklı süreçler içerisinde
uygulamaya konulmaktadır. Özellikle geleneksel işletmelerde kalıpları yıkan bu gibi
uygulamalara karşı oldukça dirençler oluşmuştur. Her şeyin bu kadar hızlı değiştiği bir
yüzyılda, çalışanların değişime ve yeniliklere açık olmaması işletmeler açısından hayati
derecede riskli bir durumdur.
Bu çalışmanın amacı; Amerikan Basketbol Ligi (NBA)’de takımların birbirleriyle saha içi
rekabetlerinde oyuncuların çok yönlülüğü ile belirli alanlarda uzmanlaşmış oyuncuların
rekabeti açısından değerlendirilecektir. Değişime ayak uyduramayan takım ve oyuncuların
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rekabet edemediği, çok yönlülüğü kurum kültürü haline getiren işletmelerin, takımların ise
başarılı olduğu örneklerle ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, Çok Yönlülük, İş Rotasyonu, NBA

BUSINESS ROTATION PRACTICES TO PREVENT SILOLATION IN BUSINESS:
THE NBA EXAMPLE
ABSTRACT
The importance of human resources management practices is increasing day by day for
businesses. In today's world, where competition is rapidly increasing, the most valuable
competitive power factor for businesses is the "intellectual capital" element of the enterprise.
In line with Taylor's thesis, businesses have defended the thesis that employees should
specialize in a single job for many years. In the production processes where these principles
prevail, the motivation and job satisfaction of the workers, who are subjected to a strict
division of labor in practice, was not given importance. Forced to do monotonous jobs, the
employee concentrated his expertise on a single job. At the end of the classical period, the
concept of "versatility" has gained importance instead of "specializing in a subject".
To specialize; It has many benefits for businesses such as increased productivity, increase in
know-how, increase in business skills, decrease in costs in human resources planning.
However, there are also many drawbacks that are overlooked. Especially with the 21st
century, with the replacement of human by machines in labor-intensive jobs, the
competencies expected from human resources have changed and differentiated. To specialize;
There are many harms such as focusing on one job and focusing on that job, becoming
monotonous and narrowing of mental abilities, decrease in teamwork, increase in
occupational diseases, decrease in workforce flexibility, and decrease in motivation.
In the 21st century, employees are encouraged to be versatile in order to increase their
motivation and increase their knowledge level. Versatility will positively contribute to
productivity; It is predicted that the strength of competition and success will increase together
with “versatility”. Job rotation is also seen as an important technique that positively
contributes to employee versatility and business performance. Job rotation is the phenomenon
of changing work between the personnel in certain periods and hours by gaining the
knowledge and experience of doing more than one job in a workplace. When the job rotation
technique is considered from the perspective of both employees and managers, it is put into
practice by the human resources department for various purposes and different processes.
Especially in traditional enterprises, there has been a lot of resistance against such
applications that destroy the molds. In a century where everything changes so rapidly, it is a
vitally risky situation for businesses that employees are not open to change and innovation.
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The aim of this study is; In the American Basketball League (NBA), the teams will be
evaluated in terms of the versatility of the players and the competition of the players who are
specialized in certain areas in the field competition. It has been demonstrated with examples
that teams and players who cannot keep up with change cannot compete and that businesses
and teams that make versatility a corporate culture are successful.
Keywords: Human Resources, Versatility, Job Rotation, NBA
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ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE
ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME
Öğr. Gör. Mehmet Fatih KANOĞLU
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
Orcid ID: 0000 0001 6551 7332
ÖZET
Günlük yaşantımızda oldukça fazla kullandığımız "çatışma" kavramı; anlaşmazlık,
uyumsuzluk, sıkıntı, stres, düşmanlık ve kaygı gibi olumsuz duygu ve davranışları ifade
etmektedir. Olumsuz duygu ve davranışların akla gelmesinin nedeni insanların çatışma ile
geçmişte yaşanmış acı tecrübelerin varlığıdır. Çatışma; fizyolojik, sosyo-psikolojik
ihtiyaçlarının tatminine mani olan problemlerin oluşturduğu gerginlik halidir. İnsan yaratılış
itibariyle sosyal bir varlık olduğu için sosyalleşmeye ihtiyaç duyar. Ancak insanların olduğu
yerde bireysel farklılıklara bağlı olarak, bireyler arası tartışmalarının ve çatışmaların olması
kaçınılmazdır. Özellikle de 21. yüzyılda, küreselleşme ve rekabetin etkisiyle daha da artmıştır.
Küreselleşme ile birlikte farklı kültür, değer, inanç yargılarına sahip bireyler ve sosyal gruplar
oluşmaktadır. Böyle bir ortamda farklılıkların yönetilmesi, risk unsurlarının fırsata
dönüştürülmesi önem kazanmaktadır.
Çatışma olgusu insanın bulunduğu her organizasyonda olan ve olacak bir olgudur. Dolayısıyla
birçok farklı disiplin tarafından araştırmaya değer görülmektedir. Yönetim bilimi de örgütsel
çatışmayı incelemektedir. Örgütsel çatışmanın nedenlerinin literatürde üç faktör altında
incelendiği görülmektedir. Bunlar iletişimle ilişkili nedenler, örgütsel yapıyla ilişkin nedenler
ve bireysel davranışlarla ilişkili nedenlerdir. Örgütsel çatışmanın kaynaklarından birisi olan
bireysel davranışları ve psikolojik durumu etkileyen birçok faktör vardır. Bireylerin çatıştığı
kişiyi, grubu, düşünceyi veya olayı beğenmemesi, hoşlanmaması veya bu tür olguların bir
kısmı ile çekişmesi örgütsel çatışmanın nedeni olabilir.
Zaman içerisinde bireysel unsurların, davranışların önem kazanması örgütlere rekabet avantajı
sağlayan sermaye türlerine de yansımıştır. Geleneksel sermaye türleri olan finansal, fiziksel
ve teknolojik sermayeler sürdürülebilir rekabet için olmazsa olmaz olsalar bile, artık yeterli
olmamaktadır. Rekabetin bu kadar güçlü ve değişimin bu kadar hızlı olduğu bir dönemde
insan faktörünü ön plana çıkaran beşeri, sosyal ve pozitif psikolojik sermaye gibi yeni
sermaye türlerinin önemi gittikçe artmaktadır.
Pozitif psikolojik sermaye unsurları ise, günümüz çalışma hayatının gelişimi için ölçülebilir,
geliştirilebilir ve etkin bir şekilde yönetilebilir pozitif yönelimli olan insan kaynaklarına
ilişkin güçlü yönler ve psikolojik kapasiteler üzerine yoğunlaşmaktadır. İşletmelerin
performanslarının arttırılması, çalışanların motive olması üzerine işletmelerin insan
kaynakları departmanları da pozitif psikolojik sermaye unsurlarının geliştirilmesi
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çalışmaktadırlar. Araştırmamızda örgütsel çatışmanın nedenlerinden bireysel davranışlara
yönelik kavramsal bir inceleme yapılmış, pozitif psikolojik sermayenin dört unsurunun (öz
yeterlilik, iyimserlik, umut, dayanıklılık) yönetilmesi ve işletmelerde ve çatışma yönetiminde
uygulanması üzerine kavramsal bir inceleme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Çatışma, Örgütsel Çatışma Yönetimi, Pozitif Psikolojik
Sermaye

A CONCEPTUAL REVIEW ON POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL IN
CONFLICT MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS
ABSTRACT
The concept of "conflict" that we use a lot in our daily life; It expresses negative emotions and
behaviors such as conflict, maladjustment, distress, stress, hostility and anxiety. The reason
why negative feelings and behaviors come to mind is the existence of people's conflict and
painful experiences in the past. Conflict; It is a state of tension caused by problems that
prevent the satisfaction of physiological, socio-psychological needs. Since human beings are
social creatures by nature, they need socialization. However, where there are people, it is
inevitable that there will be discussions and conflicts between individuals, depending on
individual differences. Especially in the 21st century, it has increased even more with the
effect of globalization and competition. With globalization, individuals and social groups with
different cultures, values and beliefs are formed. In such an environment, managing
differences and turning risk factors into opportunities becomes important.
The phenomenon of conflict is a phenomenon that happens and will happen in every
organization where people exist. Therefore, it is considered worthy of research by many
different disciplines. Management science also studies organizational conflict. It is seen that
the causes of organizational conflict are examined under three factors in the literature. These
are reasons related to communication, reasons related to organizational structure and reasons
related to individual behavior. There are many factors affecting individual behaviors and
psychological status, which are one of the sources of organizational conflict. Organizational
conflict may be the cause of individuals' dislike or dislike of the person, group, thought or
event they conflict with, or conflict with some of these kinds of facts.
The increasing importance of individual elements and behaviors over time has also been
reflected in the types of capital that provide competitive advantage to organizations. Although
financial, physical and technological capitals, which are traditional capital types, are
indispensable for sustainable competition, they are no longer sufficient. In a period where
competition is so strong and change is so fast, the importance of new types of capital such as
human, social and positive psychological capital that brings the human factor to the forefront
is increasing.
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Positive psychological capital elements, on the other hand, focuses on the strengths and
psychological capacities of positive-oriented human resources that can be measured,
developed and effectively managed for the development of today's work life. The human
resources departments of the enterprises are also working on the development of positive
psychological capital elements in order to increase the performance of the enterprises and to
motivate the employees. In our study, a conceptual examination of individual behaviors, one
of the causes of organizational conflict, was made, and a conceptual review was made on the
management of four elements of positive psychological capital (self-efficacy, optimism, hope,
resilience) and its application in businesses and conflict management.
Keywords: Organizational Conflict, Organizational Conflict Management, Positive
Psychological Capital
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HAVZA BAZLI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE STK KATKISI VE
CEKUD ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DİKİCİ
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Orcid ID: 0000-0001-5955-3425
ÖZET
Su olmadan hayat olmazdı. Bu güne kadar suyun önemine, ayrıcalıklı oluşuna ve doğadaki
çevrimine dair birçok çalışma yapılmıştır. Su mühendisliği, su kaynaklarının planlanması,
yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgilenen meslek dalıdır. Su kaynakları yönetimi ise, son yıllarda
ekosistemin tamamını kapsayan, geniş bütünleştirici bir kavram olmaya başlamıştır. Ulusal
havza stratejisine de ekosistemle alakalı yönetim amaçları, hatta sosyal ve kültürel yönetim
hedefleri dâhil edilmiş, dolayısıyla da toplumun ve çevrenin tamamı ile ilgilenen STK’ lar da
su yönetimi için paydaş olarak literatüre girmiştir. Havza bazlı su yönetimi, doğal dengenin
korunması tedbirlerinin önemini artırmış, toplumun farkındalığının sağlanmasının gerekliliği
su yönetiminde de gündeme gelmiştir. Bu amaçla kurulan STK ‘ların su kaynakları
yönetimine katkısı vazgeçilmez olmuştur. Kamu yararına çalışan bir dernek olan CEKUD,
faaliyetleri ile bu manada örnek olarak ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Su mühendisliği, su kaynakları yönetimi, UHSY, STK, CEKUD.

ABSTRACT
Without water, life would not exist. Up to this day, many studies have been carried out on the
importance of water, the privileged formation and the cycle in nature. Water engineering is
the profession that deals with the planning, management and development of water resources.
Water resources management has become a broadly integrated concept covering the entire
ecosystem in recent years. The national watershed strategy also included ecosystem-related
management objectives and even social and cultural management objectives, so NGOs
interested in the community and the environment all entered the literature as stakeholders for
water management. Watershed-based water management has increased the importance of
measures to protect natural equilibrium, and the necessity of ensuring community awareness
has come to the fore in water management. The contribution of NGOs established for this
purpose to water resources management has become indispensable. CEKUD, an association
that works for the public interest, is considered as an example in this study with its activities.
Key words: Water engineering, water resources management, NBSM, NGO, ASEO.
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TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN BAKIR ANA MATRİSLİ
KOMPOZİT MALZEMELERİN AŞINMA DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Emine ŞAP
Bingöl Üniversitesi, Teknik Bilimler M. Y. O, Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Orcid ID: 0000-0002-7739-0655
ÖZET
Metal matrisli kompozit malzemeler hakkında bilinenler çok eski yıllara dayanmasına rağmen
son zamanlarda kullanım alanları oldukça artış göstermektedir. Çok eski yıllardan beri
endüstri ve mühendislik çalışmalarına önemli ölçüde faydalar sağlayan metal matrisli
kompozit malzemeler; ana matris ve güçlendirme partikülleri olan en az iki malzemeden
oluşmaktadır. Metal matrisli kompozit malzemeler; üstün mekanik, elektriksel ve termal
özelliklerinden ötürü otomobil, uçak ve elektronik sanayisinde uzun yıllardan beri tercih
edilmektedir. Metal matrisli kompozit malzemelerde ana matris olarak düşük yoğunluğa, çok
mükemmel tokluk ve mekanik özelliklere sahip metaller ve alaşımlar sıklıkla
kullanılmaktadır. Bu metal ve alaşımlar mukavemet ve yoğunluklarının iyi olması sebebiyle
hafif konstrüksüyonlarda tercih nedeni olmaktadır. Kompozit malzemelerin bir diğer üstün
özelliği ise korozyona karşı gösterdiği dirençtir. Ana matris malzemesi olarak genellikle Al,
Ti, Mg, Ni, Cu ve Zn kullanılmaktadır. Takviye malzemesi olarak ise Co, Mo, SiC, CrC, B4C
ve Al2O3 gibi toz partiküller tercih edilmektedir. Ana matris olarak kullanılan bakırın birçok
avantajları bulunmaktadır. Yüksek elektrik iletkenliği, çok iyi korozyon direncine sahip
olması ve kolay işlenebilmesi özellikleri ile bakır birçok endüstride tercih sebebi olmaktadır.
Bakır, otomotiv sektöründe radyatör ve boru gibi birçok parçada, kimya endüstrisinde, silah
sanayisinde ve soğutma sistemlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu denli yaygın
kullanıma sahip bakırın mekanik özelliklerinin geliştirilmesine yönelik bir çok çalışma
yapılmaktadır. Bu çalışmada ana matris olarak kullanılan bakırın mekanik özelliklerini
geliştirmek amacıyla ağırlıkça % 0-5-10-15 oranlarında Co-Ti toz partikülleri ilave edilmiştir.
Ana matris ve takviye malzemeleri, homojen bir karışım elde etmek amacıyla sekiz saat
boyunca bir turbula cihazı içerisinde karıştırılmıştır. Karışım tozlar tek eksenli hidrolik bir
preste 600 MPa basınç altında şekillendirilerek silindirik numuneler üretilmiştir. Üretilen
numuneler 1000 0C sıcaklıkta 30 dakika süreyle sinterleme işlemine tabi tutulmuştur.
Sinterlenmiş olan numunelerin mikroyapı ve aşınma analizleri tespit edilmiş ve kayıt altına
alınmıştır. Aşınma analizinde saf Cu numunesi ile Co-Ti takviye oranına sahip numuneler
karşılaştırıldığında takviyeli numunelerin, aşınma dayanımına pozitif yönde katkıda
bulunduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Metal matrisli kompozitler, Bakır, Aşınma, Kobalt, Titanyum
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INVESTIGATION OF THE ABRASION BEHAVIOR OF COPPER MAIN MATRIX
COMPOSITE MATERIALS PRODUCED BY POWDER METALLURGY METHOD

ABSTRACT
Although what is known about metal matrix composite materials dates back to very old years,
their usage areas have increased considerably recently. Metal matrix composite materials that
have provided significant benefits to industrial and engineering studies since ancient times; It
consists of at least two materials with a main matrix and reinforcement particles. Metal matrix
composite materials; It has been preferred in automobile, aircraft and electronics industries for
many years due to its superior mechanical, electrical and thermal properties. Metals and alloys
with low density, very excellent toughness and mechanical properties are frequently used as
the main matrix in metal matrix composite materials. These metals and alloys are preferred in
light constructions due to their good strength and density. Another outstanding feature of
composite materials is their resistance to corrosion. Al, Ti, Mg, Ni, Cu and Zn are generally
used as the main matrix material. Powder particles such as Co, Mo, SiC, CrC, B4C and
Al2O3 are preferred as reinforcement material. Copper used as the main matrix has many
advantages. Copper is preferred in many industries with its high electrical conductivity, very
good corrosion resistance and easy processing properties. Copper is widely used in many
parts such as radiators and pipes in the automotive industry, chemical industry, weapon
industry and cooling systems. Many studies have been carried out to improve the mechanical
properties of copper, which has such widespread use. In this study, 0-5-10-15% Co-Ti powder
particles were added to improve the mechanical properties of copper, which is used as the
main matrix. The main matrix and reinforcing materials were mixed in a turbocharger for
eight hours to obtain a homogeneous mixture. Cylindrical samples were produced by shaping
the mixed powders under 600 MPa pressure in a uniaxial hydraulic press. The samples
produced were subjected to sintering process at 1000 0C for 30 minutes. The microstructure
and wear analysis of the sintered samples were determined and recorded. In the abrasion
analysis, when the pure Cu sample and the samples with Co-Ti reinforcement ratio were
compared, it was determined that the reinforced samples positively contributed to the wear
resistance.
Keywords: Metal matrix composites, Copper, Wear, Cobalt, Titanium
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PERFORMANCE EVALUATION OF NITROGEN OXIDES GAS PREDICTION
SYSTEM IN CEMENTING PLANT USING NEURAL NETWORKS AND TIME
SERIES ANALYSIS
Yasin TUNÇKAYA
Service Contract Manager, Honeywell Teknoloji A.Ş,
Ataşehir, 34752, İstanbul / Türkiye
Orcid ID: 0000-0002-6690-2694
ABSTRACT
Cement is raw material of construction works and produced in harsh environment with serious
human and machine efforts. Raw materials are mixed and uniformly homogenized, and
conveyed to pulverization area, then massive burning and heat transfer on sintering process is
executed to grounded mixture in order to produce semi-product, called clinker. To achieve
chemical composition as per quality requirements and operational recipes, it is then mixed
with additive materials such as limestone, slag, fly ash, slag with a proportion to reach final
cement product. Local and international legislations regulate effluent gas emissions of cement
plants, so modeling, prediction and control of stack gas emissions in advance is critical during
continuous operation. In this reearch, stack NOx (Nitrogen oxides) values of a cementing
plant, located in Turkey, is modeled using Neural Networks (NN) and performance analysis is
carried out using R2 (Coefficient of determination), MAPE (Mean absolute percentage error)
and RMSE (Root mean squared error) terms. Demanding time series based statistical tool,
ARIMA (Autoregressive integrated moving average) is also employed to measure efficiency
and error rates, and also to have further comparision with NN. Each of 1800 samples for 9
selected input parameters (Carbon monixide, sulfur dioxide, oxygen, flue gas temperature,
flue gas flow, total organic carbon, hydrofluoric acid, hydrochloric acid and dust) which
means of total of 16200 data are considered in the study to predict NOx values, and first 75%
of data set is used for training, 15% for verification and 10% for testing purposes. NN model
trials are executed using Matlab R2018a software and IBM SPSS 17.0 is used for ARIMA
testing. Model outputs reveal that the NN approach is capable of predicting the NO x values
accurately with overall 0.94 of R2, 4.82 of MAPE and 78.45 of RMSE comparing ARIMA
model outputs with 0.83 of R2, 13.89 of MAPE and 88.56 of RMSE respectively. It is
recommended to apply NN prediction system into existing automation system of cementing
plant for online operator trainings or develop an expert system to track and control emissions
as future study.
Keywords: Cementing plant, Neural networks, Nitrogen oxides, Prediction, Time series
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TRANSFORMATÖRDEKİ ANİ AKIMLARIN FEM İLE ANALİZİ
Yıldırım ÖZÜPAK
Dicle Üniversitesi, Silvan Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Programı, Diyarbakır
Orcıd ID: 0000 0001 8461 8702
ÖZET
Transformatörler, bir güç sisteminde elektrik enerjisinin aktarımı için anahtar bileşenlerdir.
Transformatör korumasının kararlılığı ve güvenliği, sistemin çalışması için önemlidir. Ani
yüksek akım ve gerilimlere karşı koruma olmazsa transformatör ve bağlı olduğu sistem bu
yüksek akım ve gerilimlerden zarar görebilir. Transformatördeki ani akımlar genellikle diğer
arızalara/etkilere kıyasla daha az önem zararlıdır. Bu akımlar transformatöre her enerji
verildiğinde meydana gelebilir. Ani akımın büyüklüğü kısa devre akımına göre daha az olsa
da, ani akımın frekansı ve süresi daha sıktır ve diğer arızalara kıyasla daha fazla olumsuz
etkiye neden olur. Bu çalışmada ani akımın temel ilkeleri, temel teorisi ve etkilerini
anlatılmıştır. Bu çalışmadaki modelleme ve analizler Sonlu Elemanlar Yöntemine (SEY)
dayanan ANSYS@Maxwell ile gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen sonuçlar görsellere
aktarılmıştır.
Anahtar kelimeler: Ani akımlar, Transformatör, SEY, Maxwell.
ANALYSIS OF INRUSH CURRENTS IN TRANSFORMER USING FEM
ABSTRACT
Transformers are key components for the transmission of electrical energy in a power system.
Stability and safety of transformer protection is important for system operation. If there is no
protection against sudden high currents and voltages, the transformer and the system it is
connected to may be damaged by these high currents and voltages. Inrush currents in
transformer are generally less significant harmful than other faults / effects. These currents
can occur whenever the transformer is energized. Although the magnitude of the inrush
current is less than the short circuit current, the frequency and duration of the inrush current is
more frequent and causes more negative effects compared to other faults. In this study, the
basic principles, basic theory and effects of inrush current are explained. The modeling and
analysis in this study were carried out by ANSYS@Maxwell based on the Finite Element
Method (FEM). The results obtained were transferred to the visuals.
Keyword: Inrush currents, Transformer, FEM, Maxwell.

www.artuklukongresi.org

70

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

ELEKTROMANYETİK VE TERMODİNAMİK SİMÜLASYONLARDA GÜÇ
TRAFOSU GEOMETRİSİ BASİTLEŞTİRMELERİNİN ANALİZİ
Yıldırım ÖZÜPAK
Dicle Üniversitesi, Silvan Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Programı, Diyarbakır
Orcid ID: 0000 0001 8461 8702
ÖZET
Elektromanyetik cihazların tasarımı ve iyileştirilmesi için Sonlu Elemanlar Yöntemine (SEY)
dayanan simülasyon ve yazılım programları son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Bu güçlü
araç, karmaşıklığı SEY tarafından ele alınabilen güç trafosu tasarımlarının iyileştirilmesi için
de kullanılmaktadır. Bu çalışmada, transformatörünün optimizasyonu ve analiz için
ANSYS@Maxwell programı kullanılmıştır. Bu tür programlarla yapılan analizlerin süresi
uzun olmaktadır. Analiz süresini azaltmak, transformatörün içindeki elektrik ve manyetik
alanları belirlemek, sıcaklıkları ve ısı akışını elde etmek için elektromanyetik ve
termodinamik simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bunun için güç transformatörlerinin
geometrileri üzerinde basitleştirmelerin etkisi ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Elektromanyetik, Termodinamik, Sonlu Elemanlar.

ABSTRACT
Simulation and software programs based on the Finite Element Method (FEM) for the design
and improvement of electromagnetic devices have gained great importance in recent years.
This powerful tool is also used to improve power transformer designs, the complexity of
which can be handled by FEM. In this study, ANSYS @ Maxwell program was used for the
optimization and analysis of the transformer. Analyzes made with such programs take a long
time. Electromagnetic and thermodynamic simulations were performed to reduce analysis
time, determine the electric and magnetic fields inside the transformer, and obtain
temperatures and heat flow. For this, the effect of simplifications on the geometries of power
transformers is discussed.
Keywords: Electromagnetics, Thermodynamics, Finite Elements.
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ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SILVER
NANOPARTICLES SYNTHESIZED FROM
LEPTOLYNGBYA BORYANA NIES-2135
Hilal ÖZER
Amasya University, Institute of Science, Biotechnology Department, Amasya
Orcid ID: 0000-0002-5956-0008
Umut ÇELİKOĞLU
Amasya University, Central Research and Application Laboratory, Amasya
Orcid ID: 0000-0003-0995-8154
Emine ÇELİKOĞLU
Amasya University, Faculty of Science and Letters, Department of Biology, Amasya
Orcid ID: 0000 -0003-1744-4006
Önder İDİL
Amasya University, Faculty of Education, Department of Elementary Education, Amasya
Orcid ID: 0000-0002-7698-1058
ABSTRACT
Although nanoparticles of the desired size can be produced thanks to the physical and
chemical technologies that have been used for a long time in nanoparticle production, the
need for researching new technologies has come to the force because of their poor stability,
high toxic content and expensive technologies. In recent years, nanoparticle production
strategies have been developed using environmentally friendly methods using renewable
resources. The synthesis of nanoparticles using biological molecules has become one of the
most up-to-date research areas. In this approach, called green synthesis, chemicals are not
used, since reducing agents and stabilizers are molecules produced by bacteria, fungi, yeast,
algae or plants. Photosynthetic microorganisms, which are natural biological systems, are
low-cost renewable energy sources as they use sunlight and carbon dioxide as energy sources.
Cyanobacteria, one of the photosynthetic microorganisms, are the primary producers of
aquatic ecosystems and play an important role in the carbon and nitrogen cycle.
Cyanobacteria play an important role in the production of various bioactive compounds with
pharmacological, industrial and biotechnological applications. Cyanobacteria are seen as very
promising organisms in terms of the design and production of metal-based nanoparticles. In
the study, silver nanoparticles were synthesized with cyanobacteria extract isolated from
Tersakan Stream, and the antimicrobial and antioxidant properties of the synthesized
nanoparticles were evaluated. First of all, water samples were taken from Tersakan Stream
located within the boundaries of Amasya province, purification process was carried out,
species identification was made by sequencing the 16S rRNA ITS gene region. The species
isolated as a result of the sequence analysis was defined as Leptolyngbya boryana NIES-2135
with 99.93 % similarity. The antioxidant property of the synthesized silver nanoparticles was
determined by DPPH radical scavenging activity. It was found to be 23.64 mg / ml. Gram
positive and gram negative bacteria and yeast culture (Candida albicans ATCC 14053,
Candida crusei, Escherichia coli ATCC 2592, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853,
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus subtilis ATCC 6633) were used to evaluate the
antimicrobial properties of silver nanoparticles. Minimum inhibition concentrations were
determined by serial dilution method, and MIC values were found in the concentration range
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of 50 µg / ml -250 µg / ml. This study was supported by the project coded FMB-BAP 19-0416
of Amasya University.
Keywords: cyanobacteria, silver nanoparticles, green synthesis, MIC, DPPH

LEPTOLYNGBYA BORYANA NIES-2135 ‘DAN SENTEZLENEN GÜMÜŞ
NANOPARTİKÜLLERİN ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ
ÖZET
Nanopartikül üretiminde uzun zamandır kullanılan fiziksel, kimyasal teknolojiler sayesinde
istenilen küçüklükte nanopartiküller üretilebilmesine rağmen, kararlılıklarının iyi olmaması,
toksik içeriklerinin yüksek olması ve kullanılan teknolojilerin pahalı olması nedeniyle yeni
teknolojilerin araştırılması ihtiyacı gündeme gelmiştir. Son yıllarda yenilenebilir kaynaklar
kullanılarak çevreye dost yöntemlerle nanopartikül üretim stratejileri geliştirilmeye
başlanmıştır. Nanopartiküllerin biyolojik moleküller kullanılarak sentezi en güncel araştırma
alanlarından biri haline gelmiştir. Yeşil sentez denilen bu yaklaşımda indirgeyici ajanlar ve
stabilizatörler bakteri, mantarlar, mayalar, algler veya bitkiler tarafından üretilen moleküller
olduğundan kimyasal maddeler kullanılmamış olur. Doğal biyolojik sistemler olan
fotosentetik mikroorganizmalar,
enerji kaynağı olarak güneş ışığı ve karbondioksit
kullanmaları yönüyle maliyeti az yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Fotosentetik
mikroorganizmalardan olan siyanobakteriler sucul ekosistemlerin primer üreticileri olup
karbon ve azot döngüsünde önemli rol oynamaktadırlar. Siyanobakteriler farmakolojik,
endüstriyel ve biyoteknolojik uygulamaları olan çeşitli biyoaktif bileşiklerin üretiminde
önemli rol oynarlar. Siyanobakteriler metal bazlı nanopartiküllerin tasarımı ve üretimi
açısından da çok umut verici organizmalar olarak görülmektedir. Çalışmada Tersakan
Çayı’ndan izole edilen siyanobakteri ekstraktı ile gümüş nanopartikül sentezlenmiş,
sentezlenen nanopartiküllerin antimikrobiyal ve antioksidan özelliği değerlendirilmiştir.
Öncelikle Amasya ili sınırları içerisinde bulunan Tersakan Çayı’ndan su örnekleri alınmış,
saflaştırma işlemi yapılmış, tür tayini 16S rRNA ITS gen bölgesi sekanslanarak yapılmıştır.
Sekans analizi sonucunda izole edilen tür % 99,93 benzerlik oranıyla Leptolyngbya boryana
NIES-2135 olarak tanımlanmıştır. Sentezlenen gümüş nanopartiküllerin antioksidan özelliği
DPPH radikali süpürme aktivitesi ile belirlenmiştir. 23,64 mg/ml bulunmuştur. Gümüş
nanopartiküllerin antimikrobiyal özelliğini değerlendirmek amacıyla gram pozitif ve gram
negatif bakteriler ve maya kültürü (Candida albicans ATCC 14053, Candida crusei,
Escherichia coli ATCC 2592, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus
ATCC 25923, Bacillus subtilis ATCC 6633)
kullanılmıştır. Minimum inhibisyon
konsantrasyonları seri dilüsyon yöntemiyle belirlenmiş, MİK değerleri 50 µg/ml -250 µg/ml
konsantrasyon aralığında bulunmuştur. Bu çalışma Amasya Üniversitesi FMB-BAP 19-0416
kodlu proje tarafından desteklenmiştir.
Anahtar kelimeler: siyanobakteri, gümüş nanopartikül, yeşil sentez, , MİK, DPPH
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MICROPLASTICS, IMPACTS AND ITS ABATEMENT
Ghanshyam BARMAN
CGPIT, Uka Tarsadia University, Bardoli, Gujarat, India

ABSTRACT
Microplastics are small plastic pieces of less than 5 mm (0.2 inch) in length found in plastic
pollution. Microplastics are found in different products, from personal care products, plastic
bags and bottles to synthetic textiles. The microplastics are generated when larger plastics
breaks in to smaller particles due to weathering, through exposure to wave action, wind
abrasion, and sunlight. The microplastics added to the flora and fauna found in water bodies
in due course of their lifecycle journey. The microplastics are hazardous to animals and
plants life, if it enters their body. The microplastics enters in humans and animals when they
drink the water and eat the food contaminated by microplastics. The only solution to prevent
the contamination by microplastics is to start using biodegradable plastics only and stop using
nondegradable plastics completely. Even though the biodegradable microplastic enters our
body, it is not harmful and gets decomposed easily.
Key words: Microplastics, pollution, plastics, biodegradable, contamination
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TROMBOLİZ KATETER ÜRETİM SÜRECİNDEKİ RİSKLERİN KEMIRA-M
YÖNTEMİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ
Doç.Dr. Gülin Feryal CAN
Başkent Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-7275-2012
Ayşe Ceren TUTUŞ
Biyomedikal Mühendisi, Başkent Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-8675-8212
ÖZET
Risk değerlendirmesi her üretim sürecinde önemli olduğu gibi, tıbbi cihazların üretim
sürecinde de önem taşımaktadır. Herhangi bir tıbbi cihazın risk taşıması, geri dönüşü olmayan
sonuçlar ortaya çıkarabilir. Tıbbi cihazlarda oluşan riskler, başta hastaya, cihazı kullanan
operatöre ve çevreye ciddi zararlar verebilir. Bir tıbbi cihazın başarılı bir şekilde hastaya
uygulanabilir hale gelmesi oldukça zor ve karışık bir süreç içermektedir. Tüm sürecin titizlik
ile yürütülmesi için, tıbbi cihazlarda risk yönetimi son derece önemlidir. Bu kapsamda,
Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından, tıbbi cihazlara yönelik risk yönetimi için
ISO 14971 standardı tasarlanmıştır. Kateterler, tıbbi cihazlar arasında, birçok tıbbi branşta en
çok kullanılan ekipmanlardandır. Kataterlerin kullanım amaçları ve alanlarına göre farklı
çeşitleri olmakla birlikte, tromboliz kataterler, bunlar arasında en yaygın kullanılan kateter
türünü oluşturmaktadır. Bu kapsamda, tüm tıbbi cihazlarda olduğu gibi, tromboliz kateter
üretiminde de, risk analizinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için TS EN ISO 14971
standardından faydalanılmaktadır. Ancak, standardın eksik yönlerinin olduğu belirlenmiştir.
Standart, tıbbi cihazlarda ortaya çıkabilecek riskleri sadece, şiddet ve olasılık kriterlerine
göre, nitel bir yapıda olan risk matrisine dayanarak değerlendirmektedir. Oysaki farklı nitel ve
nicel kriterlerin risk analizinde dikkate alınması, yapılan çalışmanın hassasiyetini arttıracaktır.
Bununla birlikte, risk değerlendirmesi, Çok Kriterleri Karar Verme (ÇKKV) yapısına sahip
bir süreçtir. ÇKKV problemlerinde, birden fazla alternatif, birden fazla karar verici tarafından,
birden çok kriter dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Buna göre, risk değerlendirmede de,
birden fazla risk türü, birden fazla risk kriteri dikkate alınarak, bir takım tarafından
değerlendirilmektedir. Buna göre çalışmada, tromboliz kateter üretim süreçlerinde ortaya
çıkabilecek risk türleri ÇKKV yöntemlerinden yeni nesil bir yöntem olan KEMIRA-M
kullanılarak değerlendirilmiştir. KEMIRA-M yönteminde, yapısal olarak benzerlik gösteren
risk kriterleri ayrı gruplar altında toplanabilmekte, kriter sayısına bağlı olmaksızın
değerlendirme yapılabilmekte, nitel ve nicel kriter değerleri bir arada kullanılabilmektedir.
Bununla birlikte, aynı anda uzmanların kriter öncelikleri de çözüm sürecine
yansıtılabilmektedir. Bu açılardan çalışma, tıbbi cihaz risk değerlendirme literatürüne yeni bir
yaklaşım kazandırmaktadır.
Anahtar Kelime: Tıbbi Cihaz, Tromboliz Kateter, KEMIRA-M, Risk Analizi
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PRIORITIZATION OF RISKS IN THROMBOLYSIS CATHETER PRODUCTION
PROCESS BY KEMIRA-M METHOD
SUMMARY
Risk assessment is important in the production process of medical devices as well as in every
production process. Any risk of any medical device may result in irreversible consequences.
Risks occurring in medical devices can cause serious damage to the patient, the operator using
the device and the environment. The successful application of a medical device to a patient
involves a very difficult and complex process. Risk management in medical devices is
extremely important for the entire process to be carried out meticulously. In this context, ISO
14971 standard has been designed by the International Standards Organization (ISO) for risk
management for medical devices. Catheters are among the most used equipment of all
medical devices in many medical branches. Although there are different types of catheters in
terms of their purposes and areas of use, thrombolysis catheters constitute the most widely
used type of catheter. To this end, as in all medical devices, TS EN ISO 14971 standard is
used in the production of thrombolysis catheters to perform risk analysis effectively.
However, it has been determined that the standard has shortcomings. The standard evaluates
the risks that may arise in medical devices based on a qualitative risk matrix based on severity
and probability criteria. However, considering different qualitative and quantitative criteria in
risk analysis will increase the sensitivity of the study. With that being said, risk assessment is
a process with a Multiple Criteria Decision Making (MCDM) structure. In MCDD problems,
more than one alternative is evaluated by more than one decision-maker by considering more
than one criterion . Accordingly, in risk assessment, more than one risk type is evaluated by a
team, taking into account more than one risk criterion . Accordingly, the types of risks that
may arise in thrombolysis catheter production processes were evaluated using KEMIRA-M, a
new generation method among MCDM methods. In the KEMIRA-M method, risk criteria that
are structurally similar can be grouped under separate groups, evaluation can be realized
regardless of the number of criteria, and qualitative and quantitative criteria values can be
used together. However, the criteria priorities of the experts can also be reflected in the
solution process. In these respects, the study provides a novel approach to the medical device
risk assessment literature.
Keywords: Medical Device, Thrombolysis Catheter, KEMIRA-M, Risk Analysis
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ATIK KIZARTMA YAĞLARINDAN GERİ DÖNÜŞÜMLE SIVI SABUN ÜRETİMİ
VE OLUŞAN ÜRÜNÜN HİJYEN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
Kimya Yük. Müh. Ayşegül SİPAHİ
Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Güler DARTAN
Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya ABD
Orcid ID: 0000-0001-6216-9643

ÖZET
Bir geri dönüşüm uygulaması olarak bitkisel atık yağlardan sıvı sabun üretimi ile ilgili bu
çalışmanın iki hedefi vardır. Birincisi, bitkisel atık kızartma yağlarının hammadde olarak
değerlendirilerek, sabunlaştırma yoluyla temizlik ürünleri üretiminde kullanılabileceğini ve
hem ekonomi hem de çevre için yüksek değere sahip bir geri dönüşüm örneği oluşunu
göstermektir. İkincisi, bu şekilde üretilen ve çeşitli katkılarla zenginleştirilerek birkaç çeşit
olarak hazırlanan sıvı sabunların, mikrobiyolojik testlerle temizleme etkinliğini incelemektir.
Söz konusu geri dönüşümle üretilen temizlik ürünlerinin ellerde ve yüzeylerde hijyen sağlama
etkisinin değerlendirmesi, ürün kullanımından önce ve sonra swab (pamuklu çubukla silme)
numunesi alarak yapılmıştır.
Kızartma yağlarından sabun üretiminin verimli bir geri dönüşüm örneği olması yanında, sıfır
atık özellikte ve enerji gereksinimi minimum düzeyde olan soğuk prosesle yapılması da çevre
açısından diğer önemli hususlardır. Üretilen bu sıvı sabundan, çeşitli katkılarla dört çeşit
temizlik ürünü üretildi ve bu ürünlerin hijyen etkisi, 3MTM PetrifilmTM (Petrifilm) sistemi
kullanarak, mikrobiyolojik testlerle incelendi. Bu sistem, swab numune tüpleri ile hazır
besiyeri plakalarından oluşmaktadır. Testlerde gıda patojeni de olabilen ve çoğunlukla hijyen
testlerine konu olan bazı patojen bakterilerin ellerdeki ve çeşitli yüzeylerdeki varlığı ve
miktarı, bu temizlik ürünlerinin kullanımından önce ve sonra tespit edilip, kıyaslandı.
Çalışmanın ilk aşaması olan numune alımı, bazı kasap dükkanlarında ve bir et işleme
tesisinde gerçekleştirildi. Bu işletmelerde çalışanların ellerinden ve etle temas eden
yüzeylerden, swab numuneleri alındı. Kullanılan Petrifilm çeşitleri, Escherichia
coli/coliforms (EC), Staphylococcus aureus (Coagulase positive Staphylococcus) (STX),
Enterobacteriaceae (EB) sayım plakaları ile Toplam aerobic canlı bakteri (AC) sayım
plakası oldu. Laboratuvar aşamasında, Petrifilm plakalarına ekim işlemi ve ardından
inkübasyon yapıldı. İnkübasyon tamamlanınca, plakalarda oluşan koloniler sayıldı ve
kaydedildi. Yapılan el yıkama testlerinde, kullanım tarzı farklılıklarından dolayı oldukça
değişken sonuçlar elde edildi. Ancak yüzey testleri daha net ve daha olumlu sonuçlar verdi.
Ürünü yüzeye uygulayıp, 1-2 dakika beklettikten sonra yapılan temizleme/silme işlemlerinde,
çoğunlukla %100 civarında inhibisyon görüldü. Tüm test sonuçları dikkate alındığında, bu
kapsamda üretilen sabunların hijyen etkinliğinin yüksek olduğu açıkça görülmektedir.
Temizlik uygulaması doğru yapıldığında ve işlem iki kez tekrarlandığında daha iyi temizleme
sonuçları alınacağı kuvvetle muhtemeldir.
Anahtar Kelimeler: Bitkisel atık yağlar, geri dönüşüm, sabunlaştırma, gıda patojenleri, swab
testleri, temizleme etkinliği, hijyen
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RECYCLING OF WASTE COOKING OILS IN THE PRODUCTION OF LIQUID
SOAP AND EXAMINATION OF THE HYGIENE EFFICIENCY OF THE PRODUCT
ABSTRACT
As a recycling practice, this study is about the production of liquid soap from waste cooking
oils, and has two goals. The first is to show that waste cooking oils can be used in the
production of soap by utilizing them as feedstock in the saponification process. The second
one is to examine the cleaning efficiency of the product by way of microbiological tests on
different surfaces and in hand washing, by doing sampling before and after using them. The
production may have a high value in terms of both the economy and the environment. Since
the production is made with the cold process, the energy needed is minimal. And, in addition
to being a fruitful recycling example, it is also a zero-waste production. Four different
cleaning products have been prepared by adding different additives into the basic soap. The
hygiene efficiency of the products has been evaluated by microbiological tests using 3M TM
PetrifilmTM (Petrifilm) system. The system comprises of a swab tube for sampling and a
ready-to-use agar plate for the incubation. In the tests, the presence and amount of some
pathogenic bacteria, which can also be food pathogens, and are commonly looked up in
hygiene tests, were detected and compared, before and after the use of these cleaning products
in hand washing and surface cleaning. The employed 3MTM PetrifilmTM test plates were the
plates of Escherichia coli/coliforms (EC), Staphylococcus aureus (Coagulase positive
Staphylococcus) (STX), Enterobacteriaceae (EB) and the total viable aerobic bacteria
(AC). The stage of collecting samples has been carried out in some butcher shops and a meat
processing facility. Following the sampling, the microbiological study started. In the
laboratory, Petrifilm plates were inoculated, and incubated. Once the incubation was
complete, the colonies formed on the plates were counted and recorded.
In hand washing tests, highly variable results were obtained due to differences in personal use
and hand washing style. However, surface cleaning tests were clearer and have given more
positive results. In particular, the inhibition ratios were usually 100% when we applied the
product to a surface and waited 1-2 minutes before wiping it out. Considering all the results, it
is obvious that the hygiene efficiency of the soaps produced in this scope is high, and it is
very likely that better cleaning results would be obtained when the cleaning application is
performed correctly and the process is repeated twice.
Key Words: Waste cooking oils, recycling, saponification, food pathogens, swab tests,
cleaning efficiency, hygiene.
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DEVREK BASTONUNUN ALTERNATİF ÜRÜN ÖNERİLERİYLE TURİZM
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğr. Gör. Dr. Şule KIYCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-5200-7226

Öğr. Gör. Ferah ŞAVKAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-9298-4443
ÖZET

Türkiye’nin imgesi durumuna gelmiş, kızılcık ağacından yapılma ve gövdesinde süslemelerin
bulunduğu özellikleri ile Devrek bastonu, yüzyılı aşkın bir geçmişiyle yöresel sanatlarımız
arasında adını sıklıkla duyurarak yer almaktadır. Daha çok babadan oğula, ustadan çırağa
geçen bir meslek olan baston yapımının her geçen gün mali getirisinin düşük olması nedeniyle
üretimi azalmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek ve geleneksel el sanatlarının
sürdürülebilirliğini desteklemek için üretilen Devrek Bastonunun turizm sektöründe hatıra
eşyası olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
Devrek’te yapılan anket sonuçları turistlerin daha çok küçük boyutlu hediyelik ürünler tercih
ettiğini göstermektedir. Bu bildirinin amacı, bölgeyi simgeleyen baston figürü ile alternatif
ürünler geliştirerek Devrek Bastonunu hediyelik eşya olarak daha çok tercih edilir kılmaktır.
Yapılan bu çalışmayla hem Devrek Bastonunun turizm açısından yöreye katkısının artması
hem de alternatif ürünlerle Devrek Bastonunun sürekliliğinin ve tanınırlığının arttırılması
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Devrek Bastonu, Turizm, Yöresel Sanat, Hediyelik Eşya

THE EVALUATION OF DEVREK WALKING STICK IN TERMS OF TOURISM
WITH ALTERNATIVE PRODUCT SUGGESTIONS
ABSTRACT
Devrek Walking Stick, which has decorations on its body made of dogwood tree, takes part
among our local arts with a history over a century, and it has become Turkey’s image. The
production of walking stick, which is a profession that is mostly passed from father to son,
from master to apprentice, is decreasing day by day due to the low financial return. In order to
prevent this situation and to support the sustainability of traditional handicrafts, Devrek
Walking Stick should be accepted as a souvenir in the tourism sector.
Survey results in Devrek show that tourists mostly prefer small sized souvenirs. The aim of
this paper is to make Devrek Walking Stick more preferable as a tourist souvenir by
developing alternative products with the walking stick figure symbolizing the region. With
this study, it is aimed to increase both the contribution of Devrek Walking Stick to the region
in terms of tourism and the continuity and recognition of it by developing alternative
products.
Keywords: Devrek Walking Stick, Tourism, Local Art, Souvenir
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SLOVAKYA’DA EKOTURİZM: İLGİLİ LİTERATÜR KAPSAMINDA BİR
DERLEME ÇALIŞMASI
Öğr. Gör. Dilara BAHTİYAR SARI
Gaziantep Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-0645-0585
Prof. Dr. NEDİM YÜZBAŞIOĞLU
Akdeniz Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-6079-9980
ÖZET
Son yıllarda hızla ivme kazanan doğa temelli turizm çeşitleri, amaçlarına göre farklılık
göstermektedir. Günümüzde doğaya yönelik turizm faaliyetleri ile doğa ve çevre bilinci
artmış ve bu doğrultuda bir takım aksiyonlar alınmıştır. Sürdürülebilir temelli bir turizm
biçimi olan ekoturizm, gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın hale gelmiş ve bu amaçla
turizme kapılarını açan ülkeler, mevcut yöresel özelliklerini farklı bir turizm ürünü olarak
turistlere sunmaya başlamıştır. Bu noktada ekoturizm, literatürde geniş terminolojik, medotik
ve pratik bir fenomen olmuştur. Kitle turizminin çevreye olumsuz etkilerinin ortaya çıkması
ile çevreye duyarlılık artmış ve bu amaçla turizm işletmeleri geçim kaynaklarını
sürdürebilmek için turizm işletmeciliği seçeneklerinde “çevre dostu” turizm kavramını
keşfetmeye başlamıştır. Slovakya'da otelcilik sektöründe ekoturizm; tarım turizmi, kırsal
turizmin ve yeşil turizmin bir turizm ürünü olarak kullanılmaktadır. Slovakya'da ekoturizmin
başlangıcı yirminci yüzyıla kadar uzanmaktadır. Özellikle 1960'larda Slovakya'da bir dizi
sosyo-ekonomik değişim yaşanmıştır; tarım arazilerinin birleştirilmesi, büyük ölçekli
kooperatif çiftliklerinin kurulması, tarım ve hayvancılığın teşvik edilmesi, hızlı sanayileşme
ve eğitime hızla önem verilmiştir.
Yeni bir pazar olan ekoturizm bugün Slovakya'da halen popüler olmaya devam etmektedir.
Kavramsal bir çerçeve içinde değerlendirilen bu çalışmanın temel amacı, Slovakya'da
ekoturizm literatüründe yazılan makaleler hakkında betimsel bilgiler elde etmektir. Bu
kapsamda Slovakya ve ekoturizm temalı, son yirmi beş yılda dünyada yayımlanan Web of
science (WOS) ve Scopus veri tabanındaki akademik makaleler incelenmiş, Slovakya'nın
ekoturizm potansiyeli hakkında detaylı bir literatür analizi yapılmıştır. Keşif araştırmasına
dayanan bu çalışmada analiz tekniği olarak içerik analizi uygulanmıştır. Son çeyrek yüzyılda
seçilen very tabanlarında yayınlanan on altı makale elde edilmiştir. Çeşitli dizinlerden
makaleler, konuları, inceleme alanları, amaçları ve sonuçları bağlamında değerlendirilmiştir.
Araştırmanın kısıtlılıkları, ele alınan çalışmaların Web of science (Wos) ve Scopus veri
tabanlarında, Slovakya ve ekoturizm temalı ve son 25 yılda yayınlanmış olmalarıdır.
Anahtar Kelimeler: Slovakya, ekoturizm, doğal, tarihi ve kültürel değerler, derleme çalışma
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ECOTOURISM IN SLOVAKIA: A COMPILATION STUDY WITHIN RELATED
LITERATURE
ABSTRACT
Nature-based tourism types, which have gained momentum in recent years, differ according
to their purposes. Today, nature and environmental awareness has increased with nature
oriented tourism activities and some actions have been taken in this direction. Ecotourism,
which is a sustainable-based form of tourism, has become more widespread in developing
countries and countries that open their doors to tourism for this purpose have started to
present their existing local characteristics to tourists as a different tourism product. At this
point, ecotourism has become a wide terminological, medotic and practical phenomenon in
the literature. With the emergence of the negative effects of mass tourism on the environment,
environmental awareness has increased and tourism businesses have started to discover the
concept of "environmentally friendly" tourism in tourism management options in order to
sustain their livelihoods. Ecotourism in the hospitality industry in Slovakia; agricultural
tourism is used as a tourism product of rural tourism and green tourism. The beginnings of
ecotourism in Slovakia date back to the twentieth century. A series of socio-economic
changes took place in Slovakia, especially in the 1960s; Emphasis has been placed on
consolidation of agricultural lands, establishment of large-scale cooperative farms, promotion
of agriculture and animal husbandry, rapid industrialization and education.
A new market, ecotourism continues to be popular in Slovakia today. The main purpose of
this study, which is evaluated in a conceptual framework, is to obtain descriptive information
about the articles written in the ecotourism literature in Slovakia. In this context, academic
articles on Slovakia and ecotourism in the Web of science (WOS) and Scopus database
published in the world in the last twenty five years were examined, and a detailed literature
analysis was made on the ecotourism potential of Slovakia. In this study based on exploratory
research, content analysis was used as an analysis technique. Sixteen articles published in
selected databases have been obtained in the last quarter century. Articles from various
directories have been evaluated in the context of their topics, study areas, objectives and
results. The limitations of the study are that the studied studies have been published in the
Web of science (Wos) and Scopus databases with the theme of Slovakia and ecotourism and
in the last 25 years.
Keywords: Slovakia, ecotourism, natural, historical and cultural values, compilation study
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DIŞ KAYNAK KULLANIMI: ANTALYA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN
SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Öğr. Gör. Dilara BAHTİYAR SARI
Gaziantep Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-0645-0585
Prof. Dr. Gülbahar Nilüfer TETİK
Akdeniz Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0001-6434-8039
ÖZET
Küreselleşen dünya ile birlikte hayatta kalıp yaşamını devam ettirmek isteyen işletmeler,
modern dünyaya uyum sağlayabilmek için birtakım gelişim süreçlerine girmiştir. Değişmeyen
tek şeyin değişim olduğu bu sahada işletmeler mevcut durumunu korumak amacıyla dışarıdan
yardımcı kaynaklara ya da bir başka işletmeye başvurmuştur. Bir bakıma dışarıya iş vermesi
olarak gerçekleşen bu eylem literatürde dış kaynak kullanımı (outsourcing) olarak yer
almıştır. 1990'lı yıllardan itibaren işletmelerdeki yönetim, düşünce ve uygulamalarında pek
çok yeni ve değişik görüşler ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu yeni görüşler, beraberinde
işletmelerin sahip olduğu yapılanmalarda ve faaliyetlerde bir dizi değişikliklere neden
olmuştur. Bu değişimle birlikte küreselleşme ve teknolojinin etkisiyle karmaşıklaşan işletme
yapıları ve artan rekabet koşulları birbiriyle ilişkili temel yetenek ve dış kaynak kullanımı
kavramlarını ortaya çıkarmıştır. Temel yetenekler, işletmede dikkatli bir şekilde belirlendikten
sonra kalan işler dış kaynak kullanımına tabi tutulmuştur. Gün geçtikçe bu kavram
işletmelerde yaygınlaşmış ve artık her alanda uygulanarak iş hayatının bir parçası haline
gelmiştir. Günümüzde işletmeler birçok alanda dış kaynak kullanımı uygulamalarını tercih
etmektedir. Profesyonel, uzman ve kaliteli hizmetlere erişim olanağı sunan dış kaynak
uygulamaları şüphesiz ki turizm sektöründe de uygulanmaktadır. Otel işletmelerinin farklı
departmanlarında kullanılan dış kaynak kullanım uygulamaları birçok araştırmanın konusu
olmuştur. Bu yeni uygulamanın seyahat hizmetleri veya seyahat acenteciliği kollarında geniş
yer almaması çalışmanın önemini arttırmıştır.
Çalışmanın temel amacı, Antalya ilinde bulunan A Grubu seyahat acentelerinin dış kaynak
kullanımı uygulamalarının düzeyini belirlemektir. Yan amaçlar ise; seyahat acentelerinin
dış kaynak kullanımı gerçekleştirdiği hizmetleri bulabilmek ve dış kaynak seçiminde etkili
olan kriterleri ortaya çıkarmaktır. Çalışmada nitel araştırma modeli tercih edilmiştir.
Seçilen yöntem doğrultusunda görüşme, gözlem ve doküman inceleme olmak üzere üç
genel veri toplama tekniği kullanılmıştır. Esnek olması sebebiyle yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği tercih edilmiştir. Bu amaçla 22 seyahat acentesiyle yüzyüze ve iletişim
araçlarıyla görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında; seyahat acentelerinin
kendilerinin yerine getirmeyip dışarıdan karşıladıkları hizmetlerin başında hukuki işlemler,
sigorta işlemleri, vize-gümrük işlemleri ve iş sağlığı-güvenliği olduğu ortaya çıkmıştır.
Ayrıca seyahat acentelerinin dış kaynak seçiminde faaliyetlerin yasalara uygunluğu,
finansal açıdan sağlam olması, kaynakların yeterli ve çeşitli olması gibi kriterlere önem
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verdiği çalışmanın sonuçları arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Dış Kaynak Kullanımı, Seyahat Acenteleri, Antalya

