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4th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC 
RESEARCHES CONFERENCE 

August 7-8, 2020 
Mardin, TURKEY 

Conference venue: 

CONGRESS PROGRAM 

Online (with Video Conference) Presentation 

Participating Countries: 
Turkey, Azerbaijan, Uganda, India, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Malaysia 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of “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.
 Moderator - 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.
 If you think there are any deficiencies / spelling mistakes in the program, please inform by e-mail until

August 1, 2020 (17:00) at the latest.
 (All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts)
 Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group

discussion and dynamics.
 Before you login to Zoom please indicate your name_surname and HALL number, exp. Hall 1,

Alpaslan BOZKURT
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07.08.2020 
FRIDAY / 10:00-12:00 

(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group 

discussion and dynamics. 
Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,  

exp. Hall 1, Alpaslan BOZKURT 

SESSION-1, HALL-1 /
 MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi Sibel KARADENİZ YAĞMUR 

Meeting ID: 729 064 4418  Password:  252525 

AUTHOR ABSTRACT TITLE 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TAŞYÜREK SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN İNTERNET 
KULLANIM YETİSİ 

Ahmet Furkan ŞAHBAZ 
Dr. Öğr. Üyesi İlhami ARSEVEN 

EĞİTİMDE SCRATCH PROGRAMININ KULLANIMI 

Muhammed Safa AKDAŞ 
Merve YAZICI 
Melike ÖZYURT 

4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI ETKİNLİKLERİNİN
ETKİNLİK TASARIM PRENSİPLERİ ÇERÇEVESİNDE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öğr. Gör. Dr. Ecevit BEKLER 
THE VOICING OF RESTORATION WOMEN: A NEW 
HISTORICIST READING OF APHRA BEHN’S THE ROVER 

Senior Lecturer Afroza 
Akhter Tina 

USING EXIT SLIPS TO ASSESS EVERYDAY LESSONS IN EFL 
CLASSES 

Öğr. Gör. Dr. Tuba KAPLAN 
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ KAPSAMINDA 
TÜRKÜLER: ÂŞIK VEYSEL TÜRKÜLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Sibel KARADENİZ 
YAĞMUR 

COVID-19 (KORONAVİRÜS) PANDEMİSİNİN GAZİANTEP’TE 
DÜĞÜN VE TAZİYE ÜZERİNDEKİ KISA DÖNEM ETKİLERİ 

Doç. Dr. Nurullah ULUTAŞ 
Arş. Gör. Dr. Şener Şükrü YİĞİTLER 

MURATHAN MUNGAN'IN MEZOPOTAMYA ÜÇLEMESİ'NDE 
DİDASKALİNİN DRAMATİK ETKİSİ 
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07.08.2020 

FRIDAY / 10:00-12:00 
 

(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group 

discussion and dynamics. 
Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,  

exp. Hall 1, Alpaslan BOZKURT 
 

SESSION-1, HALL-2  
 MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BAYRAKTAR 

Meeting ID : 729 064 4418  Password:  252525 
 

AUTHOR ABSTRACT TITLE 
Öğr. Gör. Dr. Bennur KOCA 
Doç. Dr. Esin ERGÖNÜL 

SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI 
YAŞAM BİÇİMİ İÇİN NEYE İHTİYAÇLARI VAR? 

Dr. Öğr. Üyesi Özge İŞERİ 
Arş. Gör. Belgin ŞEN ATASAYAR 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM 
TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ İLE 
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ BAKIM ALGILARI 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan 
KENDİRKIRAN 
Dr. Hemşire Deniz KAYA MERAL 

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE GÖREV ALAN 
HEMŞİRELERİN HASTALIĞA BAKIŞI 

Öğr. Gör. Hakan ÇELİK 
Doç. Dr. Şenay ÇETİNKAYA 
Öğr. Gör. Emel YÜRÜK BAL 

KÜRESEL COVID-19 SALGININDA HEMŞİRE SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ 

Öğr. Gör. Hakan ÇELİK 
Arş. Gör. Mümin SAVAŞ 
Supervisor Hemşire Ömer ÖDEK 
Prof. Dr. Handan ZİNCİR 

COVID-19 SALGININDA HEMŞİRELERİN PSİKOLOJİK 
SAĞLAMLIK DÜZEYLERİ VE AİLE ROL 
PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ 

Arş. Gör. Mümin SAVAŞ 
Supervisor Hemşire Ömer ÖDEK 
Öğr. Gör. Hakan ÇELİK 

HEMŞİRELERİN KÜLTÜREL DUYARLILIK DÜZEYLERİ 
İLE BAKIM DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet 
BAYRAKTAR 

SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN COVİD-19’LA 
İLİŞKİLİ MESLEKİ RİSKLERE VE KORUYUCU 
ÖNLEMLERE BAKIŞ 
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FRIDAY / 10:00-12:00 
 

(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group 

discussion and dynamics. 
Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,  

exp. Hall 1, Alpaslan BOZKURT 

SESSION-1, HALL-3/  
MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi Ebru AYKUT 
Meeting ID: 729 064 4418    Password:  252525 

 
AUTHOR ABSTRACT TITLE 

Arş. Gör. Dr. Armağan ÖRKİ 
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yüksel ÇENDEK 
Öğr. Gör. Ece RUŞEN 

REALİZM VE SOSYAL İNŞACILIK ÇERÇEVESİNDE 
KORKU VE NEFRETE DAYALI POLİTİKA 
OLUŞTURMANIN ÇÖZÜMLENMESİ 

Amisha GAUTAM 
Anamika 

HUMAN OR ANİMAL ACTIVITY: ANALYZING 
COMPULSORY ATTENDANCE IN EDUCATION 

Divya GAUTAM INSIDE FAMILY, OUTSIDE JUSTICE: ANALYZING 
JUSTICE, GENDER AND FAMILY 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali GAZİ 
ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDE YAYINLANAN 
PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNDEN AFRİKA-ÇİN 
İLİŞKİLERİNİN SUNUMU 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali GAZİ 
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA NAZİ ALMANYASI’NIN 
UKRAYNA’DA UYGULADIĞI İŞGAL PROPAGANDASI 

Dr. Mehmet KANATLI 
AHLAKİ ÖZNE OLMA YOLUNDA 
HOMOEKONOMİKUS’UN TRAJEDİSİ 

Aicha RAHAL 
LANGUAGE POLICY IN THE CONTEXT OF GLOBAL 
ENGLISH: A QUESTION TO BE RAISED 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru AYKUT 
19. YÜZYIL NİZAMİYE MAHKEMELERİNDE KADIN 
CİNAYETLERİ VE CEZA İNDİRİMİ GEREKÇELERİ 
 

Dr. Mehmet SOLAK BOSNA HUDÛDNÂMESİ (27 Aralık 1795) 
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07.08.2020 
FRIDAY / 12:00-14:00 

(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group 

discussion and dynamics. 
Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,  
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SESSION-2, HALL-1 
MODERATOR: Doç. Dr. Demet AYDINOĞLU 
Meeting ID: 729 064 4418    Password:  252525 

AUTHOR ABSTRACT TITLE 

Doç. Dr. Gülşen KESKİN TÜRKİYE’DE TARIMDA YAPISAL DÖNÜŞÜM 

Doç. Dr. Demet AYDINOĞLU 
ELMA İŞLEME TESİSLERİNİN ATIKLARINDAN ELDE EDİLEN 
PEKTİNİN TOPRAKTA SU TUTUCU OLARAK KULLANIMININ 
ARAŞTIRILMASI 

Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ 
Arş. Gör. Mert TANI 

BURSA KARACABEY SUBASAR ORMANLARININ FARKLI 
AĞAÇ TÜRLERİNİN TOPRAK PROFİL VE KÖK 
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Maşallah BARUT 
Doç. Dr. Kemal YAZGAN 

DİYARBAKIR İLİNDE SÜT SIĞIRCILIĞI YAPAN 
İŞLETMELERİN YAPISI SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Hatice KAHVECİ SOMATİK HÜCRE SAYISININ KEÇİ SÜTÜNÜN KALİTESİNE 
ETKİSİ 

Umar Aliyu ABDULLAHI 
Mohammad Muneruzzaman 
KHANDAKER 

AN OVERVIEW OF IMPLICATIONS OF BRASSICACAE 
CULTIVATION IN HEAVY METALS CONTAMINATED 
ENVIRONMENT: PHYTOREMEDIATION POINT OF 
VIEW 

Halim ŞAHİN 
Yasin KARATEPE 

GELİBOLU YARIMADASININ GÜNEYİNDE ORMAN 
KAYNAKLARININ BAL ÜRETİM POTANSİYELİ 

Arş. Gör. Dr. Burak MAT 
Prof. Dr. Yavuz CEVGER 

TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF DAIRY CATTLE 
ENTERPRISES IN BALIKESIR PROVINCE 
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(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group 
discussion and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,  
exp. Hall 1, Alpaslan BOZKURT 

SESSION-2, HALL-3  
MODERATOR Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÖZEN 

    Meeting ID: 729 064 4418    Password:  252525 
 

AUTHOR ABSTRACT TITLE 

Dr. Hilal S. YILMAZ İZMİR SEFERAD KÜLTÜR FESTİVALİ 

Dr. Öğr. Üyesi Tuna YAZICI SİNEMADA ŞİDDET ÜRETİMİ 

Arş. Gör. Hatice Tuba CİVELEK GÖZETLEYENİN GÜCÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÖZEN BASMA SANATI USTASI NASRA ŞİMMESHİNDİ VE 
İKONOGRAFİ 

Nezahat SAVDA KÜRT MÜZİĞİNDE DENGBÊJLİK: BİR KADIN DENGBÊJ 
MERYEM XAN 

Doç. Dr. Sara HACIYEVA 
Öğrt. Gör. Muhammed KESKİN 

NAHÇIVAN VE ANADOLU HALI VE KİLİM MOTİFLERİ 
ÜZERİNE 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Eda BÜRGE 
GIDA AMBALAJ TASARIMINDA OKUL ÖNCESİ 
ÇOCUKLARIN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÜÇLÜ HOMEMADE (2020) KISA FİLM SEÇKİSİ PROJESİ: 
KARANTİNA ALTINDA KARANTİNA FİLMLERİ 

Öğr. Gör. Ahmet BODAKÇİ SOME EXAMPLES OF WOMEN’S GRAVE STONE IN 
MARDIN 

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÇAĞLAK 
DÜKKAN KOMŞULUĞU: ESNAFLARDA KOMŞULUK 
İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.08.2020 
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(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group 

discussion and dynamics. 
Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,  

exp. Hall 1, Alpaslan BOZKURT 

SESSION-3, HALL-1 /  
MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZGÜL 
Meeting ID: 729 064 4418    Password:  252525 

 
AUTHOR ABSTRACT TITLE 

Uzm.Dr. Şeyhmus KAVAK 
Doç. Dr. Nazan ÇİLEDAĞ 
GÖKBAYRAK 

BEYİN METASTAZI YAPMIŞ MEME KANSERİ 
OLGULARINDA DİFÜZYON AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLEME 
VE ADC ÖLÇÜMLERİ İLE HİSTOLOJİK ALT TIP 
ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? 