USE OF OUTSOURCES: A QUALITATIVE RESEARCH ON TRAVEL AGENCIES
OPERATING IN ANTALYA
ABSTRACT
Businesses that want to survive and survive in the globalizing world have entered into a
number of development processes in order to adapt to the modern world. In this field, where
the only constant thing is change, businesses have resorted to external auxiliary resources or
another business in order to maintain their current status. This act, in a sense, as outsourcing,
has been included in the literature as outsourcing. Since the 1990s, many new and different
opinions have emerged in the management, thinking and practices of businesses. These new
views that emerged caused a series of changes in the structures and activities of businesses.
With this change, business structures that have become more complex with the effect of
globalization and technology and increasing competition conditions have revealed the
concepts of basic capability and outsourcing. After the core competencies were carefully
identified in the business, the remaining jobs were outsourced. Day by day, this concept has
become widespread in businesses and has become a part of business life by being applied in
every field. Today, businesses prefer outsourcing applications in many areas. Undoubtedly,
outsourcing practices that provide access to professional, expert and quality services are also
applied in the tourism sector. Outsourcing practices used in different departments of hotel
businesses have been the subject of many studies. The fact that this new application is not
widely included in the travel services or travel agency branches has increased the importance
of the study.
The main purpose of the study is to determine the level of outsourcing practices of Group A
travel agencies in Antalya. The secondary purposes are; to find outsourced services by travel
agencies and to reveal the criteria that are effective in outsourcing. Qualitative research model
was preferred in the study. In line with the chosen method, three general data collection
techniques were used: interview, observation and document review. Semi-structured interview
technique was preferred due to its flexibility. To this end, face-to-face and communication
tools were held with 22 travel agencies. In the light of the findings; Legal transactions,
insurance transactions, visa-customs procedures and occupational health and safety were the
leading services that travel agencies do not fulfill and outsource. In addition, it is among the
results of the study that travel agencies attach importance to criteria such as compliance of the
activities with the law, financial soundness, sufficient and diverse resources in the selection of
outsourcing.
Keywords: Outsourcing, Travel Agencies, Antalya
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ALANYA’NIN BİR MEDİKAL TURİZM DESTİNASYONU OLARAK
BAŞARIMININ BELİRLENMESİ
Öğr. Gör. Vildan YILMAZ
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu
Orcıd ID: 0000-0001-8211-7082
Doç. Dr. Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Orcıd ID: 0000-0003-2669-4402
ÖZET
İyileşmek ve iyi halini korumak üzere başka ülkelere seyahat etmek, insanlık tarihinde
yüzlerce yıldır var olan bir eğilimdir. İnsanların ihtiyaç duydukları tedavileri başka ülkelerde
alma yönündeki tercihleri, literatürde uluslararası hasta kavramının ortaya çıkışına ve uzun
yıllardır tartışılmasına neden olmaktadır. Bu kavram uluslararası hasta tiplerinin
tanımlanması, hasta alan ve hasta gönderen başlıca ülkelerin belirlenmesi, uluslararası hasta
hareketliliğinin dünya ekonomileri ve sağlık sistemleri üzerinde etkileri, hastaları başka
ülkelerde tedavi olmaya iten ve destinasyonların hasta çekmesini sağlayan faktörlerin
araştırılması gibi pek çok açıdan incelenmiştir.
Bu çalışmada, uluslararası hasta tipleri içerisinde yer alan medikal turistlerin destinasyon
seçimlerine etki eden faktörlerin belirlenmesi ve Alanya’nın bu faktörler açısından bir
medikal turizm destinasyonu olarak başarımının ölçülmesi amaçlanmaktadır. Çalışma
öncelikle uluslararası hasta tiplerini ortaya koyarak, medikal turizm kavramını açıklamaktadır.
Ardından medikal turistlerin destinasyon seçimlerini etkileyen faktörler incelenerek,
Alanya’nın bu konudaki başarımı değerlendirilmektedir. Çalışmada hastaların destinasyon
seçim kriterlerinin belirlenmesi için Kapsam Geçerliliği ve bu kriterler açısından Alanya’nın
başarımının ortaya konması için Önem Başarım Analizi yöntemlerinden yararlanılmaktadır.
Anahtar kelimeler: medikal turizm, Önem Başarım Analizi, Alanya

DETERMINING THE PERFORMANCE OF ALANYA AS A MEDICAL TOURISM
DESTINATION
ABSTRACT
Traveling to countries other than where the patients live to recover and maintain well-being is
a trend that has existed for hundreds of years in human history. The preference of people to
receive the treatments they need in other countries has caused the emergence of the
international patient concept in the literature and has been discussed for many years. This
concept has been studied in many ways, such as defining international patient types,
determining major countries that receive and send patients, the effects of international patient
mobility on world economies and health systems, researching the factors that push patients to
be treated in other countries and enable destinations to attract patients.
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In this study, it is aimed to determine the factors affecting the destination choices of medical
tourists included in the international patient types and to measure the performance of Alanya
as a medical tourism destination in terms of these factors. The study primarily explains the
concept of medical tourism by revealing the types of international patients. Then, by
examining the factors affecting the destination choices of medical tourists, the performance of
Alanya is evaluated. In the study, Content Validity is used to determine the destination
selection criteria of the patients and Importance Performance Analysis is used to reveal the
performace of Alanya in terms of these criteria.
Key words: medical tourism, Importance Performance Analysis, Alanya
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OLYMPIC GAMES AND THEIR EFFECTS
Dr. Öğr. Üyesi Tuncay ÖKTEM
Bayburt University
Orcid ID: 0000-0003-2770-1774
ABSTRACT
The Olympic Games are said to date back to Ancient Greek civilization and the first Olympic
Games were held in 776 BC. It is known that the founder of the Modern Olympics held today
is Baron Pierre de Coubertin. The Modern Olympics were first held in Athens in 1896. All
athletes, regardless of religion, language and race, come together at the Olympic Games held
every 4 years and enter an honest and fraternal race, adhering to the rules at this sports
festival. Realizing the balanced development of people by putting the understanding of
Olympism into practice is the main goal of the Olympic movement (shgm.gsb.gov.tr). Today,
the Olympic Games are considered to be the largest and most prestigious sporting event in the
world. This size and prestige brings some effects to the host city. The Olympic games are
known to have many communal, social, economic and urban effects for the host city. In
addition, it is seen as a great opportunity for the host city to reflect its identity to the world
and brand it (Berkowitz et al., 2007). These impacts are of great importance for both the host
city and the country. The study includes evaluations and examinations on the importance of
the Olympic Games, its contributions to world sports, and the communal, social, economic
and similar effects that the Olympic Games have created in the countries / cities where they
are held. In the research, data were obtained through document collection and analysis
method, one of the qualitative research methods. To collect data in this study; By using
article, thesis, book and similar data collection tools, the scanning method was used and the
data were obtained.
Keywords: Olympic Games, Effects of Olympic Games, Sport

OLİMPİYAT OYUNLARI VE ETKİLERİ
ÖZET
Olimpiyat Oyunları köken olarak Antik Yunan medeniyetine kadar gittiği ve ilk olimpiyat
oyunlarının, milattan önce 776 yılında gerçekleştirildiği söylenmektedir. Günümüzde
gerçekleştirilen Modern Olimpiyat oyunlarının kurucusunun Baron Pierre de Coubertin
olduğu bilinmektedir. Modern Olimpiyat oyunları ilk olarak 1896 yılında Atina'da
gerçekleştirilmiştir. Sonrasında 4 yılda bir düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda din, dil, ırk
ayrımı gözetilmeksizin tüm sporcular bir araya gelirler ve bu spor şöleninde kurallara bağlı
kalarak, dürüstçe ve kardeşçe bir yarışın içine girerler. Olimpizm anlayışını uygulamaya
koyarak insanın dengeli gelişimini gerçekleştirmek ise olimpik hareketin temel hedefidir
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(shgm.gsb.gov.tr). Günümüzde Olimpiyat Oyunları, dünyanın en büyük ve en prestijli spor
etkinliği olarak kabul edilmektedir. Bu büyüklük ve prestij, ev sahibi şehre bazı etkileri de
beraberinde getirmektedir. Olimpiyat oyunlarının, ev sahipliği yapan şehir için toplumsal,
sosyal, ekonomik ve kentsel birçok etkileri olduğu söylenebilir. Bunlara ek olarak ev sahibi
şehrin kimliğini dünyaya yansıtması ve markalaşması için büyük bir fırsat olarak da
görülmektedir (Berkowitz ve Diğerleri, 2007). Bahsedilen bu etkiler gerek ev sahibi şehir için
gerek ülke için oldukça büyük öneme sahiptir. Çalışma, olimpiyat oyunlarının önemine,
dünya sporuna yaptığı katkılara ve olimpiyat oyunlarının düzenlendiği ülkelerde / şehirlerde
ortaya çıkardığı toplumsal, sosyal, ekonomik ve benzeri etkilere yönelik değerlendirmeleri ve
incelemeleri kapsamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman toplama ve
inceleme yöntemi aracılığıyla veriler elde edilmiştir. Bu çalışmada veri toplamak için;
makale, tez, kitap ve benzeri veri toplama araçlarından faydalanılarak tarama yöntemi
kullanılmış ve verilere ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Olimpiyat oyunları, Olimpiyat oyunlarının etkileri, Spor
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THE RELATIONSHIP BETWEEN FIVE-FACTOR PERSONALITY TRAITS AND
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP TENDENCY: THE CASE OF UNIVERSITY
STUDENTS
Asst. Prof. Elif Hasret KUMCU
Aksaray University
Asst. Prof. Makbule Hürmet ÇETINEL
Uşak University
ABSTRACT
The five-factor personality traits are openness to experience, responsibility, extraversion,
compatibility, and neuroticism. Openness is a personality trait that separates the creativeness
and imaginative nature of individuals from others. This personality trait determines the degree
of desire for change, and diversity. Individuals with high openness; are open to new and
unfamiliar experiences, they generally prefer non-traditional methods instead of the status quo
and stagnation. These individuals have high internal sensitivity, they also have intellectual
and creative tendencies. At the same time, these people are cultured, curious, and have
original ideas, they are broad thinkers, and quite imaginative. Responsibility is related to the
way how individuals control their impulses. Responsible individuals are often goal-oriented
people. They are perceived as intelligent and reliable members of society. Extraversion is a
common characteristic shared by action-oriented, highly social people. This characteristic is
expressed as self-confidence, dominant, active, and thrill-seeking nature in individuals.
Extroverted people show positive emotions more often and they display sincerity in personal
interactions with others. These people have a tendency for more action, they generally
evaluate challenges positively and prefer to be optimistic. Neuroticism refers to the tendency
to experience negative, stressful emotions and have behavioral and cognitive characteristics
associated with them. All these character traits which are mentioned above underpin; whether
the individual is angry, self-confident, optimistic, pessimistic, boring, emotional, or anxious.
While some entrepreneurs make an initiative driven by a strong desire to make money, others
motivated by the social benefit which they provide. Social entrepreneurs' personality traits are
different from other entrepreneurs. Social entrepreneurs possess all the abilities of a
successful entrepreneur, as well as a strong desire for change. They work to maximize social
benefit in collective activities. They have a strong sense of social justice. Social entrepreneurs
are confident, energetic, and they are capable of persuading others to participate in their
ventures easily. The ability to develop a strong network can be considered as one of the
important characteristics of visionary social entrepreneurs. Also, social entrepreneurs create
superior value for their target audience.
In this study, the relationship between the five-factor personality traits of Turkish college
students and their social entrepreneurship tendencies were investigated. A comprehensive
questionnaire was used to measure the five-factor personality traits and the social
entrepreneurship tendencies of 229 college students in Uşak and Aksaray Universities. Our
results indicate that there is a significant relationship between the sub-dimensions of
extraversion, adaptability, responsibility, openness to experiences, and the tendency of social
entrepreneurship.
Keywords: Social Entrepreneurship, Five-Factor Personality Traits, Entrepreneurship

www.artuklukongresi.org

88

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ
ARASINDAKI İLİŞKİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERI ÖRNEĞİ
ÖZET
Beş faktör kişilik özellikleri, deneyime açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük, uyumluluk ve
nevrotikliktir. Açıklık, bireylerin yaratıcılığını ve yaratıcı doğasını diğerlerinden ayıran bir
kişilik özelliğidir. Bu kişilik özelliği, değişim arzusunun derecesini ve çeşitliliği
belirlemektedir. Yüksek açıklığa sahip bireyler; yeni ve alışılmadık deneyimlere açık, statüko
ve durgunluk yerine genellikle geleneksel olmayan yöntemleri tercih etmektedir. Bu
bireylerin içsel duyarlılığı yüksektir, ayrıca entelektüel ve yaratıcı eğilimleri vardır. Aynı
zamanda, bu insanlar kültürlü, meraklı ve özgün fikirlere sahip, geniş düşünürler ve oldukça
yaratıcılardır. Sorumluluk, bireylerin dürtülerini nasıl kontrol ettiğiyle ilgilidir. Sorumlu
kişiler genellikle hedefe yönelik kişilerdir. Toplumun zeki ve güvenilir üyeleri olarak
algılanırlar. Dışadönüklük, eylem odaklı, oldukça sosyal insanlar tarafından paylaşılan ortak
bir özelliktir. Bu özellik bireylerde özgüven, baskın, aktif ve heyecan arayan doğa olarak
ifade edilir. Dışadönük insanlar daha sık olumlu duygular gösterirler ve başkalarıyla kişisel
etkileşimlerinde samimiyet gösterirler. Bu insanlar daha fazla eyleme eğilimlidirler, genellikle
zorlukları olumlu değerlendirirler ve iyimser olmayı tercih ederler. Nevrotiklik, olumsuz,
stresli duygular yaşama ve bunlarla ilişkili davranışsal ve bilişsel özelliklere sahip olma
eğilimini ifade eder. Yukarıda bahsedilen tüm bu karakter özellikleri, bireyin öfkeli, kendine
güvenen, iyimser, karamsar, sıkıcı, duygusal veya endişeli olup olmadığının temelini
oluşturur.
Bazı girişimciler güçlü bir para kazanma arzusuyla bir girişimde bulunurken, diğerleri
sağladıkları sosyal fayda ile motive olurlar. Sosyal girişimcilerin kişilik özellikleri diğer
girişimcilerden farklıdır. Sosyal girişimciler, başarılı bir girişimcinin tüm yeteneklerine ve
güçlü bir değişim arzusuna sahiptir. Kollektif faaliyetlerde sosyal faydayı en üst düzeye
çıkarmak için çalışırlar. Güçlü bir sosyal adalet anlayışına sahiptirler. Sosyal girişimciler
kendinden emin, enerjiktirler ve başkalarını girişimlerine katılmaya kolayca ikna edebilirler.
Güçlü bir ağ geliştirme yeteneği, vizyon sahibi sosyal girişimcilerin önemli özelliklerinden
biri olarak kabul edilebilir. Ayrıca sosyal girişimciler, hedef kitleleri için üstün değer
yaratırlar.
Bu çalışmada, Türk üniversite öğrencilerinin beş faktör kişilik özellikleri ile sosyal
girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Uşak ve Aksaray Üniversitelerindeki
229 üniversite öğrencisinin beş faktör kişilik özelliklerini ve sosyal girişimcilik eğilimlerini
ölçmek için kapsamlı bir anket kullanılmıştır. Sonuçlarımıza göre; dışadönüklük, uyum
sağlama, sorumluluk, deneyime açıklık ve sosyal girişimcilik eğilimi alt boyutları arasında
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Girişimcilik, Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Girişimcilik

www.artuklukongresi.org

89

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

SOL JEL YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN Zn0.95Co0.05O BULK YAPISININ
DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Dr. Neslihan TURAN
Orcid ID: 0000-0001-8933-2762
Yeşim DEMİRÖLMEZ
Orcid ID: 0000-0002-5297-2296
Prof. Dr. Şükrü ÇAVDAR
Orcid ID: 0000-0001-6079-7048
Prof. Dr. Haluk KORALAY
Orcid ID: 0000-0001-7893-344X
Prof. Dr. Nihat TUĞLUOĞLU
Orcid ID: 0000-0001-9428-4347
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Zn0.95Co0.05O yapılı bulk örnek sol jel yöntemi kullanılarak üretildi. Örneğin X Işını Kırınım
Cihazı (XRD) ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile yapısal karakterizasyonu yapıldı.
Örneğin hegzagonal yapıda olduğu ve PDF 01-078-3330 yapısı ile uyumlu olduğu görüldü.
Örneğin, oda sıcaklığında, 1kHz-1 MHz frekans aralığında, kapasitans (Cp) ve kondüktans
(G) değerleri ölçüldü. Bu değerler kullanılarak Dielektrik parametreleri olan 
, tanδ
ve σac değerleri hesaplandı. Elde edilen sonuçlarda kapasitans değerlerinin artan frekansla
azaldığı, iletkenlik değerinin ise frekans arttıkça arttığı görüldü.
Anahtar Kelimeler: ZnCoO, Dielektrik, Sol jel, bulk
INVESTIGATION OF DIELECTRIC PROPERTIES OF Zn0.95Co0.05O BULK
STRUCTURE PRODUCED BY SOL GEL METHOD
ABSTRACT
Zn0.95Co0.05O bulk sample was produced using the sol gel method. Structural characterization
of the sample was performed using X-ray Diffractometer (XRD) and Scanning Electron
Microscopy (SEM). It was seen that the sample was in hexagonal structure and was
compatible with the structure of PDF 01-078-3330. The capacitance (Cp) and conductance
(G) values of the sample were measured at room temperature, in the frequency range of 1kHz1 MHz. Dielectric parameters, 
, tanδ and σac were calculated using these values. In
the results, it was seen that the Cp value decreased with increasing frequency and the G value
increased with increasing frequency.
Keywords: ZnCoO, Dielectric, Sol-gel, bulk
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MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ MATEMATİK AKADEMİK
BAŞARISI İLE MATEMATİK ÖZ YETERLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
Gülnur ÇALIŞKAN
MEB, Bursa 16000, Türkiye
Orcid ID: 0000-0002-2432-7759
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Zeynep AZAK
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Hendek-Sakarya
54300, Türkiye
Orcid ID: 0000-0002-2686-6043
ÖZET
Bu araştırmada; Meslek lisesi öğrencilerinin matematik öz yeterlik algı düzeyleri; bu
düzeylerin bölüm, sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve
matematik öz yeterlik algıları ile mesleki matematik akademik başarıları arasındaki ilişkinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, Sakarya ili Geyve ilçesi Sinan Bey Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi 10., 11. ve 12. Sınıf Bilişim, Elektrik-elektronik, Mobilya, Moda
Tasarımı ve Muhasebe-Finansman bölümlerinde öğrenim gören 292 öğrenciden oluşmaktadır.
Araştırmanın verileri; öğrencilerin demografik bilgileri (öğrenim gördükleri bölüm, sınıf
düzeyi, cinsiyet), akademik başarıları (mesleki matematik başarı ortalaması) ve Umay (2001)
tarafından geliştirilen Matematik Öz yeterlik Algısı Ölçeği puanları şeklindedir. Verilerin
analizinde; Betimsel analiz, Bağımsız örneklem T-testi, Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır.
Analizler sonucunda; Meslek lisesindeki öğrencilerin matematik öz yeterlik algısının cinsiyet
ve sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Öğrencilerin
matematik öz yeterlik algıları okudukları bölüme göre matematiği yaşam becerilerine
dönüştürebilme alt boyutunda anlamlı bir farklılık gösterirken, matematik konularında
davranışlarındaki farkındalık, matematik benlik algısı alt boyutlarında ve ölçeğin tamamında
anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür.
Ayrıca öğrencilerin Matematiği yaşam becerilerine dönüştürebilme alt boyutu ile mesleki
matematik akademik başarı arasında pozitif ve zayıf düzeyde bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi, matematik öz yeterlik algısı, akademik başarı.
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EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VOCATIONAL HIGH
SCHOOL STUDENTS 'VOCATIONAL MATHEMATICS ACADEMIC
ACHIEVEMENT AND THE PERCEPTION OF MATHEMATICS SELFEFFICIENCY
ABSTRACT
In this study; mathematics self-efficacy perception levels of vocational high school students;
It was aimed to examine whether these levels differ according to the variables of department,
grade level and gender and the relationship between mathematics self-efficacy perceptions
and vocational mathematics academic achievements. The study group consists of 292 students
from Sakarya province, Geyve district, Sinan Bey Vocational and Technical Anatolian High
School, 10th, 11th and 12th Grade IT, Electrical-electronics, Furniture, Fashion Design and
Accounting-Finance departments. Research data; Students' demographic information
(department of education, grade level, gender), academic achievement (average professional
mathematics achievement) and scores of the "Mathematics Self-Efficacy Scale" developed by
Umay (2001). In the analysis of the data; Descriptive analysis, Independent sample T-test,
One-way ANOVA and Pearson Correlation analysis were used. As a result of the analysis; It
was observed that the perception of mathematics self-efficacy of vocational high school
students did not differ significantly according to the variable of gender and grade level. While
the students' perceptions of mathematics self-efficacy differ significantly in the sub-dimension
of converting mathematics into life skills according to the department they studied, it was
observed that there was no significant difference in the sub-dimensions of awareness of
behavior in mathematics subjects, mathematics self-perception, and in the whole scale. In
addition, it was determined that there is a positive and weak relationship between the subdimension of students' ability to transform mathematics into life skills and professional
mathematics academic achievement.
Keywords: Mathematics education, mathematics self-efficacy perception, academic
achievement.
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THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE ON BANK PERFORMANCE:
EMPIRICAL EVIDENCE FROM SAUDI ARABIA
Charchafa ILYES
University of Setif, Finance and Accounting Department, Setif, Algeria
Kimouche BILAL
University of 20 August 1955, Finance and Accounting Department, Skikda, Algeria

ABSTRACT
The study aimed to examine the relationship between some of corporate governance attributes
(Board size, Board Independence, Audit committee Independence) and the financial
performance of Saudi banks. To achieve the aim of the study, we used a sample of 7 banks
listed in Saudi stock exchange covering the 5 years period from 2015 to 2019. Using multiple
linear regression analysis to determine the corporate governance attribute that may influence
the bank performance, results show a significant positive relationship between board
independence and the bank financial performance. In the other hand, results indicate no
significant relationship between Board size, audit committee independence and the financial
performance of Saudi banks.
The study provides empirical evidence on the relationship between corporate governance
practices and financial performance in the banking sector of an emerging country, and it also
contributes in shedding light on the level of importance banks in Saudi Arabia attaches to
corporate governance practices.
Keywords: Corporate Governance, Financial Performance, Bank, Saudi Arabia.

www.artuklukongresi.org

93

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

DIJITAL BASKI SISTEMLERINDE BASKI KALITESINE ETKI EDEN
PARAMETRELERIN BELIRLENMESI
Yasemin SESLİ
Orcid ID: 0000-0002-1238-9071
Mehmet OKTAV
Orcid ID: 0000-0002-9872-4802
Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Basım Teknolojileri Bölümü,
İstanbul – Türkiye
ÖZET
Kağıt ve karton, basım teknolojilerinde en çok kullanılan baskı altı malzemesidir. Birkaç
temel baskı sistemi olmasına rağmen dijital baskı üretim yöntemi; özellikle düşük miktarlı,
hızla çoğaltılması istenen işlerde, kişiye özel baskılarda, sanatsal çalışmalarda ön plana
geçmiştir. Bu çalışmada kuru ve sıvı tonerli elektrofotografik dijital baskı yöntemi ile
kaplanmış ve kaplanmamış farklı gramajdaki kağıtlara baskı yapılmıştır. Baskılarda
ISO12647-2 Grafik teknolojisi – Prova ve üretim baskıları, tramlı renk ayrımları üretimi için
süreç kontrolü - Ofset baskı süreci ve ISO12647-8 Grafik teknolojisi – Prova ve üretim
baskıları, tramlı renk ayrımları üretimi için süreç kontrolü - Doğrudan dijital verilerle renk
oturtma baskısı süreçleri standartları esas alınarak yapılmıştır. Test baskıları üzerinden
densitometre ve spektrofotometre X-rite Eyeone iO ile yüzey taramaları yapılmıştır.
Baskıların renk evrenleri, densitometrik değerleri, L*a*b* değerleri, trapping ölçümleri, nokta
kazancı değerleri tespit edilerek sonuçlar mikroskobik resim, grafik, histogram ve tablolarla
gösterilmiştir. Tablolara dökülen tüm teknik parametreler ofset baskı standart parametreleri ile
mukayese edilmiştir. Ayrıca ticari baskılarda en çok kullanılan iki dijital baskı yöntemi olması
nedeniyle; Kuru tonerli dijital baskı sisteminin, sıvı tonerli dijital baskı sistemi ile mukayesesi
yapılmıştır. Rengin çok önemli olduğu hassas işlerde en geniş renk evreni alanı verdiği tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dijital baskı, Basılabilirlik, Baskı kalitesi.

THAT AFFECT THE QUALITY OF PRINT DETERMINATION OF PARAMETERS
IN THE DIGITAL PRINTING SYSTEMS
ABSTRACT
Paper and cardboard are the most widely used underprinting materials in printing
technologies. Although there are a few basic printing systems, the digital printing production
method has come to the fore, especially in low-quantity, fast reproduction works, personalized
prints, and artistic works. In this study, different grams of paper were printed, coated and
uncoated with dry and liquid toner electrophotographic digital printing method. Printed
ISO12647-2 graphic technology – proof and production prints process control for the
production of color separations, screen - Offset processes and ISO12647-8 graphics
technology – proof and production prints process control screen for the production of color
separations directly from digital data with a colour fitting-pressure processes is made on the
basis of standards. Surface scans were performed using densitometer and spectrophotometer
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X-rite Eyeone iO over Test prints. Color universes of prints, densitometric values, L*a*b*
values, trapping measurements, point gain values were determined and the results were shown
with microscopic pictures, graphics, histograms and tables. All technical parameters listed in
the tables were compared with the offset printing standard parameters. It has been determined
that the dry-toned digital printing system gives the widest area of color universe in sensitive
jobs, where color is very important when compared to the liquid-toned digital printing system.
Keywords: Dijital printing, Printability, Printing quality.
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HİPERELASTİK MODEL: YAPISAL DAVRANIŞI VE SONLU ELEMANLAR
YÖNTEMİ UYGULAMASI
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Doğan KÜLCÜ
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Orcıd ID: 0000-0001-5431-7802
ÖZET
Bu bildiride, kauçuk benzeri malzemelerin hiperelastik davranışları için yapısal bir model
önerilmiş ve bu model sonlu elemanlar yöntemiyle yapılmış simülasyonlarda malzeme
davranışını karakterize etmek için kullanılmıştır. Literatürde çok sayıda hiperelastik model
mevcut olsa bile, bu modellerin birçoğu farklı yükleme şekillerini sabit malzeme
parametreleriyle tahmin etmekte yetersiz kalmaktadırlar. Bu durum, karmaşık solu elemanlar
analizlerini doğrudan etkilemektedir. Önerdiğimiz modelde, kauçuk benzeri malzemelerin J
ve S tipindeki davranışları üstel ve çok terimli fonksiyonların birleştirilmesiyle ifade
edilmiştir. Önerilen model sadece iki malzeme parametresi içermektedir. Modelin davranışı
doğal kauçuk, fibrin ve kolajen gibi farklı malzemelerin farklı yükler altında gösterdiği
davranışlarla kıyaslanmıştır. Literatürde ve ticari sonlu elemanlar analizi programlarında
bulunan modellerin aksine, önerilen model sabit malzemeler parametreleriyle farklı yükleme
durumlarındaki malzeme davranışını resmetmekte başarılı olmuştur. Son olarak, model sonlu
elemanlar yöntemi program olan Abaqus içinde kodlanmıştır. Delikli ve kesilmiş olan kauçuk
levhanın simülasyonu program içinde yapılmış, literatürdeki deneysel verilerle
karşılaştırılmıştır. Yapılan tüm model ve deneysel veri karşılaştırmaları birbirleriyle
örtüşmektedir.
Anahtar kelimeler: Hiperelastisite, Kauçuk, Sonlu Elemanlar Yöntemi

A HYPERELASTIC MODEL: CONSTITUTIVE BEHAVIOR AND
IMPLEMENTATION INTO FINITE ELEMENT SIMULATIONS
ABSTRACT
In this contribution, a constitutive model is proposed for the nonlinear hyperelastic behavior
of rubber-like materials and implemented into the finite element simulations to characterize
the material behavior under complicated conditions. Although there are numerous
hyperelastic constitutive models presented in the literature, most of them are not enough
efficient to characterize the different loading modes with the same material parameters. This
fact directly influences the prediction capability of the finite element analysis. In the
proposed model, to describe J- and S-type nonlinear behavior of rubber-like materials,
exponential and polynomial functions are combined. The model contains only two material
parameters. The model behavior is firstly compared to the experimental data of various
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materials, such as natural rubber, fibrin, and collagen. Unlike conventional hyperelastic
models presented in the literature and given by the commercial finite element software, by
having the same material parameter values the model succeeds to predict the experimental
data of different loading modes, such as uniaxial, biaxial, and pure shear. Then, the model is
implemented into the finite element simulation by writing a subroutine in Abaqus. Simulation
results of the model are also set against the experimental data of a rubber sheet that is cut and
has holes. All of the comparisons show good agreement between the proposed model and the
experimental data.
Keywords: Hyperelasticity, Rubber, Finite Element Method
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ÖKLİD UZAYINDA SUCCESSOR EĞRİLERİ VE SPİNORLAR
Dr. Öğr. Üyesi Tülay ERİŞİR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0001-6444-1460
Hilal KÖSE ÖZTAŞ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Orcid ID: 0000-0003-3690-8494
ÖZET
Eğri teorisi, diferansiyel geometrinin en önemli çalışma alanlarından biridir. Şu ana kadar
birçok çalışmada farklı boyutlarda ve farklı uzaylarda eğri teorisi çalışılmıştır. Uzayda
herhangi iki eğri alındığında, bu iki eğrinin karşılıklı noktalarında Frenet vektörleri arasında
ilişki kurularak bazı özel eğri tanımları yapılmıştır. Bunlardan en çok bilinenleri involütevolüt ve Bertrand eğrileridir. Bu çalışmada ise Öklid uzayında successor eğrileri çalışılmıştır.
Diğer taraftan, spinorlar ilk kez kuantum mekaniğinde fizikçiler tarafından kullanılmıştır.
Spinorların en genel matematiksel formu, Cartan tarafından basit grupların lineer gösterimleri
araştırılırken keşfedilmiştir. Geometrik anlamda ise spinorlar ilk kez yine Cartan tarafından
ifade edilmiştir. Cartan’ ın amacı, spinorların geometrik tanımını vererek spinor teorisini
geliştirmek ve bununla birlikte diferansiyel geometriye önemli katkılarda bulunmaktır.
Bu çalışmada ise üç boyutlu Öklid uzayında successor eğrilerinin spinor formülasyonu elde
edilmiştir. Öncelikle, successor eğrilerine karşılık gelen spinorlar tanıtılmıştır. Daha sonra
successor eğrilerinin ilişkileri kullanılarak bu eğrilere karşılık gelen spinor denklemleri elde
edilmiştir. Dolayısıyla successor eğrileri kullanılarak spinorlar geometrik anlamda
incelenmiştir. Ek olarak successor eğrilerinin eğriliklerinin spinor formülasyonları elde
edilmiştir. Son olarak bu spinorlarla ilgili örnek verilmiştir. Böylece bu çalışmanın spinorların
geometrik yorumlanması için önemli bir katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Öklid uzayı, successor eğrileri, spinorlar

SUCCESSOR CURVES IN EUCLIDEAN SPACE AND SPINORS
ABSTRACT
Curve theory is one of the most important areas of study in differential geometry. Until now,
curve theory has been studied in different dimensions and different spaces in many studies.
Consider any two curves in space, some special curve definitions are made by establishing a
relationship between Frenet vectors at mutual points of these two curves. The most known of
these are involute-evolute and Bertrand curves. In this study, successor curves are studied in
Euclidean space. On the other hand, spinors were first used by physicists in quantum
mechanics. The most general mathematical form of spinors was discovered by Cartan while
researching linear representations of simple groups. In geometric sense, spinors were first also

www.artuklukongresi.org

98

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

expressed by Cartan. Cartan's goal was to develop the spinor theory by giving the geometric
definition of spinors, and to make important contributions to differential geometry. In this
study, the spinor formulation of successor curves in three dimensional Euclidean space has
been obtained. Firstly, spinors corresponding to successor curves have been introduced. Then,
by using the relations of between successor curves, spinor equations corresponding to these
curves have been obtained. Thus, spinors have been investigated geometrically using
successor curves. In addition, spinor formulations of the curvatures of successor curves have
been obtained. Finally, an example of these spinors has been given. Thus, this study is thought
to make an important contribution to the geometric interpretation of spinors.
Keywords: Euclidean space, successor curves, spinors
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ÖKLİD UZAYINDA MANNHEİM EĞRİLERİ VE SPİNORLAR
Dr. Öğrt. Üyesi Tülay ERİŞİR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0001-6444-1460
Zeynep İSABEYOĞLU
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Orcid ID: 0000-0003-4020-3315
ÖZET
Spinorlar, uygulamalı bilimlerin birçok alanında kullanılan fiziksel yapılardır. Fizikte,
özellikle kuantum mekaniğini uygulamalarında, spinorlar teorisi kullanılmaktadır. Fizikte,
spini 1

olan bir parçacığın dalga fonksiyonuna spinor denir. Matematikte ise, Lie grupları
2
üzerinde ilk çalışmaları yapan kişilerden biri olan Cartan, spinorları geometrik anlamda ilk
kez çalışmıştır. Cartan, bu çalışmasında, geometrideki temel kavramların spinor
formülasyonunu vermiştir. Ayrıca, Cartan, C 3 kompleks vektör uzayındaki izotropik
vektörlerin C 2 kompleks uzayında iki boyutlu bir yüzey oluşturduğunu vurgulamıştır. C 2
kompleks vektör uzayında sütun matrisler ile gösterdiği vektörleri spinor olarak
adlandırmıştır. Diğer taraftan, eğri teorisi diferensiyel geometrinin en önemli çalışma
alanlarından biridir. Üç boyutlu Öklid uzayında eğri teorisi ile ilgili çok fazla çalışma
yapılmıştır. Özellikle herhangi iki eğrinin karşılıklı noktalarında alınan Frenet çatıları arasında
bazı özel bağlantılar kurularak birçok eğri çifti çalışılmıştır. Bunlardan en çok bilinenleri
involüt-evolüt, Bertrand ve Mannheim eğri çiftleridir.
Bu çalışmada ise Mannheim eğrilerinin spinor karakterizasyonları elde edilmiştir. Öncelikle,
Mannheim eğri çiftine karşılık gelen iki spinor tanımlanmıştır. Daha sonra, Mannheim eğri
çiftinin aralarındaki ilişkiler kullanılarak, bu eğri çiftine karşılık gelen spinorların arasındaki
ilişkiler elde edilmiştir. Dolayısıyla Mannheim eğri çiftini kullanarak spinorların geometrik
anlamda bir yorumlaması elde edilmiştir. Ayrıca, Mannheim eğri çiftinin eğriliklerinin spinor
denklemleri elde edilmiştir. Son olarak bu spinorlar ile ilgili bir örnek verilmiştir. Böylece bu
çalışmanın spinorların geometrik anlamda yorumlanmasına önemli bir katkıda bulunduğu
düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Öklid uzayı, Mannheim eğri çifti, Spinorlar.

MANNHEIM CURVES IN EUCLIDEAN SPACE AND SPINORS
ABSTRACT
Spinors are physical structures used in many areas of applied science. In physics, espacially in
applications of quantum mechanics, spinors theory has been used. In physics, the wave
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function of a particle which has spin 1

is called a spinor. In mathematics, Cartan, one of the
2
first people to work on Lie groups, was the first to study spinors geometrically. Cartan gave
the spinor formulation of the basic concepts in geometry. Also, Cartan emphasized that
isotropic vectors in the C 3 complex vector space form a two dimensional surface in the C 2
complex space. So Cartan called the vectors represented with column matrices in the C 2
complex vector space as spinor. On the other hand, curve theory is one of the most important
fields of study in differential geometry. A lot of study has been done on curve theory in threedimensional Euclidean space. Especially, many curve pairs have been studied by
corresponding some special connections between Frenet frames taken at mutual points of
any two curves. The best known of these are involute-evolute, Bertrand, and Mannheim curve
pairs.
In this study, spinor characterizations of Mannheim curves have been obtained. Firstly, two
spinors corresponding to Mannheim curve pair heve been defined. Then, by using the
relations between the Mannheim curve pair, the relations between the spinors corresponding
to this curve pair have been obtained. Thus, a geometric interpretation of spinors has been
obtained using the Mannheim curve pair. In addition, spinor equations have been obtained for
the curvatures of the Mannheim curve pair. Finally, an example of these spinors has been
given. Thus, this study is thought to make an important contribution to the geometric
interpretation of spinors.
Keywords: Euclidean space, Mannheim curve pair, Spinors.
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TEMEL FİNANSAL YATIRIM VARLIKLARI İLE PORTFÖY SEÇİMİ:
TÜRKİYE’DE UZUN DÖNEMLİ BİR DEĞERLENDİRME
Doç.Dr. Gamze VURAL
Çukurova Üniversitesi İİBF İşletme, Finans
Orcid ID: 000-0002-1385-7551
ÖZET
Finansal piyasalarda kısa dönemli fiyat dalgalanmalardan faydalanarak aşırı kar etmek
mümkün olabilmektedir. Özellikle kriz dönemleri, bazı varlıkların fiyatlarının aşırı düşmesi,
bazı varlıkların fiyatlarının da aşırı yükselmesi nedeniyle, kısa dönemde yüksek kazançlar için
fırsatmış gibi görünmektedir. Bu dönemlerde yatırımcılar tek bir araca yönelmekte, portföy
oluşturma fikrinden uzaklaşmaktadır. Kısa dönemde yüksek kazanç sağlamak ancak
yatırımcının varlığın fiyatı yükselmeye başlamadan alım yapmasına ve fiyat en yükseğe
çıktığında da satmasına bağlıdır. Fakat genelde küçük yatırımcılar bu dönemleri
yakalayamamakta fiyatlar yükseldiğinde, yükselişin devam edeceğine inanarak sürü
psikolojisi içinde alım yapmakta, satışta gecikmekte, zarar etmekte ve tek varlığa yöneldiği
için de zararın boyutu büyümektedir. Aktif portföy yönetim stratejisi izleyemeyen küçük
yatırımcılar, iyi çeşitlendirilmiş portföy yatırımı ile, uzun dönemde pasif yönetim stratejisi
izlese de riskini sınırlarken getiri konusunda memnun olabilir. Çeşitlendirme belirli bir getiri
düzeyini minimum riskle elde etmeyi veya belirli bir risk düzeyinde maksimum getiri elde
etmeyi mümkün kılar. Portföy optimizasyon modelleri ile yatırım araçlarının riskleri, getirileri
ve aralarındaki korelasyon dikkate alınarak, belirli bir amaç için (getirinin maksimize
edilmesi, riskin minimize edilmesi gibi) ve belirli kısıtlar altında portföy içinde hangi varlığa
ne oranda yatırım yapıldığında optimum çeşitlendirmeye ulaşılacağı belirlenmeye
çalışılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki bireysel yatırımcılar için başlıca yatırım
alternatifleri olan mevduat, borsa (BIST100 endeksi), altın, dolar, euro ve devlet iç
borçlanma senedi (DIBS) 2005-2020 dönemi için portföy optimizasyonu çerçevesinde
değerlendirilmiştir. Aylık getiri verileri kullanılmıştır, veriler TÜİK’den alınmıştır. 5 yıllık,
10 yıllık ve 15 yıllık uzun yatırım dönemleri için ayrı ayrı çözümlemeler yapılmıştır. 2008
küresel krizinin etkili olduğu dönem (Temmuz 2007-Ağustos 2009) ve 2020 Mart ayında
başlayan ve halen devam eden covid-19 kriz dönemi ayrıca incelenmiştir. Markowitz modern
portföy modeli çerçevesinde, önce kısa satışın olmadığı, Sharpe rasyosunun ((Portföy
getirisi-risksiz faiz oranı)/portföy standart sapması) maksimize edildiği optimum portföy
ağırlıkları belirlenmiştir. Daha sonra yine kısa satışın olmadığı ama bu defa portföy getirisinin
maksimize edildiği optimum portföy ağırlıkları belirlenmiştir. Çözümlemeler excel çözücü
eklentileri kullanılarak yapılmıştır. 2005-2020 yılları 15 yıllık yatırım döneminde yatırım
bütçesinin %59 altın, %26 hazine bonosu ve %15 borsa endeksine dağıtılması haline optimum
portföye (sharpe oranı en yüksek portföye) ulaşılmıştır. 2010-2020 dönemi için optimum
portföy altın, hazine bonosu, borsa endeksi ve dolardan oluşmuş ve ağırlıklar %32 altın, %38
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hazine bonosu, %21 dolar ve %9 düzeylerine borsaya yatırım şeklide hesaplanmıştır. 20152020 dönemi için %88 mevduat, %5 altın, %4 hazine bonosu ve %1,4 dolar, %0,08 euro ve
%0,2 hazine bonosundan oluşan portföy sharpe oranı en yüksek portföy olarak belirlenmiştir.
Bu dönemde mevduat getirisinin standart sapmasının diğer araçlardan belirgin düzeyde düşük
olması portföyde yüksek ağırlık almasında etkili olmuştur. 2008 Küresel kriz dönemi için ise
%47,3 altın % 52 borsa, %0,7 dolar ağırlıkları ile sharpe oranı maksimize edilmiştir. Genel
olarak bakıldığında, uzun dönemde sharpe performans oranının veya diğer bir deyişle riske
göre düzeltilmiş getirinin maksimize edilmesi hedeflendiğinde, altının optimum portföylerde
önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Dolar ve euro’nun önemli bir ağırlığının olmaması
da dikkat çekici bir bulgudur. Sadece son 10 yıllık yatırım dönemi için altın ve hazine
bonosundan sonra, dolara %21 oranında ağırlık atanmıştır. Getirinin maksimize edilmesinin
hedeflendiği çözümlemelerde ise bu üç dönemin tümü için %100 oranında altına yatırım
önerilmiştir. 2020 Mart sonrası pandemi dönemi için de tamamen altına yatırım maksimum
getiriyi sağlamıştır.
Anahtar kelimeler: çeşitlendirme, portföy optimizasyonu, altın

PORTFOLIO SELECION WITH BASIC FINANCIAL INVESTMENT ASSETS: A
LONG-TERM ASSESSMENT IN TURKEY
ABSTRACT
It is possible to make an excessive profit by taking advantage of short-term price fluctuations
in financial markets. It can be said that especially crisis periods create opportunities for
excessive gains in the short term due to the excessive fall in the prices of some assets and the
excessive rise in the prices of some assets. In these periods, investors tend to turn to only one
financial instrument and move away from the portfolio idea. High earnings in the short run
depend on buying the asset before its price rises and selling it when its price reaches the
highest. However, small investors generally cannot catch up with these periods and when
prices increase, they buy in herd psychology, believing that the increase will continue. It is
delayed in both buying and selling, and the size of the loss increases as it is invested in a
single asset. Small investors who cannot pursue an active portfolio management strategy may
be satisfied with their returns while limiting their risk by following a long-term passive
management strategy with well-diversified portfolio investment. Diversification makes it
possible to achieve a specified return level with minimum risk or to achieve maximum return
at a specified risk level. With portfolio optimization models, it is tried to determine which
asset and how much investment should be invested following a specific purpose (such as
maximizing return, minimizing risk) and under certain constraints, taking into account the
risks, returns, and the correlation between investment instruments. The portfolio suggested by
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the model is the optimally diversified portfolio. In this study, deposits, stock markets
(BIST100 index), gold, dollar, euro, and treasury bills, which are listed among the main
investment alternatives for individual investors, have been evaluated within the framework of
portfolio optimization for the period 2005-2020. The solutions were generated with monthly
return data from the TUIK website. Optimization solutions were generated for 5-year, 10year, and 15-year periods. Also, the 2008 global crisis period (July 2007-August 2009) and
the covid-19 crisis period that started in March 2020 and is still ongoing were examined.
Under the short-selling constraint, the optimum portfolio weights meet maximizing the
Sharpe ratio were determined. Later, again under the constraint of no short sales, but this time,
portfolio weights that meet the portfolio return maximization were determined. From 2005 to
2020, the portfolio with the highest rate of Sharpe was reached with the portfolio consisting of
59% gold, 26% Treasury bills, and 15% stock index. For the 2010-2020 period, the optimum
portfolio consisted of gold, treasury bills, stock market index, and dollars, and the weights
were determined as 32% gold, 38% treasury bills, 21% dollars, and 9% invested in the stock
market. The portfolio, in which the Sharpe ratio was maximized for the 2015-2020 period,
was achieved with a combination of 88% deposits, 5% gold, 4% treasury bills, and 1.4%
USD, 0.08% euro, and 0.2% treasury bills. In this period, the standard deviation of the deposit
return and the significantly lower coefficient of variation compared to other instruments
affected its high weight in the portfolio. For the 2008 global crisis period, the Sharpe ratio
was maximized with 47.3% gold, 52% stock market, and 0.7% dollar weights. It can be said
that gold has a significant weight in optimum portfolios when it is aimed to maximize the
Sharpe performance ratio, in other words, risk-adjusted return in the long run. It is also a
remarkable finding that the dollar and/or euro do not have a considerable weight in the
optimized portfolio. Following gold and treasury bills for the 2010-2020 period only, the
dollar has a 21% weight. In the solutions that meet the return maximization, 100% gold
investment is recommended for all three periods. For the pandemic period after March 2020,
investing in gold completely provided maximum return.
Keywords: diversification, portfolio optimization, gold
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YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASININ GETİRİ ÜSTÜNLÜĞÜ: KÜRESEL
ENERJİ ENDEKSLERİNİN ANAORMAL GETİRİLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BİR ANALİZ
Doç.Dr. Gamze VURAL
Çukurova Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Orcid ID: 000-0002-1385-7551
ÖZET
2020 yılının başlarında ortaya çıkan Covid-19 salgını, tüm dünyada her yönden beklenmedik,
büyük, derin ve yönetimi zor etkiler yaratmıştır ve yaratmaya da devam etmektedir. Covid-19
pandemisi, insanoğlunun sağlığının ve varlığının, yerküre üzerinde birlikte yaşadığı tüm
diğer insanların, canlıların ve doğal çevrenin sağlığına ve ekolojik dengenin varlığına bağlı
olduğunu bir kez daha göstermiştir. Covid salgınıyla ilgili ekonomik çalkantı ise hisse senedi,
tahvil ve emtia (ham petrol ve altın dahil) piyasaları dahil olmak üzere finansal piyasalar
üzerinde geniş ciddi etkiler yaratmıştır. Pandeminin başlamasıyla Mart 2020’de tüm ülke
borsalarında ani düşüşler olmuştur. Petrol fiyat savaşının yanında pandeminin yarattığı
durgunlukla beraber petrol fiyatları aşırı düşmüş, enerji sektöründe özellikle ham petrole
dayalı bölümünde büyük kayıplar yaşanmıştır. Bu durum enerji sektörü içinde fosil bazlı
enerji kısmından ayrı olan ve çevresel duyarlılığın artması ile birlikte önemi artan
yenilenebilir enerji piyasasının ayrıca ele alınmasını daha anlamlı ve gerekli kılmaktadır. Bu
çalışmada, pandemi sonrasında, küresel bazda yenilenebilir enerji piyasasının, küresel hisse
senedi piyasasına ve enerji piyasasının geneline göre daha yüksek getiri sunup sunmadığı
araştırılmıştır. Bunun için küresel piyasa endekslerinden faydalanılmıştır. Küresel hisse
senedi piyasasını temsilen MSCI All-Country World Equity Index, küresel enerji piyasasını
temsilen MSCI World Energy Index 2011-2020 dönemi haftalık getiri verileri kullanılmıştır.
Yenilenebilir (yeşil veya temiz) enerji piyasasını temsilen ise WilderHill New Energy Global,
NASDAQ Clean Edge Green Energy ve NASDAQ OMX Renewable Energy küresel endeks
verileri analize alınmıştır. MSCI World Energy Index bağımsız değişken olarak kabul edilmiş,
tekli indeks modeli çerçevesinde her bir enerji endeksinin getiri tahmini yapılmıştır. Daha
sonra anormal getiriler (ARit :Rit - (𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 𝑅𝑚� � ))hesaplanmıştır. Yenilenebilir enerji
endeks getirilerinin, küresel enerji endeks getirisinden istatistiksel olarak anlamlı derecede
yüksek olup olmadığı, paired samples t test istatistiği ile test edilmiştir. 2011-2020 dönemini
kapsayan analizlerde pandemi öncesinde yenilenebilir enerji piyasasını temsil eden
endekslerin getirilerinin küresel enerji endeksinden anlamlı derecede yüksek olmadığı
görülmüştür. WilderHill New Energy Global, NASDAQ Clean Edge Green Energy ve
NASDAQ OMX Renewable Energy piyasası, küresel enerji piyasası ile karşılaştırıldığında
anaormal getiri sunmamıştır. Fakat pandemi dönemi olan 2020 yılında yenilenebilir enerji
piyasasını temsil eden WilderHill New Energy Global, NASDAQ Clean Edge Green Energy
endeks getirilerinin küresel enerji piyasası endeks getirisinden anlamlı derecede yüksek
olduğu saptanmıştır. Çevreyle barışık enerji üretimi yapan şirketlere yatırım, çevresel ve
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sosyal sorumluluk duyarlılığı olan yatırımcısını getiri açısından da memnun etme potansiyeli
taşımaktadır. Çevreye duyarlı yatırımcıların, temiz enerji üretimi yapan firmalardan haberdar
olması, temiz enerji üreten firmaların finansal araçlarını talep etmesi, bu firmalara fon
akışının artması yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasında ve devamlılığında itici güç
olacaktır.
Anahtar kelimeler: yenilenebilir enerji piyasası, anormal getiri, tekli indeks modeli

RENEWABLE ENERGY MARKET RETURN EXCEPTION: AN ANALYSIS OF
COMPARISON OF ABNORMAL RETURNS OF GLOBAL ENERGY INDICES
ABSTRACT
The Covid-19 outbreak, which emerged in early 2020, has and continues to create
unexpected, large, deep, and difficult to manage effects all over the world. With the Covid-19
pandemic, it was once again understood that the health and existence of human beings depend
on the health of all other people, living things, and the natural environment with whom they
live on earth, and the existence of ecological balance. Economic turmoil associated with the
COVID-19 pandemic has had severe impacts upon financial markets, including stock, bond,
and commodity (including crude oil and gold) markets. The pandemic caused a stock market
crash in all countries in March 2020. With the recession, the sudden collapse of oil prices
caused losses in the energy sector, especially in the crude oil section. This situation makes it
more meaningful and necessary to separately examine the renewable energy market, which is
separate from the fossil-based energy part in the energy sector and whose importance
increases with the increase of environmental sensitivity. In this study, it has been investigated
whether the global renewable energy market offers higher returns than the global stock market
and the energy market in general after the pandemic. Global market indices were used for this.
MSCI All-Country World Equity Index representing the global stock market and MSCI
World Energy Index representing the global energy market were analyzed and weekly return
data for the period 2011-2020 were used. To represent the renewable (green or clean) energy
market, WilderHill New Energy Global, NASDAQ Clean Edge Green Energy, and NASDAQ
OMX Renewable Energy global index data were analyzed. MSCI World Energy Index was
accepted as an independent variable, and the return estimation of each energy index was made
within the framework of the single-index model. Then the abnormal returns (ARit: Rit - (𝛼𝑖 +
𝛽𝑖 𝑅𝑚𝑡)) were calculated. Whether the renewable energy index returns are statistically
significantly higher than the global energy index return was tested with the paired-samples ttest statistics. In the analysis covering the period 2011-2020, it was observed that the returns
of the indices representing the renewable energy market before the pandemic were not
significantly higher than the global energy index. However, in 2020, which is the pandemic
period, the returns of WilderHill New Energy Global and NASDAQ Clean Edge Green
Energy indices, which represent the renewable energy market, were found to be significantly
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higher than the global energy market index return. Investing in companies that produce
environmentally friendly energy has the potential to satisfy its investors, who are sensitive to
environmental and social responsibility, in terms of return. The fact that environmentally
sensitive investors are aware of companies producing clean energy, demanding financial
instruments of clean energy companies, and increasing the flow of funds to these companies
will be the driving force in the increase and continuity of renewable energy investments.
Keywords: renewable energy market, abnormal return, single index model
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ERİŞKİN PNÖMOKOKSİK MENENJİT OLGULARININ RETROSPEKTİF
ANALİZİ
Uz. Dr. Abdullah Umut PEKOK
VM Medical park Pendik Hastanesi, İSTANBUL
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Orchıd No: 0000-0002-5031-7298
ÖZET
Erişkinlerde akut bakteriyel menenjitlerin en sık nedeni Streptococcus pneumoniae’dir.
Mortalitesi halen tüm dünyada yüksektir
(%15-60). İyileşenlerde sekel oranı fazladır.
Hastalarda büyük olasılıkla altta yatan bir neden tespit edilir. Giderek artan penisilin direnci
nedeniyle tedavide zorluklar ortaya çıkmakta ve yeni tedavi seçenekleri gerekmektedir. Bu
da tedavi seçeneklerinin yeniden değerlendirilmesine ve immünizasyon çabalarına ivme
kazandırmıştır.
Amaç: Kliniğimizde 3 yıllık dönemde yatarak tedavi gören akut menenjit ön tanısı almış
hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Bunların arasında pnömokoksik menenjit
tanısı almış hastalar laboratuvar, tedavi sonuçları ve komplikasyonlar açısından
değerlendirildi.
Gereç-Yöntem: Akut menenjit ön tanısı ile kliniğimize yatırılan hastalara lomber ponksiyon
(LP) yapıldı. BOS incelenerek görünüm, basınç, hücre sayısı-tipi, protein ve glukoz düzeyleri
değerlendirildi. BOS metilen mavisi, gram ve giemsa ile boyandı,kanlı ve çikolatalı agara
ekildi. Bir kanlı agar da %5-10 CO2'li ortama konuldu. Kan kültürü istendi, BOS hemokültür
vasatına (BACTEC) ekildi. Pnömokoksik menenjit tanısı uygun klinik parametrelerin yanında
şu kriterlere göre konuldu:BOS kültür pozitifliği, BOS kültürü negatif ise BOS gram
boyamasında gram pozitif diplokoklarıın görülmesi. Kültürde koloni morfolojisi ve optokin
duyarlılığına göre S.pneumoniae tanısı konuldu.Antibiyotik duyarlılığı disk difüzyon yöntemi
ile kanlı agarda yapıldı.
Bulgular: 3 yılda 128 olgu akut menenjit ön tanısı ile yatırıldı.74 olguda (%57.8) akut
pürülan menenjit, 34 olguda aseptik menenjit (%26.5), 18 olguda tüberküloz menenjit (%14),
2 olguda ensefalit (%1.7) saptandı. 74 akut pürülan menenjitin 26'sında pnömokoksik
menenjit (%35.1) tanısı konuldu. Pnömokoksik menenjit sıklığı tüm menenjitler içinde
%20.3, akut pürülan menenjitler içinde ise %35.1 bulundu. Pnömokokssik menenjit
olgularında yaş dağılımı 17 ile 68 (ort:38) idi. Olguların 7'si kadın, 19'ı erkek idi.26 olgunun
3'ü reküren menenjit geçirerek 2.kez kliniğimizde yattı. Altısında ise reküren menenjit
anamnezi vardı. BOS kültüründe S.pneumoniae üreyen 13 hastanın tümünde antibiyogramda
seftriaksona duyarlılık saptandı,5 olguda penisiline orta duyarlılık, diğerlerinde penisiline
duayrlılık saptandı. Hastaların tümüne seftriakson 2x2 gr/gün iv ve kronik otit-kronik sinüziti
olan 14 hastaya ilave olarak metronidazol (3x500 mg/gün ) iv başlandı ve 12-14 gün süreyle
verildi. Pnömokoksik menenjit olgularının klinik, BOS ve kan değerleri Tablo 1'de
gösterilmiştir.26 olgunun BOS kültürü ve BOS gram boyamasında saptanan S.pneumoniae ve
gram (+) diplokok sonuçları Tablo 2'de gösterilmiştir.
Sonuç: 26 pnömokoksik menenjit olgusunda fatalite oranı % 8 (2 hasta ex oldu). Sekel oranı
% 12 oldu (3 olguda sekel kaldı). Birinde bilateral işitme azlığı, birinde konuşma bozukluğu
ve paraparezi, birinde de subdural efüzyon gelişti.Erişkin pnömokoksik menenjitte altta yatan
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birçok neden bulunması ve relatif penisilin direnci nedeniyle seftriaakson ve kronik sinüzütkronik otit gibi predispozan faktör saptananlarda ek olarak metronidazol tedavisinin yararlı
olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Pnömokoksik menenjit, Seftriakson, Streptococcus pneumoniae
SUMMARY
Streptococcus pneumoniae is the most common cause of acute bacterial meningitis in adults.
Its mortality is still high worldwide (15-60%). Sequelae rate is high in those who recover. An
underlying cause is most likely detected in patients. Due to the increasing penicillin
resistance, difficulties arise in treatment and new treatment options are required. This has
accelerated the re-evaluation of treatment options and immunization efforts.
Tablo1: 26 pnömokoksik menenjit olgusunda klinik,BOS ve kan değerleri
Değişkenler
yaş >60
<60
cinsiyet K
E
altta yatan faktörler
şuur uyanık
konfü
koma
epileptik nöbet
ateş>38C
meninks irritasyon bulguları
BOS lökosit >1000/mm3
nötrofil>%80