Misbah WAQAR 
Dr. Tanzila NABEEL 
Saleha BİBİ 

EFFECTIVENESS OF MEDICINE (RISPERIDONE) FOR 
TREATING AUTISM SPECTRUM DISORDER 

Uzm. Dr. Erdem SARI 
Prof. Dr. Mehmet HACIYANLI 
Uzm. Dr. Yusuf KUMKUMOĞLU 
Dr. Öğr. Üyesi Serkan KARAISLI 
Dr. Öğr. Üyesi Özcan DERE 
Uzm. Dr. Özgün AKGÜL 
Dr. Öğr. Üyesi Özlem SAYIN GÜR 

PRİMER HİPERPARATİROİDİ HASTALARINDA 
İNTRAOPERERATİF PARATHORMON ÖLÇÜMÜNÜN 
ETKİNLİĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZGÜL 
OBSTRUKTİF BİLİYER SİSTEM HASTALIKLARININ 
TANISINDA MANYETİK REZONANS 
KOLANJİYOPANKREATOGRAFİNİN YERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Dinçer ÖZTÜRK İNSAN EMEĞİNİ TÜKETEN BİR SİSTEM: KOLHOZ 

Ayesha Malik  
 Usama Bin Sana  
 Saleha Bibi  

IMPACT OF SLEEP DURATION AND SLEEP QAULITY ON 
THE WELLBEING DURING COVID-19: A PILOT STUDY 

Öğr. Gör. Özlem YOLDAŞ ÇOCUKLARDA COVID-19 VE KAWASAKİ HASTALIĞI 

Uzm. Dr. Alpaslan Fedayi ÇALTA 
Uzm. Dr. Erdem SARI 
Uzm. Dr. Abdullah ÖZDEMİR 

MİDE VE DUODENUM PERFORASYONLARINDA 
UYGULANAN PRİMER RAFİ+OMENTOPLASTİ 
TEKNİĞİNİN POSTOPERATİF GEÇ DÖNEM ENDOSKOPİK 
KONTROLÜ (RETROSPEKTİF ÇALIŞMA) 

Öğr. Gör. Özlem YOLDAŞ COVID-19 VE KAN GRUPLARI İLİŞKİSİ 

Dr. Zafer Hasan Ali SAK 
Dr. Mehmet GENCER 
Dr. Erkan CEYLAN 
Dr. Funda YALÇIN 
Dr. Elif KÖSE 
Dr. Faruk GÜNAK 

İSOT İŞÇİLERİNDE SOLUNUM SEMPTOMLARI VE 
FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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AUTHOR ABSTRACT TITLE 

Dr. Öğr. Üyesi İpek AGCADAĞ ÇELİK 

STRATEGIES ON PREVENTING WORKING 
MOTHERS’; DISENGAGEMENT FROM 
EMPLOYMENT: CONTEMPORARY FAMILY-
FRIENDLY LABOR LAW IMPLEMENTATIONS 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TİRGİL SOCIAL CAPITAL AND HEALTH: EVIDENCE 
FROM TURKEY 

Arş. Gör. Mustafa Özgün ATALAY 
Arş. Gör. Zekiye AKTAŞ 
Sara FAEDFAR 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK, YÖNETİM 
KURULU YAPISI ÇEŞİTLİLİĞİ VE PERFORMANS 
İLİŞKİSİ: BİST-50 ENDEKSİ’NDE YER ALAN 
FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ KÜRESEL ISINMA VE ENERJİ POLİTİKALARI 

Jamilu Abdulkadir 
Lawal Amiru Balarabe 

TRADE BALANCE AND EMERGING MARKET 
ECONOMIES:EVIDENCE FROM SIX SELECTED 
COUNTRIES IN SUB-SAHARAN AFRICA (2010-
2019) 

ALI USMAN 
FATIMA BELLO 
IDRITH AHMED YUSIF 
USMAN M. BATURE 
SHEHU UMAR SAID 

EFFECT OF CASH CONVERSION CYCLE ON 
FIRM’S PROFITABILITY: EVIDENCE FROM 
LISTED AGRICULTURAL FIRMS IN NIGERIA 

Levent KAVLAK 
Necla DALBAY 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ İŞ TATMİNİ 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
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AUTHOR ABSTRACT TITLE 
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENER 
Psk. Dan. Nilay DEMİRCAN 
Psk. Dan. Emine Melike YILDIRIM 

TÜRKİYE’DE PSİKOTERAPİ ALANINDA TERCİH 
EDİLEN KURAMSAL YÖNELİMLER ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENER KONUŞAN AĞRILAR: BİR OLGU SUNUMU 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENER 
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman 
KAHRAMAN 
Zeynep BOZKURT 
İlker Onur DURDAĞ 
Merve BURAL 

INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL SYMPTOM AND 
RESILIENCE CHARACTERISTICS OF GUIDANCE AND 
COUNSELING STUDENTS 

Clinical Psychologist, ABA Therapist 
& Researcher Saleha BIBI 
Shamsa RIAZ 
Shoaib Kiani 

IMPACT OF COVID-19 STRESS ON COGNITIVE 
ABILITIES OF YOUNG TRAINEE PSYCHOLOGISTS: A 
QUALITATIVE STUDY 

Clinical Psychologist, ABA Therapist 
& Researcher Saleha BIBI 
Special Educator/Coordinator Misbah 
WARQAR 

A CASE STUDY OF ADJUSTMENT DISORDER 

Ebe Tuğba ALTUFAN 
Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt BİLGİN 

GEBELİĞİ PLANLAMA DURUMUNUN KADINLARIN 
PSİKOSOSYAL SAĞLIĞINA ETKİSİ 

Duygu BAKIR 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN 
SELF-COMPASSION AND SOCIAL SUPPORT 
PERCEPTION AND PARENTAL STRESS IN PARENTS OF 
DIFFERENTLY DEVELOPING CHILDREN 

Uzm. Emin GİTMEZ 
AN EVALUATION ON THE STRUCTURE OF THE SOCIAL 
ASSISTANCE AND SOLIDARITY FOUNDATION OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 

Lecturer Sundus RAUF 
Lecturer Amna ZAHID 

AGGRAVATED PSYCHOLOGICAL DISTRESS DUE TO 
SOCIO-ECONOMIC CONSIDERATIONS DURING COVID-
19 PANDEMIC 
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AUTHOR ABSTRACT TITLE- 

Öğr. Gör. Nader EDELBI 
TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANMIŞ ARAPÇA DİLBİLGİSİ 
KİTAPLARINDA YÖNTEM SORUNU (ELEŞTİREL BİR 
İNCELEME) 

Dr. Hilal LİVAOĞLU MENGÜÇ 

ŞARKİYATÇILIK GELENEĞİ İLE TÜRK İLAHİYAT MODELİ 
ARASINDA ALMANYA’DA İSLAM TARİHİ ARAŞTIRMALARI: 
USUL, MUHTEVA VE İLGİ ALANLARI AÇISINDAN BİR 
DEĞERLENDİRME 

Dr. Mehmet Cüneyt GÖKÇE NEHCÜ’L-ENÂM’DA İLİM VE HİKMET 

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YAZICI 
HZ. PEYGAMBER’İN NÜBÜVVETİNİ HABER VEREN CİNLERİN 
VESİLESİYLE MÜSLÜMAN OLAN SAHÂBÎLER 

Dr. Mehmet Cüneyt GÖKÇE ŞEMSEDDİN ES-SEMERKANDÎ’YE GÖRE İMAN-AMEL İLİŞKİSİ 

Prof. Dr. Hasan KAPLAN 
Kenan SEVİNÇ 
Nihâl İŞBİLEN 

DİN VE DİNDARLIK BAĞLAMINDA COVİD-19 ALGISI VE BAŞA 
ÇIKMA 

Dr. Mehmet Cüneyt GÖKÇE SEMERKANDÎYE GÖRE RİSALET 

Doç. Dr. Ömer SABUNCU CENNETLE MÜJDELENEN BİR SAHÂBÎ: ABDURRAHMAN b. 
AVF 

Doç. Dr. Ömer SABUNCU TALHA b. UBEYDULLAH’IN HAYATI VE FAALİYETLERİ 

Doç. Dr. Ömer SABUNCU ZÜBEYR B. AVVÂM’IN HAYATI VE KİŞİLİĞİ 

Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK 
KUR’AN’A GÖRE HİCRETİN VE MUHACİRLERİ 
DESTEKLEMENİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE 

Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK 
KUR’AN’IN MÜSLÜMANLARA VERDĞİ ÖZEL BİR GÖREV: 
MUSTAZAFLARI KURTARMAK 
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AUTHOR ABSTRACT TITLE 
M. Sait ALAKUŞ 
Prof. Dr. Sedat İLHAN 

ON THE LIPMAN NUMERICAL SEMIGROUPS 

M. Sait ALAKUŞ 
Prof. Dr. Sedat İLHAN 

THE LIPMAN SEMIGROUPS OF SOME ARF 
NUMERICAL SEMIGROUPS 

Dr. Öğr. Üyesi Tuba AĞIRMAN AYDIN FRENET FRAME OF CUBIC BEZIER CURVES IN THE 
GALILEAN SPACE 

Prof. Dr. Sedat İLHAN 
Prof. Dr. Halil İbrahim KARAKAŞ 
Prof. Dr. Meral SÜER 

ARF NUMERICAL SEMIGROUPS WITH 
MULTIPLICITY 11 

Prof. Dr. Sedat İLHAN 
Prof. Dr. Halil İbrahim KARAKAŞ 
Prof. Dr. Meral SÜER 

ARF NUMERICAL SEMIGROUPS WITH 
MULTIPLICITY 12 

Dr. Emel A. UGURLU A STUDY ON S-WEAKLY PRIME SUBMODULES 
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AUTHOR ABSTRACT TITLE  

Esma Gönül EKİNCİ 
Doç. Dr. Ahmet TAN 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 
MUTLULUKVE İYİMSERLİK DÜZEYLERİNİN 
İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Sani ISAH 
Dr. Rashida Binti Mohamad Ibrahim 

MEDIATING ROLE OF WORK ENGAGEMENT IN THE 
RELATIONSHIP BETWEEN HRM PRACTICES, 
PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT, AFFECTIVE 
COMMITMENT AND EMPLOYEE COMPETENCE: THE 
DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL FRAMEWORK 

Augustine CASTRO SINGINE 
Prof. Dr. Mustafa Cahit UNGAN 

A COMPARATIVE META-ANALYTIC EVALUATION 
OF THE IMPACT OF SUPPLY CHAIN INTEGRATION 
ON PERFORMANCE: A DETAILED PERSPECTIVE OF 
MODERATOR AND MEDIATOR ANALYSIS 

Usman Ahmed HAFIZ 
Fauzilat SALEH 
Murtala GARBA 

PROJECTING INSURANCE PENETRATION RATE IN 
NIGERIA: ARIMA APPROACH 

Hatice Kübra ÖZYURT 
Doç. Dr. Ahmet TAN 
Muhammed Furkan TAN 

TÜKETİCİLERİN ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLERE KARŞI 
TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Dr. M. Çağrı PEHLİVANOĞLU 
Dr. Ertuğrul KÖSE 

THE ROLE OF DEMOGRAPHIC VARIABLES IN 
ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION PERCEPTION 
OF EMPLOYEES WORKING AT PRODUCTION 
COMPANIES 

Öğr. Gör. Vildan BAYRAM 
INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING 
GENERATION Y’s  INTENTION TO BUY LUXURY 
PRODUCTS: A LITERATURE REVIEW 

Amna ZAHID  
Sundus RAUF 

DRASTICALLY CHANGED ROLE OF SOCIAL MEDIA 
NETWORK AMID COVID-19 PANDEMIC 

Qaribu Yahaya Nasidi 
Muhamad Fazil Bin Ahmad 
Musa BaraU Gamji 

SOCIAL MEDIA ADVERTISING: A CONCEPTUAL 
STUDY 
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AUTHOR ABSTRACT TITLE 

Doç. Dr. Ufuk AYDIN FREQUNCY DEPENDENT CODA ATTENUATION FOR 
SOUTHESTERN ANATOLIA 

Öğr. Gör. Alpaslan DEMİRCİ 
Öğr. Gör. Onur AKAR 
Prof. Dr. Ümit K. TERZİ 
Öğr. Gör. Temel SÖNMEZOCAK 

INVESTIGATION OF INTERNATIONAL HARMONIC 
STANDARDS IN POWER SYSTEMS 

Dr. Öğr. Üyesi Aysun EĞRİSÖĞÜT 
TİRYAKİ 
Dr. Öğr. Üyesi Sedat İRİÇ 

TAGUCHİ YÖNTEMİ KULLANILARAK EYM ÜRETİM 
PARAMETRELERİNİN ÇEKME DAYANIMI VE ÜRETİM 
SÜRESİNE ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ 

Öğr. Gör. Cafer KIZILÖRS 
Dr. Devrim AYDIN 

EXPERIMENTAL PERFORMANCE INVESTIGATION OF 
AN INTEGRATED SOLAR WATER HEATER 

Dr. Öğr. Üyesi Ganim GEÇİM 
3+1 BOYUTLU SİLİNDİRİK SİMETRİK KARA DELİĞİN 
TERMODİNAMİĞİ VE KUANTUM KÜTLE-ÇEKİMSEL 
ETKİLER 