Hasta sayısı (%)
2 (8)
24 (92)
7 (27)
19 (73)
22 (85)
10 (38)
10 (38)
6 (24)
5 (19)
26 (100)
26 (100)
24 (92.3)
23 (88.4)

BOS glukoz <40 mg/dl
19 (73)
BOS total proteini>200 mg/dl
9 (34.6)
CRP (+)
23 (88.4)
ESR>30 mm/h
24 (92.3)
kan lökosit >11.000/mm3
25 (96)
nötrofil>%80
25 (96)
Tablo 2: 26 pnömokoksik menenjit olgusunda BOS kültürü ve BOS gram boyamasında
saptanan S.pneumoniae ve gram + diplokok sonuçları
Hasta sayısı
13
6
6
1

%
50
23
23
4
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KOKSİKS KIRIĞI HASTALARIMIZDA TANI VE CERRAHİ TEDAVİ
SONUÇLARIMIZ
Op. Dr. Halil Sezgin SEMİS
Özel Erzurum Buhara Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Erzurum, Türkiye
Orcid ID: 0000-0001-9912-174X
ÖZET
AMAÇ: Çalışmamızda koksiks kırığı nedeniyle polikliniğimize başvuran ancak konzervatif
tedaviye yanıt alamadığımız olgularda koksiks rezeksiyonun sonuçlarını değerlendirmeyi
amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza 2018 ile 2020 yılları arasında koksiks kırığı tanısı
konulan ve cerrahi dışı tedavi yöntemlerine yanıt alamadığımız 24 hasta dahil edildi. Tüm
hastalar aynı cerrah tarafından key'in tanımladığı koksiks eksizyonu tekniği ile opere edildi.
Hastaların kırık etiyolojisi, preoperatif ve postoperatif ağrı düzeyleri, yan koksiks grafisi,
koksiks mr veya koksiks bt radyolojik görüntüleme tetkikleri yardımıyla postacchinimassobrio sınıflandırmasına göre derecesi değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamıza 24 hasta dahil edildi. Koksiks kırığı olan hastaların yaş
oratalması 39,3 idi. Hastalarımızın 14'ü(%58,33) kadın 10'u(%41,66) erkekti. Koksiks kırığı
tanısı konulan hastalarımızın hepsinde travma öyküsü mevcuttu. Koksiks kırığı hastalarının
11'inde(%45,83) direk kalça üzerine düşme,3'ünde(%12,5) spor aktivitesi sırsında yaralanma
4'ünde(%16,66) gebelik sonrası,3 ünde(%12,5) direkt travma sonrası ve 3(%12,5) hastada da
trafik kazası sonucu meydana geldiği tespit edildi. Bütün hastalar pron pozisyonda
spinal(rejyonel) anestezi altında opere edildi. Hastaların cerrahi sonrası hospitalizasyon süresi
ortalama 3.6 gündü. Hastalara yatış süresince intravenöz geniş spekturumlu antibiyoterapi ve
düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi uygulandı. Ameliyat sonrası 1. Günde bütün hastalar
mobilize edildi.2(%8,33) hastada postoperatif erken dönemde cerrahi alanda yüzeyel
enfeksiyon saptandı, parenteral antibiyoterapi sonrası enfeksiyon bulguları geriledi. Yapılan
analizler sonucunda hastaların cerrahi öncesi ve sonrası vizüel ağrı skalası(vas) düzeylerinde
anlamlı farklılık olduğu saptandı.
SONUÇ: Koksiks kırığı ile polikliniğe başvuran hastalarda en sık görülen etiyolojik neden
travmalardır. Tanıda sık olarak anamnez ve radyolojik görüntüleme tetkikleri(direkt grafi,
mrg, bt) kullanılmaktadır. Hastalara öncelikli olarak cerrahi dışı tedavi yöntemleri uygulanır.
Bu yöntemler; oturma simidi, analjezik tedavi yöntemleri(nsaii ve myorleksan ilaçlar),yaşam
tarzı değişikliği, sinir blokaj enjekisyonu(radyofrekans) ve lokal kortizon enjekisyonudur.
Hastaların büyük bir çoğunluğu konzervatif tedavi yöntemlerine cevap vermektedir. Bu tedavi
yöntemlerinden sonuç alınamayan hastalar cerrahi olarak koksiks rezeksiyonu ile tedavi
edilebilmektedir.
Anahtar kelimeler: Koksiks, cerrahi tedavi, travma
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NONVALVÜLER ATRİAL FİBRİLASYON NEDENİ İLE YENİ ORAL
ANTİKOAGÜLAN VEYA VARFARİN KULLANAN COVID-19 LU HASTALARIN
D-DİMER DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Uz. Dr. Gülay AYDIN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji
Bölümü, Kocaeli, TÜRKİYE
Orcid ID: 0000-0002-3151-4448

ÖZET
Amaç: Nonvalvüler atrial fibrilasyon nedeni ile yeni oral antikoagülan veya varfarin kullanan
Corova virus disease-19 (Covid-19) lu hastaların D-dimer düzeylerini karşılaştırmayı
amaçladık.
Metod:Bu çalışma Covid-19 lu hastalar için dizayn edilmiş olan pandemi hastanesinde
yapılmış retrospektif gözlemsel vaka-kontrol çalışmasıdır. Hastaların demografik özellikleri;
yaş, kadın cinsiyet, diyabetes mellitus, hipertansyion , hiperlipidemi , kronik obstruktif
akciğer hastalığı, dökümante koroner arter hastalığı, inme öyküsü ve kullanmakta oldukları
ilaçlar kaydedildi. Çalışmaya sadece 18 yaş ve üzeri hastalar dahil edildi. Varfarin veya yeni
oral antikoagülan (YOAK) kullanan total 51 hasta çalışmaya alındı. Bu hastalar hastanemize
kabul edilen ve pandemi servislerinde takip ve tedavi edilen hastalardı. Hastalar varfarin
grubu ve yeni oral antikoagülan grubu olarak ikiye bölündü. Hastaların 18 tanesi varfarin, 31
tanesi YOAK (dabigatran, edoksaban, rivaroksaban, apiksaban) kullanıyordu. D-dimer
seviyeleri hastaneye kabulde ölçüldü. Kontrol D-dimer seviyeleri tedavinin 5. gününde
ölçüldü. Hastalar 3 ay takip edildi.
Sonuçlar: Hastaların ortalama yaşı 76.1 ± 9.8 idi. Hastaların 44 (%86.3) tanesi 65 yaş ve
üzerinde idi. Hastaların 25 ( %49.0) tanesi kadın idi. Hastaların eşlik eden komorbiditeleri
karşılaştırıldığında hipertansiyon (p=0.017) ve kronik obstruktif akciğer hastalığı (p=0.040 )
varfarin grubunda daha fazla idi. Hastaların kullandıkları ilaçlar karşılaştırıldığında varfarin
grubunda beta bloker kullanmı daha fazla idi (p=0.039).
Hastaneye kabulde D-dimer
seviyeleri varfarin grubunda ortalama 1.9 ± 4.8 µg/ml, yeni oral antikoagülan grubunda Ddimer seviyeleri ortalama 1.1 ± 1.9 µg/ml idi; istatistiksel olarak iki grup arasında önemli fark
yoktu (p=0.565). Tedavinin 5. gününde ölçülen kontrol D-dimer seviyeleri varfarin ve yeni
oral antikoagülan grubunda sırasıyla 0.9 ± 1.5 µg/ml ve 2.3 ± 4.3 µg/ml idi; istatistiksel
olarak iki grup arasında önemli fark yoktu (p=0.232 ). YOAK grubunda sadece bir hastada
akut derin ven trombozu tespit edildi. Varfarin grubunda akut derin ven trombozu tespit
edilmedi. YOAK grubunda 2 (13.3%) hasta, varfarin grubunda 7 (21.2%) hasta takip
sürecinde öldü. Hastane takiplerindeki D-dimer değişimleri karşılaştırıldığında mekanik
ventilatöre bağlanan grupta istatistiksel olarak anlamlı yükseklik vardı 3.0 ±5.4 (p=0.005).
Tartışma: Varfarin veya YOAK kullanan Covid-19 lu hastalar karşılaştırıldığında D-dimer
seviyeleri ve mortalite oranları arasında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
yoktu. Covid-19 lu hastalarda tromboembolizimden korunmada YOAK ların varfarinden
aşağı olmadığı gözlendi.
Anahtar kelimeler: Covid-19, D-dimer, yeni oral antikoagülan, varfarin
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COMPARISON OF D-DIMER LEVELS USING NEW ORAL ANTICOAGULANT OR
WARFARINE DUE TO NONVALVULAR ATRIAL FIBRILLATION WITH COVID19 PATIENTS
ABSTRACT
Aim: We aimed to compare D- dimer levels using new oral anticoagulant (NOAC) or
Warfarin due to nonvalvular atrial fibrillation (AF) with Covid-19 patients.
Metod: Study was an observational retrospective case-control study conducted in a pandemia
hospital designated for Covid-19 patients. Demographic features of the patient’s age, female
gender, diabetes mellitus, hypertension, hyperlipidemia, chronic obstructive pulmonary
disease, documented coronary artery diseases, stroke history and medicines they are using
were recorded. Only adults over the age of 18 were included in the study. Total of 51
patients using NOAC or warfarin were included in this study. Who were admitted to our
hospital and treated in pandemic ward. 18 of them were using warfarin and 31 of them were
using NOAC (dabigatran, edoxaban, rivaroxaban, apiksaban). D-dimer levels were measured
on admission. The control D-dimer levels were measured on the 5th day of treatment. The
patients are followed up 3 months.
Results: The mean age of the patients was 76.1 ± 9.8 years. 44(86.3%) of the patients were 65
years and older. 25 (49.0%) of the patients were female. When the co-morbidities of the
patients were compared hypertension (p=0.017) and chronic obstructive pulmonary disease
(p=0.040) were higher in the warfarin group. When the drugs used by the patients were
compared, the use of beta blockers was higher in the warfarin group (p=0.039). D-dimer
levels were on admission 1.9 ± 4.8 µg/ml in the warfarin and 1.1 ± 1.9 µg/ml in the NOAC
group; no statistically significant difference was found (p=0.565). Control D-dimer levels on
the fifth day of treatment were 0.9 ± 1.5 µg/ml and 2.3 ± 4.3 µg/ml in the Warfarin and
NOAC group, respectively. No statistically significant difference was found (p=0.232). Acute
deep vein thrombosis developed in only 1 patient in the NOAC group. No acute deep vein
thrombosis developed in the warfarin group. 2 (13.3%) patients from the NOAC group and 7
(21.2%) patients from the warfarin group died during the follow-up period. When D- dimer
changes in the hospital follow-up were compared, it was found that there was a statistically
significant increase in the group connected to the mechanical ventilator 3.0 ±5.4 (p=0.005).
Conclusion: When the D-dimer levels and mortality rates of patients using warfarin or
NOAC with Covid-19 were compared, no statistically significant difference was found
between the two groups. It has been observed that NOACs are not lower than warfarin in
protection from thromboembolism in patients with Covid-19.
Key Words: Covid-19, D- dimer, NOAC, Warfarin

www.artuklukongresi.org

112

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

TRANSÜRETRAL GİRİŞİMLERDE SPİNAL ANESTEZİ, EPİDURAL ANESTEZİ
İLE TİVA’NIN PERİOPERATİF HEMODİNAMİ VE POSTOPERATİF AĞRI,
BULANTI, KUSMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Uzm. Dr. Sedef TAVUKÇU ÖZKAN
VM Medicalpark Pendik Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Orcid ID: 0000-0003-3573-7902
Uzm. Dr. Gülşen BOSNA
SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
ÖZET
Ürolojik müdahaleler çoğunlukla geriatrik yaş grubuna uygulanmaktadır. Çalışmamızda
transüretral rezeksiyon (TUR) uygulanan hastalarda spinal anestezi, epidural anestezi ve genel
anestezi (sürekli iv) ile perioperatif hemodinamik parametreler ve postoperatif ağrı, bulantı,
kusma ve hasta memnuniyeti karşılaştırıldı. 3 gruba ayrılan 75 hasta üzerinde yapılan
çalışmada perioperatif dönemde hemodinamik fark tespit edilmedi. Spinal anestezi ve
epidural anestezi gruplarında ilk 6 saatte postoperatif ağrı istatistiksel olarak anlamlı derecede
düşük bulundu. TUR uygulanacak olgularda anestezi yöntemi olarak spinal anestezi
önerilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
GİRİŞ ve AMAÇ: Anestezi uygulamalarının %10-20’sini ürolojik girişimler
oluşturmaktadır. Transüretral rezeksiyon (TUR)
uygulanan hastalarda %50’si 70 yaş
üstündedir. Çalışmamızda TUR yapılan hastalarda spinal anestezi, epidural anestezi ve total
intravenöz anestezi (TİVA) uygulamaları arasında hemodinami, postoperatif ağrı, bulantı,
kusma ve hasta memnuniyeti üzerine olan etkisini karşılaştırmayı amaçladık.
METOD: 20-70 arası, ASA I-III 75 hasta çalışmaya dahil edildi. Her grupta 25 hasta olacak
şekilde rasgele 3 gruba ayırdığımız her grupta 25 hastalarda Grup 1 (G1) spinal anestezi, Grup
2 (G2) epidural anestezi, Grup 3 (G3) TİVA uygulandı. G1 de 2 ml %0.5 hiperbarik
bupivakain ile G2 de 15 ml %0.5 bupivakain ile L4-5 aralığından girilerek blok sağlandı.
TİVA grubunda ise 2 mg/kg propofol ve 0.1 mg/kg vekuronyum bromür ile indüksiyon ve
entübasyon yapıldı. Anestezi idamesinde propofol ilk 20 dk da 12 mg/kg, ikinci 20 dk 9
mg/kg sonrasında 6 mg/kg perfüzyon ile devam etti. Hastaların ameliyat sırasında
1.,3.,5.,7.,10.dk ve sonrasında 5 dk ara ile hemodinamik ölçümleri yapıldı. Ameliyat sonrası
6.,12,24. saatte bulantı, kusma, ağrı varlığı ve hasta memnuniyeti değerlendirildi. Veriler
SPSS,Anova, Kruskal Wallis testleri kullanıldı, p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
BULGULAR: Hastaların kalp hızı ve ortalama arter basınçları arasında istatistiksel fark
bulunmadı. Postoperatif ağrının G1 ve G2 de genel anestezi uygulanan G3 e göre özellikle
postoperatif erken dönem ilk 6 saatte istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu.
Bulantı, kusma ve hasta memnuniyeti açsından gruplar arasında fark bulunmadı.
SONUÇ: Erken postoperatif ağrı kontrolünde daha başarılı, hemodinamik olumsuzluk
yaratmayan ve ameliyata başlama süresi epidural anesteziye göre daha kısa olan spinal
anestezinin TUR ameliyatlarında anestezi yöntemi olarak tercih edilmesi güvenli
görünmektedir.
Anahtar kelimeler: Transüretral Rezeksiyon, Spinal Anestezi, Epidural Anestezi,
Postoperatif Ağrı
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A COMPARISON OF THE EFFECTS OF SPINAL ANESTHESIA, EPIDURAL
ANESTHESIA AND TIVA AN PERIOPERATIVE HEMODYNAMIC AND
POSTOPERATIVE PAIN, NUDITY, VOMITATION IN TRANSURETRAL
INTERVENTIONS

SUMMARY
Urological interventions are mostly applied to the geriatric age group. In our study,
hemodynamics during surgery and postoperative pain, nausea, vomiting, and patient
satisfaction were compared between spinal anesthesia, epidural anesthesia and general
anesthesia (continuous iv) in patients undergoing transurethral resection (TUR). There was no
hemodynamic difference in the study conducted on 75 patients divided into 3 groups. Pain in
the first 6 hours was found to be statistically significantly lower in the spinal anesthesia and
epidural anesthesia groups. We think that spinal anesthesia should be recommended in cases
undergoing TUR.
Key words: Transurethral Resection, Spinal Anesthesia, Epidural Anesthesia, Postoperative
Pain

www.artuklukongresi.org

114

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

ONLİNE DİYET YAPAN VE DİYETİSYEN TAKİBİNDE DİYET YAPAN
BİREYLERİN DİYETE UYUMLARI VE AĞIRLIK KAYIPLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Serkan BENTLİ
T.C. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Beslenme Ve Diyetetik Bölümü
Orcid ID: 0000-0002-4029-7289
Dr.Öğr.Üyesi Hande ÖNGÜN YILMAZ
Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı
Orcid ID: 0000-0002-3497-567X
ÖZET
Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve hayatın her alanında internetin kullanılmaya
başlanılması ile birlikte insanlarda online diyet talebi oluşmuş, zamandan tasarruf, yiyecek ve
içeceklerinin kalori hesaplamalarının kolay olması nedeni ile bu alan giderek popülarite
kazanmıştır. Geleneksel şekillerde yüz yüze görüşülen hastalarda göze çarpan problemlerin
bir çoğu, online olarak diyet alan kişilerde de gözlenmiş, uzun yıllardır problem olan ve
giderek farkındalığın arttığı yeme tutum ve davranış bozuklukları bu kişilerde de dikkat çekici
oranlara ulaşmıştır. Bu araştırmanın amacı; Nisan-Mayıs 2017 tarihleri arasında yüz yüze
veya online diyetisyen kontrolü altında eğitim verilerek diyet yapan 18-65 yaş grubunun da ki
erkek (n:28) ve kadın (n:73) toplam 101 bireyin beslenme alışkanlıklarını saptamak,
antropometrik ölçümlerini belirlemek ve beslenme durumlarını değerlendirmek için
yapılmıştır. Araştırmaya online diyet yapan bireylerin %69,8’inin kadın, %30,2’sinin erkek
olduğu; yüz yüze diyet yapan bireylerin %74,1’inin kadın, %25,9’ünün de erkek olduğu
belirlenmiştir (p>0,05). Online diyet yapan bireylerin %60,5’inin, yüz yüze diyet yapan
bireylerin ise %65,5’inin öğün atladığı belirlenmiştir (p>0,05). Online diyet yapan
bireylerin %41,9’u normal, %37,2’sinin hafif şişman, %20,0’unun şişman olduğu saptanmıştır.
Yüz yüze diyet yapan bireylerin ise %31’i normal, %34,5’i hafif şişman ve şişman olduğu
saptanmıştır (p>0,05). Online diyet grubundaki bireylerin kaybettikleri ağırlık ortalaması 6,82
kg, yüz yüze diyet grubundaki bireylerin kaybettiği ağırlık ortalaması ise 5,90 kg olduğu
saptanmıştır (p>0,05). Sonuç olarak bu çalışmadaki amacımız ağırlık kaybı, davranış
değişikliği ve verilen kilonun korunmasını sağlamaktır. Anket formu araştırmayı kabul eden
kişilere gönüllülük esasına dayanarak uygulanmıştır. Araştırmaya ilişkin açıklama kontrol
grubu için sözlü, örneklem grubu için yazılı veri ortamında yapılmıştır. Anket verilerin
analizinde SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Beslenme, Obezite, Onlıne diyet
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THE COMPARISON OF DIET ATTITUDES AND WEIGHT LOSS OF
INDIVIDUAL DIET IN THE ONLINE DIET AND DIETTIANE
SUMMARY
Today, with the development of technology and the start of internet usage in every area of life,
this area has gained popularity thanks to the online dietary requests made by people, saving
time, calorie calculation of food and beverage is easy. In traditional forms, most of the
problems that are seen in face-to-face patients have also been observed in people who are on
the online diet, eating attitudes and behavior disorders that have become increasingly aware
and problematic for many years have reached remarkable proportions. The purpose of this
research; The aim of this study was to determine the nutritional habits of 101 males (n: 28)
and females (n: 73) in the 18-65 age group who were dieting by training under the supervision
of face-to-face or online dietitian between April-May 2017 and to determine their
anthropometric measurements, . 69.8% of the individuals who made online diet for research
were female and 30.2% were male; it was determined that 74.1% of the individuals who
face-to-face diet were female and 25.9% were male (p> 0,05). It has been determined that
60.5% of the individuals who are on the online diet and 65.5% of the individuals who are on
the face-to-face diet have missed meals (p> 0.05). 41.9% of the individuals on the online diet
were found to be normal, 37.2% were mildly obese and 20.0% were obese. 31% of the
face-to-face diets were normal, while 34.5% were slightly obese and obese (p> 0.05).
Individuals in the online diet group lost 6,82 kg and the weight lost by the individuals in the
face-face diet group was found to be 5,90 kg (p> 0,05). As a result, our goal in this study is to
maintain weight loss, behavior change and weight management. The questionnaire was
applied on the basis of volunteerism to the person who accepted the survey. Explanations
related to the study were made for the control group oral and written for the sampling group.
SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Sciences) program was used in the analysis of the
questionnaires.
Keywords: Nutrition, Obesity, Online diet.
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İSKELETSEL SINIF III MALOKLÜZYONUN KAMUFLAJ TEDAVİSİ: VAKA
RAPORU
Buket PALA MUTLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Trabzon
Orcıd ID: 0000-0003-0262-6368
ÖZET
Amaç: Bu vaka raporunun amacı iskeletsel Sınıf III anomaliye sahip bir hastanın kamuflaj
tedavisini sunmaktır.
Yöntem: Kronolojik yaşı 13 yıl olan erkek hasta ön çapraz kapanış şikayetiyle kliniğimize
başvurmuştur. Klinik ve radyolojik incelemede; düz bir profil, Sınıf III iskeletsel (SNA: 78°,
SNB:80°, ANB:-2°, Witts: -7,1 mm) ve Sınıf III subdivizyon dental ilişki, -1,5 mm overjet, 2
mm overbite, üst çenede 7mm alt çenede 3mm yer darlığı tespit edilmiştir. Tedavide reverse
headger kullanımı planlanmış hastanın tedaviyi reddetmesi üzerine ark dışında bulunan 15-25
numaralı dişler ve 35-45 numaralı dişlerin çekimini içeren sabit tedavi planlanmıştır. Sınıf III
elastikler kullanılarak ön çapraz kapanış düzeltilmiş, 23 ay sonunda tedavi tamamlanmıştır.
Bulgular: Tedavi sonucunda dişsel sınıf I molar ve kanin ilişki elde edilmiş, iskeletsel olarak
da tedavi ve büyüme paterni ile birlikte Sınıf I ilişki (SNA: 81°, SNB:80°, ANB:1°, Witts: -3
mm) sağlanmıştır. Sınıf 1 dişsel ilişki ile beraber ideal overjet ve overbite elde edilmiştir.
Sonuç: Yer darlığı olan hafif Sınıf III maloklüzyona sahip hastalarda kamuflaj tedavisi
uygulanabilen bir tedavi alternatiftir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf III, Yer darlığı, Kamuflaj Tedavisi

CAMOUFLAGE TREATMENT OF SKELATAL CLASS III MALOCCLUSION:
CASE REPORT
ABSTRACT
Aim: The aim of this case report is to present the dental camouflage treatment of a skeletal
class III case.
Method: A 13 year-year-old male patient admitted to our clinic with complaints of anterior
cross bite. Clinical & radiological examination revealed straight profile, skeletal class III
(SNA: 78°, SNB:80°, ANB:-2°, Witts: -7,1 mm) and dental class III subdivision dental
relationship, 1,5 mm overjet, 2 mm overbite, 7 mm in upper arch and 3 mm in lower arch
space limitation. It was planned to use a reverse headger in the treatment, and when the
patient refused the treatment, fixed treatment was planned, including extraction of teeth
numbered 15-25 that located outside the arch and teeth number 35-45. The anterior cross bite
was corrected using class III intermaxillary elastics and the treatment was completed at the
end of 23 months.
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Results: At the end of the treatment dental class I molar and canine relationships were
succeeded, skeletally Class I relationship (SNA: 81 °, SNB: 80 °, ANB: 1 °, Witts: -3 mm)
was provided with treatment and growth pattern. Ideal overjet and overbite was obtained with
Class I dental relationship.
Conclusions: Camouflage therapy is an alternative treatment for patients with mild Class III
malocclusion with space limitation.
Key Words: Class III, Space limitation, Camouflage therapy
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DİYABETİK MİKROALBUMİNÜRİLİ HASTALARDA ACE İNHİBİTÖRÜ VE
KALSİYUM KANAL BLOKERİ SABİT DOZ KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN
NEFROPATİYE VE SAĞ KALIMA ETKİSİ
Uzm. Dr. Oben DUMAN
Antalya Memorial Hastanesi, İç Hastalıkları
Orcid ID:0000-0001-6066-8684
ÖZET
Mikroalbuminüri, diyabetik hastalarda renal ve kardiyovasküler organ hasarını en erken
gösteren bulgudur. Tip 2 diyabetli hastalarda görülen mikroalbuminüri, diyabetik nefropati ve
son dönem böbrek hastalığını gelişiminin habercisidir. Proteinüri ayrıca diyabetik hastalarda
artmış kardiyovasküler hastalık riskine işaret eder. Bu nedenle, mikroalbuminürili diyabetik
hastaların daha sıkı kardiyovasküler risk yönetimine ve daha yoğun kan basıncı kontrolüne
ihtiyacı vardır.
Araştırmalar, diyabet hastalarında kullanılan güçlü terapötik ajanların yalnızca etkili kan
basıncı kontrolü sağlamakla kalmayıp aynı zamanda mikroalbuminüriyi de gerilettiğini
göstermektedir. Bu durum, diyabetik hastaların mortalite ve morbiditesine olumlu katkı
sağlamaktadır. Ancak etkili tedaviye ulaşmak için çoğunlukla iki veya daha fazla
antihipertansif ilacın birlikte kullanılması gerekir.
Çalışmamızda mikroalbuminürili diyabetik hastalara ACE inhibitörü (Trandolapril) ve
kalsiyum kanal bloker (Verapamil) ile sabit doz kombinasyon tedavisi uyguladık. Hastaların
kan basıncı, nabız ve mikroalbuminüri üzerindeki etkisini takip ederek tedavimizin renal ve
kardiyovasküler korumadaki etkinliğini göstermeyi amaçladık.
2000'lerden beri güncellenen sistematik incelemeler, diyabetik hastalarda yeni başlayan
böbrek hasarının birincil önlenmesinin önemini açıklamaktadır. 2002 ile 2011 yılları arasında
açıklanan PROCOPA, INVEST, ACCOMPLİSH, BENEDICT-B gibi önemli çalışmalar, kan
basıncının uygun şekilde yönetilmesinin ve mikroalbuminürünin gerilemesinin diyabetik
hastaların sağ kalımına katkısını göstermiştir. Bulgularımız açıklanan çalışmalarla benzerdi.
Çalışmamızda Trandolapril-Verapamil kombinasyon tedavisi ile mikroalbuminürinin 3 ay
sonunda% 47,8 azaldığını gözledik. Elde ettiğimiz veriler, bizden sonra yapılan önemli
çalışmaların sonuçlarıyla tutarlıydı.
Sonuç olarak, mikroalbuminürinin gerilemesi veya normalleşmesi, diyabetik hasta
tedavilerinde önemli bir hedef olmalıdır. Gözlemlerimiz, ACE inhibitörü ve dihidropiridin
olmayan kalsiyum kanal blokeri kombinasyonunun, diyabetik mikroalbuminürili hastalarda
böbrek ve kalp sistemleri üzerinde yararlı etkilere sahip olduğunu desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, Mikroalbuminüri, Trandolapril, Verapamil, Nefropati
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ABSTRACT
Microalbuminuria is the earliest finding showing renal and cardiovascular organ damage in
diabetic patients. Microalbuminuria seen in patients with type 2 diabetes is a harbinger of the
development of diabetic nephropathy and end-stage renal disease. Proteinuria also indicates
an increased risk of cardiovascular disease in diabetic patients. Therefore, diabetic patients
with microalbuminuria need tighter cardiovascular risk management, and more intensive
blood pressure control.
Studies show that powerful therapeutic agents used in diabetic patients not only provide
effective blood pressure control, but also regress microalbuminuria.This situation positively
contributes to the mortality and morbidity of diabetic patients. However, in order to achieve
effective treatment, two or more antihypertensive drugs should be used together.
In our study, we applied fixed-dose combination therapy with ACE inhibitor (Trandolapril)
and calcium channel blocker (Verapamil) to diabetic patients with microalbuminuria. We
aimed to demonstrate the effectiveness of our effective treatment in renal and cardiovascular
prevention by following its effect on blood pressure, pulse, and microalbuminuria.
Systematic reviews updated since the 2000s explain the importance of primary prevention of
incipient kidney damage in diabetic patients. Important studies such as PROCOPA, INVEST,
ACCOMPLİSH, BENEDICT-B announced between 2002-2011 have shown the contribution
of proper management of blood pressure and regression of microalbuminuria to the survival
of diabetic patients. Our findings were similar to the studies described. In our study, we
observed that with Trandolapril-Verapamil combination therapy, microalbuminuria decreased
by 47.8% at the end of 3 months. The data we obtained was consistent with the results of
important studies done after us.
Consequently, regression or normalization of microalbuminuria should be an important goal
in diabetic patient treatments. Our observations support that the combination of ACE inhibitor
and non-dihydropyridine calcium channel blocker has beneficial effects on kidney and heart
systems in patients with diabetic microalbuminuria.
Keywords: Diabetes, Microalbuminuria, Trandolapril, Verapamil, Nephropathy
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LOCAL ASYMPTOTIC STABILITY ANALYSIS OF A NEW ENDEMIC-EPIDEMIC
MODEL WITH VARYING INFECTIOUS AND RECOVERY PERIOD
Arş. Gör. Dr. Sümeyye ÇAKAN
İnönü University, Department of Mathematics
Orcid ID: 0000-0001-8761-8564
ABSTRACT
In the discussion of infectious disease dynamics, the infectious period is defined as the time
interval during which a host (individual or patient) is infectious, i.e. capable of directly or
indirectly transmitting pathogenic infectious agents or pathogens to another susceptible host. It is
also known as the "infective period", the "period of infectiousness" or the "period of
communicability" in the literature.
The infectious period can start before, during or after the onset of symptoms, and it may stop
before or after the symptoms stop showing. More importantly and the point emphasized in this
study, the period of infectiousness is not constant or certain but varies through the individuals.
On the other hand, when the individual enters to recovery process, the quantity of pathogens in
the host's body become sufficiently low and so the host is no longer capable of transmitting the
disease. Obviously, the recovery period is a progress that varies according to the individuals, just
like the infectious period.
To see this two effective process varying according to individuals, in this study has been
developed an epidemic model provided a powerful description about how contribute infected and
recovery individuals to the spread of disease.
The purpose of this study is to formulate and analyze a different epidemic model for
mathematically expression and evaluation of some infections which do not be confer immunity.
This mathematical model has been designed, by aid of a delayed system including infectious and
recovery periods, in order to achieve a more realistic perspective to the diseases.
In analysis of the model, firstly, it has been established the feasible biological region and basic
reproduction number has been specified from type of the model parameters. Then disease-free
and endemic equilibrias which being exist according to basic reproduction number has been
obtained. Finally, local asymptotic stabilities of the equilibrias has been investigated by using
linearization method.
Keywords: Stability Analysis, Disease-free Equilibrium Point, Endemic Equilibrium Point,
Basic Reproduction Number.
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TOPİKAL ANESTEZİ VE İNTRAKAMARAL LİDOKAİN
UYGULAMASIYLA YAPILAN FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİNİN
SONUÇLARI
Sebahattin TAŞKIRAN
Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri MYO Nevşehir, Türkiye
İbnisina Hastanesi, Kayseri-Türkiye
Orcid ID: 0000-0002-9656-5764
ÖZET
AMAÇ: Kliniğimizde topical anestezi ile
yapılan fakoemülsifikasyon cerrahisinin intraoperatif ve postoperatife komplikasyonlarının de
ğerlendirilmesi.
GEREÇ VE YÖNTEM:
1 yıl içinde tek cerrah tarafından yapılan 130 hastanın 150 gözüne proparacaine damla
anestezi uygulanıp, ön kamaraya preservandan arındırılmış lidocain anestezisi
uygulanmış, korneal kesili fakoemülsifikasyon cerrahisi ve göz içi lens uygulaması
yapılmıştır.
Komplikasyon ve görme keskinliği değerlendirilmeleri cerrahi anında, 1. Gün, 1.hafta, 1.,3.,6.,
ve 9. aylarda yapılmıştır.
BULGULAR:
Tüm cerrahi vakalar topikal anestezi ve intrakamaral lidokain anestezi tekniğiyle başarılı bir
şekilde bitirilmiştir. İntraoperative komplikasyonlardan arka kapsül rüptürü 8 vakada (%5)
vakada görülmüş, korteks/nükleus parçasının vitre içine düşme komplikasyonu ise 2 vakada
(%1,3)
gerçekleşmiştir. Postoperatif
komplikasyonlardan
arka
kapsül
kesafeti
7 vakada(%4.6), medikal tedavi ile geçen kornea ödemi 21 vakada(%14) tespit edilmiştir. 3
vakada (%2)vizyon artışı saptanmazken, diğerlerinde artış tespit edildi.
SONUÇ:
Retrobulber ve subtenon anestezi tekniğinin ciddi(göz küresi rüptürü, optik sinir hasarı gibi…)
komplikasyonlarında korunmak için topical anestezi tekniği deneyimi artan cerrahlar
tarafından başarıyla kullanılabilir.
Anahtar kelimeler:
Topikal anestezi,fakoemulsifikasyon,komplikasyonlar,intrakamaral lidokain.
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THE RESULTS OF PHACUEMILSIFICATION SURGERY WHICH WAS
PERFORMED BY TOPICAL ANESTHESIA AND INTRACAMARAL LIDOCAIN
ABSTRACT
Objectives: The aim of this study is to evaluate intraoperative and post operative complicatio
ns of phacoemulsification which was performed by topical anesthesia in our clinic.
Materials and Methods:
150 eyes of130 patients underwent phacoemusification and intraocular lens implantation sur
gery with corneal incision using topical proparacain and intracamaral preservan free lidocain
by the same surgeon in one year. The evaluating complications and visual acuity has
done intraoperative and postoperative 1.day ,1.week,1.month,3.month,6.month and 9.month.
Results:
All cases finalized succesfully using topical anesthesia and intracameral lidocaine anesthesia.
İntraoperative complications: posterior capsul perforation 8 cases (5%), dropped nucleus/corte
x fragmans in vitreus in
2 cases(1,3%) observed. Postoperative complications include: posterior capsul opacification i
n 7 cases (4,6%) corneal edema in
21 cases (%14) which was treated with medical drops. Except 3 cases improvment of vision
was observed in all cases.
Conclussion:
Topical anesthesia technic can be used succesfully by experienced surgeons for avoiding
the serious complications of retrobulber and subtenon anesthesia like globe rupture and optic
nerve injury.
Keywords: topical anesthesia,phacoemulsification, complications, intracamaral lidocaine
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MASAL ÇEVİRİSİNDE KÜLTÜREL UNSURLARIN AKTARIMI
Dr.Öğr.Üy. Esra ULUŞAHİN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı
Orcid ID: 0000-0001-5209-6292
ÖZET
Çocuk gelişimi açısından oldukça önemli bir işleve sahip olan, çocuğun hayal ve gerçek
dünyasını olgunlaştıran, anlamlaştıran, dış dünya ile ilişkisinde, dil gelişiminde oldukça etkili
olan çocuk edebiyatı pedagojik açıdan çocuğun büyüme ve gelişimine oldukça katkı
sağlamaktadır. Özellikle de masallar hem evrensel hem de milli kültüre özgü unsurlar
taşıması bakımından çeviribilimde de önemli bir inceleme alanı olmuştur. Erek kitlenin
çocuklar olması ve yetişkinlere nazaran daha kısıtlı bir dünya bilgisine sahip olmaları
çevirmenin bu süreçte işini daha da güçleştirmektedir. Masal çevirilerinde çevirmen
yetişkinlerden farklı olarak erek çocuk okurun psikolojisini, imgelemini, dil yetisini göz
önünde bulundurarak ve pedagojik bir yaklaşım geliştirerek, metni çocuğa uygun ve yararlı
bir şekilde aktarması gerekmektedir. Öte yandan masalların kendine özgü bir dili, üslubu
vardır. Eğlenmek amaçlı anlatılan masallar bir öğreti içermektedir. Çevirmenin asıl metindeki
bu öğretiyi ve mizahi tavrı erek dilin, kültürün normlarına göre aktarmalıdır.
Gideon Toury’nin betimleyici çeviri yaklaşımı ışığında incelenecek bu çalışmada Türkçe’den
Fransızca’ya çevrilmiş Karagöz ve Hacivat masalı bütünce olacak, karşılaştırmalı olarak
analiz edilecektir. Masallardaki kültürel sembollerin çocuk edebiyatında çevirisi ve bu
çevirilerin çocuk üzerindeki etkisi ele alınacaktır. Çeviri edebiyatında sözlü anlatım türünün
en önemli unsurlarından olan masallar çalışmada çeviri ve kültür açısından irdelenecek, bu
masallarda yer alan kültürel unsurlar çeviri stratejileri bağlamında yorumlanacaktır. Çevirmen
için çeviri sürecinde kültürel unsurların aktarımı oldukça sorun yaratan bir husustur ve bu
çocuk edebiyatı çevirisinde daha da titizlikle ele alınması gereken bir konudur. Çevirmenin
kararları, stratejileri betimlenmeye ve kararların ‘yeterlilik’ kutbuna mı yoksa ‘kabul
edilebilirlik’ kutbuna mı yakın olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada sunulan
örneklerden yola çıkarak, çevirmenin çeviri sürecinde aldıkları kararlarda çocuk okur kitlesini
göz önünde bulundurmuş olduğu gözlenmiş, erek çocuk okurun algısına, dünyasına uygun
tercihlerde bulunduğu saptanmıştır. Çevirmenin sıklıkla ‘ekleme’ stratejisine başvurduğu,
hem ‘yeterli’ hem de ‘kabul edilebilir’ bir çeviri ortaya konduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: çocuk edebiyatı çevirisi, masal çevirisi, çeviri eleştirisi, betimleyici
çeviri kuramı

TRANSFER OF CULTURAL ELEMENTS IN TRANSLATION OF FOLK TALES
ABSTRACT
Children's literature, which, apart from its crucial functions in terms of child development,
matures and makes meaningful the imagination and real world of the child as well as is very
effective in the child’s relationship with the outside world and language development,
contributes significantly to the growth and development of the child in pedagogical terms. In
particular, folk tales have become an important field of study in translation studies, as they
have both universal and national culture-specific elements. The fact that the target audience is
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children and that they have a more limited knowledge of the world compared to adults makes
the translator's job even more difficult in this process. In translations of folk tales, unlike the
case in adults, the translator should have the capability to convey the text in an appropriate
and useful way, taking into account the psychology, imagination and language skills of the
target child reader and develop ing a pedagogical approach. On the other hand, folk tales have
a unique language and style. The folk tales told for fun contain a teaching. The translator
should convey this teaching and humorous attitude in the original text according to the norms
of the target language and culture.
The corpus of this study, which is conducted in light of descriptive translation studies put
forward by Gideon Toury, is comprised of folk tales of Karagöz and Hacivat and will be
analysed comparatively. Translation of cultural symbols in folk tales in children's literature
and the effects of these translations on children will be discussed. Folk tales, which are among
the most important elements of the verbal narrative genre in translation literature, will be
examined in terms of translation and culture, and the cultural elements in these folk tales will
be interpreted in the context of the strategies of translation which are frequently used by
translators. The transfer of cultural elements in the translation process is a very problematic
issue for the translator, and this is an issue that needs to be addressed more carefully in the
translation of children's literature. The researcher has attempted to describe the translator's
decisions, strategies and determine whether the decisions are close to the "competence" pole
or the "acceptability" pole. Based on the examples presented in the study, it was observed that
the translators took into account the child readership in the decisions they made in the
translation process and that they made choices suitable for the perception and world of the
target child reader. It may be concluded that the translator has often resorted to omission and
created an “adequate" as well as "acceptable" translation.
Keywords: translation of children's literature, translation of folk tales, translation criticism,
descriptive translation theory.
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YABANCI UYRUKLU ÇOCUKLARA MESLEKLER KONUSUNUN TÜRKÇE
ÖĞRETİMİ
Öznur BAYIK
Yıldız Teknik Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-2612-6002
ÖZET
Bu araştırmada, ilköğretim okullarında yabancı uyruklu birinci sınıf öğrencilerine Türkçe
dilinde Hayat bilgisi dersi öğretimi yapılırken, öğrencilerin kültürel kimliklerinin gelişimine
uyum sağlayan, hangi materyallerle (kartlar, metinler, görüntülü ve sesli araçlar) ve hangi
yollarla anlatılırsa öğrencilerin daha kolay anlayacağının tespit edilmesi hedeflenmektedir.
Buna göre bir grup öğrenciye kartlar ile bir grup öğrenciye teknoloji yardımıyla şarkıları
kullanarak meslekler öğretilmiştir. Hangi yöntemin daha etkili olduğu bilgi sınavı ile
araştırılmıştır.
Veri toplama aracı araştırmacı tarafından 10 soruluk mesleklerle ilgili test hazırlanmıştır.
Hem deney hem kontol grubuna hazırlanan 10 soruluk ön test uygulanmıştır. Ardından bir
grup öğrenciye kartlar ile bir grup öğrenciye teknoloji yardımıyla meslekler öğretilmiştir.
Hem deney hem kontrol grubuna son test uygulanarak elde edilen veriler SPSS (Statistical
PackageforSocialSciences) for Windows 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda özet olarak şu bulgular elde edilmiştir.



Öğrencilerin grup içindeki değişimi incelendiğinde son test puanlarının ön test
puanlarından istatistiksel olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Öğrencilerin ön test ve son test puanlarının öğrenme yöntemleri arasındaki
değişimi incelendiğinde, ön test ve son test puanlarının kartlar ile öğretim
yapılan ve teknoloji ile öğretim yapılan gruplar arasında farklılık göstermediği
tespit edilmiştir.

Bu sonuç gösteriyor ki her iki teknikte de öğrenciler anlatılan meslekleri öğrenmiştir. Ancak
önemli olan bir diğer sonuç, tekniklerin birbirine nazaran istatistiki farklılığı olmadığı tespit
edilmiştir. Bu da teknolojinin getirdiği olanakların olmadığı okullarda kartlar gibi geleneksel
bir yöntemin kullanılması ile bile yabancı uyruklu öğrencilerin konuları anlayabileceğini
göstermiştir. Böylelikle ülkemizin neresinde olursa olsun yabancı uyruklu bir öğrencinin hem
ülkemiz öğrencileri ile aynı seviyede hem de uyumlu bir şekilde eğitim öğretimine devam
edebileceği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Meslekler, video anlatımı, ilkokul, Türkçe öğretimi
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TURKISH TEACHING OF PROFESSIONS TO FOREIGN CHILDREN

ABSTRACT
The aim of the study is to determine the materials (cards, texts, visual and audio tools) and the
ways that students can understand the lesson more easily while first grade foreign students
take social studies lesson in primary school. Accordingly professions were tought to one
group of students with cards and another group of students by using songs with the help of
technology. Which method was more effective was investigated with the knowledge exam.
As a date collection tool, a 10 question test on professions was prepared by the researcher. A
10-question pre-test was applied to both the experimental and control groups. Then, a group
of students was taught professions with cards and a group of students with the help of songs
and music. The data obtained by applying the post-test to both the experimental and control
groups were analyzed using the SPSS (Statistical Package for SocialSciences) for Windows
25.0 program. In summary, the following findings were obtained as a result of the research.
•
When the change of students within the group was examined, it was determined that
their post-test scores were statistically higher than their pre-test scores.
•
Examining the students pre-test and post-test scares despite the difference in learning
methods, it was found that the pre-test and post-test scores did not differ between the groups
that were taught with cards and taught with videos and songs.
This result shows that in both techniques, students learned the described professions.
However, another important result is that the techniques are not statistically different from
each other.
This has shown that even with the use of a traditional method such as cards in schools that do
not have technology resources, foreign students can understand the subjects. Thus, it has been
determined that a foreign student can continue his education at the same level and in harmony
with the students of our country, wherever he is in our country.
Keywords: Professions, video narration, primary school, teaching Turkish.
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SURİYE LEHÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ DEYİMLERİN KARŞITSAL
ANALİZİ
Doç.Dr. Erdinç DOĞRU
Gazi Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-1601-8008
A. İZZETTİN ELŞAĞEL
Gazi Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-2779-6948
ÖZET
Bu çalışmada dilin en önemli unsurlarından biri olan deyimler ele alınmıştır. Çalışmada
Türkiye Türkçesindeki deyimlerle Arapçanın lehçelerinden biri olan Suriye lehçesindeki
deyimler karşıtsal analiz yöntemiyle ele alınmış, Suriye lehçesindeki deyimler anlamsal ve
biçimsel açılardan Türkçedeki eş değerleriyle karşılaştırılmıştır. Dil, günden güne büyüyen ve
gelişen bir canlıdır.(Akar, 2010: 17). Dolayısıyla Arapça da diğer diller gibi siyasi, coğrafi,
dini nedenlerden dolayı değişime maruz kalmıştır. Bununla birlikte günümüzde kullanılan
Arapça lehçeleri beş veya altı kategori altında sınıflandırılmış olmakla birlikte bir ülkenin
içinde veya bir şehrin içinde bile farklılık gösterebilmektedir. Ne var ki Arap ülkelerinde
onlarca farklı lehçe bulunmasına rağmen bu lehçeler, çok az sayıda araştırmaya konu
olmuştur. Standart dile verilen önem kadar o dilin lehçelerine önem verilmemesi olgusuna
hemen hemen bütün kültürlerde ve dillerde rastladığımız gibi Arapçada da şahit olmaktayız.
Bu bağlamda lehçelerin önemini ortaya koymak, Suriye lehçesinin zenginliğini tanıtmak ve
coğrafi konumu itibariyle Türkiye ve Suriye’nin dil açısından kültürel etkileşimini ortaya
koymak amacıyla Türkiye Türkçesindeki deyimler ile Arapçanın Suriye lehçesindeki
deyimler karşıtsal analiz yöntemi ile ele alınmıştır. Araştırmada betimsel (tarama modeli)
yöntem kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırma, değişkenler arasındaki ilişkileri incelemeye
yönelik niceliksel ve ilişkisel bir çalışmadır. Araştırmanın genel amacı; Suriye lehçesi ve
Türkiye Türkçesindeki deyimleri karşılaştırma yoluyla inceleyerek iki dil arasındaki
benzerliklerin ve farklılıkların incelenmesidir. Karşılaştırma yoluyla Türkçe ve Suriye
lehçesinin deyimlerini ele alacağımız bu çalışma, aynı coğrafyayı paylaşan insanlar tarafından
Türkiye Türkçesi ve Suriye lehçesinin öğrenilmesi ve öğretilmesi açısından büyük bir önem
arz etmektedir. Ayrıca çalışma, Türkçe eğitimi gören Suriyeli öğrencilerin karşılaşabilecekleri
güçlükleri aşabilmeleri için kolaylık sağlayacaktır. Türkiye Türkçesi ve Arapçanın Suriye
lehçesi arasındaki farklılıklar ve benzerliklerin deyimler açısından irdelenmesi, henüz bu
alanda yeterli derecede çalışmanın yapılmamış olmasından dolayı akademik düzeyde dilbilim
çalışmalarına önemli katkılar sağlayacaktır. Suriye lehçesindeki deyimler ile Türkçedeki
deyimlerin birbirine büyük oranda benzerlik göstermesi, her iki dilin birbirinden deyim
konusunda büyük ölçüde etkilendiğine işaret etmektedir. Türkiye’nin ve Suriye’nin yakın
geçmişte uzun bir süre aynı yönetim altında olmalarından kaynaklanan kültürel
yakınlaşmadan dolayı, kültürün dil üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olduğu bu çalışmayla
bir kez daha ortaya çıkarılmış olmaktadır.
Anahtar kelimler: Deyim, Türkiye Türkçesi, Fasih Arapça, Suriye lehçesi, Lehçe
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CONTRASTIVE ANALYSIS OF IDIOMATIC EXPRESSIONS IN TURKISH
LANGUAGE AND SYRIAN DIALECT
ABSTRACT
In this study, idioms, one of the most important elements of the language, are discussed. In
the study, idioms in the Turkish language of Turkey and idioms in the Syrian dialect, which is
one of the dialects of Arabic, have been dealt with by the method of counter-analysis; and
idioms in the Syrian dialect are compared with their Turkish equivalents in terms of semantic
and formal aspects. Language is a living being that grows and develops day by day (Akar,
2010: 17). Therefore, Arabic, like other languages, has been subject to change due to political,
geographical and religious reasons. For all that, although the Arabic dialects used today are
classified under five or six categories, they may differ even within a country or a city.
However, even though there are dozens of different dialects in Arab countries, these dialects
have been the subject of very few studies. We witness the fact of not paying attention to the
dialects of the language as much as the importance given to the standard language in Arabic,
as we have encountered in almost all cultures and languages. In this context; in order to reveal
the importance of dialects, introduce the richness of the Syrian dialect, and put forward the
cultural interaction of the languages used in Syria and Turkey taking the geographical location
into consideration; the idioms in the Turkish language of Turkey and the idioms in the Syrian
dialect of Arabic have been dealt with by the counter-analysis method. Descriptive (scanning
model) method was used in the research. In this context, the research is a quantitative and
relational study aimed at examining the relationships between variables. The general purpose
of the research is to study of the similarities and differences between the two languages by
comparing the idioms in the Syrian dialect and the Turkish language of Turkey. This study, in
which we will consider the expressions of the Turkish language of Turkey and the Syrian
dialects by comparison, is of great importance in terms of learning and teaching Turkish and
Syrian dialects by people who share the same geography. In addition, the study will make it
easier for Syrian students studying Turkish to overcome the difficulties they may encounter.
Also, examining the differences and similarities between the Turkish language of Turkey and
the Arabic Syrian dialects in terms of idioms will contribute significantly to linguistic studies
at the academic level due to the lack of sufficient work in this field yet. The fact that the
idioms in the Syrian dialect and the idioms in Turkish are very similar to each other indicates
that both languages are greatly influenced by each other. This study once again reveals how
great is the impact of culture on language due to the cultural convergence that resulted from
Turkey and Syria being under the same administration for a long time in the recent past.
Keywords: Idioms, Turkish language of Turkey, Classical Arabic, Syrian dialect, Dialect
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YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERSİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Gör. Dursun DEMİR
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-4882-9462
ÖZET
Değerlendirme, müfredat geliştirmenin önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Brown
(1995), yabancı dil öğretimi müfredatının “ihtiyaç analizi, hedefler, ölçme ve değerlendirme,
materyaller, öğretim ve değerlendirme” olmak üzere altı ögesi olduğunu ifade etmektedir.
Brown’a göre ilk beş öge arasındaki öncelik-sonralık sırası önemlidir. Değerlendirme ise,
müfredatın uygulandığı süreç boyunca ve mümkünse birden fazla kez yapılmalıdır. Bunun
nedeni, değerlendirme sonucunda ortaya çıkabilecek muhtemel aksaklıkların eğitim öğretim
bitmeden giderilmesi için gerekli zaman ve imkâna sahip olmaktır. Program değerlendirme
konusunda birçok model geliştirilmiştir. Bunlardan biri de Stufflebeam (1971) tarafından
geliştirilen CIPP modelidir. Stufflebeam’e göre bu model şu dört soruya cevap vermek için
geliştirilmiştir: “Ne yapmalıyız? Nasıl yapmalıyız? Doğru yapıyor muyuz? İşe yaradı mı?” Bu
dört soruya bağlı olarak bu modelde program değerlendirme dört farklı boyutta
yapılabilmektedir: Bağlam, girdi, süreç, ürün. Bu çalışmada, Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezindeki hazırlık sınıflarında
verilen Türkçe eğitiminin öğrenci görüşleri doğrultusunda ve CIPP değerlendirme modelinin
süreç boyutuna göre değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Türkçe dersi,
içerik, materyaller, dersin işlenişi, öğrenme ve öğretme süreçleri açısından incelenmiştir.
Çalışmaya, A2 seviyesinde Türkçe eğitimi almakta olan 95 öğrenci katılmıştır. Çalışmada,
öğrencilerin Türkçe dersinin etkinliğine yönelik görüşlerini tespit etmek için 42 maddelik bir
anket uygulanmıştır. Bilgisayar ortamında SPSS programı kullanılarak verilerin sıklık,
ortalama ve yüzdelikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin yaklaşık dörtte üçü Türkçe derslerinin
beklentilerini karşıladığını ifade etmektedir. Dört dil becerisine ayrı ayrı bakıldığında,
konuşma beceresinin beklentileri karşılamada diğer becerilerin gerisinde kaldığı, bununla
birlikte öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinin bu beceride de beklentilerinin karşılandığını ifade
ettikleri görülmektedir. Dersin içeriği ve ders materyalleri ile ilgili öğrenci görüşlerine
bakıldığında da benzer bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Öğrenciler, ders kitaplarındaki
konuşma ve dinleme becerileri ile ilgili bölümleri okuma ve yazma becerileri ile ilgili
bölümlere nazaran daha az yeterli bulmaktadırlar. Dersin işlenişi, öğrenme-öğretme sürecine
ilişkin öğrenci görüşleri göstermektedir ki öğrenciler öğretmenlerinden oldukça
memnundurlar. Özellikle derslerdeki öğrenci-öğretmen ilişkisi, öğretmenlerin derste tüm
öğrencilerle eşit olarak ilgilenmesi ve derse katılımı teşvik etmeleri öğrencilerin en olumlu
buldukları yönler olarak dikkati çekmektedir. Diğer taraftan öğrenciler sınıf içinde öğrenciler
arasında daha fazla işbirliğinin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Çalışma
sonuçları, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programlarının daha etkili bir hâle getirilmesi ve
bu alandaki ders malzemelerinin daha da iyileştirilmesi konusunda kullanılabilecektir.
Anahtar kelimeler: Program değerlendirme, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, ders
materyalleri, öğrenci görüşleri.
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EVALUATION OF TURKISH COURSE FOR FOREIGNERS ACCORDING TO
STUDENTS’ PERCEPTIONS
ABSTRACT
Evaluation is an important component of curriculum development. Brown (1995) states that
foreign language teaching curriculum has six components: "needs analysis, objectives, testing,
materials, teaching and evaluation". According to Brown, the order among the first five items
is important. However, evaluation should be done throughout the curriculum implementation
process and if possible, more than once. The reason for this is to have the necessary time and
opportunity before the courses end to solve the possible problems. Many models have been
developed for program evaluation. One of them is the CIPP model developed by Stufflebeam
(1971). Stufflebeam states that this model was developed to answer the following four
questions: “What should we do? How should we do? Are we doing it correctly? Did it work?”
Depending on these four questions, curriculum evaluation can be done in four different
dimensions in this model: Context, input, process and product. This study aims to evaluate the
Turkish education given in the preparatory classes at Tokat Gaziosmanpaşa University
Turkish Teaching Application and Research Centre. The evaluation was carried out according
to the process dimension of the CIPP evaluation model. Students’ perceptions were used as
the data source. For this purpose, Turkish courses were examined in terms of course content,
materials, teaching and learning process. The participants of the study were 95 students
learning Turkish at A2 level. In the study, a 42-item questionnaire was used to determine the
students' views on the effectiveness of the Turkish courses. The frequency, average and
percentage of the data were determined by using the SPSS program. About three quarters of
the students stated that Turkish courses met their expectations. When four language skills are
examined separately, it is seen that speaking lags behind other skills in meeting the
expectations, however approximately two-thirds of the students state that their expectations
have been met in this skill as well. A similar result is seen when looking at the student views
on the course content and course materials. Students find the sections on speaking and
listening skills in the course books less adequate than the sections on reading and writing
skills. Students' views on the teaching and learning process show that the students are quite
satisfied with their teachers. Particularly, the student-teacher interaction in the courses, the
teachers' giving equal attention to all students in the class, and their encouragement of
participation in the lessons are the most positive aspects of the teaching and learning process.
On the other hand, students state that more cooperative relationships among students in the
classroom are needed. The results of the study can be used to make Turkish courses for
foreigners more effective and to improve the course materials in this field.
Key words: Program evaluation, teaching Turkish as a foreign language, course materials,
students’ perceptions.
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TÜBİTAK TARAFINDAN YAYINLANAN ANNA MİLBOURNE’E AİT ESERLERİN
MERAK VE KEŞFETME ÖGELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Faruk KAYMAN
MEB
Orcıd ID: 0000-0002-7917-7188
Dr. Erkan AYDIN
MEB
Orcıd ID: 0000-0002-6452-6058
ÖZET
Birey, kendisini tanıyabilmek ve çevresinde yaşanan olayları görüp anlayabilmek için merak
ve keşfetme duygusuna ihtiyaç duymaktadır. İlk çocukluk döneminden başlayarak çocuklarda
da merak duygusunun canlı tutulması öğrenmenin gerçekleşmesi için önemli görülmektedir.
Zira çocuk merak eder, merak duygusunu gidermek için araştırmaya ve sorgulamaya başlar,
bunun sonucunda öğrenme gerçekleşir. Böylelikle çocuk tarafından yeni şeyler keşfedilmiş
olur. Çocuklarda var olan merak ve keşif duygusu ebeveynler tarafından çeşitli şekillerde
canlı tutulabilir. Bunu sağlamanın en önemli yollarından biri de onları merak duygularını
harekete geçiren nitelikli çocuk edebiyatı eserleriyle karşı karşıya getirmektir.
Bu çalışmanın amacı, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)
tarafından yayınlanan Anna Milbourne’e ait bilgilendirici türdeki çocuk kitaplarında merak,
sorgulama ve keşfetme ögelerine yer verilip verilmediğini tespit etmektir. Bu amaç
doğrultusunda adı geçen yazara ait “Deniz Kıyısında”, “Gölde”, “Ay’da”, “Çiftlikte”,
“Yağmurlu Bir Gün”, “Gökyüzü Ne Kadar Yüksek?” adlı 6 kitap incelenmiştir. Araştırmada
nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmış olup verilerin analizinde
içerik analizi yöntemine başvurulmuştur. İlgili eserler okunduktan sonra eserlerde çocuğa
yönelik merak ve keşfetme unsurları tespit edilmiş ve örnek cümlelerle açıklanmıştır.
Araştırmanın sonunda bahsi geçen kitaplarda çocukların merak, sorgulama ve keşfetme
duygusunu geliştirici ögelere yer verildiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: TÜBİTAK, Anna Milbourne, Merak, Keşfetme

THE EVALUATION OF THE BOOKS OF ANNA MILBOURNE PUBLISHED BY
TÜBİTAK IN TERMS OF CURIOSITY AND DISCOVERY ELEMENTS
ABSTRACT
The individual needs a sense of curiosity and discovery in order to know himself and to see
and understand the events happening around him. Keeping the feeling of curiosity alive in
children starting from the first childhood period is considered important for the realization of
learning. Because the child becomes curious, begins to search and question in order to
eliminate his curiosity, and as a result learning takes place. In this way, new things are
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discovered by the child. The sense of curiosity and exploration that exists in children can be
kept alive by parents in various ways. One of the most important ways to achieve this is to
confront them with quality children's literature works that stimulate their curiosity.
The aim of this study is; Anna Milbourne and written by TUBITAK (The Scientific and
Technological Research Council of Turkey), which was published by informative children's
books; It is to determine whether the elements of curiosity, questioning and discovery are
included. For this purpose, the author's "On The Sea", "On The Lake", "On The Moon", "On
The Farm", "A Rainy Day", "How High Is The Sky?" 6 books named. Document analysis,
one of the qualitative research methods, was used in the study, and content analysis method
was used in the analysis of the data. After reading the related works, the curiosity and
discovery elements for the child were determined in the works and explained with sample
sentences.
At the end of the study, it was determined that the books mentioned included items that
develop the children's sense of curiosity, questioning and discovery.
Keywords: TÜBİTAK, Anna Milbourne, Curiosity, Exploring
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İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA
ÇALIŞMALARINDA YAPTIKLARI HATALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Erkan AYDIN
MEB
Orcıd ID: 0000-0002-6452-6058
Dr. Faruk KAYMAN
MEB
Orcıd ID: 0000-0002-7917-7188
ÖZET
Türkiye, jeopolitik ve özel konumu nedeniyle dünya üzerinde ve bulunduğu coğrafyada
önemli bir yere sahiptir. Bu konumu yanında, çevresindeki ülkelere göre eğitiminin ve
ekonomisinin gelişmişliği, yaşam koşulları bakımından daha ileri düzeyde olması Türkiye’ye
olan rağbeti arttırmıştır. Bu durum; siyasi ve ekonomik nedenlerle veya savaş nedeniyle
dışarıdan Türkiye’ye göç edenlerin ve Türkçeyi öğrenmek isteyenlerin sayısında önemli
ölçüde artışa neden olmuştur.
Bu araştırmada, Suriye’den Türkiye’ye göç eden ve ikinci dil olarak Türkçe öğrenen ortaokul
öğrencilerinin yazma çalışmalarında yaptıkları dil bilgisi ve yazım hatalarının tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu, Adıyaman ilinde PİKTES projesi ile öğrenim gören ortaokul 8. sınıf düzeyinde olan
15 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, öğrencilere çeşitli konularla ilgili serbest yazma
çalışmaları yaptırılmış olup araştırmadan elde edilen verilerin incelemesinde doküman analizi
yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda; öğrencilerin yazma çalışmalarında dil bilgisi kurallarından şahıs ve
aitlik eklerini, bağlaçları ve zaman kiplerini yanlış kullandıkları, ismin hâl eklerini eksik ifade
ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin yazma çalışmalarında kelimelerin yanlış
kullanımı, kelimelerde ses düşüklüğü veya eksikliği, büyük harflerin kullanımından
kaynaklanan hatalar, ayrı ve bitişik yazılan kelimelerin yanlış kullanımı, isim hal eklerinin
yanlış kullanımı gibi yazım yanlışından kaynaklanan çeşitli hatalar yaptıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İkinci Dil Olarak Türkçe, Suriye, Yazma Çalışması, Hata.

EVALUATION OF THE ERRORS MADE IN THE WRITING STUDIES BY SYRIAN
STUDENTS WHO LEARN TURKISH AS A SECOND LANGUAGE
ABSTRACT
Turkey, the world due to its geopolitical position and where private and has an important
place in the region. Besides this location, development of education and economy compared
to surrounding countries, to be more advanced in terms of living conditions has increased the
interest in Turkey. This situation; The number of political and economic reasons or because of
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war and immigrated to Turkey from abroad who want to learn Turkish caused a substantial
increase.
In this study, who emigrated from Syria to Turkey as a second language grammar and writing
the work they do in middle school students learning Turkish and is intended to detect spelling
errors. Descriptive survey model was used in the research. The study group of the research
consists of 15 students who are at the 8th grade level of secondary school studying with the
PİKTES project in Adıyaman. In the study, free writing studies on various subjects were
made to the students, and the method of document analysis was used to analyze the data
obtained from the research.
As a result of the research; It was determined that students misused grammatical suffixes of
person and belonging, conjunctions and tenses, and expressed the case suffixes of the noun
incompletely. In addition, it was observed that students made various mistakes due to spelling
mistakes such as misuse of words, low or lack of sound in words, errors arising from the use
of capital letters, incorrect use of separate and adjacent words, and incorrect use of noun case
suffixes.
Keywords: Turkish as a Second Language, Syria, Writing Practice, Error.
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EVIDENTIALITY IN TURKISH: LITERATURE REVIEW
Lect. Fatma KARACA TURHAN
Yildiz Technical University
Orcid ID: 0000-0001-9665-1032
Res. Assist. Osman TURHAN
Yildiz Technical University, Faculty of Education
Orcid ID: 0000-0003-4800-5786
ABSTRACT
Evidentiality is a grammatical encoding of information source (Aikhenvald, 2018; p. ix).
Being an agglutinative language, Turkish is rich in suffixes. It offers two markers, in other
words, verb suffixes while referring to past events one of which is -DI, and the other is -mIş.
The information received by the speaker through the senses is expressed in direct evidentials
while indirect evidentials refer to information acquired by the speaker through inferring what
might have happened based on some type of evidence, perception, or the reports of others -in
other words- hearing about an event from a third party (Karaca, 2018; Yarar, 2017). That is, DI past expresses the informational perspective of a direct experiencer, whereas -mlş past
indicates the informational perspective of an indirect experiencer in other words inference or
hearsay/reportative past (Aksu Koç, 1988; Aksu-Koç, Ögel-Balaban & Alp, 2009; Karayayla,
2020). This study sets out to review literature in terms of evidentiality in Turkish. It is a
literature review. Literature shows that evidentiality in Turkish has been studied under two
broad areas with monolingual speakers and bilingual speakers, the latter covers two main
areas as heritage speakers and first-generation immigrant (late bilingual) speakers. Despite
both being bilinguals in the broadest terms, considering the language environment which they
are exposed to in the first and the second language acquisition process, heritage speakers
differ from the first-generation immigrant speakers. Language development of heritage
speakers (children and adults) has been examined comprehensively in the last ten years
(Karayayla, 2020). However, evidentiality in Turkish as a heritage language is barely studied
(Karaca, 2018). Literature shows that evidentiality in monolingual speakers has been
examined in terms of comprehension and production performance by experimental and
longitudinal studies between 3-7 years olds (Aksu-Koç, 1988; Öztürk & Papafragou, 2016).
According to their findings, the emergence of -DI comes before the emergence of -mIş in
monolingual speakers (Aksu-Koç, 1988; Öztürk & Papafragou, 2016). Evidentiality on
heritage and first-generation immigrant speakers (late bilinguals) have been studied by
comprehension and production performances (Karaca, 2018; Karayayla, 2020). Karaca (2018)
tested online comprehension of heritage and first-generation immigrant speakers, therefore
first language attrition was not referred in her study. Karayayla (2020) on the other hand
aimed to integrate heritage language acquisition and first language attrition studies.
Keywords: evidentiality, Turkish, -DI, -mIş, past reference in Turkish
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USING TRANSLATION AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNING STRATEGY
Lect. Fatma KARACA TURHAN
Yildiz Technical University
Orcid ID: 0000-0001-9665-1032
Res. Assist. Osman TURHAN
Yildiz Technical University, Faculty of Education
Orcid ID: 0000-0003-4800-5786
ABSTRACT
Translation as a teaching method or using translation in teaching has been examined in
various research (i.e., Carreres, 2006; Carreres & Noriega-Sánchez, 2011; Karaca & Baş,
2019; Marqués Aguado & Solís-Becerra, 2013, etc. to name a few) under different names
(i.e., translation, code-switching). Following the rise of communicative approach, using
grammar translation as a foreign language teaching method being cherished once was
frowned upon. In the process of learning a foreign language, advocates of communicative
approaches strongly assumed that the use of the mother tongue was counterproductive and
that the use of translation in the classroom could thus do more harm than good, stopping
learners from taking the leap to express themselves independently in the target language
(Carreres, 2006). Accordingly, this study aims to find out students’ use of translation as a
foreign language learning strategy. Looking at students’ side, we questioned whether they
used translation as a learning strategy, if yes, to what extent. We focused on four fundamental
skills (reading, writing, listening, and speaking), additionally vocabulary and grammar
learning areas. This is a survey study. Fraenkel and Wallen (2006, p. 397) defines survey as
an information gathering procedure from a group of individuals to identify certain aspects or
characteristics (such as skills, views and/or knowledge) of the population of which that group
is a part. Based on the literature (Liao, 2006; Mutlu, Bayram & Demirbüken, 2015) we
prepared a questionnaire covering six key areas mentioned above, as a data collection tool.
Questions were prepared in Turkish to ensure students’ comprehension. Understanding and
answering in English would be challenging for them. 101 EFL preparatory class students in
Yıldız Technical University whose native language was Turkish participated our study.
Quantitative descriptive analysis will be administered on the data. Findings will be interpreted
in each learning area individually first and collectively later and will be compared with
similar studies in the literature. This study will shed light on students’ actual language
learning practices, thus is important in foreign language area.
Keywords: translation, foreign language learning, language learning strategy
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CEMİL KAVUKÇU’NUN ROMANLARINDA BİYOGRAFİK YANSIMALAR
Dr. Hamdullah OKAY
Milli Eğitim Bakanlığı
Orcid ID: 0000-0002-2313-3864
ÖZET
Cemil Kavukçu yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren Türk öykücülüğünde öykü dışında
roman, deneme ve otobiyografik anlatı türlerinin yanında çocuk edebiyatı alanında da eser
vererek ürün yelpazesini genişleten ve aldığı ödüllerle adından söz ettiren önemli yazarlardan
biridir. Seksenli yılların sonunda kazandığı Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’ne rağmen
kitaplarını yayımlatma konusunda sıkıntı yaşayan ve dolayısıyla yazın dünyasında istediği
noktaya ulaşamayan Kavukçu, yaklaşık beş yıl yazın çevresinden uzaklaşır. Yaşadığı bu kısa
süreli Bartleby Sendromu, yazarın 1995 yılında Uzak Noktalara Doğru isimli öykü dosyasının
Sait Faik Hikâye Armağanı’na layık görülmesiyle son bulur. Yazar, doksanlı yılların ikinci
yarısında aldığı bu ödülle yazın çevresine sesini iyice duyurmaya başlar.
Kavukçu’nun Tülin Er’le yaptığı nehir söyleşide ve otobiyografik anlatı türünde kaleme
aldığı Angelacoma’nın Duvarları’nda onun yaşam öyküsü, iş yaşamı, zevkleri, korkuları
hakkında pek çok bilgiye birinci ağızdan ulaşabilmek mümkündür. Bu kaynaklardan edinilen
bilgiler ışığında Kavukçu’nun öykü ve roman evreni değerlendirildiğinde yazarın pek çok
eserinin biyografik dünya ile kurmaca dünyanın simbiyozu şeklinde değerlendirilebilecek
nitelikte olduğu görülür.
Türk yazınında öykücü kimliğiyle ön plana çıkan Cemil Kavukçu kendi öz yaşamından
ipuçları barındıran Dönüş, Suda Bulanık Oyunlar ve Gamba isimli üç romanında bireyin
kendisiyle hesaplaşmasını ana motif olarak işler. Dönüş’te Vedat, Suda Bulanık Oyunlar’da
Tarık, Gamba’da Asım sürekli geçmişleriyle ve öz benlikleriyle çatışan karakterlerdir.
Yazarın bu üç romanı titizlikle incelendiğinde romanlarında biyografik ögelerin
azımsanmayacak yoğunlukta olduğu görülecektir. İnegöllü yazarın eserlerine açık ya da örtük
biçimde yerleştirdiği kendi gerçekliğine ait malzemeler, kendisini kurgusal düzlemde yeniden
inşa ederek ebediyet kazanma arzusunun yansıması olarak okunabilir. Anılara, anıların sindiği
mekânlara ve geçmişe fazlaca önem veren Kavukçu’nun romanlarında biyografik
göndermeleri bolca kullanması, yaşamına anlam katan güzelliklerin yitip gitmesini engelleme
isteğiyle de ilintilidir.
Bilindiği üzere sanatçı ile eseri arasında tümleşik bir ilişki söz konusudur. Sanatçının
duyguları, düşünceleri, hayalleri, gözlemleri kısacası tüm yaşantısı eserin anlamlandırılması
sürecinde güvenilir kaynaklar olarak kullanılabilir. Aynı şekilde sanatçının iç dünyasının ve
yaşantısının gün yüzüne çıkarılması sürecinde eserdeki malzemelerden faydalanılabilir.
Sanatçı ile eseri arasındaki sıkı bağ, eserlerdeki biyografik malzemelerin izini sürmeyi
anlamlı hale getirmektedir. Cemil Kavukçu’nun iyi bir gözlemci oluşu eserlerini biyografik
okuma yöntemiyle incelemeye olanak tanımaktadır. Bu saikle çalışmamızda Cemil
Kavukçu’nun edebi kişiliğiyle ilgili genel bir çerçeve çizildikten sonra yazarın romanlarında
kendi biyografisinden ne ölçüde esinlendiği ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Cemil Kavukçu, biyografik unsurlar, romanlar.
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BIOGRAPHIC REFLECTIONS IN CEMİL KAVUKÇU'S NOVELS

ABSTRACT
Cemil Kavukçu is one of the most important writers in Turkish short story writing since the
last quarter of the twentieth century, expanding his product range by giving works in the field
of children's literature besides novels, essays and autobiographical narratives, and made a
name for himself with the awards he received. Despite the Yaşar Nabi Nayır Story Award,
which he won in the late eighties, Kavukçu, who had difficulties in publishing his books and
therefore could not reach the point he wanted in the world of literature, moved away from
literary environment for about five years. This short-term Bartleby Syndrome that he
experienced ends in 1995 when the author's story file titled “Uzak Noktalara Doğru” was
deemed to deserve the Sait Faik Story Award. With this award he received in the second half
of the nineties, the author begins to make his voice heard in the literary circle.
It is possible to reach a lot of information from the first person about his life story, business
life, pleasures and fears in the river interview he made with Tülin Er and in “Angelacoma’nın
Duvarları”, which he wrote in an autobiographical narrative type. When Kavukçu's story and
novel universe is evaluated in the light of the information obtained from these sources, it is
seen that many works of the author can be evaluated as the symbiosis of the biographical
world and the fictional world.
Cemil Kavukçu, who stands out with his storyteller identity in Turkish literature, treats the
individual's reckoning with himself as the main motif in his three novels named “Dönüş”,
“Suda Bulanık Oyunlar” and “Gamba”, which contain clues from his own life. Vedat in
“Dönüş”, Tarık in “Suda Bulanık Oyunlar”, Asım in “Gamba” are characters who constantly
clash with their past and their true selves. When these three novels of the author are examined
meticulously, it will be seen that the biographical elements in his novels are not
underestimated. The materials belonging to his own reality, which the author of İnegöl has
placed in his works explicitly or implicitly, can be read as a reflection of his desire to gain
eternity by reconstructing himself on the fictional plane. The fact that Kavukçu, who attaches
great importance to memories, places where memories are absorbed and the past, uses
biographical references in his novels, is also related to his desire to prevent the loss of beauty
that adds meaning to his life.
As it is known, there is an integrated relationship between the artist and his work. The artist's
feelings, thoughts, dreams, observations, in short, all his life can be used as reliable sources in
the process of making sense of the work. Likewise, the materials in the work can be utilized in
the process of uncovering the artist's inner world and life. The tight bond between the artist
and his work makes it meaningful to trace the biographical materials in the works. Being a
good observer of Cemil Kavukçu makes it possible to examine his works by using
biographical reading method. In our work with this motive, after drawing a general
framework about Cemil Kavukçu's literary personality, it will be revealed to what extent the
author is inspired by his own biography in his novels.
Keywords: Cemil Kavukçu, biographical elements, novels.
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OKUMA VE YAZMADA GÜÇLÜK ÇEKEN ÖĞRENCİLER İÇİN SINIF
ÖĞRETMENLERİNİN MÜDAHALELERİ
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ÖZENÇ
Gaziantep Üniversitesi, Nizip Eğitim Fakültesi, Gaziantep/Türkiye
Orcid ID: 0000-0001-6339-4092

ÖZET
Çocukların dış dünyayı tam olarak tanıyabilmeleri ve kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri
için okuma ve yazmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Okuma ve yazma öğretimi ilkokul
yıllarında gerçekleştirilmektedir. İlkokula başlayan bir öğrencinin en temel uğraşını da okuma
ve yazmayı öğrenmek oluşturmaktadır. Ancak bazı nedenlerden dolayı (aile, program, öğrenci
vb.) bazı öğrencilerin okuma ve yazma öğrenmede sorunlar yaşadıkları görülmektedir.
Yaşanan sorunların ilerleyen süreçte çözülememesi öğrencilerin akademik açıdan
akranlarından geri kalmasına neden olmaktadır. İlk okuma ve yazma öğretimini
gerçekleştirenler sınıf öğretmenleridir. Sınıf öğretmenleri sınıflarında okuma ve yazma
öğrenmede sorun yaşayan öğrencileri tespit ettikleri zaman çeşitli müdahalelerde
bulunmaktadırlar. Bu süreçte yapılan müdahalenin niteliği ve etkililiği öğrencilerin
yaşadıkları sorunları çözmede oldukça etkili olmaktadır. Ancak bu süreçte sadece öğretmenin
gayreti ve çalışması yeterli olmamaktadır. Özellikle veli desteğine ve katılımına normalden
daha fazla ihtiyaç duyulduğu okuma ve yazma öğretiminde sorun yaşayan öğrencilerin
velilerinin desteğinin sağlanması da oldukça önemli görülmektedir. Ayrıca okul yönetimi de
sınıf öğretmenine destek olmalı ve bu süreçte öğretmeni yalnız bırakmamalıdır. Veli ve okul
yönetiminin desteğini istemekte yine sınıf öğretmenine düşen bir görev olarak görülmektedir.
Ancak çok ilgili veliler kendi öğrencilerinin öğrenmesinin farkında oldukları için öğretmenle
iletişime geçerek yaşanan sorunların aşılması için çaba göstermektedir. Bu çalışmanın amacı,
okuma ve yazma öğrenmede güçlük çeken öğrenciler için sınıf öğretmenlerinin yaptıkları
müdahalelerin neler olduğunun belirlenmesidir. Yapılan müdahalelerin belirlenmesi ile diğer
öğretmenlerin de bu çalışmalardan örnek alarak sınıflarında bunları kullanabilecekleri
düşünülmektedir. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın amacını
gerçekleştirmek için Orta Anadolu’da bulunan bir üniversitenin sınıf eğitimi tezsiz yüksek
lisans programına devam eden 7 sınıf öğretmeni ile çalışılmıştır. Sınıf öğretmenlerine, okuma
ve yazmada güçlük çeken öğrencilerin bu sorunlarını aşmalarını sağlamak için yaptıkları
müdahalelerinin neler olduğu sorulmuştur. Öğretmenlerin cevapları e-posta yoluyla alınmıştır.
Alınan cevaplar betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırmadan şu sonuçlar elde edilmiştir:
Sorun yaşayan öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınmalıdır. Bu öğrencilerin üstün
oldukları yönler üzerinden hareket edilmelidir. Yapılacak çalışmalarla öğrencilerin öz
güvenleri arttırılmalıdır. Okuma ve yazmada karşılaşılan sorunları aşmak için veli desteği
sağlanmalıdır. Bu süreçte akıl-zekâ oyunları da kullanılabilir. Elde edilen sonuçlar ilgili
alanyazın kapsamında tartışılarak önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Okuma yazma güçlüğü, ilkokul öğrencileri, sınıf öğretmenleri,
müdahale
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PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ INTERVENTIONS FOR STUDENTS WITH
DIFFICULTIES TO READ AND WRITE

ABSTRACT
Children need to learn to read and write so that they can fully know the outside world and
express themselves better. Teaching of reading and writing is carried out in primary school
years. Learning to read and write constitutes the most basic occupation of a student starting
primary school. However, it is seen that some students have problems in learning to read and
write for some reasons (family, program, student, etc.). Failure to solve the problems in the
future causes students to fall behind their peers academically. Primary school teachers are the
first to teach reading and writing. When primary school teachers identify students who have
problems in learning reading and writing in their classrooms, they make various interventions.
The quality and effectiveness of the intervention made in this process are very effective in
solving the problems experienced by the students. However, the effort and work of the teacher
alone is not enough in this process. It is also very important to provide the support of the
parents of students who have problems in teaching reading and writing, where parental
support and participation is needed more than usual. In addition, the school administration
should support the primary school teacher and should not leave the teacher alone in this
process. Asking for the support of parents and school administration is seen as a duty of the
primary school teacher. However, as very interested parents are aware of their students'
learning, they try to overcome the problems by contacting the teacher. The purpose of this
study is to determine the interventions of primary school teachers for students who have
difficulties in learning to read and write. With the determination of the interventions made, it
is thought that other teachers will be able to use them in their classes by taking examples from
these studies. Phenomenological design was used in this research. In order to realize the aim
of the research, 7 primary school teachers who are continuing the non-thesis master's program
in a university in Central Anatolia were studied. The primary school teachers were asked what
their interventions were to ensure that students who had difficulties in reading and writing
overcome these problems. The teachers' answers were received via e-mail. The answers
received were subjected to descriptive analysis. The following results were obtained from the
research: Individual differences of students who have problems should be taken into account.
The directions in which these students are superior should be taken into consideration.
Students' self-confidence should be increased with the work to be done. Parent support should
be provided to overcome the problems encountered in reading and writing. Mind-intelligence
games can also be used in this process. The obtained results were discussed within the scope
of the relevant literature and recommendations were made.
Key Words: Reading and writing difficulties, primary school students, primary school
teachers, intervention
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İLKOKUL 3. SINIF ÖĞRENCİLERİN MEYVE VE SEBELERİ YETİŞTİKLERİ
ORTAMLARA GÖRE TANIMALARI
Ayşe AYGÜN
Orcid ID: 0000-0001-7286-210X
Doç.Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Orcid ID: 0000-0003-4108-7457
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
ÖZET
Toplumların gelişmişlik seviyeleri, kullandıkları eğitim-öğretim programları ile yakından
alakalıdır. Öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşama yansıtılabilme ve kullanabilme becerisi
eğitim öğretimdeki başarıyı göstermektedir. Bu durumda, bir toplum için eğitimin ne derece
önemli olduğunu göstermektedir. Eğitim ile birey kendisini ve çevresindeki insanı anlar,
sorunlara çözüm getirebilir, hayata uyum sağlayabilme becerisini geliştirir (Güneş ve Demir,
2007: 169). Hayat bilgisi dersinin anlatımında kullanılacak materyaller konunun içeriğine ve
sınıf düzeyine uygun olarak hazırlanmalıdır. Diğer taraftan her çocuğun öğrenme biçimi
farklıdır. Bu yüzden öğrencilere tek bir kalıp yöntem ile dersleri öğretmek hem öğretici hem
de öğrenen açısından zor olacaktır.
İlköğretimde de teknoloji kullanımı öğrencilerde ilgiyi arttırmakta ve öğrencilerin derse daha
fazla istek duymasını sağlamaktadır. Özellikle hayat bilgisi gibi günlük hayatı anlamaya
yönelik hayati bilgileri de içinde barındıran bir derste öğrenciye konuları teknolojiyi
kullanarak aktarmak son derece önemli bir husustur.
Çalışmada ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersinde “meyveler ve
sebzeler” konusunu teknolojik içerikle ve geneleksel içerikle öğrenme biçimleri
incelenmektedir. Çalışmada öğrencilerin hangi meyvenin nerede yetiştirildiğini bilgisine sahip
olması ve düz anlatım tekniği olan geleneksel yöntem ile akıllı tahta, bilgisayar, projeksiyon
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Packagefor Social Sciences) for Windows
25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir
Öğrencilerin bilgi düzeyi testten aldığı puanlar ile belirlenmiştir. Sonuçlar gösteriyor ki,
öğrenciler teknoloji ile eğitim aldıklarında geleneksel yöntemlere göre daha etkin bir şekilde
öğrendiği tespit edilmiştir. Son testte iki grup arasındaki bilgi puanı farkı 2,20 olarak
hesaplanmıştır. Ön testte iki grup puanı eşit iken öğrenim sonunda gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşmuştur.
Hayat bilgisi dersi çocukların yakın çevresini daha iyi tanıyıp algılayabilmesini sağlar. Bu
bağlamda öğretilenlerde öğrencilerin aktif rol alması önem arz eder. Hayat bilgisi dersindeki
kalıcı bilgiler sayesinde fen ve sosyal derslerine daha iyi hazırlanmış olurlar (Türer, 1992:
260). Günümüz çocuklarının teknolojiye olan merak duygusu onları geleneksel yöntemlerden
sıkabilir. Bu yüzden eğitim sisteminde şartlar elverdiği kadar yeni yöntemlere ve teknolojiye
fırsat vermek gerekir. Bu uygulamada öğrencilerin teknoloji ile eğitiminin
geleneksel öğrenme yöntemine göre daha iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Objektif gözlemci
olan araştırmacı kimliğime göre öğrenciler, aktif rol aldığı derslerde, teknolojinin kullanıldığı
derslerde daha başarılı ve daha istekli olmuştur. Bilgilerin kalıcılığı ve öğrenmenin kolaylığı
bakımından hayat bilgisi dersinde teknolojik materyallerin kullanılması sonucuna ulaşılmıştır.
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THE CORRELATION BETWEEN THE LEARNING ENVIRONMENT OF YEAR-3
PUPILS AND THEIR KNOWLEDGE OF FRUITS AND VEGETABLES

ABSTRACT
Personal development in any society is closely related to the provided education and the
teaching methods used in the curriculum. Pupils’ ability to successfully implement and apply
their learnt skills in their lives is a direct evidence of good education. This underlines the
significance of education in society. Education helps children understand others and interpret
their social surroundings, improve their problem solving and life skills (Güneş ve Demir,
2007: 169). The educational materials and tools used in Social Studies need to match the
requirements of the given topic and the pupils’ existing knowledge must be considered as
well. Every child has its own individual way and pace of learning. Therefore, applying a
general method of teaching may result in difficulties both for the teachers and the learners.
The use of technology in early years of education increases pupils’ general interest towards
the studied subject and their desire to learn. Using technology as a tool of education is
especially important in the field of Social Studies as it is a subject primarily focused on life
skills where technology is a prime ingredient. This research is studying the different methods
of teaching of year-3 pupils on the topic of “Fruits and Vegetables” of Social Studies –
analysing and comparing traditional teaching vs. teaching involving the use of technology.
The research is aiming to analyse pupils’ knowledge by asking questions such as “which fruit
grows where” via trying different teaching methods such as traditional verbal methods and
teaching with the use of smart boards, computers and projectors. The collected data has been
analysed with the application SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows
25.0.
Pupils’ have been rated by receiving test points based on their level of knowledge. The results
are indicating that pupils are learning better when the curriculum is taught via methods using
technology compared to the traditional teaching methods. The final test conducted between 2
study groups has resulted in a 2,20 point-difference between them. An initial test between the
same study groups has confirmed that they both had same level of knowledge on the subject
prior to adopting different teaching methods, however, the results have statistically shifted
apart by the end of the learning trial.Social Studies help children understand and perceive
their surroundings successfully, so it’s important the pupils to actively participate during the
learning process. Knowledge gained and memorised via Social Studies is an important part of
their preparation and transition to social and scientific subjects (Türer, 1992: 260). Due to
their increased interest towards technology, today’s children are likely to quickly lose interest
in classes using traditional teaching methods. Therefore, we must aim, as much as possible, to
incorporate new methods of teaching and the use of technology in our educational system.
This research has concluded that pupils’ taught with the use of technology perform better than
their peers receiving education via traditional teaching methods. As an objective researcher,
my observation is that pupils wholearn with technology are more proactive in their lessons
and tend to be more successful. Due to their positive impact on the children’s long-term
memory and ease of learning, it has been concluded that technological tools should be used in
the Social Studies classes.
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İLKOKUL ÇOCUKLARINA HİKAYE ANLATIMININ
KALICILIĞININ BELIRLENMESI
Emine KOCABIYIK
Yıldız Teknik Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-1873-2969
ÖZET
Araştırmada öğretmenin hikaye okumasına karşılık videolu anlatım ile anlatılan hikaye
okuma teknikleri arasındaki kalıcılığın karşılaştırılması amaçlanmıştır. İlkokul birinci sınıf
öğrencilerine hikaye anlatımı öğretmen tarafından kitap okuma ve video anlatımı ile izletme
şeklinde yapılmıştır. Öğrencilerin anlatılan hikayeden ne anladığı 10 soruluk bir test ile
ölçümlenmiştir. İlk test hikaye anlatımından hemen sonra, ikinci test ise kalıcılığı ölçmek
amacıyla iki gün sonra tekrar aynı sorular ile yapılmıştır. Böylelikle anlatımdan sonraki
ölçümlerde gruplar arasındaki fark ve genel olarak ilk test ile izlem arasındaki fark
gözlemlenmiştir.
Araştırmada elde edilen veriler SPSS for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz
edilmiştir. Verilerin normal dağılımı yakınsadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin hikaye
hakkındaki hatırladıklarından oluşan ilk test ve izlem test skorlarının karşılaştırılması için
bağımlı örneklem t testi kullanılmıştır.Öğretmenin hikaye okuması ile videolu anlatım
gruplarında zaman içindeki değişim veri sayısının az olmasından dolayı Wilcoxon işaret testi
kullanılmıştır.Araştırmaya katılan öğrencilerin %50’si kız, %50’si erkektir ve tamamı 6
yaşındadır.Araştırma sonucunda özet olarak şu bulgular elde edilmiştir:
1. Öğrencilere anlatılan hikaye hakkında sorulan sorular ile ölçülen bilgi puanları zaman
içinde tüm öğrenciler için değişim göstermemiştir.
2. Her iki grupta da izlem puanları ile ilk test puanları arasında farkın önemli olduğu
görülmüştür ancak öğretmenin kendisi öğrencilere hikaye anlatımı yaptığında
bilgilerin daha kalıcı olduğu öğrencilerin bilgileri daha çok aklında tuttuğu tespit
edilmiştir.
3. Öğretmenin hikaye okuması yaptığı grupta bilgi puanlarının videolu hikaye anlatımı
yapılan gruptan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Hem ilk hem de son test için
öğrenciler öğretmenin hikaye okuması ile daha kalıcı bilgiler edindiğini tespit
edilmiştir.
Bu sonuçlar gösteriyor ki öğrencinin teknolojiye olan ilgisine rağmen birebir öğretmen
tarafından anlatılan hikaye hem ilk anda hem de izleyen süreçte daha kalıcı bir etkiye sahiptir.
Bunun nedeni ise öğrencinin öğretmen ile kurduğu duygusal bağ olabilir.Öğretmenlerin
dinleme eğitiminde öğrenciye dinlediklerini doğru kavrama bilincini kazandırması kurulan
bağ sayesinde daha kolay olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hikâye,Hikaye Anlatımı,Kalıcılık,İlkokul,Video Anlatımı.
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STORYTELLING TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS DETERMINATION OF
PERSISTENCE
ABSTRACT
The aim of the study was to compare the persistence between video narration and story
reading techniques in response to the teacher's story reading. Storytelling for Primary School
freshmen was done by the teacher in the form of reading books and watching them with video
narration. What students understand from the story told is measured by a 10-question test. The
first test was conducted immediately after storytelling, and the second test was conducted
again two days later with the same questions to measure persistence. In this way, the
difference between the groups and the difference between the first test and the follow-up was
observed in the measurements after the lecture.
The data obtained in the study were analyzed using SPSS for Windows 22.0. It has been
found that the normal distribution of the data converges. A dependent sample t test was used
to compare the first test and follow-up test scores consisting of students ' recollections of the
story. The Wilcoxon sign test was used because of the small number of changes in time data
in the teacher's story reading and video expression groups.50% of the students participating in
the study are girls, 50% Are boys and all are 6 years old. As a result of the research, the
following findings were obtained:
1. Information scores measured by questions asked about the story told to students did
not change for all students over time.
2. In both groups, the difference between follow-up scores and initial test scores was
significant, but it was found that when the teacher himself told the students a story,
the information was more persistent, the students kept the information in mind more.
3. It was found that the information scores were higher in the group in which the teacher
read the story than in the group in which the video storytelling was performed. For
both the first and final test, students were found to gain more lasting knowledge
through the teacher's story reading.
These results show that despite the student's interest in technology, the story told by the oneon-one teacher has a more lasting effect both at the first moment and in the process that
follows. This may be due to the student's emotional connection with the teacher.It can be
easier for teachers to give the student the right understanding of what they are listening to in
listening education thanks to the established bond.
Keywords: Story, Storytelling, Permanence, Elementary School, Video Storytelling
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İLKÖĞRETİM TÜRKÇE EĞİTİMİNDE
ZIT(KARŞIT) ANLAMLI KELİMELERİN ÖNEMİ
Gülüzar ÜNAL
Orcid ID: 0000-0003-2585-7759
Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Orcid ID: 0000-0003-4108-7467
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
ÖZET
Kelimelerin zihne tam olarak yerleşebilmesi için benzer ve karşıt yönlerinin de kavranması
gerekir. Bu yönüyle anlam ve kavram gelişimi açısından karşıt anlamlı kelimelerin edinimi
önemlidir. Karşıt anlamlılık, iki kelimenin anlam bakımından karşıt olması, birbirine aykırı
iki ayrı anlamı belirtmesidir. Türkçede karşıt anlamlılık, anlam ilişkileri farklı olan çeşitli
kelimeler arasında görülür (Topaloğlu, 1989, s. 97). Türkçedeki zıt anlamlı kelimeler, yön
gösteren, dereceli, ilişkili, ikili, kutuplu, biçim ilişkili şeklinde sınıflandırılmıştır. (Aksan,
2005,s.129).
Kavram ve anlam gelişimiyle ilgili araştırmalar okul öncesi dönemde yoğunlaşmaktadır. Daha
sonraki yaşlarda anlam gelişimi hakkında yapılan araştırmalar çok azdır. Altı yaşından
sonraki yaşlarda kelimelerin edinimi, kavram ve anlam gelişimiyle ilgili araştırmalar hem
eğitim öğretim, hem de dil öğretimi açısından oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, zıt anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelime öğretim
yöntemleri, zıt anlamlı kelime çalışmalarının amacı.
Amaç: Zıt anlamlı kelimelerin somutlaştırılarak akılda kalıcılığını sağlamak. Araştırmada
kullanılan araştırma deseni, çalışmanın örneklemi, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve
verilerin analizine ilişkin bilgiler bu bölümde aktarılacaktır. Araştırmanın yöntemi betimsel
araştırma yöntemidir. Betimsel araştırma yöntemi, verilen bir durumu aydınlatmak,
değerlendirmeler yapmak ve olaylar arasında olası ilişkileri ortaya çıkarmak için yürütülür.
Bu tür araştırmalarda asıl amaç incelenen durumu etraflıca tanımlamak ve açıklamaktır.
Gereç ve Yöntem:
Çalışmanın örneklemini 2020-2021 eğitim-öğretim yılının 1. Döneminde öğrenim gören 20 4.
sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.
Bu çalışmayı gerçekleştirmek için 15 adet sorudan oluşan bir çalışma kâğıdı hazırlanmıştır.
Verilen yönergeler çerçevesinde öğrencilerden bu soruları çözmeleri beklenmiştir.
Öğretmen, hazırlanmış olan veri toplama aracını öğrencilere dağıtmıştır ve öğrencilerden 1
ders süresi içinde çalışmayı tamamlamaları beklenmiştir. Öğrencilere 15 adet soru
sorulmuştur, sorular arasında öğrencilerin zıt karşıt anlamlı kelimeleri bulabilmesi için a,b,c
şeklinde şıklandırılmıştır. Verilerin toplanması ve analizi amacıyla nicel araştırma
yöntemlerinden Bağımlı (Eşleştirilmiş) Örneklem t-testi (Two Sample Paired t-test)
kullanılmıştır. En tipik örneği aynı deneğin birden fazla teste tabi tutulduğu durumlarda ilk
örnek ile sonraki örneklerin karşılaştırılması için kullanılmasıdır. Hipotezler üzerinden
bakıldığında;
1.Hipotez: Zıt anlamlı kelimeleri eş anlamlı kelimelerle karıştırmışlar, kelimenin anlamını
anlamamışlar.
Burada çocuklara yapılan ön test sonucunda zıt anlamlı kelimelerle eş anlamlı kelimeleri
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karıştırdıkları saptanmış ve kelimelerin anlamlarını bilmedikleri veya karıştırdıkları
görülmüştür.
Ön testin arkasından öğrencilere konu anlatılıp gerekli etkinlik ve materyal desteğiyle konu
pekiştirilmiştir.
2.Hipotez: Zıt anlamlı kelimelerin anlamlarını daha iyi kavramışlar. Son test yapıldıktan sonra
öğrencilerin konuyu kavradıkları anlaşılmıştır.
Bulgular: Yapılan analizler sonucunda, p değerleri, belirlenen alfa 0.05 değerinin altında
çıkmıştır. Deney grubunun 0.76 ve kontrol grubunun 0.71 olan pearson korelasyon değerleri,
verilerin yüksek bir korelasyon ilişkisinin olduğunu da göstermiştir. Son testin sınıf
ortalaması ön testin sınıf ortalamasından yüksek çıkmıştır.
Sonuç: Yapılan çalışmaya göre deney ve kontrol grubu zıt anlamlı kelimeleri, verilen eğitim
sonucu daha iyi kavramış ve eğitim yarar sağlamıştır.

IN PRIMARY EDUCATION TURKISH LESSON
THE IMPORTANCE OF CONTRAST SIGNIFICANT WORDS

ABSTRACT
Similar and opposite aspects of words must also be grasped in order to be fully embedded in
the mind. In this respect, the development of meaning and concept, the acquisition of words
with opposite meaning is important. Contrasting meaning is that it is mutually opposite in
terms of mutual meaning, it indicates two different meanings contrary to each other. In
Turkish, antimony can be seen between various words with different meaning relationships
(Topaloğlu, 1989, p. 97). The antonyms in Turkish are classified as directional, graduated,
related, dual, polar, form related. (Aksan, 2005, p.129). Studies on concept and meaning
development are concentrated in the preschool period. There is very little research on
meaning development in later ages. Studies on the acquisition of words, concept and meaning
development at the age of six are very important in terms of both education and language
teaching.
Keywords: Turkish education, antonyms, antonyms teaching methods, aim of antonyms word
studies.
Purpose of the research: It is to make the antonyms to be memorable by concretizing them.
The research design used in the study, the sample of the study, the data collection tool,
information about data collection and data analysis will be explained in this section. The
method of the research is the descriptive research method. The descriptive research method is
carried out to enlighten a given situation, make evaluations and reveal possible relationships
between events. The main purpose of such studies is to describe and explain the situation
under study in detail.
Materials and methods: The sample of the study consists of 20 4th grade students studying
in the 1st semester of the 2020-2021 academic year. A worksheet consisting of 15 questions
was prepared to carry out this study. Students were expected to solve these questions within
the framework of the instructions given. The teacher distributed the prepared data collection
tool to the students and the students were expected to complete the study within 1 lesson
period. 15 questions were asked to the students, and they were clustered as a, b, c so that
students could find the opposite words among the questions. The Dependent (Paired) Sample
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t-test (Two Sample Paired t-test), one of the quantitative research methods, was used for data
collection and analysis. The most typical example is when the same subject is subjected to
more than one test, to compare the first sample with the next samples. Considering the
hypotheses;
1. Hypothesis: They confuse opposite words with synonyms, they did not understand the
meaning of the word. Here, as a result of the pre-test performed on the children, it was
determined that they confused the words with antonyms and synonyms, and it was observed
that they did not know or confused the meanings of the words. After the pre-test, the subject
was explained to the students and the subject was reinforced with the necessary activities and
material support.
2. Hypothesis: They grasped the meanings of oppositional words better. After the final test, it
was understood that the students grasped the subject.
Results: As a result of the analysis, p values were found below the alpha value of 0.05. The
Pearson correlation values of 0.76 for the experimental group and 0.71 for the control group
also showed that the data had a high correlation. The average of the post-test was higher than
the average of the pre-test.
Conclusion: When this result was evaluated, the experimental and control groups grasped the
antonyms better as a result of the training given, and the training was beneficial.
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. DAVRANIŞÇI VE YAPILANDIRMACI ÖĞRETIMIN ONLUĞA
YUVARLAMA KONUSUNDA ÖNEMI
.
Zeynep İŞMARCI
Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Orcid ID: 0000-0003-4108-7467
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

ÖZET
Pedagojik bağlamda, öğretime yönelik öğrenci ya da öğrenen odaklı yaklaşımlar, öğrenme
doğası ile ilgili anlayışı değiştirme ve özellikle yapılandırmacı (constructivist) yaklaşım
olarak bilinen öğrenme teorisinden ortaya çıkmıştır. En geniş anlamda, yapılandırmacı
öğrenme , öğrenenlerin kendileri için bilgi yapılandırmaları esasına dayanmaktadır (Hein,
1991; Krause et al, 2003) (MEB 2009) .Eğitim ve öğretimin gerçekleşmesi için her tür
materyale ihtiyaç vardır. Öğretim materyallerinin eğitim ve öğretimi gerçekleştirmedeki
görevi yadsınamaz. Fakat okulların genel durumu itibariyle her ne kadar yapılandırmacı bir
sistemde derslerin gösterildiği iddia edilse de davranışçı sistemin öğretmen merkezli eğitimi
devam etmektedir. Davranışçı eğitim öğrenciyle sadece iletişim sağlar yapısalcı eğitim ise
öğrenciye marifet kazandırır.
Yapılandırmacı eğitimde çocuğun görsel, işitsel ve duyuşsal zekasını gelişmesine olanak
sağlar.
.
Çocuk matematiği ve kurallarını günlük hayatta kullandıkça başarılı olur. Öğrenme sürecinde
ne kadar duyu organı aktif ise çocuk o kadar kolay öğrenir. Matematik dersi soyut kavramları
barındıran bir derstir. Bu dersi ne kadar somutlaştırırsak o kadar başarı sağlarız. Öğrenciler
konuyu ne zaman anlarlarsa o zaman mutlu olur ve öz güvenle parmak kaldırır, çekinmezler.
Bu sebeple dersleri oyun halinde sunmak, ders içeriğine uygun görsel kullanmak çocuğun
öğrenme sürecini hızlandırır. Somut modellerle desteklenmiş öğrenme ortamları ve bilginin
farklı durumlarda temsil edilmesi öğrencilerin daha anlamlı öğrenmesini sağlamaktadır.
Ayrıca derslerde akıl yürütme becerisinin kullanılmasına yönelik etkinliklerde planlanmalıdır.
(MEB 2005 a:18-19) Matematik dersinde kullanılacak materyaller konunun içeriğine ve sınıf
düzeyine uygun olarak hazırlanmalıdır.
Her çocuğun öğrenme biçimi farklıdır. Buna göre yapısalcı ya da davranışçı öğrenme
programı uygulanmalıdır.
.
Matematik öğretiminde tahmin becerisinin önemli olduğu araştırmalarca kanıtlanmıştır.
Tahmin becerisi bakımından ise öğrencilerin en başarılı olduğu tahmin stratejisinin, işlemsel
tahmin yöntemleri içinde yer alan yuvarlama ve gruplandırma olduğu belirlenmiştir.
Yapılan gözlemlerde öğrencilerin matematik derslerinde zorlandığı görülmektedir. Derslerde,
basit olarak nitelendirilen konuların yer aldığı matematik etkinliklerinde bile öğrenciler yeterli
somutlaştırmaları yapamadıkları için matematik dersinde başarısız olabildikleri
gözlenmiştir.Dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler, eğitimdeki yöntem ve tekniklerin
de gelişmesine ve değişmesine sebep olmuştur.Bizlerde bu çalışmayı yaparken eğitim ve
öğretimdeki gelişmeleri gözönünde bulundurarak ,matematik derslerinde basit olarak
nitelendirilen fakat öğrenciler tarafından kolaylıkla öğrenilemeyen konuların daha kolay
öğrenilmesini sağlamak ve akılda kalıcılığını artırmak için bu çalışmayı yaptık.
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Bu çalışmanın amacı; matematik dersinde basit gibi görünen konuların kazanımlarının
önemine dikkat çekmek ve yeni yöntem ve tekniklerle konuların öğretiminin
kolaylaştırılmasını sağlayarak öğrecilerin derslerindeki başarılarının artırılmasıdır.
Araştırmamızda nicel ve nitel araştırma ilkeleri benimsenerek, nitel çalışmalarda sıklıkla
karşılaştığımız yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır..Betimsel araştırma
yöntemlerinden de faydalanılmıştır .Çalışmamızın örneklemini ise; İstanbul ili Pendik ilçesi
Öğretmen Evleri İlköğretim Okulu 4/C sınıfında eğitim gören 20 öğrencisi oluşturmaktadır.
Bu çalışmamız ile tahmin etme becerisinin gelişmesinde davranışçı ve yapılandırmacı
öğretimin onluğa yuvarlama konusu üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmamızda
öğrencilere, matematik dersinde basit gördükleri konuların önemini kavratmak, tahmin etme
becerisinin diğer matematik konularıyla bağlantılı olduğunu fark ettirmek, matematik dersi
gibi soyut kavramlar içeren ve zor sanılan bir dersin ne kadar kolay ve eğlenceli olduğunu
göstermek amaçlanmıştır. Çalışmamıza seçilen deney ve kontrol grubu öğrencilerimiz sınıf
içerisinden rastgele seçilmiştir.Çalışma sürecinde deney grubuna sınıf öğretmeni tarafından
davranışçı öğretim programına uygun etkinler uygulanmış olup, kontrol grubuna ise
araştırmacı Zeynep İşmarcı tarafından yapılandırmacı öğretim programını destekleyen iki
adet materyal ve web tabanlı oyun oynatılarak, 30 gün süreyle eğitim verilmiştir.Çalışma
süresince okulistik eba ve morpa kampüsten faydalanılmıştır.Araştırma süreci içerisinde
gruplara uygulanan ön test ve son test verileri SPSS programı ile analiz edilmiş olup, testler
sonucunda “Yapılandırmacı öğretimin” ön test son test puan ortalamaları ile “ davranışçı
öğretimin” ön test son test karşılaştırmaları yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda ise
yapılandırmacı eğitimin lehine sonuç çıkmıştır. Bu sonuçlara göre; yapılandırmacı eğitimin,
materyal ve oyunlarla desteklenmesi, kavramların somutlaştırılması ve öğrencilerin ders
içerisinde aktif rol alması ile öğrencilerin konuları daha kolay somutlaştırdığı , kalıcı
öğrenme gerçekleştirdiği gözlenmiştir. Tahmin becerisinin kazanımlarının bilişsel açıdan
öğrencilerin hepsine hitap etmediği ve öğrencilerin kavramları anlamakta zorluk çektiklerini
kazanımların tüm öğrencilerin öğrenim düzeyine uygun olmadığını. anlaşılmıştır. Derslerde
konuların kazanımlarına uygun araç-gereç ve materyaller kullanılmasının önemi ortaya
çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Etkinlik Temelli Öğretim, Matematik Öğretim Programı, Matematikte
Tahmin Etme becerisi