Prof. Dr. Ritu Talwar 
Assist. Prof. Dr. Priyanka Agarwal 

ROLE OF EMPLOYEE ATTITUDE AND PERCEPTION 
TOWARDS USE OF E HRM BY 

Dr. Mehmet Şahin DURAK 
COVID-19 PANDEMİSİYLE KRİZE GİREN İŞLETMELER 
ÇİN DİNAMİK KABİLİYETLER 

Öğr. Gör. Mustafa BİNGÖL 
DONMUŞ SU BUZU TIRMANIŞINDA KULLANILAN 
MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BİR 
DEĞERLENDİRME 

Halil İbrahim SARIYILDIZ 
USE OF THE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK 
FROM DEEP LEARNING ALGORITHMS IN GEOMATICS 
ENGINEERING 

Orhan AKYÜZ 
Prof. Dr. Şerafettin DEMİÇ 

YÜZEY MODIFIKASYONU YAPILMIŞ MIKRONIZE 
KUVARS KATKILI PP ESASLI KOMPOZIT 
MALZEMELERIN TERMAL ÖZELLIKLERININ 
BELIRLENMESI 
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AUTHOR ABSTRACT TITLE  

Ülkü TATAR 
FÂRÂBÎ FELSEFESİNDE İNSAN-DEMOKRASİ 
İLİŞKİSİ 

Ümit TABAR 
TERRA AUSTRALİS’İN İZİNDE TANRININ 
ADAMLARI 

Abdullah ZORBACI 
İHVÂN-I SAFÂ RİSÂLELERİNDE GÖK CİSİMLERİNİN 
İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Dr. Arş. Gör. Enis Emre MEMİŞOĞLU FREUD’DAN DELEUZE’E OİDİPUS’UN TRAJEDİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ERİNCİK İMKÂNSIZ DEVLET ve İMKÂNSIZ(A) DAVET 

A.Savaş DEMİRCAN THEOLOGICAL ARCHEOLOGY OF THE MODERN 
ECONOMY: ADAM SMITH AND THE HAND OF GOD 

Dr. Öğr. Üyesi Hamit SALİHOĞLU EBÛ TÂLİB BİN ABDİLMUTTALİB VE ŞİİR DİVANI 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÜMÜTLİ İCTİHÂDIN RÜKÜNLERİ BAĞLAMINDA GAZÂLÎ’NİN 
GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Öğr. Üyesi Ruken KARADUMAN BENG Ü BÂDE'YE MODERN ANLATIM TEKNİKLERİ 
BAĞLAMINDA BİR YAKLAŞIM 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YILDIRIM 
MARDİNLİ ÖMER ŞEVKÎ EFENDİ’NİN “YÂ 
MUHAMMED MUSTAFÂ” REDİFLİ NA‘TININ ŞERHİ 

Öğr. Gör. Mahmoud HARIRI 
الثقافة اإلسالمیّة وتوظیفھا في تعلیم اللغة العربیّة للناطقین بغیرھا (كلیّة العلوم 
 (اإلسالمیّة في جامعة ماردین أنموذجاً 

Dr. Öğr. Üyesi Ergün ARDA KÂBE TASVİRLERİ 1 
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AUTHOR ABSTRACT TITLE 
Ezgi Sühel AKTAŞ 
Özlem DEMİR 

GRİ SULARIN ARITIMINDA İLERİ OKSİDASYON 
YÖNTEMLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ayse Güneş BAYIR 
Diyetisyen Merve GUNEY 
Duygu GÜÇLÜ 
Zeynep Hüdanur ALBAN 

IMPACT OF TAKING NUTRITION PRINCIPLES 
COURSE ON LIFESTYLE BEHAVIORS OF STUDENTS 
FROM DIFFERENT DEPARTMENTS OF THE 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES IN TURKEY 

Dr. Öğr. Üyesi Berrak DUMLUPINAR 
Damla DAMAR ÇELİK 

PELARGONİUM ENDLİCHERİANUM FENZL. UÇUCU 
YAĞININ LİSTERİA MONOCYTOGENES’E KARŞI 
POST- ANTİBİYOTİK AKTİVİTESİ 

Öğr. Gör. Dr. Birsen GEÇIOGLU 
ERINCIK 

EFFECT OF TEMPERATURE ON UREDIOSPORES 
GERMINATION OF Puccinia menthae 

Assist. Prof. Dr. Cennet OZAY 
POTENTIAL ANTIOXIDANT AND ANTI-
INFLAMMATORY EFFECTS OF SOME GEOPHYTE 
SPECIES 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KOÇAK 

USE OF BLOCK COPOLYMER STABILIZED 
POLYSTYRENE MICROSPHERES AS TEMPLATES 
FOR PREPARATION OF MAGNETIC HOLLOW NiFe 2 
O 4 SPHERES 

Dr. Öğr. Üyesi Gülden ASAN 
Prof. Dr. Abdurrahman ASAN 

INVESTIGATION OF THE INIBITORY EFFECT OF 
NICOTINAMIDE ON CORROSION OF BRASS IN 
CHLORINATED MEDIA 

Dr. Öğr. Üyesi Gülden ASAN 
Prof. Dr. Abdurrahman ASAN 

PİRİNCİN KOROZYONUNA ASİDİK ORTAMDA 
NİKOTİNAMİDİN İNHİBİTÖR ETKİSİ 

Öğr. Gör. Dr. Tuğba GÜLTEKİN 
ONBEŞ YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN FİZİKSEL 
AKTİVİTE VE OBEZİTE DURUMUNUN 
İNCELENMESİ 
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AUTHOR ABSTRACT TITLE 

Uz. Dr. Erkan ERDUR 
DİYARBAKIR VE YÖRESİNE AİT 200 KOLON 
KANSERLİ HASTANIN KLİNİK VE DEMOGRAFİK 
ÖZELLİKLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ 

Ayfer ÇETİN 
Ahmet KOLUMAN 

RAPID ALERT SYSTEM FOR METHICILLIN 
RESISISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Dr. Öğr. Üyesi Şükriye ÇAKMAK 
Dr. Öğr. Üyesi Aysel VEYİSOĞLU 

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND 
ANTIMICROBIAL AKTIVITY OF TWO AMIDES 
DERIVATIVES CONTAINING HETEROATOM 

Uzm. Dr. Selda GÜCEK HACIYANLI 
Dr. Öğr. Üyesi Serkan KARAISLI 
Prof. Dr. Mehmet HACIYANLI 

SEKONDER HİPERPARATİROİDİYE CERRAHİ 
YAKLAŞIM: 6 YILLIK DENEYİMİMİZ 

Uzm. Dr Canan CAN 
GLİOBLASTOMA MULTİFORME TANISINDA VE 
NÜKSÜN TESPİTİNDE 68 GA-PSMA PET/BT İLE 
GÖRÜNTÜLEMENİN ROLÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Bora KORKUT 
EV TİPİ BEYAZLATMANIN ÇEŞİTLİ KAHVE 
SOLÜSYONLARINDA RENKLENDİRİLEN DİŞ MİNESİ 
ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Osman Fatih ARPAĞ 
Bünyamin GÜZEL 
Muhammet ATILGAN 

CASE SERIES OF PYOGENIC GRANULOMA 

Kardelen ÜNALLEYLİOĞLU 
Prof. Dr. Süleyman ÇİLEK 

KÖPEKLERDE ANKSİYETE İLİŞKİLİ DAVRANIŞ 
BOZUKLUKLARI 

Kardelen ÜNALLEYLİOĞLU 
Prof. Dr. Süleyman ÇİLEK 

GENOM DÜZENLEME ÇALIŞMALARININ HAYVAN 
ISLAHINDA KULLANIMI 

Erva ESER YARIŞ ATLARINDA KULLANILAN TAKILARIN 
REFAH PARAMETRELERİNE KATKILARI VE YARIŞ 
STRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
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İÇİNDEKİLER

KONGRE KÜNYESİ I 

BİLİM KURULU II 

PROGRAM III 

SUNUM GALERİSİ IV 

İÇİNDEKİLER V 

YAZARLAR ÇALIŞMA ADI SAYFA No 

Zeynep TAŞYÜREK 
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN 

İNTERNET KULLANIM YETİSİ 
1 

Ahmet Furkan 
ŞAHBAZ, 

İlhami ARSEVEN 

EĞİTİMDE SCRATCH PROGRAMININ KULLANIMI 
(Scratch Programı Üzerine Kuramsal Bir Çalışma) 

2 

Muhammed Safa 
AKDAŞ, Merve Yazıcı, 

Melike Özyurt 

4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI
ETKİNLİKLERİNİN ETKİNLİK TASARIM PRENSİPLERİ 

ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 
3 

Ecevit BEKLER 
THE VOICING OF RESTORATION WOMEN: A NEW 

HISTORICIST READING OF APHRA BEHN’S THE 
ROVER 

5 

Afroza Akhter TİNA 
USING EXIT SLIPS TO ASSESS EVERYDAY LESSONS 

IN EFL CLASSES 
6 

Tuba KAPLAN 
TÜRKÇENIN YABANCI DIL OLARAK ÖĞRETIMI 

KAPSAMINDA TÜRKÜLER: ÂŞIK VEYSEL TÜRKÜLERI 
7 

Sibel Karadeniz 
YAĞMUR 

COVID-19 (KORONAVIRÜS) PANDEMISININ 
GAZIANTEP'TE DÜĞÜN VE TAZIYE ÜZERINDEKI 

KISA DÖNEM ETKILERI 
8 

Nurullah ULUTAŞ 
Şener Şükrü 
YİĞİTLER 

MURATHAN MUNGAN’IN MEZOPOTAMYA 
ÜÇLEMESİ’NDE (MAHMUD İLE YEZİDA, TAZİYE VE 

GEYİKLER LANETLER) METİN DIŞI SÖZLERİN 
OYUNA KATKISI 

9 

Bennur KOCA 
Esin ERGÖNÜL 

SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN 
SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ İÇİN NEYE İHTİYAÇLARI 

VAR? 
10 

Özge İŞERİ 
Belgin ŞEN 

ATASAYAR 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM 
TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ 

İLE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ BAKIM ALGILARI 
11 
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ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
Gülcan 

KENDİRKIRAN 
Deniz KAYA MERAL 

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE GÖREV ALAN 
HEMŞİRELERİN HASTALIĞA BAKIŞI 

12 

Hakan ÇELİK 
Şenay ÇETİNKAYA 
Emel YÜRÜK BAL 

KÜRESEL COVID-19 SALGININDA HEMŞİRE SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ 

13 

Hakan ÇELİK 
Mümin SAVAŞ 
Ömer ÖDEK 

Handan ZİNCİR 

COVID-19 SALGININDA HEMŞİRELERİN PSİKOLOJİK 
SAĞLAMLIK DÜZEYLERİ VE AİLE ROL 
PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ 

14 

Mümin SAVAŞ 
Ömer ÖDEK 
Hakan ÇELİK 

HEMŞİRELERİN KÜLTÜREL DUYARLILIK DÜZEYLERİ 
İLE BAKIM DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ 
15 

Muhammet 
BAYRAKTAR 

SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN COVİD-19'LA 
İLİŞKİLİ MESLEKİ RİSKLERE VE KORUYUCU 

ÖNLEMLERE BAKIŞ 
16 

Armağan ÖRKİ 
Sinem Yüksel 

ÇENDEK 
Ece RUŞEN 

REALİZM VE SOSYAL İNŞACILIK ÇERÇEVESİNDE 
KORKU VE NEFRETE DAYALI POLİTİKA 

OLUŞTURMANIN ÇÖZÜMLENMESİ 
18 

Amisha GAUTAM 
Anamika 

HUMAN OR ANIMAL ACTIVITY: ANALYZING 
COMPULSORY ATTENDANCE IN EDUCATION 

20 

DIVYA GAUTAM 
INSIDE FAMILY, OUTSIDE JUSTICE: ANALYZING 

JUSTICE, GENDER AND FAMILY 
21 

Mehmet Ali GAZİ 
ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NDE YAYINLANAN 

PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNDEN AFRİKA-ÇİN 
İLİŞKİLERİNİN SUNUMU 

22 

Mehmet Ali GAZİ 
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA NAZİ ALMANYASI'NIN 

UKRAYNA'DA UYGULADIĞI İŞGAL PROPAGANDASI 
23 

Mehmet KANATLI 
AHLAKİ ÖZNE OLMA YOLUNDA 

HOMOEKONOMİKUS’UN TRAJEDİSİ 
24 

Aicha RAHAL 
LANGUAGE POLICY IN THE CONTEXT OF GLOBAL 

ENGLISH: A QUESTION TO BE RAISED 
26 

Ebru AYKUT 
19. YÜZYIL NİZAMİYE MAHKEMELERİNDE KADIN
CİNAYETLERİ VE CEZA İNDİRİMİ GEREKÇELERİ 

27 

Mehmet SOLAK BOSNA HUDÛDNÂMESİ (27 Aralık 1795) 29 

Gülşen KESKİN TÜRKİYE’DE TARIMDA YAPISAL DÖNÜŞÜM 30 

Demet AYDINOĞLU 
ELMA İŞLEME TESİSLERİNİN ATIKLARINDAN ELDE 

EDİLEN PEKTİNİN TOPRAKTA SU TUTUCU OLARAK 
KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 

31 



4. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
7-8 Ağustos 2020, MARDİN 

www.artuklukongresi.org    Kongre Özet Kitabı 

Temel SARIYILDIZ 
Mert TANI 

BURSA KARACABEY SUBASAR ORMANLARININ 
FARKLI AĞAÇ TÜRLERİNİN TOPRAK PROFİL VE KÖK 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 
33 

Maşallah BARUT 
Kemal YAZGAN 

DİYARBAKIR İLİNDE SÜT SIĞIRCILIĞI YAPAN 
İŞLETMELERİN YAPISI SORUN VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 
34 

Hatice KAHVAECİ 
SOMATİK HÜCRE SAYISININ KEÇİ SÜTÜNÜN 

KALİTESİNE ETKİSİ 
36 

Umar Aliyu 
ABDULLAHİ 

Mohammad 
Muneruzzaman 
KHANDAKER 

AN OVERVIEW OF IMPLICATIONs OF BRASSICACAE 
CULTIVATION IN HEAVY METALS CONTAMINATED 

ENVIRONMENT: PHYTOREMEDIATION POINT OF 
VIEW 

37 

Halim ŞAHİN 
Yasin KARATEPE 

GELIBOLU YARIMADASININ GÜNEYINDE ORMAN 
KAYNAKLARININ BAL ÜRETIM POTANSIYELI 

38 

Burak MAT 
Yavuz CEVGER 

BALIKESİR İLİNDE SÜT SIĞIRCILIĞI YAPAN 
İŞLETMELERİN TEKNİK VE EKONOMİK ANALİZİ 

39 

Tuna YAZICI SİNEMADA ŞİDDET ÜRETİMİ 40 
Hatice Tuba 
CİVELEK 

GÖZETLEYENİN GÜCÜ 41 

Yasemin ÖZEN 
BASMA SANATI USTASI NASRA ŞİMMESHİNDİ VE 

İKONOGRAFİ 
43 

Nezahat SAVDA 
KÜRT MÜZİĞİNDE DENGBÊJLİK: BİR KADIN 

DENGBÊJ MERYEM XAN 
44 

Sara HACIYEVA 
Muhammed KESKİN 

NAHÇIVAN VE ANADOLU HALI VE KİLİM 
MOTİFLERİ ÜZERİNE 

45 

Zeynep Eda BÜRGE 
GIDA AMBALAJ TASARIMINDA OKUL ÖNCESİ 

ÇOCUKLARIN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 

46 

Özlem GÜÇLÜ 
HOMEMADE (2020) KISA FİLM SEÇKİSİ PROJESİ: 
KARANTİNA ALTINDA KARANTİNA FİLMLERİ 

48 

Ahmet BODAKÇİ 
MARDİN’DE BEZEMELİ KADIN MEZAR 

TAŞLARINDAN BAZI ÖRNEKLER SOME EXAMPLES 
OF WOMEN'S GRAVE STONE IN MARDIN 

50 

Uğur ÇAĞLAK 
DÜKKAN KOMŞULUĞU: ESNAFLARDA KOMŞULUK 

İLIŞKILERI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME 
51 

Şeyhmus KAVAK 
Nazan ÇİLEDAĞ 
GÖKBAYRAK 

BEYİN METASTAZI YAPMIŞ MEME KANSERİ 
OLGULARINDA DİFÜZYON AĞIRLIKLI 

GÖRÜNTÜLEME VE ADC ÖLÇÜMLERİ İLE 
HİSTOLOJİK ALT TİP ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? 

53 

Misbah Waqar, EFFECTIVENESS OF MEDICINE (RISPERIDONE) FOR 55 
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Tanzila Nabeel, 
Saleha Bibi 

TREATING AUTISM SPECTRUM DISORDER 

Erdem Sarı, 
Mehmet Hacıyanlı, 

Yusuf Kumkumoğlu, 
Serkan Karaıslı,  

Özcan Dere, 
Özgün Akgül,  

Özlem Sayın Gür 

PRİMER HİPERPARATİROİDİ HASTALARINDA 
İNTRAOPERERATİF PARATHORMON ÖLÇÜMÜNÜN 

ETKİNLİĞİ 
56 

Esra ÖZGÜL 
OBSTRUKTİF BİLİYER SİSTEM HASTALIKLARININ 

TANISINDA MANYETİK REZONANS 
KOLANJİYOPANKREATOGRAFİNİN YERİ 

58 

Dinçer ÖZTÜRK İNSAN EMEĞİNİ TÜKETEN BİR SİSTEM: KOLHOZ 59 

Ayesha MALİK, 
Usama Bin SANA, 

Saleha BİBİ 

IMPACT OF SLEEP DURATION AND SLEEP QAULITY 
ON THE WELLBEING DURING COVID-19: A PILOT 

STUDY 
60 

Özlem YOLDAŞ ÇOCUKLARDA COVID-19 VE KAWASAKİ HASTALIĞI 61 

Özlem YOLDAŞ COVID-19 VE KAN GRUPLARI İLİŞKİSİ 62 

Alpaslan Fedayi 
ÇALTA 

Erdem SARI 
Abdullah ÖZDEMİR 

MİDE VE DUODENUM PERFORASYONLARINDA 
UYGULANAN PRİMER RAFİ+OMENTOPLASTİ 

TEKNİĞİNİN POSTOPERATİF GEÇ DÖNEM 
ENDOSKOPİK KONTROLÜ (RETROSPEKTİF 

ÇALIŞMA) 

63 

Zafer Hasan Ali SAK 
Mehmet GENCER 

Erkan CEYLAN 
Funda YALÇIN 

Elif KÖSE 
Faruk GÜNAK 

İSOT İŞÇILERINDE SOLUNUM SEMPTOMLARI VE 
FONKSIYONLARININ DEĞERLENDIRILMESI 

66 

İpek AGCADAĞ 
ÇELİK 

ÇALIŞAN ANNELERİN İSTİHDAMDAN KOPUŞUNU 
ÖNLEME STRATEJİLERİ: GÜNCEL AİLE DOSTU İŞ 

HUKUKU UYGULAMALARI 
68 

Abdullah TİRGİL 
SOCIAL CAPITAL AND HEALTH: EVIDENCE FROM 

TURKEY 
71 

Mustafa Özgün 
ATALAY 

Zekiye AKTAŞ 
Sara FAEDFAR 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK, YÖNETİM 
KURULU YAPISI ÇEŞİTLİLİĞİ VE PERFORMANS 

İLİŞKİSİ: BİST-50 ENDEKSİ’NDE YER ALAN FİRMALAR 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

72 

Ahmet ŞAHİNÖZ KÜRESEL ISINMA VE ENERJİ POLİTİKALARI 74 

Jamilu ABDULKADİR 
TRADE BALANCE AND EMERGING MARKET 

ECONOMIES: EVIDENCE FROM SIX SELECTED 
COUNTRIES IN SUB-SAHARAN AFRICA (2010-2019) 

76 
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Ali USMAN 
Fatima BELLO 

Idrith Ahmed YUSIF 
Usman M. BATURE 
Shehu Umar SAID 

EFFECT OF CASH CONVERSION CYCLE ON FIRM’S 
PROFITABILITY: EVIDENCE FROM LISTED 

AGRICULTURAL FIRMS IN NIGERIA 
77 

Levent KAVLAK 
Necla DALBAY 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNE 
BİR ARAŞTIRMA 

78 

Özlem ŞENER 
Nilay DEMİRCAN 

Emine Melike 
YILDIRIM 

TÜRKİYE’DE PSİKOTERAPİ ALANINDA TERCİH 
EDİLEN KURAMSAL YÖNELİMLER ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 
80 

Özlem ŞENER KONUŞAN AĞRILAR: BİR OLGU SUNUMU 81 

Özlem ŞENER 
Süleyman 

KAHRAMAN 
Zeynep BOZKURT 
İlker Onur DURDAĞ 

Merve BURAL 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 
ÖĞRENCİLERİ RUHSAL BELİRTİ VE PSİKOLOJİK 
DAYANIKLILIK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

82 

Saleha BİBİ 
Shamsa RİAZ 

Brig Shohaib KİYANİ 

IMPACT OF COVID-19 STRESS ON COGNITIVE 
ABILITIES OF YOUNG TRAINEE PSYCHOLOGISTS: A 

QUALITATIVE STUDY 
83 

Saleha BİBİ 
Misbah WARQAR 

A CASE STUDY OF ADJUSTMENT DISORDER 84 

Ebe Tuğba ALTUFAN 
Zümrüt BİLGİN 

GEBELİĞİ PLANLAMA DURUMUNUN KADINLARIN 
PSİKOSOSYAL SAĞLIĞINA ETKİSİ 

85 

Duygu BAKIR 

FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE 
ÖZ-ŞEFKAT VE SOSYAL DESTEK ALGISI İLE 

EBEVEYNLİK STRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN 
İNCELENMESİ 

86 

Emin GİTMEZ 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 
MÜTEVELLİ HEYETİNİN YAPISINA İLİŞKİN BİR 

DEĞERLENDİRME 
87 

Sundus RAUF 
Amna ZAHİD 

AGGRAVATED PSYCHOLOGICAL DISTRESS DUE TO 
SOCIO-ECONOMIC CONSIDERATIONS DURING 

COVID-19 PANDEMIC 
89 

Nader EDELBI 
TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANMIŞ ARAPÇA 
DİLBİLGİSİ KİTAPLARINDA YÖNTEM SORUNU 

(ELEŞTİREL BİR İNCELEME) 
90 

Hilal Livaoğlu Mengüç 

ŞARKİYATÇILIK GELENEĞİ İLE TÜRK İLAHİYAT 
MODELİ ARASINDA ALMANYA’DA İSLAM TARİHİ 

ARAŞTIRMALARI: USUL, MUHTEVA VE İLGİ 
ALANLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME 

91 
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Mehmet Cüneyt 
GÖKÇE 

NEHCÜ’L-ENÂM’DA İLİM VE HİKMET 92 

Mehmet Cüneyt 
GÖKÇE 

ŞEMSEDDİN ES-SEMERKANDÎ’YE GÖRE İMAN-AMEL 
İLİŞKİSİ 

94 

Mehmet Cüneyt 
GÖKÇE 

SEMERKANDÎYE GÖRE RİSALET 95 

Mahmut YAZICI 
HZ. PEYGAMBER’İN NÜBÜVVETİNİ HABER VEREN 

CİNLERİN VESİLESİYLE MÜSLÜMAN OLAN 
SAHÂBÎLER 

96 

Hasan KAPLAN 
Kenan SEVİNÇ 
Nihâl İŞBİLEN 

DİN VE DİNDARLIK BAĞLAMINDA COVİD-19 ALGISI 
VE BAŞA ÇIKMA 

97 

Ömer SABUNCU 
CENNETLE MÜJDELENEN BİR SAHÂBÎ: 