THE IMPORTANCE OF BEHAVIORAL AND CONSTRUCTIVIST INSTRUCTION
ON ROUNDING TO TENS
ABSTRACT
In the pedagogical context, student or learner-oriented approaches to teaching have emerged
from the learning theory known as the constructivist approach and changing the
understanding of the nature of learning. In its broadest sense, constructivist learning is based
on learners constructing knowledge for themselves (Hein, 1991; Krause et al, 2003). (MEB
2009) All kinds of materials are needed for the realization of education and training. The role
of teaching materials in realizing education and training cannot be denied. However, although
it is claimed that the lessons are given in a structuralist system in terms of the general
condition of the schools, the teacher-centered education of the behavioral system continues.
Behavioral education provides only communication with the student, while structural
education gives the student ingenuity. It allows the child to develop visual, auditory and
affective intelligence in constructivist education.
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Children become successful as they use mathematics and rules in daily life. The more sensory
organs are active in the learning process, the easier children learn. Mathematics lesson is a
lesson that includes abstract concepts, and the more we concretize this lesson, the more
success we will achieve. Students raise their fingers with self-confidence when they fully
understand the subject and it makes them feel happy, as well. For this reason, presenting the
lessons as a game and using visuals in accordance with the course content accelerates the
learning process of the child. Learning environments supported by concrete models and
representation of information in different situations enable students to learn more
meaningfully. In addition, activities for the use and development of reasoning skills in lessons
should be planned. (MEB 2005 a: 18-19) The materials to be used in the mathematics course
should be prepared in accordance with the content of the subject and the grade level. Each
child's learning style is different and therefore a constructivist or behavioral learning program
should be applied. Studies have proven that prediction skill is important in mathematics
teaching.
In terms of estimation skill, it was determined that the prediction strategy that students were
most successful was rounding and grouping, which are among the operational estimation
methods.
Observations show that students have difficulty in mathematics lessons. It was observed that
in the mathematics activities, which included simple subjects in the lessons, students could
fail in the lesson because they could not make sufficient concretization. Technological and
scientific developments in the world have also contributed to the development and change of
methods and techniques in education. While doing this study, we aimed to ensure that
subjects that are considered simple in mathematics lessons but cannot be easily learned by
students, and to increase their memorability, taking into account the developments in
education and training.
The aim of this study is to draw attention to the importance of the acquisitions of seemingly
simple subjects in mathematics lesson and to increase the success of students in their lessons
by facilitating the teaching of subjects with new methods and techniques.
In our research, quantitative and qualitative research principles were adopted and quasiexperimental research design, which we frequently encounter in qualitative studies, was used.
Descriptive research methods were also used.
The sample of our study consists of 20 students studying in the 4 / C class of Teacher Houses
Primary School in Pendik district of İstanbul province.
In this study, the effect of behavioral and constructivist teaching on the issue of rounding to
ten was investigated in the development of predicting skill. The aim of the study was to make
students comprehend the importance of simple subjects in mathematics lesson, to realize that
the ability to predict is related to other mathematical topics, to show how easy and fun the
lesson that is thought difficult and includes abstract concepts such as a mathematics lesson.
Experimental and control group students were randomly selected from the classroom for our
study.
During the study process, activities suitable for the behavioral curriculum were applied to the
experimental group by the classroom teacher and the control group was trained by the
researcher Zeynep İşmarcı for 30 days with two materials supporting the constructivist
curriculum and also making them play web-based games. Drung the study, the okulustik, eba
and morpa campus were used. It is a preparedness test related to the subject in the pre-tests
applied to the groups, and it is aimed to measure their academic success in the post-tests.
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During the research process, the pre-test and post-test data applied to the groups were
analyzed with the SPSS program, and the pre-test and post-test mean scores of "constructivist
teaching" and "behavioral teaching" were compared as a result of the tests. In the light of
these studies, a result has come out in favor of constructivist education.
According to these results; it was observed that students concretized the subjects more easily
and achieved permanent learning with supporting constructivist education via materials and
games, concretizing the concepts and taking active roles in the course. It was understood that
the acquisitions of prediction skill did not appeal to all students in terms of cognition and
students had difficulty in understanding the concepts and the outcomes were not suitable for
the education level of all students. The importance of using tools and materials suitable for the
acquisitions of the subjects has emerged.
Keywords: Activity Based Teaching, Mathematics Teaching Program, Prediction Skill in
Mathematics
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GELENEKSEL VE İNTERAKTİF EĞİTİMİN MATEMATİK DERSİNDE
SAATLER KONUSUNDA ETKİSİ
Şengül ÇAĞLAR PERÇİ
Orcid ID: 0000-0001-7913-1393
Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Orcid ID: 0000-0003-4108-7467
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
ÖZET
Eğitim insan hayatında gerçekleşen istendik davranış değişikliğidir. Bu açıdan insan öğrenme
sürecinde etkin bir rol üstlenmektedir. “John Dewey, yaparak yaşayarak öğrenme modelinin
eğitim alanında uygulanışının ilk öncüsü olmuştur. Dewey’e göre okul, çocukları yaşama
hazırlamaz, yaşamın birebir kendisidir. Eğitim, yaşam devam ettiği sürece devam eden bir
faaliyet olduğu için öğrenme de buna bağlı olarak yaparak yaşayarak olmalıdır. Yaparak
yaşayarak öğrenmede öğrenci, bilgiyi dışarıdan edilgen olarak almaz; bunun yerine bilgiyi
sorgular, araştırır ve anlamlandırır. Öğrencilerin bu şekilde bilgiyi yapılandırarak edindikleri
öğrenmeler onlar için daha önemlidir ve bu şekilde öğrenme sayesinde öğrencilerde bilginin
kalıcılığı artmaktadır.” (Yeşiltaş, 2007) Bu doğrultuda, konuların somutlaştırarak öğrenciye
öğretilmesi anlamlı öğrenme olması açısından önem arz etmektedir (Demirel, 2002).
Matematik dersinde, ilkokul öğrencilerinin anlamakta zorlandıkları ve kavram yanılgıları
olduğu düşünülen konu alanlarından bir tanesi de zamanı ölçmedir. Zaman, yaşananların peş
peşe oluşuna göre kişinin zihninde oluşturduğu ve olayların sürüp gideceği ardı ve arkası
olmayan soyut bir kavramdır (Sucu, 1996). Bu soyut kavramın somutlaştırılmış hali olarak
ortaya saat çıkmaktadır. İlkokul matematik programında saat ve zaman konuları, ilkokul 1.
sınıftan başlayıp her sene sarmal bir şekilde genişleyerek öğrencilere öğretilmeye çalışılır.
Saatin kaç olduğunu söylemek çocuklar için sanıldığı kadar basit olmayabilir.
Bu çalışmada geleneksel eğitim ile interaktif eğitimin üçüncü sınıf öğrencilerinin saatler
konusunu öğrenme düzeyleri arasındaki farkı gözleyip ön ve son test yoluyla bu farkı ortaya
koymayı amaçladık. Çalışmamıza problem durumunu belirleyerek başladık ve problemi
çözüme kavuşturacağını düşündüğümüz testler oluşturduk. Covid 19 sebebiyle deney ve
kontrol gruplarımızı yedişer kişilik oluşturduk.
Bu araştırmanın amacı, ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin zaman ölçme konusu ile ilgili bilgi
düzeylerini incelemek ve konuyu öğrenme ile ilgili yaşadıkları zorlukları ve varsa yanlış
öğrenmeleri tespit etmektedir. Çalışmanın örneklemini, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz
döneminde, Samsun ilinde bir devlet okulunda ilkokul üçüncü sınıfta okumakta olan toplam
14
öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmanın
deseni
tarama
deseni
olarak
belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından zaman ölçme konusundaki
saatleri okuma kazanımı ile ilgili olarak geliştirilen veri toplama aracıyla elde
edilmiştir. Hazırlanan veri toplama aracı belirtilen örneklemdeki öğrencilere 1 ders saati
süresince uygulanmıştır. Öğrencilerin ölçme aracındaki maddelere verdikleri cevaplar doğru,
yanlış olmaları ve boş bırakılma durumlarına göre değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde
edilen genel sonuçlara göre, öğrencilerin zaman kavramı ile ilgili karşılaştıkları güçlükler,
yanılgılar ve yanlış öğrenmelerin; öğleden önce ve öğleden sonra kavramlarının karıştırılması,
öğleden önce ve öğleden sonra kavramlarının farkının ayırt edilememesi, “Geçe” ve “Var”
kavramlarının ne olduğunun anlamlandırılamaması, “Geçe” ve “Var” kavramlarının
karıştırılması, saat gösterimlerinde yelkovan ilerletilirken akrebin ilerletilmemesi, akrebin
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saati, yelkovanın ise dakikayı gösterdiğinin bilinmemesidir. “Konuları küçük yaştaki
öğrenciler için soyutluktan kurtarmak, öğrencilerin bilgiyi nasıl kazandıklarını onlara
göstermek, bu şekilde onlara bilgiyi nasıl oluşturacaklarını öğretmek ve öğrenilenlerin
kalıcılığını artırmak için en uygun metodu seçmek önemlidir.” (Önder ve Ceran, 2012) Bu
doğrultuda hem geleneksel hem de interaktif eğitimin somut olan yanlarından faydalanmaya
çalıştık.
Bilginin kalıcılığı ve öğrenmenin kolaylığı açısından teknolojik materyallerin kullanılması
daha faydalıdır.
Yapılan interaktif eğitim neticesinde son test analizine göre bilgi düzeyinin geleneksel eğitim
uygulanmış olan gruba göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. İnteraktif eğitimle yapılan
çalışmada derse katılımın yüksek olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Saat, Zaman, Matematik, İnteraktif Eğitim

THE EFFECT OF TRADITIONAL AND INTERACTIVE EDUCATION ON HOURS
SUBJECT IN MATH CLASS
ABSTRACT
Education is the terminal behavioral change in human life. In this respect human take an
active role in the learning process. John Dewey was the first to pioneer the application of
learning by doing and undergoing model in the field of education. According to Dewey,
school does not prepare children for life, it is life itself. Since education is an activity that
continues as long as life continues, learning should therefore be done by doing and
undergoing. In learning by doing and undergoing, the student does not take the information
passively from outside; instead, it questions, researches and makes sense of information. The
learning that students acquire by structuring the information in this way is more important for
them, and thanks to this way, the permanence of the knowledge increases in the students.
(Yeşiltaş, 2007) In this direction, it is important to teach students by embodying the subjects
in terms of meaningful learning (Demirel, 2002).
In mathematics lesson, one of the subject areas that primary school students have difficulty
understanding and thought to have misconceptions is time measurement. Time is an ongoing
abstract concept that occurs in one's mind as a result of successive experiences. (Sucu, 1996).
The clock emerges as the embodiment of this abstract concept. In the primary school
mathematics program, the subjects of time and time are tried to be taught to students by
starting from the first grade of primary school and expanding helically every year. It may not
be that easy for children to tell what time it is.
In this study, we aimed to observe the difference between traditional education and interactive
education third grade students' lesson time learning levels and to reveal this difference with
pre and post tests. We started our study by determining the problem situation and we created
tests that we think will solve the problem. We formed our experiment and control groups of 7
people due to because of Covid 19.
The purpose of this study is to examine the knowledge level of primary school 3rd grade
students regarding time measurement and to determine the difficulties and, if any, mistakes in
learning the subject. The sample of the study consists of 14 students studying in the third
grade of primary school in a public school in Samsun in the fall semester of the 2020-2021
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academic year. The pattern of the research was determined as hatching pattern. The data of
the study were obtained by the data collection tool developed by the researchers for the gain
of reading hours in time measurement. The data collection tool prepared was applied to the
students in the specified sample for 1 course hour. The answers given by the students to the
items in the measurement tool were evaluated according to whether they are correct, wrong or
left blank. According to the general results obtained from the research, the difficulties,
mistakes and wrong learning that students encounter with the concept of time; confusing
afternoon and afternoon concepts, not being able to distinguish between afternoon and
afternoon concepts, not being able to understand the concepts of "past" and "to", not being
able to move the hour hand while moving the minute hand towards the hour indicator, not
being able to understand whether the hour hand shows the hour and whether the minute hand
indicates the minute. For younger students, it is important to choose the most appropriate
method to save them from abstraction, to show them how they have acquired knowledge, to
teach them how to create knowledge, and to choose the appropriate method to increase the
retention of what has been learned." (Önder & Ceran, 2012) In this direction, we tried to
benefit from the concrete aspects of both traditional and interactive education.
It is more beneficial to use technological materials for the permanence of information and
ease of learning.
As a result of the interactive training, it was determined that the level of knowledge was
higher than the traditional education group according to the posttest analysis. In the study
conducted with interactive education, it was observed that the participation in the lesson was
high.
Keywords: Clock, Time, Mathematics, Interactive Education
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HİKÂYE HARİTASI YÖNTEMİNİN İLKOKUL 3.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Yakup YENİCEKALE
Yıldız Teknik Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-6913-0474
ÖZET
Bu araştırmada hikâye haritası yönteminin ilkokul 3.sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama
becerisi üzerine etkisi olup olmadığını saptamak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda,
ilkokul 3.sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama beceri düzeyleri ile ilişkili olarak 10 alt
probleme cevap aranmıştır.
Araştırma 8’i deney,8’i kontrol grubu olmak üzere toplam 16 denek üzerinde son-test ölçümlü
desen ile sürdürülmüştür. Araştırmanın denekleri 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Ağrı İli,
Diyadin İlçesinde random olarak seçilen bir ilkokul 3.sınıf öğrencileridir.
Deney grubuna katılan öğrencilerle, daha önceden seçilen 6 hikâye, 3 hafta süreyle hikâye
haritası yöntemiyle işlenmiştir. Kontrol grubuna da aynı hikâyeler aynı günde aynı sürede
işlenmiştir. Deneysel çalışmanın sonunda hikâye haritası yönteminin, ilkokul 3.sınıf
öğrencilerinin okuduğunu anlama beceri düzeylerine etkisini anlamak için 10 alt probleme
cevap bulabilmek için her iki gruba da 10 soruluk bir sınav uygulanmıştır. Sınav sonucunda
elde edilen verilerden deney ve kontrol grubu öğrencilerinin okuduğunu anlama beceri
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını ölçmek için SPSS’te veriler analiz
edilmiştir. Araştırma sonucunda özet olarak şu bulgular elde edilmiştir.
1.

İlkokul 3.sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamada hikâye haritası yönteminin
geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

2. İlkokul 3.sınıf öğrencilerinin hikâye unsurlarını doğru olarak bulmada hikâye
haritası yönteminin geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hikâye Haritası, Okuduğunu Anlama, İlkokul.

THE EFFECT OF THE STORY MAPPING METHOD ON THE LEVELS OF
READING COMPREHENSION SKILLS OF 3rd GRADE PRIMARY SCHOOL
STUDENTS
ABSTRACT
This study aimed to state whether the story mapping method has an effect on the reading
comprehension skill of 3rd grade primary school students.For this purpose, solutions were
sought for 10 sub-problems related to the reading comprehension skill levels of 3rd grade
primary school students.
The study has been carried out with a posttest measurement design on a total of 16 subjects, 8
of which were experimental and 8 were in the control group. The subjects of the study are
randomly selected among 3rd grade students of a Primary School in 2020-2021 academic year
in Diyadin, Ağrı.
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Previously selected six stories have been read with the story mapping method for 3 weeks by
the students participating in the experimental group. In control group, the same stories have
been read on the same day in the same time. At the end of the experimental study, an exam
with ten questions was applied to both groups in order to understand the effect of the story
map method on the reading comprehension skill levels of 3rd grade primary school students
and to find solutions to 10 sub-problems. The data obtained as a result of the exam were
analyzed in SPSS to measure whether there is a significant relationship between the reading
comprehension skill levels of the experimental and control group students.
As a result of the research, the following findings were obtained.
1. It has been concluded that the story mapping method is more effective than
the traditional method in understanding what 3rd grade primary school students read.
2. It has been concluded that the story map method is more effective than the
traditional method in finding the story elements correctly by the third grade primary school
students.
Keywords: Story Mapping, Readıng Comprehension, Prımary School.
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TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUN
İZLEME ÇALIŞMASI
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Orcid ID: 0000-0003-2424-5937
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Doç.Dr. Erdal KÜÇÜKER
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Orcid ID: 0000-0001-6040-0848
ÖZET
Bu araştırma ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunlarının lisansüstü
eğitim, istihdam ve gelir durumlarına ilişkin bazı değişkenler bakımından incelenmesi
amaçlanmaktadır. 2019 yılında 20. yılını tamamlayan Tokat Gaziosmanpaşa Eğitim
Fakültesi’ne ilişkin bu süreçle ilgili mezun değerlendirmeleri doğrultusunda var olan durumun
ortaya konulması ve gelecekte verilecek kararlara yön verme noktasında bu araştırmanın
yapılması gerekli görülmüştür. Yükseköğretime ilişkin yapılan değerlendirmelerde mezunlara
ilişkin değişkenler üzerinden yapılan incelemeler oldukça önemli görülmektedir.
Araştırmanın modeli betimsel tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2006-2019
yılları arasında Eğitim Fakültesinin dokuz farklı programından mezun olan, %66.8’i kadın,
%33,2’si erkek, %76.9’u evli, %23,1 bekâr olmak üzere toplam 247 mezun öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri çevirim içi ortamda (“Google Documents”) uygulanan
"Mezun İzleme Anketi" ile elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre mezun öğrencilerden
dördünün tezsiz yüksek lisans, 27 mezunun ise tezli yüksek lisans eğitimi aldığı
belirlenmiştir. Katılımcıların istihdam durumları incelendiğinde %74,9’u mezun olduktan
sonra bir işte çalıştığını belirtmiştir. Hiç çalışmadığını belirten mezunlar ise grubun
%25,1’ini oluştururken, bu mezunların çoğunlukla 2018 ve 2019 yıllarında mezun olduğu
görülmektedir. Mezunların en çok %30,4 ile merkezi sınav, %12,1 ile akrabalık, arkadaşlık ve
diğer toplumsal ilişkiler ile iş buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bir işte çalıştığını belirten
mezunların %91,89’u işlerinin öğrenim gördükleri alanla ilgili olduğunu belirtmiştir. Halen
bir işte çalışan mezunların aylık net gelir ortalamaları 3440 TL olarak belirlenmiştir.
Mezunların yalnızca %8,5’i mezunlar derneği kurulursa üye olmayacağını, %4,5’i ise yılda
bir mezunlar için yapılacak bir etkinliğe katılmayacağını belirtmektedir. Elde edilen bulgulara
göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunlarının istihdam durumlarının
yüksek, özellikle öğrenim gördükleri alanla ilgili bir işte çalıştıkları, iş bulma yolları
incelendiğinde belirgin bir yol olmadığı oldukça çeşitli yollarla iş buldukları sonucuna
ulaşılmıştır. Bununla birlikte aylık kişisel net gelir düzeylerinin oldukça düşük olduğu
belirlenmiştir. Mezunlar, genel olarak mezunlar olarak yapılacak bir etkinliğe veya kurulacak
bir derneğe katılmak istediklerini belirtmiştir. Elde edilen bu sonuçların yapılacak gerekli
düzenlemeler ve iyileştirmeler noktasında yol gösterici bir rol oynayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Mezun izleme,
Çıktıların Değerlendirilmesi
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TOKAT GAZIOSMANPASA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION ALUMNI
TRACKING RESEARCH
ABSTRACT
The study aims to analyze Tokat Gaziosmanpasa University Faculty of Education alumni
tracking in terms of education, employment, and income. The study is significant because the
faculty has completed its 20th year in 2019 and analyzed the current alumni situation for 20
years will guide the future. Higher education evaluations offer alumni tracking system studies
based on different variables. The current study was designed as a descriptive survey method.
The study was conducted with 247 who graduated from faculty of education at nine different
programs between 2006 and 2019 (66.8% female, 33.2% male, 76.9% married, and 23.1%
single person). Google Forms gathered the data. The questionnaire was sent online via the
university mail system and social media account. According to the data analysis, the 27
graduated students got an MS degree with a thesis, and four graduated students got an MS
degree without a thesis. The study result shows that 74.9% of graduates work, and 25.1% do
not work who usually graduated in 2018 and 2019. Graduates working find their jobs by
30.4% central exam, 12.1% relative, friend, and other social contacts. Most of the graduates
(91.89%) work in a job which is related to their profession. The average income of the
graduates is 3440 TL. The study result presents that 8.5% of graduates do not accept
participation in an alumni association, and 4.5% participate in alumni activity once a year. In
light of the study result, the graduates of Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of
Education's employment status is high, most of them study in their professional area, and they
do not have a regular path to find a job. They do not have a high income. Additionally, most
of the graduates would like to participate in an alumni association and alumni activities. The
study result could be a guide to rearrangement and rehabilitation for the future.
Keywords: Tokat Gaziosmanpasa University Faculty of Education, alumni tracking,
evaluation of outcomes.
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MARDİN ARTUKLU MİMARİSİNDE YAPI-TAÇ KAPI İLİŞKİSİ
Mervan YAVUZ
Sanat Tarihi Uzmanı, Midyat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü / KUDEB
Orcid ID: 0000-0002-9579-3335

ÖZET
Hasankeyf, Harput ve Mardin’de üç kol halinde kurulmuş Artukluların en uzun ömürlü olanı
Mardin koludur. 1106 tarihinde, Artuk Bey’in oğullarından Necmeddin İlgazi tarafından
kurulan ve yüksek refah seviyesine ulaşan Mardin Artuklu Devleti’nin son hükümdarı
Şahabeddin (Melik Salih) Ahmed, Karakoyunlu Kara Yusuf ile Musul’u kendisine vermesi
şartı ile Mardin’i teslim etme konusunda anlaşmıştır. Ancak anlaşmadan kısa bir süre sonra
Artuklu hükümdarı Şahabeddin (Melik Salih) Ahmed’in vefat etmiş olması anlaşmayı
geçersiz kılmıştır. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mardin Artukluları herhangi bir
çarpışma olmadan teslim olmuş ve 1409 tarihinde Mardin Artuklu Devleti yıkılmıştır.
Hâkim oldukları topraklarda çok sayıda eser bırakan Mardin Artukluları, yapmış oldukları
eserlerde kendilerinden önce kurulmuş devletlerden ve çağdaşlarından etkilendikleri gibi
çağdaşlarına ve sonrasında kurulmuş olan devletlere de esin kaynağı olmuşlardır. Artuklu
mimarisinde herkes tarafından algılanabilecek en belirgin özellik, kireç taşı (kalker)
rezervinin fazla olduğu Mardin’de taşın ustalıkla kullanılması olarak gösterilebilir. Artuklu
mimarisini konu edinmiş birçok araştırma olmasına karşın, Mardin Artuklularının inşa ettiği
cami ve medreselerin taç kapılarını kapsamlı bir biçimde ele alan sadece bir çalışma
bulunmaktadır (Y. Mervan. (2020). Mardin Artuklu Cami ve Medreselerinde Taç Kapılar.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bu kapsamda incelenen cami ve medrese mimarisinde
karşımıza çıkan taç kapı formları Mardin Artuklularının mimarisini özetler niteliktedir.
Yüzyıllara göre değişen taç kapı form ve bezemeleri, yapıların işlevlerine göre bazı
farklılıklar arz etmektedir. Mardin Artuklularının inşa ettiği cami ve medrese taç kapıları,
form ve süsleme ögeleri ile bağlı bulundukları yapılarla doğru orantılıdır. Artuklu
kervansarayları hakkında bazı kitabi bilgiler dışında net bilgi bulunmamaktadır. Günümüze
ulaşmış hamam yapılarının ise girişleri taç kapı niteliğinde olmadığından dolayı bu iki yapı
türü ile ilgili konu kapsamında herhangi bir değerlendirmede bulunmak mümkün değildir.
Mardin Artuklu cami ve medrese taç kapıları arasındaki farklılıklar yapı-taç kapı ilişkisini
tespit edebilme açısından son derece önemlidir. Döneminde özgün eserler ortaya koyan
Mardin Artuklu Devleti’nin, çağdaşlarını ve daha önceki medeniyetleri örnek aldıkları açıktır
ancak taç kapı mimarisine alışılmışın dışında bazı yenilikler de getirmiş oldukları ve Anadolu
Selçuklu Sanatı’na yepyeni bir bakış açısı kazandırdıkları ifade edilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mardin, Artuklu, Mimari, Taç kapı
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THE RELATIONSHIP OF BUILDING AND CROWN DOOR IN MARDIN
ARTUKIDS ARCHITECTURE
ABSTRACT
Mardin branch is the longest-lasting branch of the Artukids established in Hasankeyf, Harput
and Mardin as three branches. In 1106, Şahabeddin (Melik Salih) Ahmed, the last ruler of the
Mardin Artukids State which was founded by Necmeddin İlgazi who one of the sons of Artuk
Bey, and reached a high level of prosperity agreed with Karakoyunlu Kara Yusuf on the
condition that he would surrender Mosul to him. However, shortly after the agreement, the
death of the Artukids Ruler Şahabeddin (Melik Salih) Ahmed invalidated this agreement.
After these event, Mardin Artukids people surrendered without any clash and Mardin
Artukids State collapsed in 1409.
The Mardin Artukids, who left many works in the lands they dominate, were influenced by
the states established before them and their contemporaries. As well as they inspired their
contemporaries and the states established after them. The most prominent feature that can be
perceived by everyone in Artukids architecture can be shown as the mastery of stone in
Mardin, where limestone reserves are high. Although there are many studies on Artukids
architecture, there is only one study that comprehensively deals with the crown gates of
mosques and madrasahs which built by Mardin Artukids. (Y. Mervan. (2020). Crown Gates in
Mardin Artukids Mosques and Madrasas. Eskişehir Anadolu University Institute of Social
Sciences / Art History Department. Unpublished Master's Thesis). In this context, the crown
gates forms that we encounter in the mosque and madrasah architecture summarize the
architecture of the Mardin Artukids.
The form and decorations of the crown gates, which have changed over the centuries, vary
according to the functions of the buildings. The crown Gates of mosque and madrasah that
built by the Mardin Artukids are directly proportional to the buildings which they are
connected to with their form and decoration elements. There is no clear information about
Artukids caravanserais, except for some inscriptions. Because of the entrances of the
hammam structures that have survived to the present day do not qualify as a crown gate, so it
is not possible to make any evaluation regarding these two types of buildings. The differences
between Mardin Artukids mosque and madrasah crown gates are extremely important in
terms of determining the relationship between the building and the crown door. It is clear that
the Mardin Artukids State, which produced unique works in its period, took its
contemporaries and previous civilizations as an example, but it can be stated that they brought
some unusual innovations to the crown gate architecture and gave a new perspective to the
Anatolian Seljuk Art.
Keywords: Mardin, Artukids, Architecture, Crown Gate
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HOLLYWOOD VE TÜRK SİNEMASINDA BEDENSEL ENGELLİLİK
TEMSİLLERİ
Arş. Gör. İremcan GÜNGÖR
Kocaeli Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-4551-8909
ÖZET
Engellilik kavramı ve olgusu ana hatlarıyla ele alındığında, muhtelif fiziksel veya zihinsel
yetilerin kaybı ya da yoksunluğu olarak tanımlanabilir. Tarihsel süreçte engelli bireylerin var
olmadığı hiçbir toplum yoktur, ancak engelliliğe bakış açısında özellikle de dışlama ve
ötekileştirme bağlamındaki perspektif insanlığın tarihsel sürecinde bütün toplumsal yapıları
kapsayıcı bir düşünce biçimi değildir. Modern öncesi süreçte engellilik durumu toplum
dışında yer almaz ve ötekileştirilmez. Değerleri, olguları, normal anormal kriterlerine göre
kategorize etmek, modernitenin ve modernizmin bir sonucudur. Günümüzde ötekileştirmenin
modernizmin bir sonucu olarak net bir biçimde görüldüğünü söylemek mümkündür. Diğer
işlevlerinin yanında, kitle iletişim araçları toplumsal bağlamı yansıtan bir araç olduğundan;
toplumsal alandaki olgular ve bu olgularla ilintili kavramlar kitle iletişim araçlarının tüm
mecralarında temsil edilir. Söz konusu mecralar içerisinde böyle bir temsilin net bir biçimde
gözlemlenebileceği araçlardan biri de sinemadır. Bu nedenle çalışmada, engellilik olgusunun
kitle iletişim araçları içinde nasıl temsil edildiğini analiz etmek amacıyla sinema seçilmiştir.
Ancak bu noktada belirtmek gerekir ki engellilik kapsamı çok geniş bir kavram ve olgu
olduğundan bu çalışma, sinemada temsil bağlamında fiziksel engellilik ile sınırlandırılmıştır.
Öncelikle sinemada engelli kalıpyargıları tespit edilmiştir, ardından iyi temsiller ve kötü
temsiller ana başlıkları altında, engellilik durumunun sinema aracılığıyla nasıl temsil edildiği
analiz edilmiştir. Örneklem olarak seçilen filmler ise popüler Hollywood ve Türk filmlerinden
seçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: engellilik, fiziksel engellilik, temsil, sinemada temsil

REPRESENTATIONS OF PHYSICAL DISABILITY IN HOLLYWOOD AND
TURKISH CINEMA
SUMMARY
When the concept and phenomenon of disability is outlined, it can be defined as the loss or
deprivation of various physical or mental abilities. In the historical course, there is no society
in which people with disabilities do not exist, but the perspective on disability, especially in
the context of exclusion and marginalization, is not a way of thinking that includes all social
structures in the historical process of humanity. In the pre-modern period, disabled individuals
have not been excluded from the society or marginalized. Categorizing values, facts according
to normal abnormal criteria is the result of modernity and modernism. Nowadays, it is
possible to say that marginalization is clearly seen as a result of modernism. Besides their
other functions, mass media is a tool that reflects the social context; The facts in the social
sphere and the concepts related to these phenomena are represented in all branches of mass
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media. Cinema is one of the branches by which such a representation can be clearly observed
within mass media. For this reason, cinema was chosen in this study to analyze how disability
is represented in mass media. However, it should be noted that since disability is a very broad
concept and phenomenon, the focus of this study is limited with physical disability in the
context of representation in cinema. At first, disability stereotypes are identified in cinema,
then, under the main headings of good representations and bad representations, how the
disability is represented through cinema has been analyzed. The films chosen as samples were
selected from popular Hollywood and Turkish movies.
Keywords: disability, physical diability, representation, representation in cinema
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TÜRK SİNEMA VE TELEVİZYON FİLMLERİNDEKİ KARAKTERLERİN
MİTOLOJİK KÖKENLERİ
Doç. Dr. Mehmet ARSLANTEPE
Kocaeli Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0001-6045-6382

ÖZET
Mitolojik karakterler yüzlerce yıldır devamlılıklarını korumaktadırlar. Yüzlerce yıldır
unutulmamışlardır. Söz konusu karakterler modern mitoloji olarak da isimlendirebileceğimiz
sinemada varlıklarını devam ettirmektedirler. Bu çalışmada mitolojik karakterlerin sinema ve
televizyon filmlerinde kendilerini gösterdiği ileri sürülerek Türk sinemasındaki erkek ve
kadın arketiplerinin kökeni araştırılmaktadır. Türk sinemasının özellikle Yeşilçam döneminde
kalıplaşan rollerin kökenini mitolojik karakterlerin oluşturduğu bu çalışmada ileri
sürülmektedir. Mitolojik karakterler insanlık tarihinde kuşaklardan kuşaklara aktarılarak
arketip denilen şablonlara dönüşmüşlerdir. İnsanlar tarafından isimleriyle anılmasalar bile
davranış özellikleri ve karakterleri ile kolayca tanınabilmektedirler. Kolay tanındıkları için
sinema ve televizyon anlatıları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Böylece film öyküsündeki
karakter hakkında kolay bir şekilde izleyiciye bilgi verilebilmektedir. Mitoloji günümüz
anlatıları için çağdaşlaşarak sinemada devam etmektedir. Sadece roller değil, sinema
oyuncularına da mitolojik işlevler yüklenmektedir. Oyuncular da seyirci için birer mitelojik
karaktere dönüşmektedir. Öykü ve senaryo yazarları tarafından arketipler bilinçli olarak
kullanılmaktadır. Bu çalışmada günümüz film ve televizyon karakterlerinin temellerinin
mitolojik karakterlerde ve öykülerde bulunduğu iddia edilmektedir. Çalışmada Türk sineması
ve Türk televizyon dizilerindeki kadın ve erkek arketipleri ele alınmaktadır. Bu arketiplerin
mitolojik karakterlerle olan bağları kurulmaktadır. Arketiplerin kullanılmasıyla sinema ve
televizyon filmlerin ilgi çekici ve anlaşılır olması sağlanmaktadır. Günümüz sineması ve
televizyon anlatıları söz konusu mitolojik karakterleri öykülerin anlatımlarına açıklık
kazandırmak ve öykülerin izleyiciler tarafından yabancı bulunmaması amacıyla
kullanmaktadır. Bu çalışmada öncelikle arketip kavramı üzerinde durulmakta, önemli
mitolojik karakterler tanıtılmakta ve bu karakterlerin Türk sineması ve televizyon
dizilerindeki görünümleri tartışılmaktadır. Gerçekte, popüler anlatılardaki kurgusal
karakterlerin çeşitliliği çok fazla değildir. Bu karakterlerin yapıları da yeni değildir. Mitolojik
karakterler günümüzün gerektirdiği çağdaşlaşmayla birlikte sinema filmlerinde ve televizyon
dizilerinde hayat bulmaktadırlar. Defalarca tekrarlanmalarına rağmen eskimemektedirler.
Popüler kültür yenilikler ve farklı seçenekler sunmamakta, alışılmış olanı ve bilineni yeniden
üretmektedir.
Anahtar Kelimeler: mitoloji, sinema, karakter
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MYTHOLOGICAL ORIGINS OF CHARACTERS IN TURKISH CINEMA AND
TELEVISION FILMS
SUMMARY
Mythological characters have preserved their continuity for hundreds of years. They have not
been forgotten for hundreds of years. The characters in question continue their existence in
the cinema, which we can also call modern mythology. In this study, the origin of male and
female archetypes in Turkish cinema is investigated by claiming that mythological characters
show themselves in cinema and television films. In this study, it is suggested that the roots of
the roles that became molded in Turkish cinema, especially in the Yeşilçam period, were
formed by mythological characters. Mythological characters have been transferred from
generation to generation in human history and transformed into templates called archetypes.
Even if they are not named by people, they can be easily recognized by their behavioral
characteristics and character. Because they are easily recognized, they are frequently used by
cinema and television narratives. Thus, information about the character in the movie story can
be easily given to the audience. Mythology continues in cinema, modernizing for today's
narratives. Not only roles, but also movie actors are loaded with mythological functions. The
actors also turn into mythical characters for the audience. Archetypes are used deliberately by
story and screenwriters. In this study, it is claimed that the foundations of today's film and
television characters are found in mythological characters and stories. In this study, female
and male archetypes in Turkish cinema and Turkish television series are discussed. These
archetypes are connected with mythological characters. The use of archetypes ensures that
cinema and television films are interesting and understandable. Today's cinema and television
narratives use these mythological characters in order to clarify the narration of the stories and
to prevent the stories from being strangers to the audience. In this study, first of all, the
concept of archetype is emphasized, important mythological characters are introduced and
their appearances in Turkish cinema and television series are discussed. In reality, the variety
of fictional characters in popular narratives is not so great. The structures of these characters
are not new either. Mythological characters come to life in movies and television series with
the modernization required by today. Despite being repeated over and over, they do not get
old. Popular culture does not offer innovations and different options, but reproduces the usual
and the known.
Keywords: mythology, cinema, character
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SİNEMA SANATI VE RUDOLPH ARNHEİM
Dr. Öğr. Üyesi Elif NUYAN
Bursa Uludağ Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-0560-7085
ÖZET
Sinema ilk ortaya çıktığı günden itibaren, zihnimizi uyararak kendimizi ve dünyayı yeni bir
gözle görmemizi sağladı. 19. yüzyılın sonundan, günümüze ve hatta gelecekte dünyayı
değiştiren, dönüştüren bir etkiye sahip oldu. Bugün, sinema sanatından söz edilirken,
sinemanın bir sanat formu olarak sorgulanmaksızın benimsendiğini görmekteyiz. Popüler
sinema festivallerinde, akademik sempozyumlarda film eleştirileri, yönetmen eleştirileri
yapılmakta, sinema sanatına ait unsurlar, farklı açılardan enine boyuna tartışılmaktadır. Fakat
sinemanın bir sanat olarak yaygın kabulü günümüzde her ne kadar tartışmalı görünmese de,
durum hep böyle değildi. Sinema diğer sanatlardan farklı olarak, bir sanat formu olarak Rus
düşünür ve dilbilimci Roman Jakobson’ın da belirttiği gibi yeterliliğini ispatlamak zorunda
kalan tek sanat formu olmuştur. Sinemanın neliği sorunu felsefi bir sorun olarak aktif bir
biçimde tartışılmaya devam edilmektedir. Sinema felsefesi, felsefenin bir alt disiplini olarak
kabul edilmektedir. Deleuze, Badiou gibi çağdaş filozoflar onlarca yıldır sinema üzerine
düşünmektedir. Fakat sinemanın neliği üzerine tartışan ilk kuramcılar, sinemanın ciddiye
alınmadığı özellikle aristokrat sınıf tarafından avam bir panayır eğlencesi olarak görüldüğü
dönemde dahi onların sinemanın neliği, potansiyelleri ve etkileri üzerine öngörülü bir
biçimde tartışmaktaydılar. İnsanlık tarihinde yeni bir fenomen olarak beliren sinemayı
anlamak üzerine yapılan ilk tartışmalar onun sanatsal statüsü ile ilgili olmuştur. Sinemayı bir
sanat dalı olarak gören ve onun estetik sınırlarını belirleme üzerine çalışan en önemli kuramcı,
Rudolph Arnheim olmuştur. Sanat Olarak Sinema adlı eserinde Alman algı psikoloğu, sanat
ve film kuramcısı Arnheim, fotoğraf ve filmin yalnızca mekanik yeniden üretimler olduğunu,
bu yüzden sanat olarak sayılamayacağı düşüncesine karşı çıkar. (s.15) Filme sanatsal olma
niteliğini sağlayan şeyin ne olduğu sorusunu soran Arnheim, bu soruyu yanıtlarken, filmin
temel öğelerini inceleyip, bunların “gerçeklikte” algıladıklarımızla denk düşüp düşmediğini
karşılaştırarak iki görüntü türünün temelde birbirinden ne kadar farklı olduğunu gösterme
çabası içerisinde olmuştur. Arnheim’ın ufuk açıcı çalışmaları, sonraki yıllarda sinemanın
algılanış biçimine yönelik verimli tartışmaları beraberinde getirmiştir. Arnheim’ın sinema
kuramı, sinema hakkında bir bilinç kazandırarak, hali hazırda yaşamınızın önemli bir parçası
olan sinema üzerine bizi düşünmeye davet ediyor.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Arnheim, Sanat
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SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA TUTUMLARININ
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DİNÇ
Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Orcid ID: 0000-0003-0441-3673
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Iğdır Üniversitesi Spor Bilimi Öğrencileri’nin sosyal medya
tutumlarını incelemektir. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma
grubunu; Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksekokulu’nda öğrenim gören toplam (153
kadın, 142 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verilerini toplamak için Şahin, (2018)
tarafından geliştirilen sosyal medya bağımlılığı ölçeği ile araştırmacılar tarafından oluşturulan
“Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Sosyal medya bağımlılı ölçeği 5’li likert tipi bir ölçektir.
Verilerin çözümlenmesinde SPSS-23 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir
dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmıştır.
Bunun sonucunda, verilerin normal dağılıma sahip olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizinde
bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve tanımlayıcı istatistik analizi
uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilmiştir.
Araştırma sonucunda spor bilimleri öğrencilerinin sosya medya alt boyutları ile cinsiyet
değişkeni arasında anlamlı bir sonuç olmadıgı tespit edilirken bölüm ve akıllı telefon
kullanma süreleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.05).
Anahtar Kelimeler: Spor, Sosyal medya, spor bilimi öğrencileri
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the social media attitudes of Iğdır University Sports
Science Students. Descriptive method was used in the research. The research group of the
study has been formed a total of (153 females, 142 males) students schooled at Igdır
University Department of Physical Education and Sports College. As data collection tools, "
Social Media Addiction Scale", which was developed and the validity and reliability of which
was performed by Sahin (2018) and "Personal Information Form" developed by the researcher
of the study were used. Social media addiction scale is a 5-point Likert type scale. SPSS-23
package program was used for data analysis. The skewness and kurtosis values have been
examined to find out whether the data had a normal distribution. As a result, it has been
determined that the data had a normal distribution. Independent samples t test, one-way
analysis of variance (ANOVA) and descriptive statistical analysis were conducted to analyze
the data. The significance level was accepted as p<0.05 in the evaluation of the data. As a
result of the research, it was determined that there was no significant result between the social
media sub-dimensions of sports science students and the gender variable, while significant
differences were found between the episode and the time of using smartphones.
Keywords: Sports, Social media addiction, sports science students

www.artuklukongresi.org

167

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

GRAFİTİNİN KAMUSAL ALANDAN(SOKAKTAN) SERGİ ALANLARINA
KAYMASI YAKLAŞIMI
Merve ÖZKAYA
İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Tasarım Bölümü
Orcid ID: 0000-0002-9734-3098
Dr. Öğr. Üyesi Nursan KORUCU TAŞOVA
İstanbul Aydın Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-5308-4506
ÖZET
Grafiti sokakta ortaya çıkan ve özgürce kendini ifade etme amacıyla uygulanmakta olan bir
sanat dalıdır. Kamusal alanda uygulanmaya başladığından beri yasal yaptırımları olan bir suç
halini almıştır. Günümüzde sergi alanlarında sergilenmesi grafiti için köklü bir değişiklik
olmuştur. Bu değişimin grafitiyi kısıtlayıcı yönü birçok sanatçı tarafından hoş
karşılanmamaktadır. Bunun yanı sıra kimi sanatçılar ise sergilerde yer almayı geliştirici olarak
görmektedir. Günümüzde grafitinin kamusal alanda mı yoksa sergi mekanlarında mı olması
gerektiği tartışılması gereken bir problem haline gelmiştir.
Bu tez çalışmasına özgün değer katacak olan en önemli husus grafitinin daha önce araştırma
yapılmamış olan Grafitinin kamusal alandan(sokaktan) sergi alanlarına kaymasını incelenecek
olmasıdır. Araştırmanın seçilmiş olma nedeni; günümüze kadar sokakta varlığını sürdürmüş
olan grafitinin günümüzde de özel sergi alanları yerine kendisini sokakta da var edebileceğini
ortaya koymaktır. Bu çalışma, grafitinin sergilemedeki yerini ve sanatçılar ile sergi
küratörlerinin görüşlerini ortaya koyarak bu konuda bir sonuca ulaşmayı hedeflemiştir.
Araştırmanın örneklemini tesadüfi yöntemle seçilen küratörler ve grafiti sanatçıları
oluşturmaktadırlar. Örnekleme dahil olan kişiler ile yapılan görüşmeler sonucunda, grafitinin
sergi mekanlarında mı sokaklarda mı devam etmesi gerektiği konusunda veriler toplanacaktır.
Bu araştırmanın amacına hizmet edecek şekilde kaynak taraması yapılacak ve ardından gelen
nitel yöntem kullanılacaktır. Bu bağlamda “literatür taraması”, “nitel araştırma”, “görülme
(mülakat) tekniği” aşamaları olmak üzere üç basamak üzerine bina edilecektir.
Araştırma sürecinde öncelikle literatür taraması yapılacaktır. Nitel araştırma yöntemiyle
verilerin toplanması planlanmaktadır. Toplanacak olan veriler, gerekli bilimsel yöntemlerle
analiz edilecektir. Araştırmanın evrenini grafiti sanatçıları oluşturacaktır. Ancak zaman, süre
ve veri toplama sınırlılıklarından dolayı araştırmanın örneklemini, İstanbul içerisindeki
küratör ve sanatçılar tarafından grafiti ve kamusal-özel alanda sergileme hakkında alınan
görüşler oluşturmaktadır. Araştırma; İstanbul il sınırları içerisinde yer alan özel sergilerin
nasıl grafitiyi sahiplenme evresine geldiği ve grafiti sanatçılarının bu duruma karşı
tutumlarına ait vaka analizini, sektör içerisinde bulunan sergi küratörleri ve grafiti
sanatçılarının görüşlerini ve çeşitli literatür taramalarını harmanlayarak ortaya koyacaktır.
Toplanacak bulgular çerçevesinde, grafitinin kamusal alandan(sokaktan) sergi alanlarına
kaymasının geliştirici mi, sınırlayıcı mı olduğu hakkında tartışılmış olunacaktır. Röportajlar
grafiti sanatçıları ve sergi küratörleri için ayrı şekilde hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular
grafitinin sergi alanlarına kaymasının olumlu mu olumsuz mu tepkilere yol açtığını ortaya
koyacaktır. Bu veriler grafitinin sergileme mekanı olarak nerede bulunması gerektiğine
ulaşacaktır. Çalışmada grafitinin ne alanda desteğe ihtiyaç duyduğunu analiz edecektir. Bu
incelemeler grafitinin ileriki dönemde sergileme alanındaki gelişimi açısından önemli bir yere
sahiptir. Bu sanatın doğru alanda desteklenebilmesi için kılavuz olacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Grafiti, Grafiti ve Sergileme, Kamusal alan, Grafiti ve Kamusal Alan,
Grafiti ve Sokak

THE APPROACH THAT GRAFFITI SHIFTS FROM PUBLIC AREAS(STREETS)
TO EXHIBITION HALLS

ABSTRACT
Graffiti is an art branch that appears on the street and is practiced to express itself freely.
Since its introduction in the public sphere, it has become a legally sanctioned crime. Its
display in exhibition areas today has been a radical change for graffiti. The restrictive aspect
of this change on graffiti is not welcomed by many artists. In addition, some artists consider
participating in exhibitions as developers. Nowadays, it has become a question that should be
discussed whether graffiti should be in public or exhibition spaces.
The most important thing that will add original value to this thesis is that the graphite's shift
from the public space (street) to the exhibition areas will be examined. The reason why the
research was chosen; It is to demonstrate that graffiti, which has survived on the street until
today, can still exist in the street instead of special exhibition areas. This study aims to reach a
conclusion by revealing the place of graffiti in the exhibition and the views of the artists and
exhibition curators. The curators and graffiti artists selected randomly are the sample of the
research. As a result of the interviews with the people included in the sample, data will be
collected on whether graffiti should continue in the exhibition spaces or on the streets.
Literature review will be made to serve the purpose of this research and the qualitative
method that follows will be used. In this context, it will be built on three steps: "literature
review", "qualitative research", "seeing (interview) technique".
During the research process, firstly, a literature review will be made. It is planned to collect
data with qualitative research method. The data to be collected will be analyzed with the
necessary scientific methods. Graffiti artists will form the universe of the research. However,
due to the limitations of time, duration and data collection, the sample of the study consists of
the opinions taken by the curators and artists in Istanbul about the exhibition of graffiti and in
the public-private space. Research; It will reveal how the special exhibitions within the
provincial borders of Istanbul have come to the stage of embracing graffiti and the case
analysis of the graffiti artists' attitudes towards this situation by blending the views of the
exhibition curators and graffiti artists in the sector and various literature reviews. Within the
framework of the findings to be collected, it will be discussed whether the shift of graffiti
from the public space (from the street) to the exhibition areas is enhancing or restrictive.
Interviews have been prepared separately for graffiti artists and exhibition curators. The
questions prepared will reveal whether the graffiti's shift to the exhibition areas causes
positive or negative reactions.This data will reach where graffiti should be found as an
Exhibition Place. In the study, it will analyze in what area graphite needs support. These
investigations have an important place in the future development of graffiti in the exhibition
area. This will be the guide to support the art in the right area.
Keywords: Graffiti, Graffiti and Exhibition, Public Space, Graffiti and Public space, Graffiti
and Street.
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THE RESEARCH STUDY OF THE PROPHET'S METHODS AND TECHNIQUES
USED IN INTERFAITH DIALOGUE
Rehana KANWAL
Department of Islamic Studies, National College of Business Administration and Economics
Lahore, Pakistan
ABSTRACT
Today's global crisis is affecting the world in religious, social, political and economic ways,
which lead to unhealthy hatred and depression among the nations. That is why Interfaith
Dialogue is being considered as one of the biggest needs of the world.
Today the world has become a Global Village. In any country the events that happen not only
give awareness but they also give birth to positive or negative opinions and behaviour about
different religions. Thus, the need for such efforts that can reduce the difficulties found in this
world by establishing positive contacts through interfaith dialogue has increased.
Islam's philosophy is totally realistic in opening the door to interfaith dialogue. It accepts
ideological differences. The tolerance policy can only be created when you show respect for
others’ ideas and accept the differences. In this regard, we can receive guidance from the rules
and regulations set up by Islam and the life of our Prophet (peace and blessings of Allah be
upon him). The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) established a community
in Madina in which the people became just humans by getting beyond all the ideological,
doctrinal, lingual and national prejudices.
During the lifetime of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) the people
belonging to three main religions were settled in Medina. However, there was a sense of
peace, security and mutual respect. It was because he conducted dialogues with the Muslims,
the Christians and the Jews. His words and actions emphasized upon tolerance and affability
to all human beings. The first ever written text on human rights, the Constitution of Medina,
the political and social agreements between different nations, rights for minorities and
establishment of durable peace, all of them are manifestations of interfaith dialogues. Thus,
the main reason for the popularity of Islam as a religion was dialogue.
In this article, the methods and techniques used by our Prophet (peace and blessings of Allah
be upon him) in interfaith dialogue will be discussed under the following headings:






The importance of interfaith dialogue
The objectives of interfaith dialogue and methodology of our Prophet (peace and
blessings of Allah be upon him)
The principles of interfaith dialogue in the light of the life of the Prophet (peace and
blessings of Allah be upon him)
Interfaith dialogue: tolerance and harmony
Social and cultural need for Dialogue

Keywords: Interfaith Dialogue, the Prophet’s (peace and blessings of Allah be upon him)
biography, methodology, harmony.
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TERRORISM IN MODERN TIMES AND ITS SOLUTION
IN THE LIGHT OF SEERAT NABVI (P.B.U.H)
Rehana KANWAL
Department of Islamic Studies, National College of Business Administration and Economics
Lahore, Pakistan