ABDURRAHMAN b. AVF 
98 

Ömer SABUNCU 
TALHA b. UBEYDULLAH’IN HAYATI VE 

FAALİYETLERİ 100 

Ömer SABUNCU ZÜBEYR B. AVVÂM’IN HAYATI VE KİŞİLİĞİ 102 

Mahmut ÖZTÜRK 
KUR’AN’A GÖRE HİCRETİN VE MUHACİRLERİ 

DESTEKLEMENİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE 
104 

Mahmut ÖZTÜRK 
KUR’AN’IN MÜSLÜMANLARA VERDĞİ ÖZEL BİR 

GÖREV: MUSTAZAFLARI KURTARMAK 
105 

M. Sait ALAKUŞ 
Sedat İLHAN 

LİPMAN SAYISAL YARIGRUPLARI ÜZERİNE 106 

M.Sait ALAKUŞ 
Sedat İLHAN 

BAZI ARF SAYISAL YARIGRUPLARININ LİPMAN 
YARIGRUPLARI 

108 

Tuba AĞIRMAN 
AYDIN 

GALİLEAN UZAYINDA KÜBİK BEZİER EĞRİLERİNİN 
FRENET ÇATISI 

110 

Sedat İLHAN 
Halil İbrahim 
KARAKAŞ 

Meral SÜER 

KATLILIĞI 11 OLAN ARF SAYISAL YARIGRUPLARI 111 

Sedat İLHAN 
Halil İbrahim 
KARAKAŞ 

Meral SÜER 

KATLILIĞI 12 OLAN ARF SAYISAL YARIGRUPLARI 113 

Emel A. UGURLU A STUDY ON S-WEAKLY PRIME SUBMODULES 115 

Esma Gönül EKİNCİ 
Ahmet TAN 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 
MUTLULUK VE İYİMSERLİK DÜZEYLERİNİN 
İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

116 

Augustine Castro 
SİNGİNE 

A COMPARATIVE META-ANALYTIC EVALUATION OF 
THE IMPACT OF SUPPLY CHAIN INTEGRATION ON 

118 
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Mustafa Cahit 
UNGAN 

PERFORMANCE: A DETAILED PERSPECTIVE OF 
MODERATOR AND MEDIATOR ANALYSIS 

Usman Ahmed HAFİZ 
Fauzilat SALEH 

 Murtala GARBA 

PROJECTING INSURANCE PENETRATION RATE IN 
NIGERIA: ARIMA APPROACH 

120 

Hatice Kübra 
ÖZYURT 

Ahmet TAN 
Muhammed Furkan 

TAN 

TÜKETİCİLERİN ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLERE KARŞI 
TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

121 

M. Çağrı 
PEHLİVANOĞLU 

Ertuğrul KÖSE 

THE ROLE OF DEMOGRAPHIC VARIABLES IN 
ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION PERCEPTION 

OF EMPLOYEES WORKING AT PRODUCTION 
COMPANIES 

122 

Vildan BAYRAM 
Y KUŞAĞININ LÜKS TÜKETIM ÜRÜNLERINI SATIN 
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  SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN İNTERNET KULLANIM 
YETİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TAŞYÜREK 
Bayburt Üniversitesi 

ORCID NO: 0000 0001 8776 7009 

Özet 
Araştırmanın amacı, öğrencilerin hem derste hem de sosyal hayatta internet kullanım 

becerilerini belirlemek ve bu becerilerin derse olan etkilerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç 
doğrultusunda nicel yöntem kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla ise araştırmacı tarafından 
geliştirilen, öğretmenlere yönelik anket formu oluşturulmuştur. Araştırmada nicel verilerle 
var olan durum betimlenmiştir. Araştırmada basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 
Aziziye ilçesinden 8, Palandöken ilçesinden 9 ve Yakutiye ilçesinden 13 okuldaki 83 
öğretmen araştırmanın nicel örneklemini oluşturmaktadır. Elde edilen nicel veriler üzerinde 
aritmetik ortalama, standart sapma, Mann-Whitney U testi yapılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda öğretmenler, öğrencilerin internet sitelerini ödev hazırlama, 
oyun oynama, sohbet/haberleşme yapma, araştırma yapma, bilgi edinme, sosyal paylaşım 
sitelerine girme gibi amaçlarla çoğu zaman ziyaret ettiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler, 
öğrencilerinin internette hangi sitelerdeki bilgilerin güvenilir olduğunu saptayamadıklarını ve 
öğrencilerinin online kütüphanelerde araştırma yapabilme, internetten aldıkları kaynaklara 
güvenebilme, ders anlatım sitelerinden faydalanabilme, internetten almış oldukları videolara 
güvenebilme, güncel olayları takip edebilme gibi becerileri yapıp yapamadıklarında da 
kararsız kaldıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin anket sorularına vermiş oldukları 
cevaplarda, öğrencilerinin internetten resim, fotoğraf, grafik gibi materyallere ulaşabildiğini, 
yaptıkları araştırmaları kaydedebildiğini, ders konusuyla ilgili hazır slaytlara ulaştığını, arama 
motorlarını ve ödev hazırlayan ve paylaşan siteleri kullanabildiklerini, internetten araştırma 
yapabildiklerini, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla iletişim kurabildiklerini ve internet 
üzerinden ödev hazırlayabildiklerini ifade etmişlerdir 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, İnternet, Öğrenci 
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EĞİTİMDE SCRATCH PROGRAMININ KULLANIMI 
(Scratch Programı Üzerine Kuramsal Bir Çalışma) 

Ahmet Furkan ŞAHBAZ 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

ORCİD ID: https://orcid.org/0000-0002-5686-6802 
Dr. Öğr. Üyesi İlhami ARSEVEN 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9750-5862 

Özet 
Öğrencilerin temel bilgisayar programlarını öğrenmesi, bu programların nasıl 

oluşturulduğunu öğrenmesi kadar önemlidir. Bilgisayar programlamayı öğrenmek, kod 
oluşturmak, programlamanın mantığını erken yaşlarda edinmek öğrencilerin problem çözme, 
işbirlikli çalışma, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, yaratıcı ve kritik düşünme gibi 
becerileri edinmelerinde etkilidir. Eğitimde kaliteyi sağlamak ve arttırmak amacıyla 
programlama ve kodlama öğreten programlar Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 
programında yerini almış ve ders kitaplarına eklenmiştir. Scratch programı da bu 
programlardan biridir. 

Yapılan bu çalışmada kuramsal çalışma yöntemi uygulanmıştır. Alanyazın taranırken 
Scratch programının eğitim programları arasında en popüler programlardan birisi olduğu 
ortaya çıkmıştır. Programlama ve algoritma konusu ele alınarak, bu becerilerin öğrencilere 
hangi alanlarda kazanım sağladığı Scratch programı üzerinden belirtilmiştir. Eğitimde farklı 
derslerde kullanılabilirliği, Türkçe dil desteği ve diğer dillerde kullanım desteği sağlaması, 
blok tabanlı programlama diline sahip olması, kullanıcıların özgün materyaller 
geliştirebilmelerine olanak sağlaması sebebiyle, eğitimde Scratch yazılımı sadece Bilişim 
Teknolojileri ve Yazılım dersinde değil, eğitimin birçok alanında ve farklı derslerde 
kullanılabilir niteliğe sahiptir. Yapılan alanyazın taramasında farklı derslerde kullanımına ait 
birçok makaleler, yüksek lisans tezleri ve doktora tezlerine ulaşılmıştır. İncelenen 
kaynaklardan hareketle, araştırmacılar Scratch programının eğitimde kullanılması sonucunda 
öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı ve kritik düşünme, algoritma 
tasarlama gibi kazanımları daha kolay ve eğlenceli şekilde edindikleri sonucuna ulaşmıştır. 
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin özel amaçlarını ele alındığında öğrencilerin, 
teknolojik kavramları, sistemleri ve işlemleri iyi anlayan ve amacına uygun kullanan bireyler 
olmalarını, problem çözme ve bilgi-işlemsel düşünme becerileri edinmelerini ve 
geliştirmelerini, algoritma tasarımına ilişkin anlayış bunları ifade edebilmelerini amaçlar. 
Yapılan araştırmaların incelenmesi sonrasında Scratch programı farklı derslerde kullanılmış 
olsa bile Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre 
eğitimin amaçlarını kazandırmıştır. 

Sonuç olarak ülkemizde ve bütün dünyada görülen Covid-19 virüsü sebebiyle yüz yüze 
eğitim ertelenmiştir. Dolayısıyla dijital bireyler olarak, teknolojiden uzak kalmamak hem 
öğrenciler için hem de eğitimciler için önemlidir. Scratch gibi programların kullanılması 
eğitimde öğrencilere amaçlanan edinimleri ve özellikleri dijital ortamda kazandırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:Teknoloji kullanımı, Scratch programı, dijital yetkinlik

https://orcid.org/0000-0001-9750-5862
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4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI ETKİNLİKLERİNİN ETKİNLİK 
TASARIM PRENSİPLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
      Muhammed Safa AKDAŞ1,   Merve Yazıcı2,   Melike Özyurt3 

1 Gaziantep Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı,  
Şahinbey/Gaziantep  ORCID: 0000000217505123       

2 Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı,  
Şahinbey/Gaziantep ORCID:   0000000237930530   

3 Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi,  Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim 
Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı,  Şahinbey/Gaziantep     ORCID: 0000000345279343 

    
Özet 
2005 yılında güncellenen öğretim programları ile Türkiye’deki örgün eğitim 

süreçlerinde yapılandırmacı yaklaşım temele alınmış, temel felsefesi yaparak yaşayarak 
öğrenme olan bu yaklaşımda etkinlikler önemli bir yere sahip olmuştur. Alan yazında yer alan 
birçok çalışma da öğretim programının kazanımları ile örtüşen, öğrencilerin aktif katılımları 
ile gerçekleştirilen etkinlik uygulamalarının öğrenmeyi kolaylaştırdığı, öğrenmenin daha 
anlamlı ve kalıcı olmasında etkili olduğu, öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde 
etkilediği görülmektedir. Bu konuda göz önünde bulundurulması gereken en önemli 
hususlardan bazılarının etkinliklerin öğretimin amacına, öğrencilerin hazır bulunuşluklarına, 
sahip olunan kaynaklara uygun olarak tasarlanması olduğu söylenebilir. Bu bağlamda 
etkinliklerin etkinlik tasarım prensipleri çerçevesinde oluşturulması, etkinliklerin niteliğinin 
arttırılması ve uygulama verimliliğinin sağlanması açısından önemli görülmektedir.  2018 
eğitim öğretim yılında güncellenen öğretim programlarına ilişkin MEB ders kitapları 
incelendiğinde bu kitaplarda birçok etkinliğe yer verildiği gözlenmektedir. Etkinliklerin 
anlamlı ve kalıcı öğrenmeye sağladığı katkı, öğrenci başarısına etkisi göz önünde 
bulundurulduğunda güncellenen öğretim programları çerçevesinde hazırlanan MEB 
kitaplarındaki etkinliklerin etkinlik tasarım prensiplerine uygunluk durumu önemli 
görülmüştür. Ayrıca, ülkelerin bilim ve teknoloji alanında ilerleme sağlayabilmeleri için fen 
bilimleri dersini kullanma gereksinimleri ise bu dersteki etkinlikleri incelemenin önemini 
ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın amacı, dördüncü sınıf fen bilimleri ders 
kitabında yer alan etkinliklerin etkinlik tasarım prensiplerine göre incelenmesi olarak 
belirlenmiştir. Araştırma fen bilimleri dersi kapsamında uygulanan öğrenme etkinliklerinin 
özellikleri hakkında öğretmenlere, alan uzmanlarına ve program geliştirmecilere veri sunması, 
böylece öğrenme öğretme sürecine ve etkinlik geliştirme çalışmalarına katkı sağlama 
potansiyeline sahip olması yönüyle önemli görülmektedir. 

 Araştırmada dördüncü sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan toplam 34 etkinlik nitel 
araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi aracığıyla incelenmiştir. Bu kapsamda 
etkinlikler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Etkinlikler, etkinliğin amacı, zaman 
kullanımı, sınıf organizasyonu, öğrencilerin ön bilgilerine uygunluk, birden fazla başlangıç 
noktası içerme, tüm öğrencileri kapsayıcı olma, etkinlik araçlarının uygunluğu, araçların 
kolay temin edilebilir olması, araç gereçlerin yönergelerinin açık olması, öğretmen ve 
öğrenciye ait rollerin belirtilmiş olması,  kavram yanılgılarının dikkate alınması, öğrenci 
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zorluğunu aşmaya yönelik olma,  ölçme değerlendirme, esneklik ve uygulanabilir nitelikte 
olma prensipleri çerçevesinde analiz edilmiştir. Analiz aşamasında araştırmacılar her bir 
etkinlik tasarım prensibi için etkinlikleri tek tek inceleyerek, bu prensiplerin etkinliklerde var 
olma durumlarını oluşturulan analiz şablonuna işlemişlerdir. Analizler tamamlanıp 
kodlayıcılar arası uyum sağlandıktan sonra analizi yapılan 34 etkinliğin her bir etkinlik 
tasarım prensibine ilişkin yüzde frekans dağılımları tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. 
Güvenirlik çalışması kapsamında ise kodlayıcı güvenilirliğine başvurulmuştur. Ayrıca 
araştırma sonuçlarına nasıl ulaşıldığına ve yapılan çıkarımlara örnek sunmak amacı ile 
etkinlik tasarım prensiplerinin tamamını içeren bir etkinliğin analizi tablolaştırılmıştır., 

Araştırma sonucunda dördüncü sınıf fen bilimleri ders kitabındaki etkinliklerin büyük 
oranda etkinlik tasarım prensiplerine uygun olduğu belirlenmiştir. Etkinliklerin tamamının 
etkinlik tasarım prensiplerinden; öğrencilerin ön bilgilerine uygunluk, tüm öğrencileri 
kapsayıcı olma, etkinlik araç gereçlerinin uygunluğu, araç gereçlerin kolay temin edilebilir 
olması, araç gereçlerin yönergelerinin açık olması, öğrenci rolünün belirtilmesi, öğrenci 
zorluğunu aşmaya yönelik olma, ölçme değerlendirmeye yer verme ve esnekliğe uygun 
nitelikte olma prensiplerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Etkinliklerin tamamı amaç 
prensibini de kapsamaktadır. Ancak bu prensip çerçevesinde etkinliklerin en çok yeni bir 
öğrenme gerçekleştirmek amacına yönelik olduğu, sınırlı sayıda etkinliğin öğrenilenleri 
pekiştirme amacına hizmet ettiği belirlenmiştir. Fen Bilimleri ders kitaplarında öğrenci zorluk 
ve yanılgılarını aşmaya yönelik veya alanın epistemolojik yapısına ilişkin farkındalık 
geliştirmeye yönelik etkinlik bulunmamaktadır. Bununla birlikte zaman kullanımı ve 
öğretmen rolü prensiplerine de etkinliklerde yer verilmediği belirlenmiştir. Sınıf 
organizasyonu ve birden fazla başlangıç noktasına sahip olma prensiplerine ise etkinliklerin 
yarısında yer verilmiştir. Bu araştırma dördüncü sınıf fen bilimleri ders kitaplarındaki 
etkinliklerin incelenmesi ile sınırlıdır. İleriki araştırmalarda diğer dersler ve sınıf 
seviyelerinde uygulanan etkinliklerin etkinlik tasarım prensipleri çerçevesinde incelenmesi 
gerçekleştirilebilir.  

Anahtar sözcükler: Etkinlik tasarımı, etkinlik tasarım prensipleri, fen bilimleri, ders 
kitabı  
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THE VOICING OF RESTORATION WOMEN: A NEW HISTORICIST READING 
OF APHRA BEHN’S THE ROVER 

         
Öğr. Gör. Dr. Ecevit BEKLER 

                  Dicle University 
 
Abstract 
New Historicism, a theory started by American literary historian Stephen Greenblatt in 

1980s, has become one of the dominant theories in the world of literary criticism. Giving 
equal weight to literary and non-literary texts and taking the textuality of history and 
historicity of textuality as one of the basic tenets, it separates itself from old historicism, 
which uses history as background of the literary works.  New Historicism claims that history 
cannot be objective since what we know about history is constructed by historicists or authors 
whose identities are shaped by the social, cultural, and political factors prevalent in the 
society. Thus, history, like literary works, serves as a narrative for the New Historicists. This 
theory emphasizes that literary texts should be evaluated in accordance with the conditions 
dominant in their contemporary societies since texts are social constructs and ideological 
products of their periods. In addition, power and how it is exercised in a given society is the 
focus of this theory. In New Historicism, not only the powerful but also the marginalized or 
oppressed people such as women, ethnic minorities, or marginal groups are studied and 
represented. 

The Rover, written by Aphra Behn, who is considered as the first professional female 
playwright, provides us with vital information about the sexual identity and social roles of the 
women of the seventeenth century. The play was written during the Restoration Period that 
started with the ascend of Charles II to the throne in 1660. As a comedy of the Restoration 
Period, it mainly focuses on gender issue and conflicts of social issues such as marriage in a 
patriarchal society. Literary works like The Rover provide information about their period and 
discourse. With analysis of The Rover through New Historicism, the past will be reinterpreted 
within power relations, and the relationship between the text and the biography of the author 
in addition to social, cultural, and political conditions of the period will be revealed. Thus, this 
play will contribute to our understanding the social and cultural conditions of the seventeenth 
century better. 

Keywords: Aphra Behn, The Rover, Stephen Greenblatt, New Historicism, Restoration 
Comedy 
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USING EXIT SLIPS TO ASSESS EVERYDAY LESSONS IN EFL CLASSES 
 

Afroza Akhter Tina 
Daffodil International University, Bangladesh 

 
Abstract 

The paper focuses on assessing everyday classroom lessons with exit slips to provide 

teachers with an informal measure of how well students have understood a topic or lesson. 

These are reflections of what students have learned from a particular lesson which allow them 

to express their opinions critically. The exit slips can document their learning and evaluate 

the process of learning aiming to engage learners more effectively. This helps reduce the 

pressure on teachers and also measures learners’ understanding of the course contents. Here 

the instructor intends to evaluate everyday classroom practices. 
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TÜRKÇENIN YABANCI DIL OLARAK ÖĞRETIMI KAPSAMINDA TÜRKÜLER: 

ÂŞIK VEYSEL TÜRKÜLERI 

 

Öğr. Gör. Dr. Tuba KAPLAN 

Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller  

 

Özet 

Dil öğretimin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle son zamanlarda yaşanan 

küresel sorunlarla birlikte dili öğrenimi ve öğretimi ihtiyaç haline gelmiştir. Ülkesini terk 

eden insanlar yaşadıkları ülkenin dilini öğrenme mecburiyeti hissetmektedir. Dil 

öğrenimindeki zaruriyetle birlikte eğitmenler farklı yöntem ve tekniklerle dersleri eğlenceli 

ve etkili hale getirmeye çalışmaktadır. Yabancı dil öğretiminde en çok kullanılan ve 

eğitmenler tarafından başvurulan ögelerden biri türküdür. Türkü yalnızca ezgili olması ve 

kulağa hoş gelmesinden dolayı değil aynı zamanda dil becerilerini (konuşma,yazma, dinleme 

ve okuma) ve dil bilgisini (öğrenme alanı) geliştirmesi hasebiyle de oldukça önemlidir.  

Türkü denildiği zaman aklımıza gelen ilk isimlerden biri Âşık Veysel’dir. Arı bir 

Türkçe kullanması ve söyleyişteki ustalığı öğrencilerin de dikkatini çekecek düzeydedir. Âşık 

Veysel türküleri, öğrencilerin Türkçeye bakış açılarını etkileyebilmesi ve kültürel bakımdan 

da aktarımlarda bulunabilmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu araştırmada Türkçenin 

yabancı dil olarak öğretimi konusunda Âşık Veysel türkülerinin dil bilgisi öğretiminde nasıl 

kullanılabileceğini göstermek amaçlanmıştır. Elbette ki tek bir türkünün içinde birçok dil 

bilgisi konusu vardır, bunların tamamının aynı anda öğretilmesi öğrencilerin kafasını 

karıştırmakla beraber farklı kurlara ait dil bilgisi konularıdır. Bu nedenle çalışma örnek teşkil 

etmesi hasebiyle bu konulardan birkaçı ile sınırlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Âşık Veysel, türkü, yabancılara Türkçe, Türkçe öğretimi. 
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COVID-19 (KORONAVIRÜS) PANDEMISININ    GAZIANTEP'TE DÜĞÜN VE  TAZIYE 
ÜZERINDEKI KISA  DÖNEM ETKILERI 

  
Dr. Öğr. Üyesi Sibel Karadeniz Yağmur 

Gaziantep Üniversitesi 
ORCID NO: 0000-0003-2276-6616 

 
Özet 
 COVID-19 (Koronavirüs) pandemisi toplumun düğün ve taziye kültürünü etkilemiştir. Bu 

araştırmada , COVID-19’un Gaziantep’te  düğün ve taziyeler üzerine yaptığı kısa dönemli etkileri 
incelenmiştir. 

COVID-19  pandemisinin yoğun olduğu  Mart Nisan Mayıs Haziran aylarında yapılan düğün 
sayıları ve  son on yılda yapılan sayılar Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel müdürlüğü’ünden 
dairesinden alındı.  Gaizantepte düğün salonu sayıları, taziye evleri sayıları ayrıca belirlendi.  
COVID-19  pandemisinin dünyada ve Türkiye'deki etkilediği insan sayılar Johns Hopkins 
Universitesi COVID-19 haritasından elde edildi.  

COVID-19 (Koronavirüs) pandemisine bağlı  23.07.2020 de   Dünya’da 15.255.093  kişide 
virüs bulunmuş olup,  total ölüm sayısı 624.131 olarak tespit edildi.  Türkiye’de ise toplam 222402  
koronavirüs vakası tespit edilmiştir ve ölüm vakası 5545  olmuştur. Gaziantep’te 2019 yılında 
15049 düğün yapılmıştır. 2014 yılında yapılan 16888 düğün sayısının 2018 yılında 15226  olduğu 
ve 2019 yılına kadar az da olsa düğün sayısında düşme görülmektedir. 2020 yılında ocak ayında 
424, şubat ayında 332, mart 64 nisan 15 döğün yapıldığı tespit edilmişti.  Mayıs ve Haziran 
verilerine ulaşılmamakla beraber kısıtlamalardan dolayı sayıların Nisan ayı gibi  düşük olduğunu 
beklenmektedir. Covid-19 pandemisi ile Mart ayından sonra düğün sayıları oldukça azalmıştır. 
Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel önemli fark mevcuttur. 

Gaziantep’te taziye evi olarak Büyükşehir Belediyesine ait 38, Şahinbey İlçe Belediyesine ait 
248, Şehitkamil İlçe belediyesine ait 144 olmak üzere toplam 430 taziye evi  bulunmaktadır. Bu 
taziye evlerinin hiçbiri tedbir ve yasak kavramında Covid-19 günlerinde hizmet vermemiştir. 