ABSTRACT
The brutal wave of terrorism in modern times has made the Muslim Ummah in general and
Pakistan in particular notorious. Issues like unfair treatment of Muslims, double standards of
super powers and long-term aggression to eliminate extremism in various countries are the
fundamental causes of terrorism. Armed terrorist attack, mass shooting, suicide attacks on
peaceful human populations, bombing on shrines, educational institutions, markets and
government buildings around the world has become a daily routine. Islam is a religion of
peace, security and love. According to its teachings, a Muslim is a man in whose hands the
life and property of all human beings, Muslim or non-Muslim, is safe. Qisas and Diyat for
Muslim and non-Muslim citizens were declared as equal by the Holy Prophet (peace and
blessings of Allah be upon him). The non-Muslims citizens of a Muslim society, their
ambassadors and their places of worship were given full protection. Thus, whatever excuses
the rebels, the evil and the oppressors devise in order to justify their wrongdoings, they have
nothing to do with Islamic teachings. It is important that the whole nation and the entire world
should be made aware of the issue of terrorism and the stance of Islam regarding this matter
should be made clear.This article covers the background of global terrorism, the causes of
contemporary terrorism, and prohibition of suicide bombing and terrorist attacks on Muslims
and non-Muslims in Islam. The solution to this problem is described in the light of Seerat-eNabvi (peace and blessings of Allah be upon him).
Keywords: Global Terrorism, Suicide Bombing, Armed Terrorist Attack.
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TÜRK TOPLUM YAPISININ KATALİZÖRÜ OLARAK GÖÇMEN KİMLİĞİ
Betül OK ŞEHİTOĞLU
Selçuk Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Orcid ID: 0000-0003-4585-3819
Hanife AKSARAY
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Orcid ID: : 0000-0003-4986-5585
ÖZET
Toplumsal yapı ve kurumlar sosyolojinin en dikkat çeken konularından biridir. Toplumsal
yapı; bir toplumun, düzenli ve örgütlenmiş biçimi, o toplumun ilişkiler ağıdır ve kendisini
oluşturan çeşitli değişkenler tarafından değişime uğramaktadır. Öğeleri arasında daima
çatışma, uyum, ayrışma ve bütünleşme vardır. Türk toplum yapısı tıpkı bir duvar gibi çeşitli
boyuttaki ve türdeki parçalardan oluşmaktadır. Bu parçaların bazıları temel görevler
üstlenirken bazıları yan rollere sahiptir. Göç olgusu da temel yapı taşlarından biridir. Göç
kavramı günümüz dünyasında kaçınılmaz bir gerçeklik olarak her alanda karşımıza
çıkmaktadır. Bu sebeple toplumların yapısını analiz etmek için kullanıma en uygun
argümanlardan biridir.
İnsanlar ve hayvanlar göç eden varlıklardır. Göç, birçok şeyin taşınmasını, değişmesini,
bozulmasını yahut yenilenmesini sağlar. Bu sebeple göç edilen ülkelerde meydana gelen
değişmeler sosyolojinin konusunu oluşturur. Göç ile birlikte hayatları ve kimlikleri değişen
insanlar; göçmen, mülteci, muhacir, sığınmacı olmaklığın avantaj ve dezavantajları içerisinde
topluma dahil olmaya çalışırlar. Göçmenler söz konusu olduğunda özellikle modernitenin bir
sonucu olarak ortaya çıkan akışkan hayatlar ve kimlikler bağlamında, göçmeni tanımlama ve
kavramsallaştırma sorunu meydana gelmektedir. Bu sorun içerisinde son yıllarda yoğun göç
havzasına dönüşen Türkiye’nin nasıl bir toplumsal değişim ve dönüşüme uğradığını, göç
olgusunun toplumsal yapı içerisindeki yerini, göçmen kimliğinin şekillenme, bozulma ve
yeniden inşa edilme süreçlerini tartışacağımız bu makalede, göçmen kimliğinin katalizör olma
görevine değinilecektir. Tolstoy’un dediği gibi; bütün hikayeler iki şekilde başlar; ya bir kişi
yolculuğa çıkar ya da şehire bir yabancı gelir. Başat kültürün ve kimliklerin toplumsal yapıyı
oluşturup, muhafaza etmeye çalıştığı topraklarda bir başkası olarak göçmen kimlik üretirken,
Türk toplum yapısında neler meydana gelmektedir?
Makale boyunca göçmen kimliğinin Türk toplumsal yapısı ve kurumlar içerisindeki yeri ve
katalizör görevi üzerine analiz yapılarak anlaşılmaya çalışılacaktır. Son yıllarda gittikçe artan
en büyük kitlesel göç Suriyeliler tarafından gerçekleşmiştir. Bu sebeple araştırmanın ana
izleğini Suriyeli göçmen bireyler oluşturacaktır. Suriyeli göçmenlerin kimlikleşme
süreçlerinin Türk toplumsal yapısındaki katalizör etkisi tartışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Toplumsal Yapı, Kurum, Katalizör, Göçmen Kimliği, Suriyeli göçmen
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IMMIGRANT IDENTITY AS A CATALYST OF THE TURKISH SOCIAL
STRUCTURE
ABSTRACT
Social structure and institutions are among the most remarkable subjects of sociology. Social
structure is the regular and organized form of a society as well as its network of relations. It is
subject to change by the various variables that it is made of. There are constant conflict,
harmony, integration and disintegration among its elements. Turkish social structure consists
of pieces of various size and type just like a wall. Some of these pieces assume basic roles
while some have side roles. The immigration phenomenon is one of the basic building blocks.
The immigration concept is faced in every domain as an inevitable reality of today’s world.
Therefore, it is one of the most convenient arguments to use for analyzing the structure of
societies.
People and animals are migrating creatures. Migration allows movement, change,
deterioration or renewal of many things. Therefore, the changes in the countries that are
migrated to are the subject of sociology. The people whose lives and identities are change
with immigration attempt to be included in a society with the advantages and disadvantages of
being an immigrant, refugee, emigrant or asylum seeker. With respect to immigrants, there is
a problem of identifying and conceptualizing the immigrant within the context of fluent lives
and identities that emerge as a result of modernity in particular. The present study will discuss
how Turkey, which turned to be a an intense pool of immigration in recent years, has been
subjected to a social change and transformation as well as the place of the immigration
phenomenon within social structure, the shaping, deterioration and rebuilding process of the
immigrant identity while also mentioning about the catalyst role of the immigrant identity. As
stated by Tolstoy, all stories begin in two ways: either a person sets on a journey or a stranger
arrives in a city. What is going on in the Turkish social structure while immigrants produced
an identity as a stranger on soils where leading cultures and identities attempt to form and
maintains social structure?
The article will attempt to analyze and understand the place and catalyst role of the immigrant
identity within the Turkish social structure and institutions. The ever increasing biggest mass
immigration in recent years took place by Syrians. Therefore, the theme of the study will
consists of the Syrian immigrants. The catalyst effect of the identification process of the
Syrian immigrants on the Turkish social structure will be discussed.
Keywords: Social Structure, Institution, Catalysts, Immigrant Identity, Syrian migrant
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BİREYSEL BAŞVURU KARARININ SINIR DIŞI ETME DÜZENLEMESİNE ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Işıl EGEMEN DEMIR
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
Orcid ID: 0000-0002-7007-211X

ÖZET
Anayasa Mahkemesinin 09.07.2019 t. ve 30826 s. Resmi Gazetede yayınlanan 30.05.2019
tarihinde 2016/22418 numaralı bireysel başvuru kararı neticesinde, 24.12.2019 t. ve 30988 s.
Resmi Gazetede yayınlanan Bazı Kanunlarda ve 375 s. Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun bazı
hükümlerinde değişiklikler yapılmış ve yeni hükümler getirilmiştir. Sınır dışı kararına karşı
başvurunun, sınır dışı işleminin yürürlüğünü durdurmasındaki istisnalar kaldırılmıştır. Ancak
gene de sınır dışı kararına karşı idare mahkemesine yapılacak başvurunun 15 günden 7 güne
indirilmesi AİHS m. 13’te düzenlenen etkin başvuru hakkının ihlali niteliğindedir.
Değişikliğin gerekçesinde, sınır dışı etme işleminin iptali için dava açılması halinde sınır dışı
işleminin dava sonuçlanıncaya kadar kendiliğinden durması ile yabancıların adalete erişim
haklarını etkili bir şekilde kullanmalarının sağlanmış olacağı; geri gönderme merkezlerinde
sınır dışı edilene kadar geçirilecek idari gözetim süresinin 7 güne indirilerek özgürlüklerinin
daha fazla kısıtlanmasının önüne geçildiği ifade edilmiştir. Ancak hakkında sınır dışı kararı
alınmış yabancılara avukata erişim hakkının sağlanmaması, Türkçeye vakıf olmayan; vakıf
olsa bile hukuken kendisini savunamayacak, hukuk sistemine aşina olmayan bir yabancının;
özellikle uluslararası koruma ihtiyacının varlığı halinde adalete erişimin etkili bir şekilde
sağlanması kanaatimizce pek mümkün görülmemektedir. Özellikle geri gönderme yasağı
kapsamında olması muhtemel yabancıların 15 günlük dava açma süresini 7 güne indirerek
sınır dışı etmekle, bu kişilerin özgürlüklerine kavuştuğunu söyleyebilmek zordur.
Anahtar Kelimeler: Bireysel Başvuru, Sınır dışı etme, Anayasa Mahkemesi Kararı

THE EFFECT OF THE INDIVIDUAL APPLICATION DECISION ON THE
EXCLUSION REGULATION

ABSTRACT
The Constitutional Court's 09.07.2019 t. and 30826 p. As a result of the individual application
decision numbered 2016/22418 on 30.05.2019, published in the Official Gazette, 24.12.2019
t. and 30988 s. Some Laws published in the Official Gazette and 375 p. The Law Amending
the Decree Law and some provisions of the Law on Foreigners and International Protection
have been amended and new provisions have been introduced. The exceptions to the
application against the deportation decision, the suspension of the deportation procedure have
been lifted. However, the application to be made to the administrative court against the
deportation decision should be reduced from 15 days to 7 days. It is a violation of the
effective application right regulated in 13th. The reason for the amendment is that if a lawsuit
is filed for the cancellation of the deportation, the expulsion process will be stopped
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automatically until the case is concluded, enabling the foreigners to exercise their right of
access to justice effectively; It was stated that the administrative detention period to be spent
until the deportation at the removal centers was reduced to 7 days, thus preventing further
restrictions on their freedom. However, not providing the right of access to a lawyer to
foreigners, who are subject to a deportation decision, does not speak Turkish; a foreigner who
cannot legally defend himself even if he is a foundation and who is not familiar with the legal
system; In our opinion, it is not possible to provide access to justice effectively, especially in
the presence of international protection need. In particular, it is difficult to say that foreigners
who are likely to be within the scope of the prohibition of refoulement have been deported by
reducing the 15-day lawsuit period to 7 days, and these people have gained their freedom.
Key words: Individual Application, Exclusion, Constitution Court
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KENTSEL YAŞAM VE SUÇ KORKUSU
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet FIRAT
Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Orcid ID: 0000-0002-2447-1427
ÖZET
Suç korkusu, bir suçun mağduru olma korkusu veya endişesi olarak öne çıkan karmaşık ve
çok yönlü bir olgudur. Suçla yakından ilgili olmak birlikte suçtan bağımsız bir olgu olan suç
korkusu son yıllarda önemli bir sosyal problem olarak görülmektedir. Bireyin yaşamını
olumsuz etkileyen ve toplumsal düzeni aksatan suç korkusu, özellikle kentsel yaşam
alanlarında daha fazla ortaya çıkmaktadır. Suç korkusu araştırmaları, suç oranlarındaki artışın
suç korkusunu arttırdığını ancak suç oranlarındaki düşüşün suç korkusunda herhangi bir
değişikliğe neden olmadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle suç korkusu, üzerinde
durulması gereken ve suçtan bağımsız bir şekilde irdelenmesi gereken önemli bir sosyal
problemdir.
Suç korkusu yaşanılan mekân ile yakın ilişkilidir. Özellikle kentsel yaşam alanlarında suç
korkusunun bireysel ve toplumsal olarak çok sayıda olumsuz etkileri vardır. Bireysel açıdan
yalnızlaşma ve yabancılaşma gibi durumlara neden olan suç korkusu, toplumsal açıdan
insanlar arasında güven ortamını olumsuz etkilemekte ve sosyal ilişkileri zayıflatmaktadır.
Yapılan araştırmalar, kalabalık kentsel yaşam alanlarında suç korkusunun önemli bir fenomen
haline geldiğini göstermektedir. Bu bağlamda kentler günümüz sosyal problemlerinin
yoğunlaştığı yaşam alanları olarak öne çıkmaktadır. Özellikle 1980 sonrası etkisini gösteren
hızlı kentleşme ile birlikte, kırsal nüfus azalmaya başlamış ve kentlerde nüfus hızla artmıştır.
Bu durum kentsel bölgelerde yoksulluk, suç, şiddet, işsizlik, kente uyum sağlayamama, sosyal
dışlanma, mekânsal damgalama ve çarpık/sağlıksız kentleşme gibi birçok sorunu da
beraberinde getirmiştir. Ayrıca kentler, kırsalın aksine birbirlerine yabancı insanların bir arada
olduğu yaşam alanları olarak öne çıkmaktadır. Yabancılarla bir arada yaşamak, genellikle
güvenli hissetmeyi engelleyen bir durum olarak görülmektedir. Uzmanların büyük çoğunluğu
(Furedi, 2017:181; Dolunay ve Gülver, 2020: 37) “yabancılar ve riskler karşısında duyulan
korkunun, güvenin azalmasıyla doğru orantılı” olduğunu öne sürmektedir. Bu bağlamda suç
korkusu, yabancı insanların bir arada bulunduğu kentsel yaşam için önemli bir sorun alanı
teşkil etmektedir.
Özellikle hızlı kentleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni ve sağlıksız kentsel mekânlar
kendilerine has sorunları da beraberinde getirmişlerdir. Bu açıdan kentlerin mekânsal
damgalanma, yoksulluk, dışlanma, göç, sosyal düzensizlik gibi suçu arttıran unsurları
barındırması, kentsel yaşam alanlarının toplumsal güvensizlik oluşturmasına neden olmakta
ve sakinlerinde suç korkusunu pekiştirmektedir. Kentlerde daha çok “tehlikeli ve tekinsiz”
olarak addedilen bu tür mekânların suç, güvensizlik ve tehlike bağlamında algılanması suç
korkusunun kentlerde yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Böylece bu yaşam alanları zamanla,
suçun ve suç korkusunun zirve yaptığı mekânlar olarak kentlerin bir parçası haline
gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Suç, Suç Korkusu, Kentsel Yaşam.
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URBAN LIFE AND THE FEAR OF CRIME
ABSTRACT
Fear of crime is a complex and multifaceted phenomenon that stands out as the fear or anxiety
of being a victim of a crime. Being closely related to crime, fear of crime, which is an
independent phenomenon, has been seen as an important social problem in recent years. The
fear of crime, which negatively affects the life of the individual and disrupts the social order,
is more common in urban living areas. Fear of crime studies reveal that the increase in crime
rates increases the fear of crime, but the decrease in crime rates does not cause any change in
the fear of crime. For this reason, fear of crime is an important social problem that needs to be
addressed and examined independently of crime.
Fear of crime is closely related to the place of residence. Especially in urban living areas, fear
of crime has many negative effects individually and socially. The fear of crime, which causes
situations such as individual isolation and alienation, negatively affects the environment of
trust among people socially and weakens social relations. Research shows that fear of crime
has become an important phenomenon in crowded urban living spaces. In this context, cities
stand out as living spaces where today's social problems are concentrated. With the rapid
urbanization especially after 1980, the rural population started to decrease and the population
in the cities increased rapidly. This situation has brought along many problems such as
poverty, crime, violence, unemployment, inability to adapt to the city, social exclusion, spatial
stigma and distorted / unhealthy urbanization in urban areas. In addition, cities stand out as
living spaces where strangers are together, unlike the countryside. Coexistence with strangers
is often seen as a situation that prevents feeling safe. The vast majority of experts (Furedi,
2017: 181; Dolunay and Gülver, 2020: 37) argue that “fear of foreigners and risks is directly
proportional to the decrease in confidence”. In this context, fear of crime constitutes an
important problem area for urban life where foreigners coexist.
New and unhealthy urban spaces that emerged especially with rapid urbanization brought
their own problems. In this respect, the fact that cities contain elements that increase crime
such as spatial stigma, poverty, exclusion, immigration, and social disorder causes social
insecurity in urban living spaces and reinforces the fear of crime in residents. The perception
of such places, which are regarded as “dangerous and uncanny” in the context of crime,
insecurity and danger, causes the fear of crime to be concentrated in cities. Thus, over time,
these living spaces become a part of cities as places where crime and fear of crime peak.
Keywords: Crime, Fear of Crime, Urban Life.
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THE NABWI (S.A.W) PRINCIPLES OF UPBRINGING AND MODERN WORLD

Muhammad FAROOQ
Director Momentous Schools Muhammad Campus KPK Pakistan
ABSTRACT
The life of Holy Prophet (S.A.W) is an epitome of good morals and ethics. He (S.A.W) has
perfectly fulfilled his sacred duty of morally bringing up the people by his noble teachings.
There was a specific method of His (S.A.W.) teaching that brought about a revolution in the
whole world. His (S.A.W) whole life is like a beacon and his way of teaching is just a single
ray from its rays. His (S.A.W) method of teaching comprises of Love, Compassion, and
Passion for Sacrifice.
One of the four reasons, mentioned in the Holy Quran, about the coming of Holy Prophet
(S.A.W.) is to teach and morally bring up the human beings. The Study of Seerah of our Holy
Prophet (S.A.W.) tells us how He (S.A.W.) used to remain thoughtful regarding the moral
upbringing of the Shabah (R.A) and how He (S.A.W.) strived, availing every opportunity, to
make Them (R.A.) ethically and morally strong.It is due to deviation from that way of Nabwi
(S.A.W) moral upbringing that we percieve a misbalance in our society. This articles is going
to deal with all these principles.
Keywords: Moral upbringing, Duty, Modern era, Teaching of holy Prophet (S.A.W),
Principles
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SİSTEM VE YAŞAM DÜNYASI GERİLİMİNDE HUKUK
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cafer ŞAKAR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0001-9381-9047
ÖZET
Habermas’ın Husserl, Schütz ve Parsons’ın düşüncelerinin eleştirisini içeren ve toplumsal bir
tasarı olarak sunduğu İletişimsel Eylem Kuramı (Theorie des kommunikativen Handelns) 1981
yılında yayımlanmıştır. Bu toplumsal tasarı, birbiri ile yakın ilişki içersinde olan “ussallık"
(Rationalität) ve “uzlaşma“ (Verständigung) kavramlarına dayanır. Uzlaşma süreçlerinin
(Verständigungsprozessen) yapısında geliştirilen teorinin evrenselliğini temin etmesi için
ussal bir kavram türetilir. Bu kavram, iletişimsel ussallık (kommunikative Rationalität),
Habermas‟ın teorisindeki teorik ussal kavramın tek taraflılığını ve deneysel-toplumsal
ussallaştırma süreçlerini eleştirmek için bir ölçüt olarak hizmet eder. Yaşam dünyası kavramı
bu noktada merkezi bir role sahiptir. “Yaşam Dünyası“ (Lebenswelt) kavramı Heidegger
fenomenolojisinden ödünç alınmış bir kavramdır ve Habermas bu kavramı Parsons sosyolojisi
bağlamında yeniden yorumlamıştır. İletişimsel ussallık ve iletişimsel eylem yaşam dünyası
kavramı ekseninde birbirine bağlanır ve bu doğrultuda sosyal teori şekillenmiş olur. Hukukun
toplumsal anlamda etkili olabilmesi için, kolektif bağlayıcı kararları uygulamaya
geçirebilecek merkezileşmiş siyasal bir güce ihtiyacı vardır. Fakat aynı zamanda hukuk
yurttaşların iletişimsel güçlerini yönetimsel güce dönüştürebilecek bir araçtır. Habermas
Olgular ve Normlar (Faktizität und Geltung) adlı çalışmasında geliştirmiş olduğu hukuk
teorisinde, toplumsal söylemin hukuk söylemi içerisinde açımlanacağını göstermiştir. Hukuku
formüle eden söylemin ilkesi hukuksal formunun kurumlaşması ile demokratik ilkeye
dönüşür. Demokratik ilke söylem ilkelerinin bir tanımlamasıdır. Söylemin ilkeleri eylemsel
normların geçerliliğinin gerekli koşullarını açık bir şeklide belirler ve hem yasal hem de
ahlaki normlara dayanır. Eğer bir şey gerekçelendirilecekse, herkes tarafından, kabul gören
bir söylem bağlamında, onaylanmış olmalıdır. Bu çalışmada sistem ve yaşam dünyasının
birbiriyle ilişkisinde hukukun konumu ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Habermas, Yaşam Dünyası, Hukuk
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POLİTİK MAKRO ÖZNENİN MEŞRU KÖKENİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cafer ŞAKAR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0001-9381-9047

ÖZET
İnsanların birlikte yaşama zorunluluğu farklı tezlerle ifade edilebilir. Fakat asıl sorun
insanları birlikte yaşama iten etmenlerden ziyade birlikte yaşamaya başladıktan sonra ortaya
çıkan çatışmalardır. Hobbes açısından insanların sahip olduğu iştah ve varlığını koruma
güdüsü birlikte yaşamı sürekli bir mücadeleye hatta acıların ve ölümlerin olduğu bir savaş
alanına dönüştürmektedir. Güvende hissetme, arzu ettiği şeyleri elde etme mücadelesi ve
sahip olduklarını kaybetme korkusu sürekli bir güç arzusu doğurmaktadır. Hobbes bütün
insanlarda var olan ve ancak ölümle sona eren sürekli ve durmak bilmez bir güç arzusundan
söz eder. Bunun nedeni insanın halen elde ettiğinden daha büyük bir hazza ulaşmayı istemesi
veya ölçülü bir güçle yetinmemesi değil, iyi yaşamak için halen sahip olduğu imkan ve
güçleri, daha fazlasını elde etmeksizin, güvence altına alamayacağı gerçeğidir. Birlikte yaşam
bu yönü ile güç karşılaşmalarıdır. Gücü elinde bulunduran meşruiyetini de sağlamış olur.
Güçlü olanın ayakta kalacağını söyleyen doğa yasası bu dönemde meşruiyetin dayanak
noktasıdır.
Geleneksel siyaset felsefesi yasanın olmadığı, mülkiyet ilişkilerinin belli bir temele
dayanmadığı, karmaşanın olduğu dönemi doğa durumu olarak tanımlamaktadır. Bireylerin bir
uzlaşıyla bu durumdan çıkma kararı, yani iradelerini bir egemene teslim etmeleri ve bu
kararın altında yatan temel etken egemenliğin meşruluk zeminini oluşturabilir. Fakat söz
konusu karardan sonra egemen veya siyasal iktidar doğa durumuna benzer bir durumun
yaşanmasına sebep oluyorsa, belli bir zümrenin ötekiler üzerinde tahakkümü söz konusu ise
ve halkın genel refahında bir kötüleşme söz konusu ise, bu durumda sadece bu karar anına
dayanan bir meşruluk anlayışı iddia edildiği gibi egemenliğe ait meşruluk problemini
çözememektedir. Dolayısıyla meşruluk ansal bir karara veya bir şimdiye dayanmamalı, aksine
sürdürülebilir bir özelliğe sahip olmalıdır. Meşruluk egemen/liğin veya iktidarın zorunlu
koşulu olarak durmaktadır. Bu da bizi bu koşulun nasıl mümkün olacağı sorusuna yöneltir. Bu
çalışmada, Thomas Hobbes’un egemenlik ve meşruluk arasındaki ilişkiyi ne şekilde
temellendirdiği ele alnıcaktır.
Anahtar Kelimeler: Egemen, Hobbes, Meşruluk
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GELENLER NE GETİRİR: GÖÇ VE TOPLUMSAL HAFIZA BAĞLAMINDA
ÜZERİNDEN KENT KİMLİĞİNİ OKUMAK
Dr. Araştırma Görevlisi Mehmet TAYANÇ
Siirt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Orcid ID: 0000 0002 9365 2272
ÖZET
Göç kavramı, her ne kadar bir yer değiştirme olarak okunsa da bünyesinde barındırmış olduğu
çeşitli parametrelerden dolayı kültürün, kimliğin ve yaşam şeklinin taşınması anlamını da
içermektedir. Bu yer değiştirme kentin toplumsal yapısını değişime uğrattığı gibi mekân
boyutuyla da kenti şekillendirmekte ve kent içinde yeni kentsel mekânların oluşmasını
sağlamaktadır. Toplumsal hafızasının da yer değiştirmesi sonucunda kentin boşluklarında inşa
edilen bu yeni mekânlar, göç sonucu kente göç eden grupların kimliğini yansıtmakta ve kente
de yeni bir kimlik kazandırmaktadır. Karşılıklı bu etkileşim ise göç sonucu yaşanan mekân
üretiminin kentsel bir kimliğin inşa edilme noktasında ne derece etkili ve önemli olduğunu
göstermektedir.
Her toplumsal grup kimliksel anlamda kendine has bazı toplumsal tahayyüller
geliştirmektedir. Grubun yer değişimi ile mekân üzerinden yeniden şekillenen kimlik
tahayyülü, kentin toplumsal çatışma alanı olmasını da beraberinde getirmektedir. Özellikle
son dönemde kırsaldan yoğun bir göç alması ile tanınan kentler, kimliksel anlamda yeni
mekânların bir toplamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimliklerin karşılaşma alanı olarak
karşımız çıkan bu kentsel mekânlar da kent kimliği yansıtması noktasında önem taşımaktadır.
Bu durum ise birçok kent kimliğinin şekillenmesinde kentsel mekânların önemli olduğunu
destekler niteliktedir. Göçün ve toplumsal hafızanın yer değişiminin kent kimliğine
yansımasını ele alan bu çalışmada göç sonucu oluşan kimliksel mekânların kent kimliği
üzerindeki etkisi tartışmaya açılmaktadır. Bunun yanında kente göç eden grupların kente dair
kent algıları incelenmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Kent, Toplumsal hafıza, Kent kimliği

WHAT ARRIVALS BRING: READING THE URBAN IDENTITY THROUGH
THE CONTEXT OF MIGRATION AND SOCIAL MEMORY
ABSTRACT
Although the concept of migration is read as a displacement, it also includes the meaning of
the transfer of culture, identity and lifestyle due to the various parameters it contains. This
displacement not only changes the social structure of the city, but also shapes the city with its
spatial dimension and creates new urban spaces within the city. These new spaces built in the
gaps of the city as a result of the displacement of the social memory reflect the identity of the
groups who migrated to the city as a result of migration and give the city a new identity. This
mutual interaction shows how effective and important the production of space as a result of
migration is at the point of building an urban identity.
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Each social group develops some social imaginations unique to it in terms of identity. The
imagination of identity, which is reshaped over space with the change of location of the
group, brings with it the city to be a social conflict area. Especially in the recent period, cities,
which are known for their intense immigration from the countryside, appear as a collection of
new places in terms of identity. These urban spaces, which we come across as the meeting
area of identities, are important in terms of reflecting the urban identity. This situation
supports the importance of urban spaces in shaping many urban identities. In this study, which
deals with the reflection of migration and displacement of social memory on urban identity,
the impact of the identity spaces formed as a result of migration on urban identity is
discussed. In addition, it is aimed to examine the urban perceptions of the groups migrating to
the city.
Keywords: Migration, City, Social memory, Urban identity
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EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK
VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
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Orcid ID: 0000-0001-9964-9392
Doç. Dr. Sinan YALÇIN
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Orcid ID: 0000-0002-2372-9035
Prof. Dr. Ahmet Ragıp ÖZPOLAT
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Orcid ID: 0000-0002-2861-1490
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin algıladıkları örgütsel muhalefet ve örgütsel adalet ile
örgütsel vatandaşlık davranışlarının arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma 2019-2020
eğitim-öğretim yılında Erzincan il merkezinde ilk ve orta kademede görev yapmakta olan 153
öğretmen üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık ve
örgütsel adalet algılarını belirlenmesi için Örgütsel Adalet ve Örgütsel Vatandaşlık ölçekleri;
öğretmenlerin örgütsel muhalefet tutumlarının belirlenmesi için Örgütsel Muhalefet ölçeği
kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), ölçeklere
ilişkin veriler arasındaki ilişkinin belirlenmesi için pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık algıları
arasında anlamlı fark olduğu ancak örgütsel muhalefet algıları arasında anlamlı bir fark
olmadığı görülmüştür. Araştırmaya göre anaokulu kademesinde çalışan öğretmenlerin
örgütsel adalet algıları ortaokul ve lise kademesinde çalışan öğretmenlere göre daha yüksektir.
Ayrıca ortaokul kademesinde çalışmakta olan öğretmenlerin örgütsel adalet algısının lise
kademesinde çalışan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırma
sonuçlarına göre anaokulu kademesinde çalışan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık
davranışları lise kademesinde çalışan öğretmenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Yapılan
korelasyon analizi sonucunda örgütsel adalet ve örgütsel muhalefet arasında anlamlı, pozitif
ve çok zayıf bir ilişki örgütsel vatandaşlık ve örgütsel muhalefet arasında da yine pozitif
yönlü ve çok zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Örgütlerde adalet algısının en önemli
öncüllerinden birisi yapılan işe karşılık olarak alınan ücretin hakkaniyetli olup olmadığıdır.
Bu çalışmada öğretmenlerin örgütsel adalet algıları arasında kademeye bağlı olarak anlamlı
farklılıklar bulunmaktadır. Araştırmada örgütsel muhalefet, örgütsel adalet ve örgütsel
vatandaşlık arasındaki fark incelenmiştir. Araştırma sonunda örgütsel muhalefet yönünden
herhangi bir farklılaşma bulunmamıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışı işin resmi tanımında
olmayan gönüllülük esasına göre ortaya çıkan ve hem birey hem de örgüt yönünden fayda
sağlayan ekstra davranışlardır. Öğretmenlerde örgütsel vatandaşlık davranışının geliştirilmesi
için örgüt içerisindeki sosyal bağların güçlendirilmesi ve hizmet içi eğitimlerin niteliğinin
artırılması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık, Örgütsel Muhalefet
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ABSTRACT
The purpose of this study is to examine whether there is a difference between teachers'
perceived organizational opposition and organizational justice and organizational citizenship
behaviors. The research was carried out with 153 teachers working in primary and secondary
levels in Erzincan city center in 2019-2020 academic year. Organizational Justice and
Organizational Citizenship scales to determine organizational citizenship and justice attitudes
perceived by teachers in the study; In order to determine teachers' organizational opposition
attitudes, the Organizational Opposition scale was used. The t test was used in the analysis of
the data, one-way analysis of variance (ANOVA) for comparisons with three or more
dimensions, and Pearson correlation analysis to determine the relationship between the data of
the scales. According to the results of the research, it was seen that there is a significant
difference between the teachers' perceptions of organizational justice and organizational
citizenship, but there is no significant difference between their perceptions of organizational
opposition. According to the study, teachers working at the kindergarten level have higher
perceptions of organizational justice than those working at the secondary and high school
levels. In addition, it was observed that the perception of organizational justice of teachers
working at the secondary school level was higher than the teachers working at the high school
level.
According to the results of the research, the organizational citizenship behaviors of the
teachers working at the kindergarten level were found to be higher than the teachers working
at the high school level. As a result of the correlation analysis, it was determined that there is
a significant, positive and very weak relationship between organizational justice and
organizational opposition, and a positive and very weak relationship between organizational
citizenship and organizational opposition. One of the most important premises of the
perception of justice in organizations is whether the wages received for the work done are fair
or not. In this study, there are significant differences between teachers' perceptions of
organizational justice depending on the grade. In the research, the difference between
organizational opposition, organizational justice and organizational citizenship was examined.
At the end of the research, no differentiation was found in terms of organizational opposition.
Organizational citizenship behaviors are extra behaviors that arise on a voluntary basis that
are not in the official definition of the job, and that benefit both the individual and the
organization. In order to improve the organizational citizenship behavior of teachers, it is
necessary to strengthen the social ties within the organization and to increase the quality of inservice training.
Keywords: Organizational Justice, Organizational Citizenship, Organizational Opposition
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ÖZET
Bu araştırmada öğretmenlerin örgütsel politika algıları ile örgütsel kimlik algıları ve örgütsel
vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Örgütlerin günümüz
koşullarında amaçlarına ulaşabilmesi örgüt çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışı ile
yakından ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda örgüt çalışanlarının örgütsel vatandaşlık
davranışlarını etkileyecek birçok kavramdan söz edilebilir. Bu araştırma kapsamında örgütsel
politika ve örgütsel kimlik kavramları dikkate alınmıştır. Bu çalışmada örgütsel politika
algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları ve örgütsel kimlik algılarının karşılıklı
incelenmesi amaçlandığı için, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama modeli
kullanımı tercih edilmiştir. Yapılan araştırmanın çalışma grubunu 2019 - 2020 eğitim ve
öğretim yılında Bayburt il merkezinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde görev
yapmakta olan toplam 124 öğretmen oluşturmaktadır. Bu araştırmada örnekleme yöntemi
olarak küme örnekleme seçilmiştir. Araştırmanın amacına dayalı olarak betimsel istatistik,
bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon analizi ve regresyon
analizinden yararlanılmıştır. Çalışmada veri toplamak için “örgütsel politika algısı ölçeği”,
“örgütsel vatandaşlık davranışları ölçeği” ve “örgütsel kimlik algısı ölçeği” kullanılmıştır. Bu
üç ölçek birbirine eklenerek elektronik ortamda öğretmenlere sunulmuştur. Araştırmada ki
istatistik analizleri SPSS 25.0 paket programı ile yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen
sonuçlara göre öğretmenlerin örgütsel politika algıları ile örgütsel kimlik algıları arasındaki
ilişkinin incelenmesi için yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin örgütsel politika algıları
ile örgütsel kimlik algıları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu ifade edilebilir.
Araştırmadan elde edilen diğer bir sonuca göre, öğretmenlerin örgütsel politika algıları ile
örgütsel vatandaşlık algıları arasında herhangi bir anlamlı ilişki ortaya çıkmamıştır. Bir başka
sonuca göre, öğretmenlerin örgütsel kimlik algıları ile örgütsel vatandaşlık algıları arasında
pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Standardize edilmiş regresyon
katsayıları ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde, vatandaşlık algısı ile kimlik ve politika
değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Alt boyutlar
açısından incelendiğinde elde edilen bir diğer sonuca göre örgütsel vatandaşlık üzerinde
sadece örgütsel kimlik algısının anlamlı bir yordayıcı olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel vatandaşlık, Örgütsel politika, Örgütsel kimlik, Öğretmen.
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ABSTRACT
In this study, it was aimed to examine the relationship between teachers' perceptions of
organizational policy and their organizational identity perceptions and organizational
citizenship behaviors. We can say that organizations' achievement of their goals under today's
conditions is closely related to organizational citizenship behavior of their employees. In this
sense, many concepts can be mentioned that will affect the organizational citizenship
behaviors of organization employees. In this research, organizational policy and
organizational identity concepts were taken into consideration. Since this study aims to
examine organizational policy perceptions and organizational citizenship behaviors and
organizational identity perceptions, the use of relational scanning model, which is one of the
quantitative research methods, was preferred. The study group of the study consists of 124
teachers working in pre-school, primary, secondary and high school levels in the city center of
Bayburt in the 2019-2020 academic year. In this study, cluster sampling was chosen as the
sampling method. Based on the purpose of the study, descriptive statistics, independent
samples t test, one-way analysis of variance, correlation analysis and regression analysis were
used. In the study, "organizational policy perception scale", "organizational citizenship
behavior scale" and "organizational identity perception scale" were used to collect data. These
three scales were added to each other and presented to teachers electronically. Statistical
analysis in the research was made with SPSS 25.0 package program. According to the results
obtained from the research, it can be stated that there is a negative significant relationship
between teachers' perceptions of organizational policy and organizational identity as a result
of the analysis conducted to examine the relationship between teachers' perceptions of
organizational policy and their perceptions of organizational identity, according to another
result, teachers' perceptions of organizational policy and organizational citizenship. There was
no significant relationship between the perceptions. According to another result, it is seen that
there is a positive significant relationship between teachers' perceptions of organizational
identity and organizational citizenship. When the binary and partial correlations of the
standardized regression coefficients were examined, it was seen that there were positive
significant relationships between the citizenship perception and identity and policy variables.
When examined in terms of sub-dimensions, another result obtained is that only the
perception of organizational identity is a significant predictor of organizational citizenship.
Keywords: Organizational citizenship, Organizational policy, Organizational identity,
Teacher.
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KİRACILARIN MEKÂN AİDİYETİ: KONYA ÖRNEĞİ
Hanife AKSARAY
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Orcid ID: 0000-0003-4986-5585
Betül OK ŞEHİTOĞLU
Selçuk Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Orcid ID: 0000-0003-4585-3819
ÖZET
Mekân, duygusal ve estetik bir boyuta sahiptir. O, bireylerin aidiyet duyguları aracılığıyla
yaratılmakta ve yeniden üretilmektedir. İnsanın mekânla kurduğu ilişki sosyal ilişkilerinden
bağımsız düşünülmemektedir. Bağlanan bir varlık olarak insan, bulunduğu mekâna da bağlı
olma ve ait hissetme ihtiyacı duyar. Kişinin, “benim evim”, “benim yuvam”, “burada rahat ve
mutlu hissediyorum” ve “burada yokken burayı özlüyorum” ifadelerini yaygın olarak günlük
dile yansıtması bile aidiyetin açık bir göstergesidir.
Çalışmamızın da odak noktasını oluşturan mekan aidiyeti, geniş anlamda, belirli bir yerin ne
anlama geldiği ve bir grup insanın onu toplumsal kabullere dayalı olarak nasıl değerlendirdiği
etrafında inşa edilmektedir. Genelde mahalle, özelde ise ev, kişide aidiyetin geliştiği en
önemli sosyo-kültürel mekânları oluşturmaktadır. Bireyin yaşamında kontrol ve güven
duygusunun sağlanmasında evin önemli bir yere sahip olması, mekân aidiyetinin
araştırılmasındaki en önemli nedendir. Bir mahrem alanı olarak kabul edilen ev, insanların
kalmayı tercih ettikleri, kendilerini rahat ve güvende hissettikleri, belirli alanı kapsayan
aidiyetin merkezini oluşturmaktadır. Günümüzde insanlar hayatını devam ettirdikleri bu
evleri, imkan dahilinde satın da alabiliyor veya kiralayabiliyorlar. Doğal olarak, insanların
sahip oldukları şeylere daha çok aidiyet duyması beklenir. Ancak kendi evimiz olmadan,
kiraladığımız bir eve de aidiyet duygusu hissedebilir miyiz? İşte bu soru çalışmamızın ana
problemini oluşturmaktadır.
Bu bağlamda çalışmamız, mahallelerinde kiracı olarak yaşadıkları evlerine ait hissetme
duygusunu, sosyal çevresi ile ilişkisini ve mekâna müdahale etme isteğini çözümlemeyi
amaçlamıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma
yöntemi içerisinde, desen olarak “durum çalışması” seçilmiştir. Çalışma, Konya ili Selçuklu
İlçesi ile sınırlıdır.
Rastgele ve kartopu örneklem seçimi uygulanmıştır. Örneklem olarak “güvenlikli site
kiracıları” ve “apartman dairesi kiracıları” ile görüşmeler yapılarak aidiyet algılarının
ölçülmesi hedeflenmiştir. Yer/mekân ve insan arasındaki sürekli ilişkinin ne olduğu, ev’in bu
ilişkinin neresinde olduğu, neleri barındırdığı sorularından yola çıkılmıştır. Ayrıca kiracıların
temel olarak “ben neden bu yeri seçtim?” “bu yerden bana kalacak olan nedir?” “neleri
hatırlayacağım?” “neler bana ait?” sorularının olumlu ve olumsuz cevapları analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ev, Mahalle, Kiracı, Aidiyet Duygusu, Mekan Aidiyeti.
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SPACE BELONGING OF TENANTS: THE CASE OF KONYA

ABSTRACT
The space has an emotional and aesthetic dimension. It is created and reproduced through
individuals' sense of belonging. The relationship that people establishes with space is not
considered independent of their social relations. As a attached being, human needs to be
attached to the place and to feel belonging there. It is a clear sign of belonging even when
one's expressions of "my house", "my home", "I feel comfortable and happy here" and "I miss
this place when I am not here" in daily language.
Space belonging, which is the focal point of our study, is built around what a certain place
means in a broad sense and how a group of people evaluate it based on social acceptances.
The neighborhood in general, and the house in particular, constitute the most important sociocultural spaces in which a person's belonging develops. The fact that the hose has an
important place in providing a sense of control and trust in the life of the individual is the
most important reason for researching the space belonging. The house, which is accepted as a
confidential area, is the center of belonging that covers a certain area where people prefer to
stay, feel comfortable and safe. At the present time, people can buy or rent these houses where
they continue their lives. Naturally, people are expected to feel more belonging to what they
have. But can we feel a sense of belonging to a house we rented without our own house? This
question constitutes the main problem of our study.
In this context, our study aimed to analyze the feeling of belonging to their houses where they
live as a tenant in their neighborhood, their relationship with their social environment and
their desire to intervene in the space. The research was carried out with qualitative research
method. Within the qualitative research method, "case study" was chosen as the design. The
study is limited to Konya province Selçuklu District. "Random sampling" and "snowball
sampling" selection was applied. As a sample, it is aimed to measure the perception of
belonging by interviewing "gated community tenants" and "apartment tenants". The questions
of what the permanent relationship between place / space and human is, where the house is in
this relationship and what it contains are set out. In addition, the positive and negative
responses of the tenants to the questions, which are just as "why did I choose this place?",
"what is left to me from this place?", "what will I remember?" and "what’s belonging to me?",
were analyzed.
Keywords: House, Neighborhood, Tenant, Sense of Belonging, Space Belonging.
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CENTRALIZATION OF PROPERTY MARKET VIA DIGITALIZED
CONTEMPORARY MODE: AN IMPERATIVE FOR RELIABLE, EFFICIENT AND
EFFECTIVE MEDIUM FOR, EFCC AND FBI TO DICTATE REAL ESTATE
CORRUPTION RELATED CASES
Sani Inusa MILALA
Graduate of Estate Management Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi, Bauchi state
Nigeria
Dr. Bala ISHIYAKU
Head of Estate Management Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi, Bauchi state
Nigeria
Shuaibu H. MANGA
Estate Management Department Federal Polytechnic Mubi, Adamawa state, Nigeria
Victor MARKUS
Estate Management Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi, Bauchi state Nigeria
ABSTRACT
Developed, developing and under developed countries are trying to in cooperate with the level
of technological development of the globe in all aspect including the real estate and it’s
market, real estate deal today in the world have become a hide out for many that have involve
in the money laundry, corruption and other related cases due to the huge amount of money
involved in the deal, everyone that have huge amount of money is also thinking of investing
in real estate sector due security of the income and the profit Marge as compare to other
business, today real estate deals has become a hide out for many that have engaged in money
laundry and other corruption related cases as the property market become the only market in
all sort of business that will bring huge earning at once, therefore this paper seeks explore the
need of centralization of property market via digitalized contemporary mode as reliability,
efficient and effective in dictating corruption link directly or indirectly to real estate sector by
EFFC. Centralization of property market is great mile achievement toward sustainable
development in the land and landed property information management. Alongside
researchers, real estate investors, some nongovernmental organization and institution have
shown the need for centralized property market, therefore with the increase in such demand,
reducing corruption and developing the way for easing corruption detection by EFCC and
other organization, Centralization of property market via digitalized contemporary mode
becomes the way out.
Keywords: Property, Market, Corruptions and Information
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ÖZ-ŞEFKAT ÖLÇEĞİ-KISA FORMU (ÖŞÖ-KF): YETİŞKİN TÜRK ÖRNEKLEMİ
ÜZERİNE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI
Öğr. Gör. Engin BÜYÜKÖKSÜZ
İstanbul Okan Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0003-1579-8003
Prof. Dr. Atılgan ERÖZKAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-8499-6786
Uzm. Dr. Şengül İLKAY
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Orcid ID: 0000-0002-4402-2872
ÖZET
Bu araştırmanın amacı Öz-Şefkat Ölçeği-Kısa Formu (ÖŞÖ-KF)’nin Türk kültüründe geçerlik
ve güvenirlik çalışmalarının yapılmasıdır. ÖŞÖ-KF, ölçme aracının geçerliği ve güvenirliği
için öncülleri sağlamıştır. Ölçeğin veri analizi için üniversite öğrencilerinde oluşan 370
kişiden veri toplanmıştır. ÖŞÖ–KF’nin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları χ2/sd (2.38),
RMSEA (.07), NFI (.90), CFI (.94), GFI (.93), SRMR (.06) olduğu görülmüştür. Ölçüt
geçerliği için ÖŞÖ-KF ile RBSÖ arasında (r= -.53, p<.01) negatif yönde orta düzeyde ilişki,
ÖŞÖ-KF ile PİOÖ alt boyutu “Diğerleriyle olumlu ilişkiler” (r= .42, p<.01) pozitif yönde orta
düzeyde ilişki bulunmuştur. ÖŞÖ–KF’nin güvenirlik çalışması Cronbach alfa katsayısı
olumsuz alt boyutu için .78; olumlu alt boyutu için .74 olarak bulunmuştur. Madde-toplam
korelasyon değerleri .399 - .636 arasında değişmektedir. ÖŞÖ-KF’nin test-tekrar test
güvenirliğine ilişkin Pearson Momentler Çarpım katsayıları .88 olarak hesaplanmıştır. Bu
ölçütlere göre Öz-Şefkat Ölçeği –Kısa formu (ÖŞÖ-KF)’nün Türk kültürüne uygun ve
güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: öz-şefkat, ölçek uyarlama, doğrulayıcı faktör analizi

THE SELF-COMPASSION SCALE-SHORT FORM (SCS-SF): VALIDITY AND
RELIABILITY STUDIES ON THE ADULT TURKISH SAMPLE
ABSTRACT
The purpose of this research is to conduct validity and reliability studies of Self-Compassion
Scale-Short Form (SCS-SF) in adult Turkish sample. SSO-KF provided the premises for the
validity and reliability of the measuring tool. For the data analysis of the scale, data were
collected from 370 people from university students. Confirmatory factor analysis results of
SCS-SF were found to be χ2 / sd (2.38), RMSEA (.07), NFI (.90), CFI (.94), GFI (.93),
SRMR (.06). For criterion validity, there was a moderate negative correlation between SCSSF and Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) (r = -.53, p <.01), and positive relationship with
others with SCS-SF and Psychological Well-Being scale (PWBS) sub-dimension (r = .42, p
<.01) moderate positive correlation was found. The reliability study of SCS-SF was found to
be .78 for the negative Cronbach alpha coefficient sub-dimension; it was found as .74 for the
positive sub-dimension. Item-total correlation values range between .399 - .636. The
Pearson Product Moment Correlation (Pearson coefficient) for the test-retest reliability of the
SCS-SF were calculated as .88. According to these criteria, it has been observed that the SelfCompassion Scale-Short form (SCS-SF) is a reliable and suitable measurement tool for
Turkish culture.
Keywords: self-compassion, scale adaptation, exploratory factor analysis
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MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN ÖLÇÜLMESİ VE
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kemal SEZGİN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İş Güvenliği Anabilim
Dalı
Orcid ID: 0000-0001-7941-5564
Sezgin AYGÜN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Orcid ID: 0000-0002-2969-4195
ÖZET
Gün geçtikçe hızlanarak artan teknolojideki ilerlemeler ve küreselleşme hareketi ülke
ekonomilerini büyük ölçüde etkilemekte ve çalışma hayatına bakış açısını önemli ölçüde
değişime uğratmaktadır. Teknolojideki gelişmeler bilinçsizce sanayileşmeyi arttırmış ve
günümüzde kullandığımız birçok teknolojik ürünün insan sağlığı üzerindeki uzun vadede ki
etkileri hala bilinmemektedir. Durum böyle olunca bilinçsizce artan sanayileşmenin sonucu
olarak iş kazası ve meslek hastalıkları anormal şekilde artmıştır. İş yeri ortamında iş sağlığı ve
güvenliği alanındaki tedbirlerin uygulanabilmesi için öncelikle o iş yerinin risklerini çok iyi
tanımak ve bilmek gerekmektedir. Gözle görülebilen risklerin dışında kimyasal risklere tedbir
geliştirmek için Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen
yönetmeliklerde, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve
güvenlik şartlarının iyileştirilmesi amacı ile sınır değerler belirtilmekte ve tesislerde
çalışanların çeşitli etkenlere maruziyet ölçümlerini gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu
çalışmada Çanakkale’de bir mobilya ürünleri üretimi alanında faaliyet gösteren firmada
kullandıkları kimyasalların içerisindeki uçucu organik bileşiklerin kişisel maruziyet ölçümleri
yasal dayanaklara ve uluslararası standartlara uygun olarak incelenmiştir. Yapılan ölçümlerin
sonuçları sınır değerler ile karşılaştırılarak mobilya sektöründeki uçucu organik bileşikler
tespit edilmiş, iş sağlığı ve güvenliği açısında değerlendirilerek alınması gerekli tedbirler
öneri niteliğinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Uçucu Organik Bileşikler, Ortam Ölçümleri

ABSTRACT
The advances in technology and the globalization movement, which are increasing day by
day, affect the economies of the country to a great extent and change the perspective of
working life significantly. Advances in technology have unconsciously increased
industrialization and the long-term effects of many technological products we use on human
health are still unknown. When this is the case, occupational accidents and occupational
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diseases have increased abnormally as a result of unconsciously increasing industrialization.
In order to apply the measures in the field of occupational health and safety in the workplace
environment, it is necessary to know and know the risks of that workplace very well. In order
to take measures against chemical risks other than visible risks, limit values are specified in
the regulations executed by the Ministry of Family Labor and Social Security in order to
ensure occupational health and safety in the workplace and to improve the existing health and
safety conditions, and it is necessary to measure the exposure of employees to various factors.
In this study, personal exposure measurements of volatile organic compounds in chemicals
used in a company operating in the field of furniture production in Çanakkale were examined
in accordance with legal bases and international standards. By comparing the results of the
measurements with the limit values, volatile organic compounds in the furniture sector were
determined, and the necessary measures to be taken in terms of occupational health and safety
were presented as suggestions.
Keywords: Occupational Health and Safety, Volatile Organic Compounds, Environmental
Measurements
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QUALITATIVE EXPLORATION OF ROUTINE CHILDHOOD IMMUNIZATION
SERVICES IN KONTAGORA LOCAL GOVERNMENT AREA, NIGER STATE,
NIGERIA
Sani, M. S.
Ibrahim, A.H.
Salihu, A.K.
Farooq, M.A.
Garba, S. N
Yunusa, A.
Distance Learning Centre, Ahmadu Bello University, Zaria-Nigeria
Department of Nursing Sciences, Ahmadu Bello University Zaria
Bayero University Kano, Kano State-Nigeria

ABSTRACT
Immunizations, also known as vaccinations, help protect vulnerable children from getting an
infectious disease. When children get vaccinated, it helps protect others as well. Vaccines are
very safe. It is much safer to get the vaccine than an infectious disease. The study seeks to
explore routine childhood immunization services in Kontagora Local government area, Niger
State, Nigeria, the study was undertaking to appreciate better the accurate Routine
Immunization (R.I.) situation in the community and also find out factors associated with low
R.I. coverage in the community. Qualitative survey research was used for the study. A total
of 5 key informants were utilized for the study. Findings revealed that there is awareness of
routine childhood immunization in both rural and urban communities. The study recommends
Health care professionals and government should take action and communicate to the parents
on the importance of routine immunization services during home visits, antenatal care visits
and how to overcome Adverse Effect Following Immunization in Routine Immunization
recipient.
Keywords: Fully Immunized, Childhood, Routine Immunization, Vaccination.
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EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON INSULIN THERAPY ON DIABETICS’
PATIENTS’ QUALITY OF LIFE IN TERTIARY HEALTH CARE FACILITIES IN
JIGAWA STATE
Sani Mohammed SANI
Kamilu ABDULLAHI
Sani Dalhat KHALID
Murtala Hassan HASSAN
Ibrahim Abdullahi HARUNA
Ahmadu Bello University, Zaria-Nigeria
College of Nursing and Midwifery, Birnin Kudu, Jigawa State, Nigeria
Bayero University Kano, Kano State-Nigeria

ABSTRACT
The study was undertaken to determine the effect of Health education on Diabetes mellitus
patients’ quality of life in tertiary health care facilities in Jigawa state. constantly changes a
patient’s life. Patient’s self-care, consisting of daily insulin injections or oral anti-diabetic
agents, self-monitoring of blood glucose and diabetic diet has an impact on quality of life
(QOL) and to manage DM using Insulin the patient is required to make some fundamental
changes in behavior to improve their diabetes condition and QOL. The objectives of the study
are to determine the medical history of diabetic’s patients in the study and control group. And
also determine the effect of pre and post intervention diabetics patient’s quality of life for in
both the control and study group in tertiary health care facilities, Jigawa state. A quasiexperimental design with a pre- and post-intervention component was employed for the study
to find out the effect of health education on insulin therapy on diabetics’ patients’ quality of
life. In conclusion; There is no any significant differences 0.607 (p>0.05) in the quality of
diabetic patients’ life before intervention. After intervention it was still observed that there is
a remarkable improvement in the quality of life of the study group from 25(26.6%) to
87(92.6%) was recorded with higher quality for life before and after the intervention. The
health education was effective in improving the quality of life of diabetic patients.it was
recommended that Healthcare professional should adapt/adopt health content and plan used in
the study to permit active participation of diabetic patients in teaching-learning processes.
Healthcare workers at the diabetic clinics should provide mass or individual health education
especially during follow-up. Hospital policy should make it compulsory for any diabetic clinic
day, health education session must to be organized by the healthcare workers.
Keywords: Health Education, Insulin Therapy, Diabetics, Patients’ Quality
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AMBALAJIN YENİDEN KULLANIMI