Düğünler ve taziyeler  dayanışma örneklerinin görüldüğü toplumumuzun en önemli kültürel 
yapılarıdır. Zorunlu yasaklardan öğretilmiş davranışlara geçilmesi bu değerli kültürümüzü 
değişterebilir. Bu  konuda birey, toplum ve yönetimlere büyük görevler düşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covıd-19 (Koronavırüs) Pandemısı, Gazıantep, Düğün,  Tazıye, 
Anahtar Kelime:  COVID-19, Düğün, Taziye 
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MURATHAN MUNGAN’IN MEZOPOTAMYA ÜÇLEMESİ’NDE (MAHMUD İLE 
YEZİDA, TAZİYE VE GEYİKLER LANETLER) METİN DIŞI SÖZLERİN OYUNA 

KATKISI 
 

Doç. Dr. Nurullah ULUTAŞ 

Bitlis Eren Üniversitesi, nurullahulutas@gmail.com 
ORCID:  0000-0002-1447-3736   

   Arş. Gör. Dr. Şener Şükrü YİĞİTLER  
Bitlis Eren Üniversitesi  

ORCID:  0000-0002-7283-3621 
 

Özet 
Tiyatronun metin odaklı mı bedensel hareketlerle ilgili bir anlatım sanatı mı olduğu 

hep tartışılagelmiştir. Başlangıçta anlatım aracı olan bu sanat, modernizmle birlikte metnin 
ağır bastığı bir görünüme kavuşmuş olsa da günümüzde üzerine onlarca teorik yaklaşımın 
olduğu, hakkında değişik tartışmaların yürütüldüğü ve neredeyse tüm sanatları içinde 
barındıran bir türe dönüşmüştür. Tiyatro yapıtlarında genellikle karakterlerin karşılıklı 
konuşmaları metnin kurgulanmasında olay örgüsü niteliği taşır. Özellikle modern tiyatroda 
sadece karşılıklı konuşmalar değil aynı zamanda parantez içi söylemler, ara sözler, duygu ve 
hareketleri imleyen jest ve mimikler, metin dışı sözler oyunun seyirciye doğru bir şekilde 
aktarılmasını sağlar.  
 Bu çalışmada Murathan Mungan’ın Mezopotamya Üçlemesi (Mahmud ile Yezida, 
Taziye ve Geyikler Lanetler) adlı oyunlarında metin dışı sözlerin oyuna katkısı üzerinde 
durulacaktır. 
 Anahtar Kelimeler: Murathan Mungan, Mezopotamya Üçlemesi, Mahmud ile 
Yezida, Taziye, Geyikler Lanetler, tiyatro, jest, mimik  
 

Abstract 
Whether theater is a text-oriented or a narrative art about bodily movements has 

always been discussed. Although this art, which was a means of expression at the beginning, 
gained a view dominated by the text with modernism, it has turned into a genre that has 
dozens of theoretical approaches, various discussions about it and contains almost all arts. In 
theater works, the mutual speeches of the characters usually serve as plots in the construction 
of the text. Especially in modern theater, not only mutual speeches, but also in parentheses, 
intermediate words, gestures and facial expressions that express emotions and gestures, and 
non-text words ensure that the game is conveyed to the audience correctly. 

In this study, the contribution of non-text words to the play will be emphasized in the 
games of Murathan Mungan titled Mesopotamia Trilogy (Mahmud and Yezida, Taziye and 
Geyikler Lanetler). 

Keywords: Murathan Mungan, Mezopotamia Triology, Mahmud ile Yezida, Taziye, 
Geyikler Lanetler, theater, gesture, mimic  
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SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN  
SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ İÇİN NEYE İHTİYAÇLARI VAR? 

 
Öğr.Gör, Dr. Bennur KOCA 

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Doç.Dr. Esin ERGÖNÜL 

Dokuz Eylül Üniversitesi 
 

Özet 
Yüksek öğrenim mesleki eğitimin yanı sıra bireysel gelişimi de desteklemelidir. 

Öğrencilerin sağlığını olumlu etkileyen davranışlarının desteklenmesi, olumsuz 
etkileyenlerinse değiştirilmesine yönelik önlemler alınması gerekir. Buna yönelik 
müdahalelerin birey ve toplum sağlığı açısından önemli olduğunu düşünmektediyiz.  

Bu çalışmanın amacı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencilerinin 
sağlıklı yaşama yönelik davranışlarını değerlendirmektir. Ayrıca, değerlendirme sonucu 
yüksekokulumuz öğrencilerine yönelik yapılabilecek müdahale çalışmalarına yol gösterici 
olacaktır. 

Kesitsel analitik tipte yapılan çalışma, Mayıs 2020 tarihinde Türkiyenin batısındaki bir 
üniversitenin SHMYO ikinci sınıf öğrencilerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere, Google 
Forms aracılığıyla, uzaktan sosyo-demografik özellikler formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi 
Davranışları (SYBD) Ölçeği- II uygulanmıştır. Veriler SPSS 24.0 programına aktarılarak 
analiz edilmiştir. Analizde One Way ANOVA, Krusskall Wallis ve Student t-testi 
kullanılmıştır.  

Çalışmaya katılan 351 öğrencinin %73’ü kadın, %27’si erkek olup, yaş ortalamaları 
20.7±1.8 (min:18, maks:35)’dir. SYBD ölçeği toplam puanı 140.22±21.26 puan (min: 81, 
maks: 197) olarak belirlendi. Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan davranışlar içerisinde 
en yüksek puanı “kişiler arası ilişkiler” ve “manevi gelişim” boyutları aldı.  En düşük puanı 
ise “fiziksel aktivite” ve “stress yönetimi” boyutları almıştır. Algılanan sağlık sorusuna “iyi” 
yanıtı verenlerin “beslenme”, “manevi gelişim”, “kişilerarası ilişki” ve “stres yönetimi” 
puanları da diğerlerine göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Kadınların “sağlık 
sorumluluğu” puanı erkeklerden anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p<0.05). Erkeklerin ise 
“fiziksel aktivite” boyut puanları kadınlardan yüksekti.  Tüm öğrenciler için “aile gelirimiz 
giderimize denk” diyenlerin gelirini düşük bulanlara göre “beslenme” puanları daha yüksekti 
(p<0.05). Ayrıca, hobisi olanların olmayanlara göre “fiziksel aktivite”, “beslenme”, “manevi 
gelişim” puanları daha yüksekti.  Herhangi bir kronik hastalığı olanlarınsa “fiziksel aktivite” 
ve “manevi gelişim” puanları diğerlerine göre daha düşük saptandı (p<0.05).  

Bu sonuçlar, SHMYO öğrencilerinin genel SYBD iyi düzeyde saptanırken, “fiziksel 
aktivite” ve “stress yönetimi” konularında desteğe ihtiyaçları olduğunu düşündürmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlığı Geliştirme, Öğrenci, Sağlıklı Yaşam, Eğitim, Ölçek 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN 
YARARLANMA DÜZEYLERİ İLE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ BAKIM ALGILARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
 

Özge İŞERİ 
Belgin ŞEN ATASAYAR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  
Özet 
Bu araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi hemşirelik öğrencilerinin bilişim 

teknolojilerinden yararlanma düzeyleri ile bireyselleştirilmiş bakım algıları arasındaki 
ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Bu çalışma, Nisan- Mayıs 2020 tarihleri arasında tanımlayıcı tipte gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın evrenini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü’nde öğrenim görmekte olan ve internet bağlantısı bulunup Google Form’a ulaşabilir 
olan tüm sınıflardaki hemşirelik öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine 
gidilmemiş, araştırmaya katılmayı kabul eden 482 öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. 
Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Ölçeği 
(BTYÖ) ve Bireyselleştirilmiş Bakım Skalası A- Hemşire Versiyonu (BBSA) kullanılmıştır.  
Kişisel bilgi formu; literatür ışığında geliştirilmiş olup 21 sorudan, BTYÖ 18 sorudan ve 
BBSA 17 sorudan oluşmuştur. Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for Social 
Science) 21.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 
istatistikler, parametrik ve nonparametrik testler, korelasyon analizi kullanılmıştır. İlgili 
kurumdan yazılı izin, katılımcılardan onam formu ve etik kurul onayı (29.05.2020 tarihli 
2020/317 karar no) alınmıştır. 

Araştırmanın sonucuna göre; araştırmaya katılan öğrencilerin; %82.6’sı kadındır. 
Öğrencilerin, %11.4’ü sigara, %12.2’si alkol kullandığını belirtmiş ve %12.9’u arkadaş 
edinmekte zorlandığını ancak çoğunluğun (%95.9) arkadaşlarıyla iyi anlaştığı ifade edilmiştir. 
Öğrencilerin %99.6’sının akıllı cep telefonu olduğu, %38’inin akıllı cep telefonu değiştirme 
sıklığının 4 yıl ve üzeri olduğu, %40.7’sinin akıllı cep telefonunu günde 4-6 saat kullandığını, 
%30.5’inin ise cep telefonunu günde ortalama 10-20 kez kontrol ettiği saptanmıştır. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin %60.6’sı bilişim teknolojileri ile ilgili bilgilerinin orta 
düzeyde olduğunu ifade etmiş, %95.4’ü bilişim teknolojilerinden yararlanmanın önemli 
olduğunu ve %86.7’si bilişim teknolojilerinden yararlanmanın hemşirelik bakımı için önemli 
olduğunu belirtmiştir. Covid 19 pandemisi sürecinde öğrencilerin %89.2’si bilişim 
teknolojilerinden daha fazla yararlandığını ifade etmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda BTYÖ puan ortalamaları 56.483±8.127 puan, BBSA puan ortalamaları 
70.116±9.408 puan olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin BTYÖ puanları ile BBSA puanları 
arasında çok zayıf düzeyde (r=0.277, p<0.01), pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu 
saptanmıştır.  

Öğrencilerin bilişim teknolojilerinden yararlanma durumunun orta düzeyde, 
bireyselleştirilmiş bakım algılarının ise iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin 
üniversite eğitimi boyunca bilişim teknolojilerini bireyselleştirilmiş bakıma katkı sağlamaya 
yönelik kullanmaları konusunda destek olunması gerektiği söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Bilişim teknolojileri; bireyselleştirilmiş bakım; öğrenci 
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COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE GÖREV ALAN HEMŞİRELERİN HASTALIĞA 
BAKIŞI 
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Özet 
Bu çalışma, COVID-19 pandemi sürecinde görev alan hemşirelerin hastalığa bakışını 

incelemek amacıyla yapılmıştır. 
Bu derlemede, Google Akademik, Pubmed, Science Direct, Ulakbim gibi veri tabanları 

taranarak elde edilen COVID-19 pandemi sürecinin etkileri ve hemşirelerin bakışına yönelik 
yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. 

Pandemi sürecinde hemşireler; yoğun çalışma saatleri, çalıştıkları birimlerin pandemi 
süreci doğrultusunda düzenlenmesi, bazı birimlerin yoğun bakıma dönüştürülmesi ya da 
hemşirelerin bulundukları birimden farklı bir birime gönderilmesi, malzeme ve ekipman 
sıkıntısı, stres, anksiyete ve sevdiklerinden ayrı kalma gibi olumsuzluklarla baş etmiştir. 
Sadece hemşire olarak görev almamış aynı zamanda da hastanede yalnız olan hastaların ailesi 
olmuş, onlara sağlıklarına kavuşana ya da ölüme yaklaştıkları ana kadar hem tıbbi hem 
manevi destek sağlamışlardır. Hastaların, yanlarında refakatçi olmaması ya da yakınlarının 
ziyarete gelmelerine izin verilmemesi nedeni ile yaşadıkları anksiyete, yalnızlık hissi ve stres 
ile de hemşireler yakından ilgilenmişlerdir. Çalışma koşulları ve şartlar sadece fiziksel değil 
aynı zamanda manevi olarak da hemşireleri yormuş, mesleğe, hayata ve hastalığa bakışlarını 
da etkilemiştir. 