Dr. Tolga ERKAN
Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı
Orcid ID: 0000-0002-7578-2065
ÖZET
Tüketimin artmasıyla birlikte atık miktarının artması her geçen gün doğaya zarar vermekte ve
kirletmektedir. Ambalajın yeniden kullanımı sürdürülebilirlikle ilgilenen çevreci
tasarımcıların ilgisini çekmektedir. Sürdürülebilir tüketim aslında daha az tüketmek anlamına
gelmemektedir. Ambalajların evde ve işte yeniden kullanımı akıllı ve çeşitli şekillerde
olmaktadır. Ancak insanların ürünlerin ambalajlarıyla etkileşimde bulunma biçimleri çevreci
tasarımcıların vizyonunun ötesinde bulunmaktadır. Genel olarak çevre mevzuatını ve çevre
yanlısı tüketici davranışını makro düzeyde uygulama yollarına odaklanan ve atık
minimizasyonuna yönelik eğitici yaklaşımlar eğiliminin aksine, sorumluluk duygusuna sahip
görünen ambalaj endüstrisi üreticileri ve hükümetler atıkların en aza indirilmesine yönelik
uzun vadeli bir yaklaşım olarak atık yönetimine çözüm olarak geri dönüşüme veya biyolojik
olarak parçalanabilir malzemelere dikkat çeksede kısa vadede çöp sorununu ötelemeye
çalıştıkları da görülmektedir. Bu çalışma ambalaj tüketim ve israfıyla ilgilenen bireysel
tüketicilerin ve yaratıcılıklarının çeşitliliğiyle çalışma çabası içinde olan tasarımcıların odak
noktasıdır. Böylece, bu çalışmada bilinçli tasarımcılara ve sorumlu üreticilere sürdürülebilir
tasarım yoluyla ambalajın yeniden kullanımını teşvik etmelerine yardımcı olmak
amaçlanmaktadır.
Toplumsal gelenekler, tüketici yönelimleri ve evdeki alışkanlıklar ambalajların tekrar
kullanım kararını ve miktarını belirlemektedir. Ambalajda kullanılan malzemeler, ürünün
marka kimliği ve ambalajın orijinal şekli ambalajı yeniden kullanmayı teşvik eden
etkenlerdendir. Evdeki ambalaj kullanımı tam anlamıyla bilinmiyor olsa da insanlar yaratıcı
şekillerde ambalajları yeniden kullanmaktadırlar. Ambalaj tasarımının özellikleri insanların
ürünler ve marka değeri hakkındaki algılarını etkilemektedir. Örneğin ambalajın boyutu,
şekilli, kullanılan malzemenin kalitesi, grafik tasarımı, tipografisi, fotoğrafları ve çizimleri
gibi tasarım özellikleri, insanların markaya ilgisi ve tüketici deneyimleri ambalajı saklama ve
yeniden kullanma duygularını uyandırdığı düşünülmektedir. Genelde insanlar teneke bisküvi
kutuları, benzersiz ve yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış ambalajları, cam parfüm
şişeleri, sert metal ambalajları, tahta kutuları, keseleri, koleksiyon Coca Cola şişelerini, likör
şişeleri ve denizaşırı ülkelerden gelen ürünlerin ambalajlarını atmayarak tekrar
kullanmaktadır. Tüketicilerin evlerinde ve iş yerlerinde ambalajla ne yaptıklarına dikkat
edilmemesi demek tasarımcıların genellikle ambalajın tekrar kullanımının ne olduğunu ve
geri dönüşümden nasıl farklı olduğunu anlamadığı anlamına gelmektedir. Bu çalışmanın
amacı tüketicilerin çeşitli işlevlere sahip ambalajları sanatsal kullanım, çeşitli eşyaların ve
yiyeceklerin korunması, depolanması ve taşınması gibi amaçlarla tekrar kullanımını
sağlamaktadır. Ambalajın tekrar kullanılması çöp miktarının azaltılmasına, geri dönüşüm ve
yeniden üretim süreçlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Ambalajın yeniden kullanımı, ambalaj tasarımı, ambalaj atıklarının en
aza indirilmesi.
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RE-USE OF PACKAGING
ABSTRACT
With the increase in consumption, the increase in the amount of waste is damaging and
polluting the nature day by day. Re-use of packaging are of interest to environmentalist
designers concerned with sustainability. Sustainable consumption does not technically mean
consuming less. Re-use of packaging stands for utilizing them in various smarter ways at
home and work. However, the ways that people interact with goods annex many
circumstances some of them beyond the vision of environmentalist designers. Generally, the
packaging industry and governments draw attention to recycling or biodegradable materials as
solutions to waste management as a long-term approach to waste minimization, fending off
the litter problem in the short term, lessening their sense of ownership and responsibility for
it. In contrast to the trend for instructive approaches to waste minimization that focus on ways
to enforce environmental legislation and pro-environmental consumer behavior at a macro
level. This study puts the charming and functional packaging design at the center of the
subject in an effort to work with the variety of the creativity of individual consumers deal
with the waste of consumption that is packaging. For this reason, although this study aims to
help conscious designers and responsible manufacturers to encourage packaging re-use
through sustainable design.
It underlines the network of connections such as the social mores, the consumer orientations
and the domestic arrangements. They encourage to re-use packaging as much as materials,
brand identity and original form of the packaging itself. Although, the life of packaging in the
household is almost invisible, people do re-use packaging in creative ways. The elements of
the package design affect people’s perceptions about products and brand value. For instance,
design elements such as size, shape, material, graphic design of package, typography, images
and pictures of the package, people’s attention and their experience evoke the feelings to keep
and re-use packaging. In general, people do re-use packaging biscuit tin boxes, packaging
made of unique and high-quality materials, glass perfume bottles, hard metal packaging, wood
boxes, sacks, collection of Coca Cola bottles, liqueur bottles and packaging from overseas.
The lack of attention to what consumers do with packaging in their homes means and at work,
designers often do not understand what packaging re-use is and how it is different from
recycling. For the purpose of this study, domestic packaging re-use is taken to mean the ways
consumers re-use the types of primary packaging that survives its designed-in function to
artful use, promote, protect, store and help moving various goods. If, packaging re-use is to be
put to another function in the home without being recycled, it helps to reduce the quantity of
the garbage, and abolish recycling and the re-manufacture processes.
Key Words: Re-use of packaging, design of packaging, minimalizing packaging waste
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SPRAWL AND HYBRIDISATION OF BEYTEPE VILLAGE:
IN-BETWEEN RURAL AND URBAN
Asst.Prof. Hatice KALFAOĞLU HATIPOĞLU
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Architecture and Fine Arts
Orcid ID: 0000-0002-0716-7431
ABSTRACT
The physical and social practices of the rural and urban area contain different urban images
and activity patterns. However, the threshold between them started to disappear as a result of
a hybridization due to the sprawl of the rapid urbanization process.
Rural settlements have their specified architectural and urban character in terms of
topography, architectural morphology, climate, natural resources, material usage etc. these
places ranges from the settlement pattern to the architectural detail. According to established
records of Municipalities of Ankara, there are still more than 750 villages in the
administrative border of the city. Although these areas try to sustain their identity, culture and
activity patterns partially, the hybridization of architectural and socio-spatial characteristics of
the village and urban areas threat the prominent features of the villages. Moreover, this
hybridization causes an uncertain and unbalanced/warped urban image, which also indicates
the danger that these villages will leave their places to the rapid mass-production of the
urbanization in Turkey. Therefore, the sustainability of the characteristic of these villages
which ranges from urban pattern to architectural details has been a challenge for the cities.
This study aims to demonstrate the conflict and dissolution in these areas which is in a
transformation process and reveal the contrast of both morphologies which create this
hybridization in these places. In this context Beytepe Village and its environment have been
chosen for the articulated situation. An analyze has been conducted on this area in order to
emphasize the contrast regarding architectural, spatial and morphological features. While the
border between rural settlement and urban settlement has started to disappear, the integrity inbetween low-dense spatial articulation of the rural settlement and the high-rise high-dense
urban pattern in these areas reveals the ‘contrast’ of spatio-temporal characteristics in the city
environment. Moreover, this study emphasizes the need for a shift of understanding in urban
development in order to protect the identity and architectural quality of these villages. At the
end some measures and potentials have been discussed in order to profit from the unprevented
hybridization.
Key Words: sprawl, hybridization, urban transformation, urbanisation
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THE BOKO HARAM INSURGENT A WHEEL DRIVER FOR CHILDREN SCHOOL
OUT DROP IN BORNO STATE OF NIGERIA

SANI INUSA MILALA
Graduate from Depart of Estate management and valuation, Abubakar Tafawa Balewa
University Bauchi, Bauchi state Nigeria
IBRAHIM INUSA
Student of Marwadi University India, Department of Information Technology
ABSTRACT
This study aimed at exploring the pervasive effect of the Boko Haram Insurgent as Wheel
Driver and also the most leading factor For Children School Out drop In Borno State of
Nigeria, with view to explore the factors that aid in contributing to the increasing of the out
drop of school children and to also call the attention of international, national and local
responsible authorities, organization and other concern bodies to take appropriate action for
sustainable development of education in the state and also to enable the state and region at
large mounted to the conveyance vehicle of world’s educational development.
Exploratory strategy through intensive review of literature was carried, the study collected
highly classified and intensive data form SUBEB( State Universal Basic Education board)
The study found out that boko haram insurgent as the factor behind the influentiality of
children out drop in schools in Borno state of Nigeria is boko haram insurgent, among the
factors that lead to children out drop, it was also found that parent financial buoyancy, rate of
enlightenments on education in various communities, rate of employment opportunities for
the graduate, availability of facilities for teaching, attractiveness of the school, poverty etc..
also help in the increasing the out drop of children in school but all the mentioned factor are
causal of boko haram insurgent, from the study it was also found that there is substantially
strong size effect of book haram insurgent on children’s school out drop, and lastly it was
also found that there is relationship between community enlightenment, poverty, and school
facilities and children schooling.
Keywords: children, school out drop, Boko Haram, and insurgent
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SOĞUK SAVAŞ SONRASI FENOMENİ OLARAK İSRAİL-HİNDİSTAN
İLİŞKİLERİ: “STRATEJİK ORTAKLIĞIN” İMKANLARI VE KISITLARI
Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe ERSOY CEYLAN
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Orcid ID: 0000-0001-5478-3539
ÖZET
İsrail 1948 yılında kuruluşunu ilan ettiğinde onu ilk tanıyan ülkelerden biri Hindistan
olmuştur ancak takip eden kırk yıllık süreçte iki ülke arasında diplomatik, stratejik ya da
kültürel ilişkiler kurulmamış, özellikle Hindistan İsrail’e yönelik mesafeli tutumunu
sürdürmüştür. Ancak Soğuk Savaş’ın bitmesini takiben 1992 yılında Hindistan İsrail ile çok
yönlü diplomatik ilişki kurmaya başlamış ve bu ikili ilişki bugüne kadar güçlenerek devam
etmiştir. Normalleşme iki ülkenin birçok farklı alanda hızla ilişki kurmasını sağlamıştır:
ticaret, tarım teknolojileri, sanayideki uzmanlıkların paylaşılması gibi. Askeri alanda iş birliği
ise ilişkilerin stratejik ortaklığa evrilmesini sağlayacaktır. Hindistan’ın en büyük askeri
teçhizat tedarikçisi olan Sovyetler Birliği’nin çöküşü Hindistan’ı milli güvenlik sorunu ile
karşı karşıya bırakmıştır ve tedarikçiye ihtiyacı vardır. İsrail ile kuracağı ilişkiler Güney, Orta
ve Batı Asya’da Pakistan’ın etkisini kırmak adına efektif ve etkin bir rol oynaması açısından
onu güçlü kılacaktır. Ayrıca Sovyet sonrası bir uluslararası sistemde Hindistan ABD’nin hem
diplomatik hem de teknolojik desteğine ihtiyaç duymaktadır. İsrail için ise askeri endüstri
açısından Hindistan muazzam büyüklükte bir pazardır aynı zamanda -özellikle 11 Eylül’den
sonra- Pakistan’ın Ortadoğu’daki İsrail karşıtı politikalarını ve Arap ülkelerine desteğini
bastırmak adına Hindistan iyi bir müttefik olabilir.
Bu çalışmada Soğuk Savaş sonrası dönemde iki ülkeyi bir araya getiren dinamikler ortaya
konmaya çalışılacaktır. İki kutuplu konjonktürün değişmesiyle birlikte uluslararası sistemde
yaşanan dönüşümün iki ülkeyi yaklaştırmasındaki rolü belirlenmeye çalışılacaktır. Bu noktada
Amerika Birleşik Devletleri’nin bir süper güç olarak etkisi de ele alınacaktır. Bununla beraber
bu çalışmada iki ülkenin istikrarlı bir ilişkiyi devam ettirmesinin önünde duran muhtemel
engeller ve kısıtlar da tartışılacaktır. Böylelikle iki ülke arasındaki ilişkinin doğasının
belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İsrail, Hindistan, stratejik ortaklık, işbirliği, kısıtlar

INDO-ISRAELI RELATIONS AS A POST-COLD WAR PHENOMENON: THE
OPPORTUNITIES AND RISKS OF “STRATEGIC PARTNERSHIP”
ABSTRACT
When Israel was established, India was among the countries that immediately recognized her.
However, the following forty years a mutual diplomatic, strategic, or cultural relation has
been absent. Especially, India has kept Israel at a distance during that period. But after the
Cold war, India has begun to build a multilateral relationship with Israel in 1992 onwards.
This relationship has been resumed so far today by getting stronger. Normalization has paved
the way for two countries to construct swiftly cooperation in several areas: trade, agriculture
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technologies and industry. As for the cooperation in military sector would contribute to the
evolving of mutual relations to strategic partnership. The collapse of USSR who was the
primary supplier of India’s military industry has led India with a national security problem as
well as a need of a new supplier. For India, establishing relationship with Israel would make
India a stronger and efficient player in discouraging the influence of Pakistan in south, middle
and western Asia. Besides, in a post-Soviet international system India would also need the
support of United States in both diplomatic and technologic dimensions. From the Israeli side,
India is a great market for military industry and additionally -especially following September
11- India might be a convenient ally in suppressing Pakistan’s anti-Israeli policies and its
support for Arab states.
This study would seek to reveal the dynamics that brought two countries together. It would
also analyze the role of the change within the international system in the rapprochement of
India and Israel. To ascertain this role, the study would also discuss the influence of US as a
superpower. By doing so, the study would introduce the possible opportunities and limits that
stand by stable mutual relations.
Keywords: Israel, India, strategic partnership, cooperation, limits
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KÜRESELLEŞME VE ÇOĞUL KİMLİKLER
Dr. Şeyhmus DEMİR
Dicle Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-8251-6566
Dr. Öğr. Üyesi, Mutlu SESLİ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-1009-0041
ÖZET
Ulusların tekil dünyalarından farklı ve onlardan görece bağımsız yeni bir uluslararası
toplumsallaşma kavrayışı, küreselleşmenin meydana getirdiği koşullar içinde
değerlendirilmektedir. Burada hedeflenen devlet ve periferisindeki aktörlerin daha az ve
sınırlı olduğu; iletişim ve ticaretin daha özgür ve çok yapıldığı; kültürel ve siyasal sınırların
geçişgen ve açık olmasıdır.
Etkileme çerçevesinde insan ve insan toplulukları arasındaki ilişkiler olan küreselleşme, bu
anlamıyla ekonomik, siyasi/ güvenlik, teknolojik/ iletişimsel, çevresel/ demografik ve kültürel
katmanlara sahip bir olgusallıktır. Küreselleşmeyle birlikte teknolojinin yerel kültürler
üzerinde çözülmeler yarattığı düşüncesi belirirken bir yandan da gelişmiş iletişim teknolojileri
ve modern ağlar sayesinde yerel olan topluluk ve kültürler için ifade alanları açıldığı
söylenebilir. Azınlık kültürel grupların küreselleşmenin oluşturduğu özgürlük koşullarında
kendilerini anlatma ve gelecek kuşaklara aktarma şansı bulmaları küreselleşmeye olumlu
bakanların argümanları arasında görülmektedir.
Modern dönem sonrasında tüm dünyayı saran ve etkileyen küreselleşme süreciyle kimlik
algısında da birtakım değişimler yaşanmış, kimlikler sınırları aşan akışkanlığa sahip bir
karaktere bürünerek, zamansız ve mekansız bir bütünün parçası olarak dönüşüm geçirmiştir.
Kolektif kimlikler erozyona uğramış, bunun yerine alt-kimlik, üst‐kimlik veya çokkültürlülük
gibi farklı kavramlarla, farklılıkların biraradalığı öne çıkmıştır. Kimlik artık parçalı yapısı ve
çevrimiçi görünmezlikle istediği şekle bürünür biçimde akışkan ve her an değişebilir ve
yeniden inşa edilebilir haldedir. Küreselleşme ve ona eşlik eden postmodernlik tartışmalarında
ise özünde kuralsızlık ve belirlenemezliğin geçerli olduğu bu düzende, modernitenin bütün
düşünce ve değer sistemi reddedilmiş, kutsal sayılan her şey tekrar sorgulanmıştır. Bu
çerçevede çalışma merkezini oluşturan küreselleşmenin, kimlikler üzerinde parçalayıcı/
dönüştürücü bir etki yaptığı, kimliğin çoğul bir karaktere büründüğü savlanmakta ve
küreselleşmenin etkilerinin belirginleştirilmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, postmodernizm, kimlik, kültür.

ABSTRACT
A new conception of international socialization that is different from and relatively
independent from the singular worlds of nations is evaluated within the conditions created by
globalization. Here, the targeted state and the actors in its periphery are less and limited;
communication and trade are freer and more common; cultural and political boundaries are
translucent and open.
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Globalization, which is the relations between human and human communities within the
framework of influence, in this sense is a reality that has economic, political/ security,
technological/ communicative, environmental/ demographic and cultural layers. With
globalization, it can be said that technology creates dissolution on local cultures, while on the
other hand, thanks to advanced communication technologies and modern networks, areas of
expression are opened for local communities and cultures. It is seen among the arguments of
those who view globalization positively that minority cultural groups have the chance to
express themselves and transfer them to future generations under the conditions of freedom
created by globalization.
After the modern period, with the globalization process that encompassed and affected the
whole world, some changes were experienced in the perception of identity, and identities have
transformed as a part of a timeless and spaceless whole, assuming a fluid character that
transcends borders. Collective identities have eroded, instead the coexistence of differences
with different concepts such as sub-identity, supra-identity or multiculturalism has come to
the fore. With its fragmented structure and online invisibility, identity is now fluid and can be
changed and rebuilt at any time. In this order, in which the essentially irregularity and
indeterminacy prevail in the debates on globalization and its accompanying postmodernity,
the entire thought and value system of modernity was rejected and everything considered
sacred was questioned again. In this framework, it is argued that globalization, which
constitutes the center of study, has a disintegrating/ transformative effect on identities,
identity has a plural character and it is aimed to clarify the effects of globalization.
Key Words: Globalization, postmodernism, identity, culture.
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SOSYOEKONOMİK KİMLİKLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE
ARALARINDAKİ İLİŞKİ: MARDİN İLİ ÖRNEĞİ
Dr. Şeyhmus DEMİR
Dicle Üniversitesi DÜBAP Koordinatörlüğü
Orcid ID: 0000-0002-8251-6566
ÖZET
Çalışma, kimlik olgusunu ve kimliğin oluşum süreçlerinde etkili faktör ve kurumları merkeze
alarak, kimlik konusunda gelenek ve modernliği bağlam olarak kullanmaktadır. Kimlikler
geleneksel ve modern dönemin kendi dinamikleri içerisinde evrim geçirmiştir. Elde edilen
kapsamlı bulgu ve sonuçlar kimlikteki dönüşümün bir süreklilik içinde olduğunu
göstermektedir. Başka bir ifadeyle kimlik durağan olmayıp yaşam boyunca bir inşa
halindedir.
Çalışma kapsamında oluşturulan teorik çerçeve kimliğin oluşumunda pek çok kurum ve
faktörün etkili olduğunu göstermektedir. Bunların neler olduğu ve etki düzeyleri gelenek ve
modernlik bağlamında incelenmiştir. Bu çerçevede kimlikler, dil, ideoloji, dini inanç, yaş,
cinsiyet, meslek, yerleşim yeri gibi faktörler ve aile, eğitim kurumları, siyasi parti, sivil
toplum kuruluşları ve kitle iletişim araçları gibi kurum ve aktörlerin etkisinde
şekillenmektedir. Bu faktörler bazen tek başlarına bazen de birbirleriyle ilişkiler kurarak
kimliğin inşa sürecinde birlikte etkin olmaktadır.
Çalışma kapsamında yapılan saha araştırmasında (Mardin ve ilçelerinde) oluşturulan anket
formu aracılığıyla kimlikler ve kimlikler üzerinde belirleyici sosyoekonomik faktörlerin etki
düzeyleri ölçülmüştür. Çalışmanın ampirik kısmında tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır.
Saha araştırması verileri SPSS programı aracılığıyla düzenlenerek analizler yapılmıştır.
Geleneksel ve modern kimliklerin geçmişten günümüze sosyoekonomik faktör ve kurumların
etkisinde kaldığı ve kimliklerin ilk olarak aileden ve ailenin sahip olduğu değer ve normlar
sayesinde biçimlendiği söylenebilir. Bununla birlikte birey ve bireylerden meydana gelen
toplulukların eğitim, sosyal, siyasi ve ekonomik gruplar, mesleki örgütlenmeler aracılığıyla
dini, milli ve diğer sosyoekonomik kimlikleri edindiği ve/ veya mevcut kimliklerini
dönüştürdüğü görülmektedir. Öte yandan gelenek ve modernleşme süreçlerinde şekillenen
sosyoekonomik kimlikler kesin bir ayrım oluşturmamakta, geleneksel kimlikler günümüz
dünyasında da bir şekilde modern yaşama eklemlenmekte ve varlıklarını sürdürmektedirler.
Mardin ilinde yapılan ve 1609 katılımcıya uygulanan anket verilerinin analiz edilmesinde elde
edilen bulgulardan yola çıkılarak başta demografik faktörler olmak üzere birey ve topluluklara
ait belirleyici faktörlerin sosyoekonomik kimliklerin oluşumunda gelenek ve modernlik
bağlamında etkili oldukları tespit edilmiştir. Mardin’de bireylerin sosyoekonomik kimlik
oluşumlarının eğitim ve gelir düzeyi, yaş, yerleşim yeri, din, dil, etnik köken gibi
sosyoekonomik özelliklerin etkileşimi ile biçimlendiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kimlik, kültür, gelenek, modernlik, Mardin.
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TÜKETİM TOPLUMUNDA ÇOCUK VE TÜKETİCİ ÇOCUKLAR
CHILD AND CONSUMER CHILDREN IN THE CONSUMPTION SOCIETY
Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet TAN
Siirt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Orcid ID: 0000-0003-0398-9961
ÖZET
Çalışma tüketim toplumunda çocukların tüketim nesnesine dönüşmesi konusunu ele alırken
çocukluğun tüketimin teşvikinde kullanılma biçimlerini de tartışmaktadır. Kapitalizm ile
birlikte çocuk ve çocukluk algısı değişmekte ve yeniden anlamlandırılmaktadır. Küreselleşme,
modernleşme ve kentleşme ile birlikte gelişen bireyci anlayış, çocukları birey olarak görmekte
ve çocukların bireyci bir eğilime sahip olmalarını özendirmektedir. Kapitalist süreçte her şey,
meta olarak değerlendirilmekte ve tüketim üzerine inşa edilmektedir. Bu süreçte çocuklar hem
tüketici olarak hem de tüketim nesnesi olarak kullanılabilmektedir.
Modern dönem ile birlikte tüketim ve eğlence birlikte düşünüldüğü için tüketim bir eğlence
olarak görülmektedir. Burada tüketim ve eğlence birbirini besleyerek eğlenceye yönelim
artmakta ve tüketim teşvik edilmektedir. Bu minvalde eğlenceye yönelik tüketim olarak,
çocuklar için oyunların üretimi ve oyuncakları endüstrileştirmesi dikkat çekmektedir. Tüketim
kültüründe toplumsal sürece katılım tüketim bazlı olmaktadır. Endüstrileşme çocuk oyunları
ve oyuncakları alanında da gerçekleştiği için çocukların bir tüketici olarak algılanmasına yol
açmaktadır. Çocuklarda oyun rekabetinin yanında oyuncaklara sahip olma rekabeti de söz
konusu olabilmektedir. Bu durum tüketici çocuk imgesinin oluştuğunu göstermektedir.
Ailelere çocuklarının en iyisini hak ettiği düşüncesi empoze edilerek çocukların isteklerinin
geri çevrilmesi güçleşmektedir. Bu durum narsisizm eğiliminin artmasına ve çocukluktan
başlayan narsisizm epidemisinin yayılmasına neden olabilmektedir.
Tüketim alanlarında çocuklara ait yerlerin olması tüketici çocuk imgesinin her alanda
olduğunu göstermektedir. Alışveriş merkezlerinde çocuk oyun alanları, çocuklara yönelik
tüketim malzemeleri içeren mağazalar, mağazalarda çocuk reyonlarının bulunması tüketici
çocuk imgesini güçlendirmektedir. Çocuklara yönelik tüketim ürünlerinin tüketimini artırmak
için reklamlar önemli bir rol üstlenmektedir. Kapitalizm reklam aracılığıyla ihtiyaçlar icat
etmekte ve bu ihtiyaçların giderilmesi salık vermektedir. Reklamlarda çocukların yer alması
toplumda tüketici çocuk algısının yerleşmesine neden olmaktadır. Reklamlar genel olarak
tüketime teşvik ederken reklamlarda çocukların nesne olarak kullanılmasında imtina
edilmediği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tüketim Toplumu, Çocuk, Tüketici Çocuklar
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ABSTRACT
The study addresses the issue of children becoming objects of consumption in a consumer
society, while also discussing the ways in which childhood is used to encourage consumption.
Along with capitalism, the perception of children and childhood is changing and re-meaning.
Individualistic understanding, which develops together with globalization, modernization and
urbanization, sees children as individuals and encourages children to have an individualistic
tendency. In the capitalist process, everything is considered commodity and built on
consumption. In this process, children can be used both as consumers and as objects of
consumption.
Consumption is seen as entertainment, as consumption and entertainment are considered
together with the Modern period. Here, consumption and entertainment feed each other,
increasing the orientation to Entertainment, and consumption is encouraged. As entertainment
consumption in this minvalde, the production of games for children and the industrialization
of toys are noteworthy. In consumer culture, participation in the social process is
consumption-based. Because industrialization also occurs in the field of children's games and
toys, it leads to the perception of children as a consumer. In addition to game competition in
children, there may also be competition for the ownership of toys. This indicates that the
consumer child image is formed. By imposing on families the idea that their children deserve
the best, it becomes difficult to turn down the wishes of children. This can lead to an increase
in the tendency to narcissism and the spread of the narcissism epidemic that begins in
childhood.
The fact that there are places belonging to children in consumption areas shows that the image
of the consumer child is in all areas. Children's playgrounds in shopping centers, stores
containing consumer goods for children, and the presence of children's departments in stores
strengthen the image of the consumer child. Advertising plays an important role in increasing
consumption of consumer products aimed at Children. Capitalism invents needs through
advertising and recommends addressing these needs. The presence of children in advertising
causes the consumer perception of children to settle in society. While ads are generally
considered to encourage consumption, it is thought that ads do not abstain from using children
as objects.
Keywords: Consumption Society, Child, Consumer Children

www.artuklukongresi.org

205

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI
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ÖZET
Temellerinin 1998 Sorbonne Deklarasyonu ile atıldığı Bologna Süreci uygulamaları ilk
aşamada Avrupa’da herkes için erişilebilir, karşılaştırılabilir ve şeffaf bir yükseköğretim ağı
oluşturmayı hedeflemiştir. Süreç ile beraber Avrupa’nın ekonomik alanda söz sahibi olan
güçlü yapısının yanı sıra eğitimde de itici ve öncü güç olması da hedeflenmiştir. Nitekim bu
bağlamda 1999 yılında yayınlanan Bologna Deklarasyonu ile Avrupa yükseköğretim
kurumları arasında derecelerin ve yeterliliklerin karşılıklı tanındığı,
sistemler arası
hareketliliğin arttığı ve iş birliği çerçevesinde ortak kalite çalışmalarının sağlandığı bir
Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturulmuştur. Bu yükseköğretim ağına dâhil olmak isteyen
ülkeler sürece katılımlarını beyan etmiş ve sürecin her bir boyutunda değişimi ve dönüşümü
kendi yükseköğretim sistemlerinde gerçekleştirmeyi vaat etmişlerdir. Halen 48 ülkenin üye
olduğu Bologna Süreci’ne Türkiye 2001 yılında dâhil olmuş, bu kapsamda tüm üniversiteleri
ile köklü bir değişikliğe gitmiş ve oldukça başarılı bir yol kat etmiştir. Süreç boyunca Türk
yükseköğretim kurumları program ve ders içerikleri düzenlenmesinden yönetimsel ve
denetimsel boyutlara kadar pek çok alanda değişim yaşamıştır.
Bu çalışmada Mardin Artuklu Üniversitesi özelinde ele alınan yirmi altı lisans öğretim
programının Program ve Ders Bilgi Paketleri, Bologna Süreci İç Kalite Güvencesi
Standartları kapsamında ve program geliştirme ilkeleri ışığında incelenmiştir. Bu çalışma ile
Mardin Artuklu Üniversitesi özelinde elde edilen veriler ve geliştirilen önerilerin diğer
üniversitelerde gerçekleştirilen program ve ders bilgi paketleri içerik üretme faaliyetlerine
katkı sağlaması hedeflenmektedir. Çalışmanın birinci alt problemi için veri toplama süreci
doküman analizi yöntemiyle sürecin görünür ve şeffaf uygulamalarından biri olan Bologna
Bilgi Sistemi web sayfaları üzerinden program ve ders bilgi paketlerinin doluluk oranı ve
paketlerde sunulan bilginin içeriği üzerinden yapılmıştır. Çalışmanın ikinci alt problemine
dayalı veriler, Üniversite ve birim Bologna sorumlularına on iki maddeden oluşan bir
görüşme formu ile toplanmıştır. Gerek doküman incelemeleri gerekse görüşme formları
aracılığıyla elde edilen veriler bağlamında genel anlamda yeterlik ve kazanımların ölçülebilir
olma, öğretim süreçleri ile ilinti taşıma ve öğrenme yükü belirleme başta olmak üzere
program ve ders bilgi paketlerinin Kalite Güvencesi İç Kalite Güvencesi Standartları ve
program geliştirme ilkeleri kapsamında yeniden gözden geçirilmeleri gerektiği ortaya
çıkmıştır.
Anahtar sözcükler: Bologna Süreci, Kalite Güvencesi, Program Bilgi Paketleri, Ders Bilgi
Paketleri, Mardin Artuklu Üniversitesi
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ABSTRACT
The Bologna Process practices, the foundations of which were laid with the 1998 Sorbonne
Declaration, aimed to create an accessible, comparable and transparent higher education
network in Europe at the first stage. With the process, as well as the strong structure of
Europe, which has a voice in the economic field, it is aimed to be a driving and pioneering
power in education. As a matter of fact, with the Bologna Declaration in 1999, a European
Higher Education Area has been established in which degrees and qualifications are mutually
recognized among European higher education institutions, where mobility between systems is
increased and joint quality studies are provided within the framework of cooperation.
Countries that want to be included in this higher education network have declared their
participation to the process and promised to realize the change and transformation in every
aspect of process in their higher education systems. Turkey was included in The Bologna
Process, which has 48 member countries, in 2001 and all its universities have gone through a
fundamental change in this respect and has a very successful way to the floor. Throughout the
process, Turkish higher education institutions have experienced changes in many areas, from
organizing program and course contents to administrative and supervisory dimensions.
In this study, the Program and Course Information Packages of twenty-six undergraduate
curriculum programs specifically addressed at Mardin Artuklu University were examined
within the scope of Bologna Process Internal Quality Assurance Standards and in the light of
program development principles. With this study, it is aimed that the data obtained and the
suggestions developed specifically addressed at Mardin Artuklu University will contribute to
the program and course information package content creation activities carried out in other
universities. For the first sub-problem of the study, the data collection process was carried out
with document analysis method, through the Bologna Information System web pages, which
is one of the visible and transparent applications of the process, on the occupancy rate of the
program and course information packages and the content of the information provided in the
packages. The data based on the second sub-problem of the study were collected with an
interview form consisting of twelve items to University and Unit Bologna responsible. In the
context of both document reviews and data obtained through interview forms, it has been
revealed that the program and course information packages, especially the measurability of
competences and achievements, bearing the relationship with the teaching processes and
determining the learning load, should be reviewed within the scope of Quality Assurance
Internal Quality Assurance Standards and program development principles.
Keywords: Bologna Process, Quality Assurance, Program Information Packages, Course
Information Packages, Mardin Artuklu University
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ÖZET
İktisat, tarihi bir perspektifle ele alındığında inşa edilen düşünce sistematiğinin, teorilerin ve
politikaların salt batı medeniyetine özgü bir profil olduğu biçiminde yansıtılmakta ve genel
olarak bu yönüyle kabul edilmektedir. Medeniyetlerin bilime yaptıkları katkılar ve birikimli
ilerleme şeklindeki gelişim kodlarının tespiti ideolojik iktisat tavrının terk edilmesiyle
anlaşılacaktır. Bu bağlamda tarih, sosyoloji, siyaset bilimi, kültür incelemeleri ve ekonominin
kurucusu olarak kabul edilen İbni Haldun’un (1332-1406) genel olarak ekonomiye özel olarak
da mikro ve makro iktisada, kamu maliyesine, para politikasına, büyüme ve kalkınma
politikalarının iktisadi ve kurumsal tespitlerine dair tespiti önemlidir. Böylesi bir yöntem ve
çalışma İbni Haldun’un tespitlerini tarihselci bir bakış açısı ile değil bilimsel bir zeminde
bütüncül bir yakınlaşmayı sağlayan, yeniden yorumlama ve günümüz açısında bir model
kurma çabası güdülmektedir.
İbni Haldun, faktör piyasasında ücretlerin ve mal piyasasında fiyatların serbest piyasa
koşullarında oluşacağını Cantillon’dan; işbölümünün iktisadi büyümeye sağladığı katkıları
Smith ve Ricardo’dan; belirsizlik ve risk unsurunun ticari faaliyetlere etkisini Knight’ten;
vergi oranı ile vergi hâsılatı arasındaki ilişkiyi Laffer’den yüzyıllar evvel önce dile getirmiştir.
Bütün bu tespitler normatif bir anlayışla değil pozitif bir yöntembilim anlayışıyla ifade
edilmiştir. Bu çalışmaların yanı sıra bir ulusun düşüş ya da yükselişini sağlayan unsurları da
ekonomik özgürlük, mülkiyet hakları ve adalet, hiçbir tarife ve kota ile engellenmeyen serbest
bir uluslararası ticaret yapısı, siyasi istikrar yapısı ile çerçevelemiştir. Bu bağlamda yapılan
çalışmada İbni Haldun’un ekonomiye dair düşünceleri özellikle de iktisadi büyüme ve
kalkınmayı sağlayan unsurların modern bir bakış açısıyla sunulması amacıda taşımaktadır.
İbni Haldun ülkelerin kuruluş sürecini asabiyet (grup dayanışması) ve ekonomi olmak üzere
iki sütun üzerine inşa eder. Dolayısıyla bir ülkenin yıkılmasına neden olan unsurları da bu iki
ilkenin üzerinden yorumlama çabasına girmektedir. Bu anlayışla zayıflayan üretim yapısı,
adaletsizliğin yaygınlaşması, insanlar arasında dayanışma hissinin yok olmaya başlaması,
devletin koyduğu vergilerin artması, ehliyet ve liyakat niteliklerinin dikkate alınmaması,
otoriter bir yönetim biçimi gibi handikapların bir milletin çöküşüne neden olacağı tespiti
günümüzde de halen geçerliliğini korumaktadır.
Anahtar Kelimeler: İbni Haldun, Ekonomi Politikaları, Büyüme, Kalkınma.
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IBN KHALDUN AND ECONOMIC POLICIES

ABSTRACT
While economics is researched with a historical perspective, it is reflected in the way that the
constructed thought system, theories and policies are a profile specific to western civilization
and is generally accepted from this aspect. The contribution of civilizations to science and the
determination of the development codes in the form of cumulative progress will be
understood by abandoning the ideological economic attitude. In this context, Ibn Khaldun
(1332-1406), who is regarded as the founder of history, sociology, political science, cultural
studies and economics, provides economic and institutional policies in general and micro and
macro economics, public finance, monetary policy, growth and development policies are
detections is important. Such a method and study is aimed at reinterpreting the findings of Ibn
Khaldun, providing a holistic convergence on a scientific ground, not with a historical
perspective, and establishing a model in today's perspective.
Ibn Khaldun said that before from Cantillon that wages in the factor market and prices in the
goods market will occur under market conditions; the contributions of the division of labor to
economic growth from Smith and Ricardo; the effects of uncertainty and risk on commercial
activities from Knight and he expressed the relationship between tax rates and tax revenues
centuries before Laffer. All these determinations are expressed with a positive methodological
understanding, not a normative understanding. In addition to these studies, the factors that
cause the decline or rise of a nation are framed with economic freedom, property rights and
justice, a free international trade structure that is not prevented by any tariff and barriers, and
a structure of political stability. In this study, it is aimed to present Ibn Khaldun's thoughts on
economy, especially the factors that provide economic growth and development with a
modern perspective.
Ibn Khaldun builds the establishment process of countries on two elements: asabiyah (group
solidarity) and economy. Therefore, it tries to interpret the factors that cause the collapse of a
country through these two principles. The determination with this understanding that
handicaps such as the production structure weakened with this understanding, the widespread
of injustice, the disappearance of the feeling of solidarity among people, the increase in the
taxes imposed by the state, the negligence of the qualifications of competence and merit, and
an authoritarian form of government will cause the collapse of a nation is still valid today.
Keywords: Ibn Khaldun, Economic Policies, Growth, Development.
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ÖZET
Ekonomi literatüründe, gelecekte meydana gelebilecek olaylar hakkındaki belirsizlikler iki
farklı yaklaşım merkeze alınarak incelenmiştir. Bunlar, genel olarak “kırılganlık” ve
“ekonomik güvenlik” perspektifleri olarak tanımlanmaktadır. Kırılganlık perspektifi özellikle
yoksul ülkeler bağlamında ele alınmış olup, araştırma konusu genellikle düşük gelirli ülke
vatandaşlarının kronik yoksulluğa girme olasılığı ile ilgilidir. Ekonomik güvenlik ise,
gelirlerin nispeten daha yüksek olduğu ve mutlak yoksulluğun büyük bir problem olarak
kabul edilmediği zengin ülkeler bağlamında incelenmiştir. Bu bağlamda, ekonomik güvenlik
eksikliğinden kaynaklanan potansiyel ekonomik risklere karşı koruma elde edememe durumu,
ülkelerin gelir durumuna, zengin ya da yoksul olduğuna bakılmaksızın tüm ülkeleri
ilgilendirmektedir. Buradan hareketle bireylerin ekonomik risk ve kayıplarının azaltılması
gerekliliği önemli bir politika konusudur.
Bu çalışma, 2010-2016 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye ve 14 Avrupa Birliği ülkesini
içeren bir ülke grubu üzerinden “Ekonomik Güvenlik Endeksi” için güncel tahminler
sunmaktadır. Çalışmada, Ekonomik Güvenlik Endeksi hakkında yakın geçmişte geliştirilen
metodolojiler ve uygulamalar arasındaki farklılıklar dikkate alınarak, endeksin ölçümünde
kullanılacak değişkenlerin belirlenmesi ve standardizasyonuna ilişkin yöntemler
tartışılmaktadır. Bu kapsamda, özellikle yakın zamanda ekonomik güvenliğin basit ve tutarlı
bir ölçümünü sunmayı amaçlayan Yaşam Standartları Araştırmaları Merkezi (CSLS),
Rockefeller Vakfı ve Yale Üniversitesi tarafından desteklenen ve gelişen metodolojilerin
önemi üzerinde durulmaktadır.
Bu çalışma, gelecekte meydana gelebilecek olası ekonomik kayıpların bir toplumda
yaygınlığının ölçüsünü tanımlamak için “ekonomik güvenlik” kavramsallaştırması hakkında
büyük ölçüde CSLS bünyesinde toplulaştırılan literatüre dayandırılmaktadır. Ancak bu
durum, çalışmanın bağlamının ve gelecekteki belirsizliklerin, “ekonomik güvenlik”
perspektifinde uygun bir şekilde ele alınmasını ve olası metodolojik seçimlerin dikkate
alınmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın öncelikli amacı, ekonomik güvenlikten
ne anlaşılması gerektiğini ortaya koymaktır. Bağlam ne olursa olsun bu çalışma, Osberg ve
Sharpe (2002) tarafından geliştirilen ve Salzman’ın (2003) katkılarını içeren metodolojiyi

www.artuklukongresi.org

210

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

takip etmektedir. Bununla birlikte, çalışmada, uygulamada bir araya getirilen değişkenlerin
standardizasyonu için kullanılacak “Doğrusal Ölçekleme Tekniği” ve “Gauss
Normalizasyonu” (Z-Skoru) olarak adlandırılan alternatif iki yöntem açıklanmaktadır.
Bu amaç ve kapsamdan hareketle, çalışmada ele alınan ülkeler açısından uluslararası
karşılaştırmalara imkân tanıyan “ekonomik güvenlik endeksi” hesaplanmıştır. Bunu yaparken
işsizlik, hastalık, dulluk ve yaşlılık durumlarının tüm ülkeler için ortak güvensizlik alanları
olduğu kabul edilmiş ve uluslararası alanda genel kabul gören bir sınıflandırma esas
alınmıştır. Çalışmada, öncelikle bu ortak dört risk alanı için analiz dönemi boyunca ayrı
endeksler oluşturulmuştur. Daha sonra, söz konusu endeks bileşenleri tek bir endekste
toplanarak “genel ekonomik güvenlik endeksi” elde edilmiştir.
Genel ekonomik güvenlik endeksinde özetlenen sonuçlar, 2010-2016 dönemini
kapsamaktadır. Fakat, bileşik endeksin farklı bileşenlerini oluşturan işsizlik, hastalık, dulluk
ve yaşlılık durumları için oluşturulan endeksler için yapılabilecek analizler daha uzun
dönemleri kapsayabilmektedir. Bu kapsamda, 14 Avrupa Birliği ülkesi ve Türkiye açısından
2010-2016 dönemine ait Dünya Bankası, Avrupa İstatistik Ofisi, Dünya Sağlık Örgütü ve
OECD’den elde edilen veri setleri kullanılmıştır. Nihai aşamada, belli bir ortak yıl için
“Doğrusal Ölçekleme Tekniği” ve “Z-Skoru Normalleştirme” sonuçları bir ağırlıklandırma
şeması kullanılarak ülke performansları açısından karşılaştırılmaktadır. İki farklı yöntemle
hesaplanan sonuçlar hem ülkeler açısından hem de yıllar itibariyle önemli ölçüde
farklılaşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Güvenlik, Sosyal Koruma, Sosyal Güvenlik, Kırılganlık

THE ECONOMIC SECURITY INDEX: A REVIEW THROUGH TURKEY AND 14
EUROPEAN COUNTRIES
ABSTRACT
In the economics literature, the uncertainties about the events that may occur in the future
have been examined by taking two different approaches into the center. These literatures are
generally described as ‘’vulnerability’’ and ‘’economic security’’ perspectives. The
vulnerability perspective has been considered particularly in the context of poor countries, and
the research topic is often concerned with the possibility of low-income country citizens going
into chronic poverty. Economic security has been studied in the context of rich countries
where incomes are relatively higher and absolute poverty is not considered a major problem.
In this context, the inability to obtain protection against potential economic risks arising from
the lack of economic security concerns all countries regardless of their income status, rich or
poor. Hence, the necessity to reduce the economic risks and losses of individuals is an
important policy issue.
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This study presents current estimates for "Economic Security Index" through a group of
countries including Turkey and 14 countries from European Union in the period of 20102016. In the study, the methods for determining and standardizing the variables to be used in
the measurement of the index are discussed, taking into account the differences between the
methodologies and practices developed recently about The Economic Security Index. In this
context, the importance of methodologies supported and developed by The Center for the
Study of Living Standards (CSLS), The Rockefeller Foundation and Yale University, which
aims to provide a simple and consistent measure of economic security in the near future, is
emphasized.
This paper builds heavily on the literature aggregated within the CSLS about the
conceptualization of “economic security” to describe the extent to which potential future
economic losses are prevalent in a society. However, this situation requires addressing the
context of the study and future uncertainties appropriately from an "economic security"
perspective and considering the possible methodological choices. In this context, the primary
purpose of the study is to reveal what should be understood from economic security.
Regardless of the context, this study follows the methodology developed by Osberg and
Sharpe (2002) and includes Salzman’s (2003) contributions. However, in the study, two
alternative methods called "Linear Scaling Technique" and "Gaussian Normalization" (ZScore) to be used for standardization of variables combined in practice are explained.
Based on this purpose and scope, the "economic security index" has been calculated, which
allows international comparisons in terms of the concerning countries. While doing this, it has
been accepted that unemployment, sickness, widowhood and old age are common areas of
insecurity for all countries and an internationally accepted classification has been taken as
basis. In the study, first of all, separate indices have been created for these common four risk
areas during the analysis period. Then, the "general economic security index" has been
formed by gathering the index components in question to a single index.
In this study, the results summarized in the general economic security index cover the period
2010-2016. However, the analyses that can be made for the indices created for
unemployment, sickness, widowhood and old age, which constitute the different components
of the composite index, may cover longer periods. In this context, in terms of 14 European
Union countries and Turkey, data sets from the World Bank, Eurostat, OECD, the World
Health Organization of 2010-2016 period are used. In the final stage, for a particular joint
year, the results of "Linear Scaling Technique" and "Z-Score Normalization" are compared in
terms of country performances using a weighting scheme. The results calculated by two
different methods, differ significantly both in terms of countries and by years.
Keywords: Economic Security, Social Protection, Social Security, Vulnerability
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DİJİTAL OYUN OYNAMA PRATİĞİNDEN OYUN İZLEME DENEYİMİNE:
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Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
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ÖZET
Oyun gündelik hayatın birçok alanında bireyleri sarmalayan ve eğlenceli bir eylemdir. Aynı
zamanda pek çok disiplin tarafından hem toplumsal hem de bireysel kültürün bir parçasını
oluşturduğu kabul görmektedir. Oyun kavramı derinlemesine incelendiğinde oyuna dair bir
takım özelliklerin varlığı yadsınamaz; oyunun sistematik olması, oyuncuların varlığı, rekabet,
kurallar, oyun içi etkileşim, geri bildirim ve ilerleme durumu gibi unsurlar aynı zamanda
bireylerin oyunda kalma motivasyonlarını arttıran bileşenler olarak görülmektedir. Oyun
alanının sadece düşünce, duygu ve hareketleri eyleme geçiren kod ve tekniklerden oluştuğu
kabulü oyunun kültürel dinamikleri taşıması anlamını daraltmaktadır. Bu nedenle oyun ve
oyun oynama eylemini birçok perspektiften değerlendirmek gerekmektedir.
Oyun oynama ediminin teknolojik gelişmeler ve getirisi dijital platformlar aracılığıyla
dönüşümü son yıllarda dikkat çekicidir. Oyunu oynayan kişinin izlenmeye olanak tanıyan
iletişim biçimi, oyun kavramına bakışı da başka bir alana taşımaktadır. Oyun oynama
pratiğini dijital platformlar üzerinden paylaşan oyuncuların, takip edilmesi, canlı yayınlar
içerisinde bu pratiklerin izlenmesi, yorumlanması ve oyuna dair bilgi ve deneyimlerin
paylaşılması oyun oynama- oyun izleme kültürünü de beraberinde taşımaktadır. Aynı
zamanda hem kişisel bilgisayarlar hem de akıllı cihazlar üzerinden ulaşılabilen bu sosyal ağlar
kullanıcıların gündelik hayatları içerisinde zaman uzam sınırı olmaksızın kullanabildikleri bir
alanı da temsil etmektedir.
Çalışmaya konu olan Twitch, her türden oyun severin sevdiği oyunu izleyebilmesine olanak
sağlayan bir platform sunmaktadır. Elektronik spor ve dijital oyun odaklı canlı görüntü
akışı sunan Twitch, farklı içeriklerle farklı kullanıcılara seslense de genel olarak bakıldığında
dijital oyunların ve oyun oynama pratiklerinin ön planda olduğu bir mecra olarak göze
çarpmaktadır. Çalışmanın niyeti Twitch kullanıcılarının dijital oyun oynayan kanalların ya da
kişilerin neden izlendiğinin analizi üzerine kuruludur. Tesadüfi olarak seçilecek 10 Twitch
kullanıcısıyla yapılacak derinlemesine görüşme çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır.
Çalışmada varılmak istenen, Twitch kullanıcılarının oyun oynama pratiğinin yanında oyun
izleme motivasyonunun nedenlerinin üzerine bir analiz ve değerlendirmeye dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dijital Oyun, Oyun, Twitch

FROM DIGITAL GAME-PLAYING TO GAME WATCHING EXPERIENCE: A
RESEARCH ON TWITCH USERS
ABSTRACT
The game is a fun activity that embraces individuals in many areas of daily life. It is also
accepted by many disciplines to form a part of both social and individual culture. When the
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concept of a game is examined in-depth, the existence of some features of the game cannot be
denied; the systematicity of the game, the presence of players, competition, rules, in-game
interaction, feedback, and progress are also seen as components that increase individuals'
motivation to stay in the game. The acceptance that the playground consists of only codes and
techniques that act out thoughts, feelings, and actions narrows the meaning of the game's
cultural dynamics. Therefore, it is necessary to evaluate the game and the act of playing
games from many perspectives.
Technological developments and the transformation of the act of playing games through
digital platforms have been remarkable in recent years. The communication style that allows
the person playing the game to be watched brings the view of the game concept to another
field. Following the players who share their game playing a practice on digital platforms,
watching and interpreting these practices in live broadcasts, and sharing information and
experiences about the game carry the culture of playing games and watching games. At the
same time, these social networks, which can be accessed via both personal computers and
smart devices, represent an area that users can use in their daily lives without a time-space
limit.
Twitch, the subject of the study, offers a platform that allows all kinds of gamers to watch the
game they love. Twitch, which offers live video streaming focused on electronic sports and
digital games, appeals to different users with different contents, but in general, it stands out as
a medium where digital games and game-playing practices are at the forefront. The intention
of the study is based on the analysis of why Twitch users watch channels or people playing
digital games. In-depth interviews with 10 randomly selected Twitch users to constitute the
method of the study. What is intended to be reached in the study is based on an analysis and
evaluation of the reasons for the motivation of Twitch users to watch the game as well as the
gaming practice.
Keywords: Digital Games, Game, Twitch
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HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN
DİJİTAL PLATFORMLARDA İÇERİK ÜRETİMİ
Arş. Gör. Dr. Yeliz KUŞAY
Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Orcid ID: 0000-0002-8293-5875

ÖZET
Dijital platformlar, kurumların hedef kitlelerine aktarmak istedikleri mesajları iletmeleri
konusunda sonsuz bir özgürlük alanı sunmaktadır. Geçmişte haber değeri taşıyan bir konunun
basın bültenleri ile aktarımı, günümüzde dijital platformlar üzerinden yapılmaktadır. Dijital
platformlarda içerik üretimi, daha geniş bir hedef kitleye ulaşma ve medya ilişkilerinin
ötesinde kendine has kurallarını oluşturmaktadır. Kurumlar halkla ilişkiler bağlamında sahip
oldukları geleneksel basın bülteni bakış açılarını; kurumsal web sayfalarındaki basın
bültenlerine, sosyal medya hesaplarına, sanal topluluklara, forum ve bloglar üzerinden
elektronik ortamlara entegre etmektedirler. Kurumlar bu ortamlar üzerinden hedef kitlelerin
dikkatini çekmek, hedef kitleleri bilgilendirmek, yönlendirmek, ikna etmek, hedef kitleler
üzerinde alışkanlık, tutum ve davranış değişikliği yaratmak amacıyla daha geniş bir iletişim
bakış açısı ile içerik üretmektedirler.
Çalışmada betimsel analiz doğrultusunda, araştırmaya ilişkin sorulara cevap aranmaktadır.
Araştırma, Social Media Awards Türkiye 2020 Jüri ödülüne layık görülen ve rastgele
örneklem yöntemi ile belirlenen üç proje ile sınırlandırılmıştır. Kurumların dijital
platformlardaki içerik paylaşımlarını değerlendirmek için içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır. Durum tespiti yapılmıştır. Araştırma kapsamında dijital halkla ilişkiler
sürecinde güçlü içerik yapılanmasının oluşturulması için gerekli olan unsurlar ele
alınmaktadır. İçeriğin niteliği, hedef kitleye ve platform yapısına uygunluğu örnek proje
içerikleri üzerinden değerlendirilmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre,
Gerçekçi, eş zamanlı, duygusal bağ oluşturabilen, eğlence amaçlı ve insan odaklı yaratıcı
uygulamaların, yeni iletişim ortamları ve sosyal medya platformları ile entegre bir şekilde
sunulmasının gerek daha fazla kişiye ulaşma gerekse sosyal etkileşim adına önemli olduğu
tespit edilmiştir. Dijital platformlar üzerinden yapılan içerik paylaşımlarında hedef kitleye
ulaşmada kamuoyunu bilgilendirme, çift yönlü asimetrik ve simetrik iletişim yöntemlerinin
kullanıldığı görülmektedir. Çalışma halkla ilişkiler perspektifinden etkili içerik üretimi
konusunda nelerin yapılması gerektiği, kısa sürede geniş kitlelere ulaşılabilirliğin sağlanması
ve doğru hedef kitleye ulaşmanın öneminin vurgulanması açısından bundan sonraki
çalışmalara örnek teşkil edecektir.
Anahtar kelimeler: Halkla İlişkiler, İçerik Üretimi, Sosyal Medya
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CONTENT CREATION FOR DIGITAL PLATFORMS
FROM THE PERSPECTIVE OF PUBLIC RELATIONS
ABSTRACT
Digital platforms provide an unlimited area of freedom for organizations to communicate the
messages they intend to convey to their target audience. In the past, the transmission of a
newsworthy subject was being done by press releases whereas it is now done via the digital
platforms. Creating content on digital platforms establishes its own rules beyond reaching a
wider target audience and media relations. Within the context of public relations, the
institutions integrate their traditional press release perspectives into press releases on
corporate web pages, social media accounts, virtual communities, electronic media via forums
and blogs.. The content is crated with a wider communication perspective in order to inform,
direct, persuade target audiences and draw attention of them, and create a change in habits,
attitudes and behaviors through these environments.
In line with the descriptive analysis, the questions for which answers are sought with respect
to the structure of the research are formed in this study. The research is limited to three
projects which were awarded the Jury Prize in Turkey’s Social Media Awards 2020 and
identified by random sampling method. The content analysis method was used to evaluate the
content sharing of institutions on digital platform and a due dilligence has been performed.
The necessary aspects to create a strong content structure in the digital public relations
process are examined, within the scope of the research. The quality of the content and its
convenience to the target audience and platform structure are evaluated via the sample project
contents. According to the data obtained as a result of the research, it has been determined
that the integration of realistic, simultaneous, emotional, entertainment and people-oriented
creative applications with new communication environments and social media platforms is
important both for reaching more people and for social interaction. It is observed that the
methods of informing the public, bidirectional asymmetric and symmetric communication in
reaching the target audience are used in content sharing made on digital platforms. The study
will set an example for future studies in terms of what needs to be done for effective content
production from a public relations perspective, providing access to large masses in a short
period of time and emphasizing the importance of reaching the right target audience.
Keywords: Public Relations, Content Creation and Social Media
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SKILL-BIASED TECHNOLOGICAL CHANGE AND JOB POLARIZATION:
EVIDENCE FROM THE TURKISH LABOR MARKET
İbrahim DAĞLI
Orcid ID: 0000-0001-8199-821X
Levent KÖSEKAHYAOĞLU
Orcid ID: 0000-0002-5466-5396
Suleyman Demirel University, Deparment of Economics
ÖZET
Technological change is not skill-neutral and it has been skill-biased for the last four decades.
The globalization and technological change seem responsible for the ongoing trend of
increased demand for skilled labor in the age of Industry 4.0. In this paper, we try to explain
the shifting demand for skilled labor with the impact of technological change from a
theoretical perspective and analyze the current situation for Turkey. The skill‐biased
technological change (SBTC) is related to the complementarity between technological change
and skill levels of labor. The hypothesis, basically claims a relative increase in the demand for
skilled labor. After the first canonical model, the more recent task-based model has succeeded
to explain the decrease in medium-skilled labor demand and the relative increase in demand
for both high-skilled and low-skilled labor over the last four decades. In our literature review,
we have used International Labor Organization (ILO) dataset. Based on our observations in
this dataset, our main conclusion is that increasing relative demand towards high-skilled
(skill levels 3 and 4) and low-skilled (skill level 1) labor and decreasing demand for mediumskilled (skill level 2) labor in Turkey seem obvious. The demand for medium-skilled labor has
decreased by 13%, and the demand has increased by 67% in low-skilled and 22% in highskilled labor for the last two decades. These clear-cut figures are in line with the job
polarization experienced in developed countries, especially the USA and UK. Moreover, we
have analyzed the polarization by occupations according to The International Standard
Classification of Occupations (ISCO) for four decades as three periods (1982-2000/ 20012010/ 2011-2019). We have classified these periods by the changing ISCO systems (ISCO68/88/08). Occupations with the highest increase in demand have been agriculture, animal
husbandry and forestry workers, fishermen and hunters for the first period; elementary
occupations for the second period; and service and sales workers for the last period.
Keywords: Skill‐biased Technological Change, Job Polarization, Technological
Unemployment.
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EFFECT OF LIMBAL STEM CELL THERAPY IN CORNEAL HEALING
Asst. Prof. Dr. Başak BOZTOK ÖZGERMEN
Aksaray University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery, Aksaray,
TURKEY
Orcid ID: 0000-0001-7039-8956
ÖZET
Kornea hastalıkları kedi ve köpeklerde yaygındır. Kornea hastalıkları köpeklerde birincil veya
diğer oftalmik hastalıklara ikincil olarak şekillenebilir. Kedilerde ise kornea hastalıkları
genellikle inflamasyon, travma ve sekestrasyon ile ilişkilidir. Travmatik yaralanmalar, kornea
ülserleri, korneal nekroz, keratokonjunktivitis sicca, bakteriler veya spesifik virüsler (kedi
herpesvirüs tip-1) kornea epitel bozukluklarına neden olabilir.
Korneanın yenilenmesine limbal epitelyal kök hücreler aracılık eder. Mezenkimal kök
hücreler, diğer hücre tiplerine farklılaşma kapasiteleri ve immün düzenleyici etkileri
nedeniyle bir tedavi seçeneği olarak dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, kornea yüzey
bozukluğu olan hastalarda limbal kaynaklı mezenkimal kök hücre (LK-MKH) naklinin kısa
dönem klinik sonuçlarını incelemektir.
Çalışmaya çeşitli cins, yaş ve cinsiyette, kornea yüzey bozukluğu olan iki kedi ve bir köpek
dahil edildi. Tüm hastalara limbal kaynaklı mezenkimal kök hücreler (en az 2x106 hücre)
nakledildi. Limbal kaynaklı mezenkimal kök hücre naklinin ardından hastaların korneasının
iyileşmesi klinik olarak izlendi. Tedavi öncesi, tedavi sonrası ikinci, dördüncü ve beşinci
ayların bulguları kaydedildi. Korneal vaskülarizasyon ve ön kamaranın şeffaflığı
değerlendirildi.
Sonuçlara göre, tüm hastalar kornea yüzey bozukluklarında klinik iyileşme gösterdi. Tüm
hastalarda kornea vaskülarizasyonu azaldı ve ön kamaranın şeffaflığı arttı. Limbal kaynaklı
mezenkimal kök hücre naklinin kornea iyileşmesinde anti-anjiyojenik ve anti-inflamatuvar
etkileri tüm hastalarda gözlendi.
Sonuç olarak, limbal kaynaklı mezenkimal kök hücre (LK-MKH) transplantasyonu, kornea
yüzey bozukluğu olan kedi ve köpekler için iyi bir tedavi seçeneği olabilir.
Anahtar kelimeler: Kedi, Kornea hastalıkları, Köpek, Limbal kök hücreler.

ABSTRACT
Corneal diseases are common in cats and dogs. The corneal diseases may be primary or
secondary to other ophthalmic diseases in dogs. However, corneal diseases in cats are usually
associated with inflammations, trauma, and sequestration. Traumatic injuries, clinical
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disorders (corneal ulcers, corneal necrosis, keratoconjunctivitis sicca), bacteria, or specific
viruses (feline herpesvirus type-1) can cause corneal epithelial disorders.
Corneal regeneration is mediated by limbal epithelial stem cells. Mesenchymal stem cells are
taken to attention as a treatment option for their capacity of differentiation into other cell
types and immunoregulatory effects. The aim of this study is to investigate the short-term
clinical results of limbal-derived mesenchymal stem cell (LD-MSC) transplantation in
patients with corneal surface disorders.
Two cats and a dog with various breeds, ages, and sex, presenting corneal surface disorders
were included in the study. All patients received limbal-derived mesenchymal stem cells (at
least 2x106 cells). Following limbal-derived mesenchymal stem cell transplantation, corneal
healing of the patients was monitored. The findings of the pre-treatment, second, fourth, and
fifth months after the treatment were recorded. The corneal vascularization and transparency
of the anterior chamber were evaluated.
According to the results, all patients showed clinical improvement in their corneal surface
disorder. The corneal vascularization was reduced and the transparency of the anterior
chamber was increased in all patients. The anti-angiogenic and anti-inflammatory effects of
limbal-derived mesenchymal stem cell transplantation in corneal healing were observed in all
patients.
In conclusion, limbal-derived mesenchymal stem cell (LD-MSC) transplantation can be a
therapeutic option for cats and dogs with corneal surface disorders.
Keywords: Cat, Corneal diseases, Dog, Limbal stem cells.
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COMPARISON OF POLYPROPYLENE MESH AND PRIMARY REPAIR OF
LARGE INCISIONAL VENTRAL HERNIAS OF THE ANTERIOR ABDOMINAL
WALL

Op. Dr. Resul NUSRETOĞLU
Department of General Surgery, Yuksekova State Hospital, Hakkari, Turkey
Orcid ID: 0000-0002-0967-2757
ABSTRACT
Aim: To evaluate the outcomes of surgical treatment of patients with large incisional hernias
of the anterior abdominal wall with and without using mesh implants.
Methods: Between 2011 and 2020, 65 patients whose incisional hernias were operated using
with surgical mesh (Group 1) and 50 patients performing primary repair (Group 2) were
enrolled. All patients were operated according to the method of O. Ramirez. Perioperative and
postoperative findings, complications and success rates were identified between the two
groups.
Results: The average age was 47.69 ± 13.11 years in Group 1 and 46.42 ± 12.67 years in
Group 2. Success rates were 96.9 % in Group 1 and 96 % in Group 2. Complication rates
were 18.5 % (12 of 65) in Group 1 and 10 % (5 of 50) in Group 2. There were no statistically
significant differences in success rates and complications between two groups (p<0.05). There
were no other comorbidity and mortality.
Conclusions: Primary repair of incisional abdominal hernia is highly effective. It reduces the
serous discharge and the duration of the surgery itself; it is also not expensive and can be used
both in the planned and emergency surgery when the possibilities of endoprosthetics are
limited.
Keywords: Surgical mesh, ventral hernia, incisional hernia, hernia repair.
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Table 1. Characteristics of hernial defects in two groups
Group 1
(65 patients)
Number of
hernias

Group 2
(50 patients)

Width of the
hernial efect, cm

Number
of hernias

Width of the hernial
defect, cm

Epigastrium

5 (7.7)

12.57±2.47

2 (4.0)

23.08±4.87

Mesogastrium

58 (89.8)

22.75±5.26

47 (94.0)

19.20±5.88

Hypogastrium

2 (3.01)

13,0±1,73

1 (2.0)

22,69±5,22

Table 2. Comparative analysis of immediate and future results.

Group 2
(50 patients)

Group 1
(65 patients)

Seroma

-

7 (58.4)

Mesh infection

-

2 (16.6)

Postoperative wound hematoma

1 (20.0)

-

Prolonged serous exudation

2 (40.0)

3 (25.0)

Bulging in lateral pararectal lines

2 (40.0)

-

Postoperative hernia relapses

2 (4.0)

2 (3.1)

Complications

www.artuklukongresi.org

221

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

OBEZ HASTALARDA KİLO VERMENİN SERUM LEPTİN DÜZEYİNE ETKİSİ
Uzm. Dr. Ece YİĞİT
İstanbul Medipol Üniversitesi, İç Hastalıkları Kliniği
Orcid ID: 0000-0002-8293-3554
Uzm. Dr. Gökhan YILMAZ
İstanbul Medipol Üniversitesi, Genel Cerrahi Kliniği
Orcid ID: 0000-0003-0889-9586
ÖZET
İsmini ince anlamına gelen yunanca leptos kelimesinden alan leptin, Zhang ve arkadaşları
tarafından 1994 senesinde keşfedilmiştir. Leptinin etkili olabilmesi için kan beyin bariyerini
geçmesi gerekmektedir. Başlıca etkisi hipotalamus ventromedial nükleusta doyma merkezini
uyarmaktır. Ayrıca yine hipotalamus düzeyinde iştahı arttıran nöropeptit-Y’nin sentez ve
salınımını inhibe etmektedir. Bu yolla kalori alımını azaltan leptin, sempatik sinir sistemini de
aktive ederek enerji tüketimini arttırmakta ve sonuç olarak pozitif enerji dengesi oluşumunu
engellemektedir. Başlıca kaynağı adipoz doku olan leptinin diürnal ritmi vardır. Sabah erken
saatlerde pik yaparken öğleden sonra en düşük düzeylere iner. Konjenital leptin eksikliği olan
hastalarda hiperfaji, sempatik sinir sistemi aktivitesinde azalma ve hızla obezite gelişimi söz
konusudur. Ancak obezite yalnızca leptinin yokluğundan değil daha sık olarak ortamda yeterli
miktarda leptin bulunmasına rağmen leptine karşı direnç gelişimi nedeni ile ortaya
çıkmaktadır. Çalışmamızda obez hastalarda kilo vermenin serum leptin düzeyine etkisi ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
Çalışmamıza polikliniklerimize ayaktan başvuran 18 yaş ve üzeri, vücut kitle indexi (VKİ) >
30 kg/m2 olan 100 obez hasta dahil edilmiştir. Hastaların boyları ve kiloları kaydedilmiş, VKİ
hesaplanmış ve serum leptin düzeyleri ölçülmüştür. Hastalar günlük 1200 kalorilik dengeli
diyet programına alınmış ve 6 ay boyunca takip edilmiştir. 6 ayın sonunda VKİ yeniden
hesaplanmış ve serum leptin düzeyleri ölçülmüştür.
Çalışmamıza 78 kadın ve 22 erkek olmak üzere toplam 100 obez hasta dahil edilmiştir.
Hastaların yaş ortalaması 52,3 ± 12,9 yıldır. Başlangıç VKİ ortalaması 35, 5 ± 5,9 ve
başlangıç serum leptin düzeyi 53,3 ± 35,0 ng/ml hesaplanmıştır. 1200 kalorik dengeli diyet
programı ile takip edilen hastaların 6 ayın sonunda ortalama kilo kaybı 10,5 ± 7,4 kg
olmuştur. VKİ ortalaması 31.45 ± 6.27’ye, ve serum leptin düzeyi 38, 5 ± 28,6 ng/ml’ye
gerilemiştir. Başlangıç ve kilo kaybı sonrası dönem karşılaştırıldığında leptin düzeyi farkı:
15,5 ±1 9,1 ng/ml’dir. Leptin düzeylerindeki değişim yüzdesi: %71,8 ± 27,0 hesaplanmıştır ve
aradaki fark istatistik olarak anlamlıdır. (p<0.0001)
Leptinin yüksek serum konsantrasyonlarına rağmen etkili olamamasının nedeni leptin
direncidir. Direnci yenmek için daha yüksek leptin düzeyi gerekir. Bunu sağlamak için yağ
dokudan daha çok leptin salgılanır, daha çok salgılanan leptin, kendisini üreten yağ dokunun
artışına sebep olur. Leptin direnci kırıldığında serum leptin düzeyleri düşmektedir. Kilo kaybı
direncin kırılmasını sağlayan majör faktör olup leptin aktivitesini arttırmakta ve bu yolla
iştahı azaltarak ve metabolizmayı hızlandırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Obezite, Metabolizma, Leptin
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THE EFFECT OF WEIGHT LOSS IN OBESE PATIENTS ON SERUM LEPTIN
LEVEL

ABSTRACT
Leptin got its name from the Greek word leptos which means thin. It was discovered in 1994
by Zhang et al. Leptin can show its effect after passing the blood brain barrier. Its main effect
is to stimulate the saturation center in the hypothalamus ventromedial nucleus. It also inhibits
the synthesis and release of neuropeptide-Y, which increases appetite at the hypothalamus
level. In this way, leptin, which reduces calorie intake, activates the sympathetic nervous
system, increases energy consumption and consequently prevents the formation of a positive
energy balance. Its main source is adipose tissue. Leptin has a diurnal rhythm. It peaks in the
early morning hours and decreases to its lowest levels in the afternoon. Hyperphagia,
decreased sympathetic nervous system activity and rapid development of obesity are in
question in patients with congenital leptin deficiency. However, obesity occurs not only
because of the absence of leptin but more frequently due to the development of resistance
against leptin. In our study, we tried to demonstrate the effect of weight loss on serum leptin
levels in obese patients.
One hundred obese patients aged 18 years and over with BMI> 30 kg/m2 were included in
our study. The height and weight of the patients were recorded, BMI was calculated and
serum leptin levels were measured. The patients were included in a daily balanced diet
program of 1200 calories and followed for 6 months. At the end of 6 months, BMI was
recalculated and serum leptin levels were measured.
A total of 100 obese patients, 78 women and 22 men, were included in our study. The mean
age of the patients is 52.3 ± 12.9 years. The mean initial BMI was 35.5 ± 5.9 and the baseline
serum leptin level was 53.3 ± 35.0 ng / ml. The average weight loss of the patients followed
with a 1200 calorie balanced diet program was 10.5 ± 7.4 kg at the end of 6 months. The
mean BMI decreased to 31.45 ± 6.27, and the serum leptin level decreased to 38.5 ± 28.6 ng /
ml. When the initial and post-weight loss periods are compared, the leptin level difference is:
15.5 ± 1 9.1 ng / ml. The percentage change in leptin levels was calculated as %71.8 ± 27.0
and the difference was statistically significant. (p <0.0001)
The reason why leptin is not effective despite high serum concentrations is leptin resistance.
A higher leptin level is required to overcome resistance. To achieve this, more leptin is
secreted from the adipose tissue, the more leptin secreted, causing an increase in the fat tissue
that produces it. When leptin resistance is broken, serum leptin levels decrease. Weight loss is
the major factor in breaking resistance and increases leptin activity, thereby reducing appetite
and accelerating metabolism.
Keywords: Obesity, Metabolism, Leptin
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BALONSUZ DİSEKSİYON İLE LAPAROSKOPİK TOTAL EKSTRAPERİTONEAL
İNGUİNAL HERNİ ONARIMI DENEYİMLERİMİZ
Op. Dr. Resul NUSRETOĞLU
Yüksekova Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
Op. Dr. Hakan SARSILMAZ
Iğdır Özel Bulut Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
Orcid ID: 0000-0003-2268-1428
ÖZET
Amaç: Çalışma çağındaki erişkin hastalarda, geleneksel balon diseksiyonu kullanmadan
laparoskopik teleskop yardımıyla diseksiyon yapılan total ekstraperitoneal (TEP) hernioplasti
operasyonunun etkinliğini değerlendirmek.
Materyal-Metod: Hakkari / Yüksekova Devlet Hastanesi Cerrahi Kliniğinde 2013-2020
döneminde geleneksel balon diseksiyonu uygulanmadan laparoskopik teleskopi yardımı ile
TEP hernioplasti uygulanan 88 (% 100) hasta incelendi. Hastaların cinsiyet ve yaşa göre
dağılımı; 85 erkek (% 96,6) ve 3 kadın (% 3,4) olacak şekilde idi. çeşitli lokalizasyonlarda
kasık fıtığı olan, yaş ortalaması 37 (37.02 ± 10.86) olan çalışma çağındaki hastalar incelendi.
Ameliyat süresi 45 dakika ile 90 dakika arasında değişiyordu, tüm hastalar ameliyattan 1-2
gün sonra taburcu edildi, tüm vakalarda hastalar aynı gün hareket etmeye başladılar, ek
analjezi kullanımı için herhangi bir endikasyon yoktu. Hernioplasti sonrası takiplerinde; 7
hastada (% 8.0) seroma, 1 (% 1.6) hastada tekrarlayan herni(nüks) vardı.
Sonuç: Postoperatif erken dönemde hastanın hızlı mobilizasyonu, hastanede kalış süresinin
kısalması, narkotik olmayan analjezik kullanımına gerek olmaması, standart balon
diseksiyonu yapılmadan yapılan ekstraperitoneal hernioplasti ameliyatının avantajlarıdır.
yöntem hem klinik hem de ekonomik olarak etkilidir. Diseksiyon balonu olmaksızın standart
teknik ekipman yokluğunda bile bu operasyon uygun niteliklere sahip bir cerrah ile etkili ve
güvenlidir ve günlük cerrahi pratikte uygulanabilir.
Anahtar kelimeler: Total ekstraperitoneal (TEP) herni onarımı, balonsuz diseksiyon,
inguinal herni, ekstraperitoneal hernioplasti

INGUINAL HERNIA TREATMENT EXPERIENCE BY USING THE TOTAL
EXTRAPERITONEAL ENDOSCOPIC HERNIOPLASTY METHOD WITH A
BALLOON-FREE DISSECTION
ABSTRACT
Purpose.To evaluate the effectiveness of endoscopic treatment of inguinal hernia in adult
patients of working age, with the implementation of total extraperitoneal (TEP) hernioplasty
operation bydissecting with the help of laparoscopic telescope,without using traditional
balloon dissection.
Material and methods. At Hakkari / Yüksekova State Hospital Surgery Department, within
period of 2013-2020, there were 88 (100%) patients to whom TEP hernioplasty was applied
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with the help of laparoscopic telescopy without applying traditional balloon dissection.
Distribution of patients by gender and age was such that there were 85 men (96.6%) and 3
women (3.4%). In the analyzed group, there were males of working age with an average age
of 37 (37.02 ± 10.86), with inguinal hernia in various localizations. The operation time ranged
from 45 minutes to 90 minutes, all patients were discharged 1-2 days after surgery.In all
cases, patients began to move on the same day, there were no indications for additional
analgesia use.Regarding the specific complications of endoscopic hernioplasty, 7 patients
(8.0%) had seroma, and 1 (1.6%) case had recurrent hernia.
Conclusions. Rapid mobilization of the patient in the early postoperative period, shortened
length of hospital stay, shorter temporary disability time, no need to use non-narcotic
analgesics are the advantages of the surgery, which is performed entirely by extraperitoneal
hernioplasty without standard balloon dissection.This method is both clinically and
economically effective.And withouthaving a balloon dissection, even in the absence of
standard technical equipment, this operation is effective and safe with a surgeon with
appropriate qualifications and can be included in daily surgical practice.
Keywords:Total extraperitoneal (TEP), balloon-free dissection, inguinal hernia,
extraperitoneal hernioplasty
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KORONER BYPASS OPERASYONU YAPILAN KADIN HASTALARDA İKİ
FARKLI KARDİYOPLEJİ UYGULAMASININ (KAN KARDİYOPLEJİSİ VE DEL –
NİDO KARDİYOPLEJİ) POSTOPERATİF ERKEN DÖNEMDE ATRİYAL
FİBRİLASYON SIKLIĞINA ETKİSİ
Senem ZUBAROĞLU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Orcid ID: 0000-0001-9617-2103
Doç. Dr. Öğr. Üyesi Erdinç EROĞLU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Orcid ID: 0000-0003-1146-6677
Prof. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ACIPAYAM
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Orcid ID: 0000-0001-6071-4775
ÖZET
Amaç: Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan kadın hastalarda iki farklı kardiyopleji rejimi
(Kan Kardiyoplejisi ve Del-Nido Kardiyoplejisi) uygulanmasının, postoperatif erken dönemde
atriyal fibrilasyon (AF) gelişimine etkisini incelemek ve karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma 10.01.2016 – 10.06.2018 tarihleri arasında Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda
koroner arter bypass cerrahisi geçirmiş kadın hastalarda kardiyopleji yöntemlerinin atriyal
fibrilasyon sıklığına etkisini belirlemek amacıyla tasarlanmış tanımlayıcı – kesitsel bir
çalışmadır.
Bulgular: Araştırmada yer alan katılımcıların tamamını kadınlar oluşturmaktadır.
Katılımcıların yaşları 46 ile 82 arasında değişmekle birlikte yaş ortalaması 65,62 ± 7,872
olarak bulunmuştur. Hastaların %50’sinde (30 hasta) kan kardiyoplejisi, diğer %50’sinde (30
hasta) ise Del Nido kardiyopleji uygulanmıştır. Koroner arter bypass sonrasında hastalarda
AF görülüp görülmediği hasta dosyalarından elde edilmiş olup, koroner arter bypass işlemi
sonrasında hastaların %28,3’ünde (17 hasta) AF görülmüş, %71,7’sinde (43 hasta) ise AF
görülmemiştir.
Kan kardiyoplejisi uygulanan hastaların ortalama bypass süresi 80,13 ± 33,869 dakika; Del
Nido kardiyopleji uygulanan hastaların ortalama bypass süresi 87,40 ± 23,468 dakika olarak
tespit edilmiştir. Ancak kan kardiyoplejisi ile Del Nido kardiyopleji yöntemleri arasında
bypass süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05).
Araştırmamızda kan kardiyoplejisi uygulanan hastaların ortalama iskemi süresi 40,27 ±
15,204 dakika olarak hesaplanmıştır. Del Nido kardiyopleji uygulanan hastaların iskemi
süresi ortalaması ise 47,93 ± 12,559 dakika olarak bulunmuştur. İskemi süresi açısından kan
kardiyoplejisi ile Del Nido kardiyopleji yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (p<0,05).
Kan kardiyoplejisi uygulanmış olan 30 hastanın %26,7’sinde (8 hasta) AF görülmüş,
%73,3’ünde (22 hasta) ise AF görülmemiştir. Del Nido kardiyopleji uygulanan 30 hastanın ise
%30’unda (9 hasta) AF görülürken, %70’inde (21 hasta) AF görülmemiştir ve 2 farklı
kardiyopleji yöntem grubu arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmamıştır
(p=0,774).
Sonuç: Bu çalışmada koroner arter bypass cerrahisi geçiren kadın hastalarda kan
kardiyoplejsi ve Del Nido kardiyoplejisi yöntemlerinin postoperatif erken dönemde atriyal
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fibrilasyon sıklığı araştırılmış ve postoperatif AF gelişimi açısından kardiyopleji yöntemleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Atriyal Fibrilasyon, Koroner Arter Bypass Cerrahisi, Kardiyopleji.
THE EFFECT OF TWO DIFFERENT CARDIOPLEJIA APPLICATIONS (BLOOD
CARDIOPLEGY AND DEL - NIDO CARDIOPLEGY) ON THE FREQUENCY OF
ATRIAL FIBRILATION IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD IN FEMALE
PATIENTS UNDERGOING CORONARY BYPASS OPERATION
ABSTRACT
Aim: To examine and compare the effect of two different cardioplegia regimens (Blood
Cardioplegia and Del-Nido Cardioplegia) on the development of atrial fibrillation (AF) in the
early postoperative period in female patients undergoing coronary artery bypass surgery.
Material and Method: The study is a descriptive-cross-sectional study designed to determine
the effect of cardioplegia methods on the frequency of atrial fibrillation in female patients
who have undergone coronary artery bypass surgery in the Department of Cardiovascular
Surgery, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Medical Faculty, between 10.01.2016 and
10.06.2018.
Results: All the participants in the research are women. Although the ages of the participants
varied between 46 and 82, the mean age was 65.62 ± 7.872. Blood cardioplegia was used in
50% of the patients (30 patients), and Del-Nido cardioplegia was used in the other 50% (30
patients). Whether AF was observed in patients during coronary artery bypass was obtained
from the patient files, and AF was observed in 28.3% (17 patients) of the patients during the
coronary artery bypass procedure, and AF was not seen in 71.7% (43 patients).
The mean bypass time of patients who underwent blood cardioplegia was 80.13 ± 33.869
minutes; The mean bypass time of patients who underwent Del-Nido cardioplegia was found
to be 87.40 ± 23.468 minutes. However, no statistically significant difference was found
between blood cardioplegia and Del-Nido cardioplegia methods in terms of bypass time (p>
0.05).
In our study, the mean ischemia time of patients who underwent blood cardioplegia was
calculated as 40.27 ± 15.204 minutes. The average ischemia time of patients who underwent
Del-Nido cardioplegia was found to be 47.93 ± 12.559 minutes. The difference between blood
cardioplegia and Del-Nido cardioplegia methods in terms of the duration of ischemia was
found to be statistically significant (p <0.05).
AF was observed in 26.7% (8 patients) of 30 patients who were applied blood cardioplegia,
and AF was not observed in 73.3% (22 patients). While AF was observed in 30% (9 patients)
of 30 patients who underwent Del-Nido cardioplegia, AF was not observed in 70% (21
patients) and no statistically significant difference was found between 2 different cardioplegia
method groups (p = 0.774).
Conclusion: In this study, the frequency of atrial fibrillation in the early postoperative period
of blood cardioplegia and Del-Nido cardioplegia methods in female patients who underwent
coronary artery bypass surgery was investigated, and no statistically significant difference
was found between cardioplegia methods in terms of postoperative AF development.
Key Words: Atrial Fibrillation, Coronary Artery Bypass Surgery, Cardioplegia
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AKUT APANDİSİT NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN
KLİNİKOPATOLOJİK VE HİSTOLOJİK SONUÇLARI
Dr. Şeref DOKÇU
Orcid ID: 0000-0003-1807-8108
Dr. Mehmet Ali ÇAPARLAR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji
ÖZET
Amaç
Apandisit, yaklaşık%6'lık yaşam boyu riski ile karın içi acil ameliyat gerektiren en yaygın
durumdur. Akut apandisit insidansı kabaca lenfoid gelişimiyle paraleldir ve en yüksek
insidans onlu yaşların sonlarında ve yirmili yaşlarda görülür. Akut apandisitte lümen
obstrüksiyonu baskın faktördür. Fekoloitler ve lenfoid hiperplazi obstrüksiyonların olağan
nedeni olmasına rağmen, bazı olağandışı nedenler de rol oynayabilir. Bunlar; Askariasis gibi
paraziter hastalıklar,aktinomikoz gibi enfeksiyöz hastalıklar, tüberküloz gibi granülomatöz
hastalıklar, endometriosis gibi jinekolojik hastalıklar,karsinoid tümör gibi maligniteler
eozinofilik granülom ve nörojenik apendikopati gibi nadir durumlar sayılabilir. Bu
çalışmamızda perifer hastanelerde aynı cerrahlar tarafından akut apandisit nedeniyle opere
edilen hastaların klinikopatolojik ve histolojik sonuçlarını tartışmayı amaçladık.
Materyal ve Metot
Akut apandisit tanısı ile ameliyat edilen ardışık hastaları içeren bu retrospektif çalışma, 5
yıllık bir süre boyunca aynı cerrahlar tarafından gerçekleştirilen ameliyatları
içermektedir. Apandisit ön tanısıyla ameliyat edilmiş olan ardışık 200 hastanın verileri
retrospektif olarak hasta dosyaları ve veri tabanından çıkarıldı. Hastalara ait demografik
özellikler, ameliyat ve hastanede kalış süreleri ile histopatolojik sonuçlar
kaydedildi. Ardından betimleyici istatistiksel analizleri yapıldı.
Sonuçlar
Hastaların 65 kadın ve 135’i erkekti,(E/K oranı 2,1:1). En yüksek hasta sayısı 21-30 yaş
grubunda idi, (%57). Ortalama yaş 17,8 (4-81) yıldı. Ortalama ameliyat süresi 28 dakikaydı.
Ortalama hastanede kalış süresi 36 saatti ( 24-54 saat). Hastaların 17' sinde(%8,5) perfore
apandisit ve 3 hastada periapendiküler apse mevcuttu. Tüm hastalara apendektomi yapıldı.
Hastaların hepsine tek doz antibiyotik proflaksisi yapıldı. Ameliyat raporları
incelendiğinde makroskopik apandisit 161 (%80,5) hastada mevcuttu. Histopatolojik
incelemede 174 (%87) örnekte mikroskobik apandisit bildirildi. Makroskopik olarak apandisit
düşünülen hastaların 9'unda (%4,5) histopatolojik incelemede normal apendiks olduğu tespit
edildi. Spesmenlerden birinde appendiks ucunda 0,4 cm lik karsinoid tümör bildirildi.
İstatistiksel analizde perfore apandisit durumu yetişkin yaş grubunda yüksekti.(p=0,034)
Tartışma
Çalışmamızda literatürle uyumlu sonuçlara ulaştık. Nadirde olsa histopatolojik incelemelerde
malignite tespit edilmektedir. Çalışmamızda bir hastada karsinoid tümör tespit ettik. Buda
apendektomi spesmenlerinin rutin histopatolojik incelemesini doğrulamaktadır. Nitekim
Akbulut ve arkadaşları 5262 appendektomili olguda histopatolojik incelemede ile 54 (%1)
olguda çoğunluğu malign olmak üzere olağandışı bulgular tespit ettiler. Son yıllarda
bilgisayarlı
tomografinin(BT)
mevcudiyeti,
negatif
apendektomi
oranını
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(NAR)%20'den%7'ye ve perforasyon oranlarını%22'den%14'e düşürdü. Çalışmamızda NAR
%9, perforasyon oranı ise%10 bulundu.
Sonuç olarak akut batın değerlendirmesinde BT' nin kullanımı ve spesmenlerin rutin
histopatolojik incelemesini öneriyoruz.
Anahtar kelimeler: Apendektomi, akut apandisit, klinikopatolojik özellikler.
THE CLINICOPATHOLOGICAL AND HISTOLOGICAL RESULTS OF PATIENTS
OPERATED ON FOR ACUTE APPENDICITIS
SUMMARY
Aim
Appendicitis is the most common condition requiring emergency surgery within the abdomen,
with a lifetime risk of about 6%. The incidence of acute appendicitis roughly parallels
lymphoid development, with the highest incidence in the late teens and twenties. Luminal
obstruction is the predominant factor in acute appendicitis. Although phecholoids and
lymphoid hyperplasia are common causes of obstructions, some unusual causes may also play
a role. These; Parasitic diseases such as ascariasis, infectious diseases such as actinomycosis,
granulomatous diseases such as tuberculosis, gynecological diseases such as endometriosis,
malignancies such as carcinoid tumors, eosinophilic granuloma and neurogenic
appendicopathy can be counted. In this study, we aimed to discuss the clinicopathological and
histological results of patients who were operated for acute appendicitis by the same surgeons
in peripheral hospitals.
Materials and Methods
This retrospective study of consecutive patients operated on with the diagnosis of acute
appendicitis involves operations performed by the same surgeons over a 5-year period. The
data of 200 consecutive patients who were operated with a pre-diagnosis of appendicitis were
retrospectively extracted from the patient files and database. Demographic characteristics of
the patients, duration of surgery and hospital stay, and histopathological results were
recorded. Afterwards, descriptive statistical analyzes were made.
Results
65 women and 135 of the patients were men, (M / K ratio 2.1: 1). The highest number of
patients was in the 21-30 age group (57%). The mean age was 17.8 (4-81) years. Average
operative time was 28 minutes. Average hospital stay was 36 hours (24-54 hours). Seventeen
patients (8.5%) had perforated appendicitis and 3 patients had periapendicular abscess.
Appendectomy was performed in all patients. A single dose of antibiotic prophylaxis was
given to all patients. When the surgery reports were examined, there was macroscopic
appendicitis in 161 (80.5%) patients. Microscopic appendicitis was reported in 174 (87%)
samples in histopathological examination. 9 (4.5%) of the patients with macroscopically
suspected appendicitis were found to have normal appendix on histopathological examination.
One specimen was reported to have a 0.4 cm carcinoid tumor at the tip of the appendix. In
statistical analysis, perforated appendicitis status was higher in the adult age group. (P =
0.034)
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Discussion
In our study, we reached results compatible with the literature. Although rare, malignancy is
detected in histopathological examinations. In our study, we detected a carcinoid tumor in one
patient. This confirms the routine histopathological examination of appendectomy specimens.
As a matter of fact, Akbulut et al. Detected unusual findings, mostly malignant, in 54 (1%)
cases with histopathological examination in 5262 appendectomized cases. The availability of
computed tomography (CT) in recent years has reduced the negative appendectomy rate
(NAR) from 20% to 7% and perforation rates from 22% to 14%. In our study, NAR was 9%
and the rate of perforation was 10%.
In conclusion, we recommend the use of CT in the evaluation of acute abdomen and routine
histopathological examination of specimens
Keywords: Appendectomy, acute appendicitis, clinicopathological features.
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AÇIK KALP AMELİYATLARINDA İNTRAOPERATİF LAKTAT DÜZEYİ VE
ORTALAMA KAN BASINCININ PERFÜZYON SKORU PARAMETRESİ OLARAK
KULLANIMI
Samet ALŞAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Perfüzyon Teknikleri
Orcid ID: 0000-0003-3485-8083
Doç.Dr. Aydemir KOÇARSLAN
Kahrmanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.
Orcid ID: 0000-0003-3874-8762
ÖZET
Amaç: Kardiyopulmoner bypass uygulaması sırasında laktat düzeyi ve ortalama kan
basıncının perfüzyon skoru parametresi olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Araştırma 01.01.2016 – 01.03.2020 tarihleri arasında Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda
elektif şartlarda kapak hastalığı nedeniyle kardiyopulmoner bypass altında, açık kalp cerrahisi
yapılan ve araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan 125 hasta ile perfüzyon skoru
parametrelerine laktat düzeyi ve ortalama kan basıncı parametrelerinin dahil edilip
edilemeyeceğini değerlendirmek amacıyla tasarlanmış tanımlayıcı-kesitsel bir araştırmadır.
Araştırma verilerinin istatistiksel analizi için Statistical Package for Social Sciences for
Windows Version 18.0 (SPSS 18.0) bilgisayar programı kullanılmıştır. Verilerin ortalaması,
standart sapması, en küçük değerleri, en büyük değerleri ve yüzdeleri tanımlayıcı analizler ile
elde edilmiştir. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uyup uymadığı Kolmogorov – Smirnov
ve Shapiro – Wilk testi ile analiz edilmiştir. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında ki – kare
testi kullanılmıştır. Perfüzyon skorlamasına dahil edilecek olan laktat ve ortalama kan basıncı
parametrelerinin duyarlılık ve özgüllüğünün saptanması amacıyla roc analizleri yapılmıştır.
Bulgular: Araştırmada yer alan hastaların yaş ortalaması 52,26 ± 16,060 olarak bulunmuş
olup; %40'ını (50 hasta) erkek ve %60'ını (75 hasta) kadın hastalar oluşturmaktadır. Açık kalp
ameliyatı olmuş 125 hastanın %14,4'ü (18 hasta) exitus olurken %85,6'ısının (107 hasta) sağ
olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre erkek hasta grubunun %74'ü (37 hasta)
düşük perfüzyon skoruna (0 – 6), %26'sı (13 hasta) ise orta düzey perfüzyon skoruna (7 – 11)
sahiptir. Kadın hasta grubunun ise %76'sı (57 hasta) düşük perfüzyon skoruna (0 – 6), %24'ü
(18 hasta) ise orta düzey perfüzyon skoruna (7 – 11) sahip olduğu tespit edilmiştir (X2 =
0,064; p>0,05).
Açık kalp ameliyatı sırasında perfüzyon skoru parametresi olarak tanımlanması planlanan iki
kriterden biri olan laktat düzeyi 0 - 2 mmol/L arasında olan hastaların %11,5'i (10 hasta), 3
mmol/L olan hastaların %21,7'si (5 hasta) ve 3 mmol/L üzerinde olan hastaların ise %20'si (3
hasta) exitus olmuştur. En yüksek mortalite oranı laktat düzeyi 3mmol/L olan hastalarda tespit
edilmiştir (X2= 1,983; p>0,05).
Açık kalp ameliyatı sırasında perfüzyon skoru parametresi olarak tanımlanması planlanan iki
kriterden diğeri olan ortalama kan basıncı 55 - 65 mmHg arasında olan hastaların %17,2'si (10
hasta), 50 - 55 mmHg ya da 65 - 70 mmHg arasında olan hastaların %13,7'si (7 hasta) ve 50
mmHg altında ya da 70 mmHg üzerinde olan hastaların ise %6,3'ü (1 hasta) exitus olmuştur.
Olması gerekenin aksine ortalama kan basıncı normalden uzaklaştıkça mortalite oranı
azalmıştır (X2=1,261; p>0,05).
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Ayrıca 125 hasta ile yapılmış olan bu çalışmada laktat ve ortalama kan basıncı dahil
edilmemiş perfüzyon skorlamasını duyarlılığı %72,2 iken bu parametrelerin dahil edilmesi ile
duyarlılık %66,7’ye düşmektedir. Ancak laktat ve ortalama kan basıncı dahil edilmemiş
perfüzyon skorlamasının özgüllüğü %38,3 iken bu parametrelerin dahil edildiği perfüzyon
skorlamasının özgüllüğü %41,1’e yükselmektedir. Laktat ve ortalama kan basıncı
parametrelerinin dahil edildiği perfüzyon skorlamasında uygun sınır değer 5,50 olarak
görülmüştür. Sonuç olarak laktat ve ortalama kan basıncı parametreleri perfüzyon skoruna
eklenebilir.
Sonuç: Bu çalışmada kardiyopulmoner bypass sırasında perfüzyon işlemi ile perfüzyonistin
ameliyat öncesi belirlenmiş parametreleri korumasındaki başarısının ölçülmesinde kullanılan
ve 10 parametreden oluşan (sıvı balansı, pH, PCO2, PO2,BE, hematokrit, , potasyum, aktive
edilmiş pıhtılaşma zamanı, total kpb süresi, ünite olarak eritrosit süspansiyonu) perfüzyon
skoru parametrelerine “laktat düzeyi” ve “ortalama kan basıncı”nın eklenerek perfüzyon
skoru parametresi olarak kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. Laktat düzeyi ve ortalama kan
basıncı değerlerinin yapılan roc analizi sonucunda; perfüzyon skorunun özgüllüğü yükseldiği
sonucuna ulaşıldığı için bu değerlerin perfüzyon skoru parametrelerine eklenebileceği
söylenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kan basıncı, kardiyopulmoner bypass, laktat düzeyi, perfüzyon skoru

ABSTRACT
Aim: To evaluate the usability of lactate level and mean blood pressure as parameters of
perfusion score during cardiopulmonary bypass application.
Material and Method: The study was conducted between 01.01.2016 - 01.03.2020 in
Kahramanmaraş Sütçü İmam University Medical Faculty Hospital Cardiovascular Surgery
Department under cardiopulmonary bypass under elective conditions, with 125 patients who
underwent open heart surgery and who met the inclusion criteria in the perfusion score
parameters. This is a descriptive cross-sectional study designed to evaluate whether lactate
level and mean blood pressure parameters can be included.
Statistical Package for Social Sciences for Windows Version 18.0 (SPSS 18.0) computer
program was used for the statistical analysis of the research data. The mean, standard
deviation, minimum values, maximum values and percentages of the data were obtained by
descriptive analysis. Whether continuous variables fit the normal distribution or not was
analyzed by Kolmogorov - Smirnov and Shapiro - Wilk tests. Chi-square test was used in
comparison of categorical data. Roc analyzes were performed to determine the sensitivity and
specificity of lactate and mean blood pressure parameters to be included in perfusion scoring.
Results: The average age of the patients in the study was found to be 52.26 ± 16.060; 40%
(50 patients) were male and 60% (75 patients) were female patients. While 14.4% (18
patients) of 125 patients who had open heart surgery died, it was found that 85.6% (107
patients) were alive. According to the results, 74% of the male patient group (37 patients) had
a low perfusion score (0 - 6), and 26% (13 patients) had a mid-level perfusion score (7 - 11).
In the female patient group, 76% (57 patients) had a low perfusion score (0 - 6), and 24% (18
patients) had a medium perfusion score (7 - 11) (X2 = 0.064; p> 0.05).
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One of the two criteria planned to be defined as the perfusion score parameter during open
heart surgery, 11.5% (10 patients) of patients with a lactate level between 0 - 2 mmol / L, and
21.7% of patients with 3 mmol / L (5 patients) and 20% (3 patients) of the patients above 3
mmol / L died. The highest mortality rate was found in patients with lactate level 3mmol / L
(X2 = 1.983; p> 0.05).
One of the two criteria planned to be defined as the perfusion score parameter during open
heart surgery, 17.2% (10 patients) of patients with a mean blood pressure between 55 and 65
mmHg, and 13% of patients with a mean blood pressure between 50 - 55 mmHg or 65 - 70
mmHg. 7 (7 patients) and 6.3% (1 patient) of the patients who were below 50 mmHg or above
70 mmHg died. Contrary to what it should be, the mortality rate decreased as the mean blood
pressure moved away from normal (X2 = 1.261; p> 0.05).
In addition, in this study conducted with 125 patients, the sensitivity of perfusion scoring
without lactate and mean blood pressure was 72.2%, while the sensitivity decreases to 66.7%
by including these parameters. However, while the specificity of perfusion scoring without
lactate and mean blood pressure was 38.3%, the specificity of perfusion scoring in which
these parameters were included increases to 41.1%. The appropriate cut-off value for
perfusion scoring, which included lactate and mean blood pressure parameters, was found to
be 5.50. As a result, lactate and mean blood pressure parameters can be added to the perfusion
score.
Conclusion: In this study, 10 parameters (fluid balance, Ph, PCO2, PO2,base exes
hematocrit, potassium, activated clotting time, total cpb time, donor blood transfused) were
used to measure the perfusion process during cardiopulmonary bypass and the success of the
perfusionist in preserving the pre-determined parameters. The usability of "lactate level" and
"mean blood pressure" as parameters of perfusion score to perfusion score parameters was
evaluated. As a result of the roc analysis of lactate level and mean blood pressure values;
Since it was concluded that the specificity of the perfusion score increased, it is said that these
values can be added to the perfusion score parameters.
Key Words: Blood pressure, cardiopulmonary bypass, lactate level, perfusion score.
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MCF7 HÜCRE HATTI ÜZERİNDE KUERSETİNİN ETKİSİ
Arş. Gör. Dr. Emel ÖZTÜRK
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD., Şanlıurfa/Türkiye
Orcid ID: 0000-0003-0756-0329
ÖZET
Meme kanseri, kadın üreme sistemi kanserleri arasında en çok ölüme sebebiyet veren kanser
çeşitidir. Mevcut kemoterapötikler tümörleri inhibe edebilir veya öldürebilirsede, toksisite
sorunları ve ciddi yan etkiler devam etmektedir ve bu ilaçların antitümör tedavisindeki klinik
uygulamalarını kısıtlamaktadır. Bu nedenle, yeni antitümör kemoterapötiklerin araştırılması
ve geliştirilmesi, entegre tedavi planının iyileştirilmesi için kritiktir.
Potansiyel bir antitümör bileşiği Kuersetin'dir. Kolayca çıkarılabilen, izole edilebilen ve tespit
edilebilen Quercetin ve türevleri, doğal dünyada yaygın olarak dağıtılır. Kuercetin, birçok
meyve, sebze ve bitkide bulunan flavonoid bir bileşiktir. Bu bileşik biyolojik olarak aktiftir,
koroner arterleri genişletebilir, kılcal geçirgenliği ve kırılganlığı azaltabilir ve trombosit
agregasyonunu önleyebilir, ayrıca diğer antioksidan, anti-virüs, anti-alerjik, analjezik ve diğer
farmakolojik etkilere sahiptir. Son çalışmalar, kuercetin'in sadece birçok kanserojeni ve tümör
destekleyiciyi inhibe etmekle kalmayıp, aynı zamanda tümör hücrelerinin büyümesini de
önleyerek tümörleri önleyebildiğini ve tedavi edebildiğini bulmuştur. MCF-7 hücreleri, 1970
yılında 69 yaşında bir hastanın metastatik dokusundan elde edilen epitel hücrelerdir. MCF-7
hücreleri yapışkan özellikler gösterip aynı zamanda transfeksiyonlar içinde uygundur. Bu
hücreler ER pozitif özellik gösterdiğinden dolayı meme kanseri araştırmalarında sık sık
kullanılırlar. Bu yüzden sunulan çalışmada antitümör etkiye sahip kuersetinin meme kanseri
hücre hattı olan MCF7 hücrelerinin proliferasyonu üzerindeki etkisinin araştırılması
amaçlandı.
Bu nedenle bu maddenin proliferasyona etkisini göstermek için MTS testi uygulandı. MTS (3(4,5-dimethyl-thiazol-2-yl)-5-(3-carboxy-methoxy-phenyl)-2-(4-sulfophenyl)2H-tetrazolium)
proliferasyon testi ile bir hücre topluluğunda bulunan canlı hücrelerin oranı kolorimetrik
olarak hesaplanır. Bunun için MCF-7 hücreleri uygun miktarda medyum içeren 96’lık steril
platelere ekildi. Sonra hücreler kuersetin ile daha önceden belirlenen konsantrasyonda ve
zamanda muamele edilip ve MTS kiti kullanarak ELISA reader’da ölçüm yapıldı.
Ölçüm sonuçlarına göre hücrelerin %50’sinin öldüğü (IC:%50) konsantrasyon ve zaman
aralığı belirlenildi. MTS analizi sonucunda 24.,48. ve 72. saat doz uygulamalarında 40 µM’da
istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olmadığı görüldü (p>0,05). 24., 48.ve 72. saatlerde 50
µM -200 µM arasında hücre canlılığında önemli oranda azalma olduğu gözlendi (p<0,0001).
Sonuçlarımız diğer sitotoksik kemoterapötik ajanlarla kombinasyon halinde kullanıldığı
takdirde kuersetinin meme kanseri olan hastaların tedavisi için umut verici bir potansiyele
sahip olacağını, ancak bu konu ile ilgili daha ileri düzeyde çalışmaların yapılması gerektiğini
gösterdi.
Anahtar Kelime: Kuersetin, MCF7, MTS
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EFFECT OF QUERCET ON MCF7 CELL LINE

ABSTRACT
Breast cancer is the most fatal cancer type among female reproductive system cancers.
Although current chemotherapeutics can inhibit or kill tumors, toxicity issues and serious side
effects persist, limiting their clinical application in antitumor therapy. Therefore, the research
and development of new antitumor chemotherapeutics is critical to improving the integrated
treatment plan. One potential antitumor compound is quercetin. Quercetin and its derivatives,
which can be easily extracted, isolated and detected, are widely distributed in the natural
world. Quercetin is a flavonoid compound found in many fruits, vegetables, and herbs. This
compound is biologically active, can dilate coronary arteries, reduce capillary permeability
and brittleness, and prevent platelet aggregation, also has other antioxidant, anti-virus, antiallergic, analgesic and other pharmacological effects. Recent studies have found that quercetin
can prevent and treat tumors by not only inhibiting many carcinogens and tumor promoters,
but also preventing the growth of tumor cells. MCF-7 cells are epithelial cells obtained from
metastatic tissue of a 69-year-old patient in 1970. MCF-7 cells exhibit adhesive properties and
are also suitable for transfections. Since these cells show ER positive properties, they are
frequently used in breast cancer research. Therefore, the present study aimed to investigate the
effect of quersetin, which has antitumor effect, on the proliferation of MCF7 cells, which is a
breast cancer cell line. Therefore, MTS test was applied to show the effect of this substance
on proliferation. MTS (3- (4,5-dimethyl-thiazol-2-yl) -5- (3-carboxy-methoxy-phenyl) -2- (4sulfophenyl) 2H-tetrazolium) proliferation test of living cells in a cell population ratio is
calculated colorimetrically. For this, MCF-7 cells were planted in 96 sterile plates containing
appropriate amount of medium. Then the cells were treated with quercetin at a predetermined
concentration and time and measured in an ELISA reader using the MTS kit.
According to the measurement results, the concentration and time interval in which 50% of
the cells died (IC: 50%) were determined. As a result of the MTS analysis, it was observed
that there was no statistically significant decrease at 40 µM in 24, 48 and 72 hours dosing
applications (p> 0.05). A significant decrease in cell viability was observed between 50 µM 200 µM at 24., 48. and 72. hours (p <0.0001).
Our results showed that quersetin would have a promising potential for the treatment of
patients with breast cancer if used in combination with other cytotoxic chemotherapeutic
agents, but further studies on this topic are needed.
Key Word: Quercetin, MCF7, MTS
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MEMEDE KLİNİK BULGU VERMEYEN VE MAMOGRAFİ TARAMASI İLE
SAPTANAN MEME KİTLELERİ DENEYİMİMİZ
Op.Dr.Tuba MERT
Medipol Üniversitesi Pendik SUAM Hastanesi
Orcid ID: 0000-0002-4481-2161
ÖZET
Meme kanseri kadınlar arası en önemli ölüm nedenlerinden birisidir. Bu çalışmamızda
ağustos 2020 ile aralık 2020 tarihleri arasında genel cerrahi polkliniğine memesinde herhangi
bir şikayeti olmadan rutin kontrol amaçlı başvurmuş hastaların mamografi sonuçlarını
inceledik.Rutin meme kontrolü için başvurmuş toplam 33 hastanın sonuçlarına bakıldığında 7
‘sı bırads 1 (patolojik bulgu yok) ,6’sının bırads 0 olup ek meme usg ‘de patoloji
saptanmadığını, 19 hastanın ise bırads 2 ve 3 olduğu ve yapılan meme usg’de bunların 14
‘ünde tek memede 5’inde bilateral kistik kitle yada fibroadenom ile uyumlu lezyonlar
olduğunu,1 hastada ise bırads 4 mikrokalsifikasyon odakları saptadık.
Hasta tarafından farkedilmeyen ve klinik bulgu vermeyen, belki de kanser bulgusu olabilecek
kitlelerin saptanmasında mamografi hayati önem arzetmektedir.
Anahtar kelime: mamografi, meme kitlesi

BREAST CANCER IS ONE OF THE MOST IMPORTANT CAUSES OF DEATH
AMONG WOMEN
ABSTRACT
In this study, we examined the mammography results of patients who applied to the general
surgery outpatient clinic between August 2020 and December 2020 for routine control
without any complaints of their breast.
Considering the results of a total of 33 patients who applied for routine breast control, we
determined that 7 of them were birads 1 (no pathological finding), 6 of them were birads 0
with no pathology detected in the additional breast USG. 19 patients were birads 2 and 3 with
accompanying lesions compatible with bilateral cystic mass or fibroadenoma in 5 of them,
unilateral cystic mass or fibroadenoma in 14 of them, and bilateral 4 microcalcification focus
in 1 of them.
Mammography has vital importance in detecting masses that are not noticed by the patient
and do not give clinical findings, but may be cancer findings.
Key words: mammography, breast masses
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ANTAGONISTIC ACTIVITY OF BACTERIA P. BACILLUS IN RELATION TO
DOMINANT ROOT-INHABITING PATHOGENS OF VEGETABLE CROPS
ISOLATED ON THE TERRITORY OF BELARUS AND AZERBAIJAN
Doç. Dr. ATAKISHIYEVA Yaman Yusif kizi
ABUSHOVA Ayten Rahib kizi
Institute of Microbiology of Azerbaijan National Academy of Sciences
ABSTRACT
The bacteria of Bacillus genus are the most abundant in plants rhizosphere. These
microorganisms are surprisingly viable due to the formation of endospores, as a result they
can survive in adverse environmental conditions. Bacillus genus bacteria are capable of
decomposing organic matter in the soil, increasing nutrients availability for plants due to
nitrogen fixation, mobilization of phosphorus, formation of biologically active substances,
and increasing plant resistance to some phytopathogenic fungi. For this reason, Bacillus
strains are used as promising objects for the development of biological products. The goal of
this research was to assess the antagonistic activity of biosurfactant-producing bacteria
Bacillus sp. in relation to the dominant root inhabiting pathogens of vegetable crops isolated
in Azerbaijan and Belarus. Cultures of strains and isolates of microorganisms were used as the
dominant root-inhabiting pathogens: Fusarium oxysporum 2-5, F. solani 1-4, Rhizoctonia
solani 2-4, Pythium sp. 1-2, isolated on the territory of Belarus as well as fungi F. oxysporum
1-Az, R. solani 2-Az, isolated on the territory of Azerbaijan. To characterize the development
of a colony of phytopathogens, the following scale was used: A - the pathogen is strongly
inhibited, B - mild inhibition, C - the pathogen is not inhibited. According to the results of the
obtained data, it was found that the studied isolate, to varying degrees, showed antagonistic
activity in relation to all investigated phytopathogens. The greatest fungicidal activity of the
bacterial strain was noted in relation to the fungi F. oxysporum 2-5 and 1-Az, the colony of
this fungus did not develop on the bacterial streak. Colonies of fungi showed signs of growth
for five days, and when measured on the 10th day, the diameters of the colonies were 1.70 ±
0.85 and 1.90 ± 0.95 mm, which is 40.5 and 39.5 mm less than under the control respectively.
The studied isolate exhibited the least fungicidal activity against Pythium sp. 1-2. Colonies of
the phytopathogen were smaller than under the control, by 2.75 mm - on the 5th day, and by
10.25 mm - on the 10th day. In relation to isolates of fungi of genus Rhizoctonia, the
biosurfactant producing strain of Bacillus did not show sufficiently high effect on inhibiting
the growth of pathogens.
Conducted experiments determining the fungicidal activity of the investigated isolate indicate
its ability to inhibit the growth of phytopathogenic fungi. The obtained results of the
laboratory studies are a prerequisite for further research in this area in the search for
developing biological products based on Bacillus sp. for biocontrol of vegetable crops'
diseases.
Key Words: biosurfactant-producing, Bacillus, phytopathogenic fungi
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