Hemşireler, bu pandemi sürecinde kendi ailelerini ve kendilerini bir tarafa bırakarak 
hasta bireylere tıbbi ve manevi destek sağlamışlardır. Hemşirelerin bakışına göre; bu hastalık 
diğer hastalıklar gibi sonucu belli olan ya da tahmin edilebilir bir hastalık değil, her an tetikte 
olmaları, ekstra güç ve zaman harcamaları gereken, hem sağlık çalışanlarını hem de bireyleri 
sevdiklerinden ve ailelerinden koparan, bireylerde hastalık ve ölüm korkusuna ek olarak 
yalnız ölme korkusuna da sebep olan bir hastalıktır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19 etkisi, hemşire, olgu, pandemi 
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Özet  
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, 31 Aralık 2019 tarihinde, Çin'in Hubei 

eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tam olarak etiyolojisi bilinmeyen pnömoni 
vakalarını bildirmiştir. Virüsün yayılma hızı, ciddiyeti ve gerekli önlemlerin alınmaması 
nedeniyle DSÖ, COVID-19 hastalığını 11 Mart itibari ile pandemik bir hastalık olduğunu 
söylemiştir. 2 

 Üzerinden geçen 7 aylık süre zarfında yaklaşık 200 den fazla ülkede 15 milyon insanı 
enfekte edip, 628 bin insanı öldürerek 21.yy en çok can kaybına yol açan salgını hastalığı 
olmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanununa göre; hastaneler, çok tehlikeli sınıfta yer 
almaktadır. Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN-International Council of Nurses) 2006 
temasında güvenli ortamı, 2007 temasında olumlu çalışma ortamlarını ele alarak hemşireler 
için iş yeri sağlığı ve güvenliğinin önemimi vurgulamıştır. Küresel olarak devam eden bu 
salgın döneminde sağlık çalışanları, diğer sektörlerde çalışanların maruz kaldığı risklere ilave 
olarak, yaptıkları işin doğası gereği farklı risklerle karşılaşmaktadır.  Hastanelerde görev alan 
sağlık çalışanlarının salgın ile mücadelede en ön saf da olması, tedbirlerin gecikmesi ve 
uygulamasındaki sorunlar, yoğun çalışma koşulları, bilgi ve ekipman eksikliği, sağlık 
personellerinin ortak dinlenme alanı kullanımı gibi sorunlardan dolayı daha önceki SARS ve 
MERS salgınlarında vakaların ortalama %20’sini, günümüzde yaşanan COVID-19 salgınında 
ise vakaların ortalama %10’luk kısmını sağlık personelleri oluşturmaktadır. COVID-19 
Salgınındaki enfekte olmuş tıbbi personel sayısı oldukça fazladır. 

COVID-19 salgını döneminde hemşireler biyolojik, kimyasal, fiziksel, zihinsel ve 
çevresel uyaranlarla karşı karşıyadır, bu da hemşireler üzerinde artan psikolojik yüke ve daha 
ciddi duygusal sorunlara yol açmaktadır. Salgın döneminde hemşirelerin karşılaştığı tehlikeler 
arasında patojen maruziyeti, uzun çalışma saatleri, psikolojik sıkıntı, yorgunluk, mesleki 
tükenmişlik, damgalama, fiziksel ve psikolojik şiddet gibi sorunlar yer almaktadır. COVID-19 
salgını süresince hastalar ile en çok vakit geçiren hemşirelerin iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması bu süreç için kritik önem arz etmektedir. Bu derleme literatür taraması ile elde 
edilen veriler ışığında COVID-19 pandemisin de görev alan hemşirelerin iş sağlığı ve 
güvenliğini etkileyen konular üzerine dikkat çekmek ve hemşireleri bilgilendirmek için 
hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelime: Coronavirüs (COVID-19), hemşire sağlığı, hemşire güvenliği 
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COVID-19 SALGININDA HEMŞİRELERİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK 
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Özet 
Salgın döneminde görev alan hemşireler şüpheli veya kesin tanı konmuş vakaların 

bakım ve tedavisi ile ilgilenirken kendileri ve ailelerinin duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını 
sıklıkla ihmal etmektedirler. Bu durum hemşirelerin ailelerine karşı beklenen rolleri etkin 
karşılayamamaları aile doyumu, aile yeterliği ve aile bütünlüğünün oluşmasını 
engellemektedir. Bu bilgiler doğrultusunda planlanan çalışma da hemşirelerin psikolojik 
sağlamlıklarının aile rol performansıyla ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.   

Araştırmanın tipi tanımlayıcı bir çalışmadır. Örneklemi iç anadolu bölgesinde bir kamu 
hastanesinde görev alan tüm hemşireler arasından evreni bilinen örnekleme yöntemiyle 
belirlenen 318 hemşire oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak “Sosyo-Demografik 
Form”, “Connor Davidson Psikolojik Sağlamlık Ölçeği(CD-PSÖ)” ve “Aile Rol Performansı 
Ölçeği (ARPÖ)” kullanılmıştır. Çalışma verileri google anket ile toplanmıştır. Araştırma için 
etik kurul, kurum ve katılımcı onayı alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesi Spss 22’de 
tanımlayıcı ve ileri analiz, lisrel 8.71’ de yapısal eşitlik modeli kullanılarak yapılmıştır. 

Hemşirelerin psikolojik sağlamlık puanı erkeklerde, evli olanlarda, çocuk sahibi 
olanlarda, günlük 19 üzeri hastaya bakanlarda, izolasyon eğitimi alanlarda ve virus bulaşma 
endişesi olmayanlarda daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Hemşireler arasında günlük 
19 üzerinde hastaya bakanlarda, Covid-19’lu hastaya yakın temasta bulunmayanlarda, 
izolasyon eğitimi alanlarda, virüs bulaşma endişesi olmayanlarda ve ailesiyle her gün 
görüşenlerde aile rol performansı puanlarının yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). YEM 
analizi sonucunda hemşirelerin psikolojik sağlamlılığının, aile rol performansı üzerinde 
0.61’lik anlamlı etkisi olduğu bulunmuştur (p<0.01).   

Salgın döneminde ki erkek, evli, çocuk sahibi, günlük 19 üzeri hastaya bakan, izolasyon 
eğitimi alan ve virus bulaşma endişesi olmayan hemşireler psikolojik sorunlara karşı daha 
dayanıklıdır. Günlük 19 üzeri hastaya bakan, covid-19 tanılı hasta ile yakın temas kurmayan, 
izolasyon eğitimi alan, virus bulaşma endişesi olmayan ve aileleri ile her gün görüşen 
hemşirelerin ali içi gösterdikleri performansları yüksektir. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve 
bir ülkenin hayatını kurtarma noktasında kritik görev alan hemşirelerin kurumsal, sosyal ve 
psikolojik yönden desteklenmesi ile başarılı bir salgın yönetimi sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik sağlamlık, aile rol performansı, hemşire    
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Özet 
Küreselleşmenin etkisinin artmasıyla hemşireler çeşitlik etnik gruplara bakım vermenin 

sorumluluğunu benimsemişlerdir. Bu durum kişi merkezli bakım verme gereksinimi öne 
çıkarmaktadır. Farklı kültürden kişilere bakım verecek hemşirelerin yetişmesinin önemi gün 
geçtikçe artmaktadır. Avrupa ve Asya kıtalarının geçiş noktasında yer alan Türkiye tarih 
boyunca göçmenlerin geçiş yerlerinden birisi olmuştur. Son yıllarda Suriye’de yaşanan kriz 
nedeniyle Türkiye göçmenlerin sığındığı en önemli yerlerden biri haline gelmiştir. Hemşireler 
yaşam tarzları ve dilleri kendilerinden farklı olan kişilerle iletişim kurmak zorunda 
kalmışlardır. Buradan hareketle planlanan bu çalışmada hemşirelerin kültürel duyarlılık 
düzeyleri ile bakım davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi ve değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Araştırmanın tipi tanımlayıcı bir çalışmadır. Bu çalışmanın örneklemini İç Anadolu 
bölgesindeki bir kamu hastanesinde çalışan 215 hemşire oluşturmaktadır. Bu çalışma da veri 
toplama araçları olarak “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” ve “Bakım Davranışları Ölçeği-24” 
kullanılmıştır. Çalışmanın verileri yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Çalışma için 
ilgili hastaneden etik kurul ve kurum izni ve katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır. 
Bu çalışma da analiz sonucunda ölçeğin güvenilirlik katsayı değeri .75 olarak bulunmuştur. 
Çalışma da Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğinin geçerliği için kapsam, yapı ve ölçüt geçerliği 
yapılmıştır. Verilerin analizi için bağımsız örneklemler t testi ve tek faktörlü varyans analizi 
(ANOVA) uygulanmıştır. 

Çalışma da Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğine yapılan AFA ve DFA analizi sonucunda 
20 madde olarak son hali verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda yaşları 20-28 arası olan 
hemşirelerin 28 yaş üstünde olanlara göre, meslekte çalışma yılı altı yıl ve altında olanların 
altı yıl üstünde olanlara göre ve hasta bakımına yeterince zaman ayıranların zaman 
ayırmayanlara göre kültürel duyarlılık puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir 
(p<0.05).    

Hemşirelerin yaşının genç olması, meslekte çalışma yılının daha düşük olması ve hasta 
bakımına yeterince zaman ayırması kültürel duyarlılık düzeylerini arttırmıştır. Buradan 
hareketle farklı kültürlü toplumlarda kültürel duyarlılığın arttırılması için eğitim ve çeşitli 
girişimsel çabalar gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel duyarlılık, bakım, hemşire 
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SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN COVİD-19'LA İLİŞKİLİ MESLEKİ 
RİSKLERE VE KORUYUCU ÖNLEMLERE BAKIŞ 
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Özet 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan şehrinde, 2019 yılı sonunda akut solunum 

yetmezliğine yol açan bilinmeyen bir hastalığın duyurulmasıyla dünyanın gündemine giren 
Covid-19 hastalığı; dünya genelindeki ülkelerde yaşayan insanların bütün yaşantısını 
etkilemiştir. Türkiye’de de her seviyedeki okullarda yüz yüze eğitimin tatil edilmesi, spor 
müsabakaları ve sanat etkinliklerinin, toplantıların ertelenmesi, sokağa çıkma ve seyahat 
kısıtlamaları, vb. gibi toplumsal önlemler alınmıştır. Bunun yanında hastalık ülkemizde 
görülmeden önce tüm sağlık sisteminde gerekli hazırlıklar yapılmış ve çalışanlar 
bilgilendirilmiştir. 

Covid-19 hastaların öksürme, hapşırma, yüksek şiddette konuşma, vb. ile saçtıkları 
damlacıkların solunum yoluyla alınması veya bu damlacıklara temas eden nesnelerin ve 
ellerin ağız, burun veya göz mukozasına temasıyla bulaşmaktadır. Asemptomatik kişiler de 
solunum yolu salgılarında bulunan virüs nedeniyle bulaştırıcı olabilmektedir. Bu bildirinin 
yazıldığı tarih olan 24.07.2020 itibariyle Türkiye’de laboratuar testleriyle doğrulanan toplam 
224252 vaka tespit edilmiş ve hastalığa yakalananlardan 5580 kişi vefat etmiştir. Sağlık 
çalışanlarında görülen toplam vaka sayısı, yoğun bakıma yatarak tedavi ihtiyacı olanların 
sayısı, vb. sayılara ilişkin ise resmi bir bilgi yoktur. 

Toplumun tamamının Covid-19’a karşı duyarlı olduğu ve sağlık çalışanlarının özellikle 
etkenle karşılaşma açısından en riskli meslek grubu olduğu belirtilmektedir. Virüsün atılım ve 
bulaştırıcılık süreleri kesin olarak bilinmediği için sağlık çalışanları hastalara hizmet verirken 
genel enfeksiyon, damlacık ve temas izolasyonu önlemlerine uygun hareket etmelidirler. 
Eldiven, önlük, tıbbi maske, yüz koruyucu siperlik veya gözlük kullanımı ihmal 
edilmemelidir. Aerosol oluşturan işlemlerde ise özellikle en az N95/FFP2 standardında maske 
kullanılması hastalıktan korunma için önemlidir. Hasta ile yoğun temas olacağı durumlarda 
ise yukarıda belirtilen kişisel koruyucu ekipmanlara ek olarak tulum, bone ve galoş 
kullanılması değerlendirilmelidir. 

Yeni koronavirüs salgınıyla en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları, yaptıkları iş 
nedeniyle yüksek riskli grupta yer aldıklarından; sağlık kurumlarında enfeksiyon kontrol 
önlemleriyle ilgili belirlenen genel kurallara uymaya özen göstermelidir. Görev yapılan birim 
ve gerçekleştirilen işleme göre özel olarak alınması gerekli önlemlere uymaları da üzücü 
durumlarla karşılaşılmaması için önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Sağlık Çalışanları, Mesleki Risk, Önlemler.  
 

OVERVIEW OF OCCUPATIONAL RISKS AND PREVENTIVE MEASURES RELATED 
TO COVID-19 FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS 

 Abstract 
Covid-19 disease was on the agenda of the world since the announcement of an 

unknown disease that caused acute respiratory failure in Wuhan, People's Republic of China 
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at the end of year 2019. It has affected the entire life of people living in all over the countries 
around the world. Social measures such as cancellation of face to face education in schools of 
all levels, postponement of sports and art activities, and meetings, curfews and travels 
restrictions, etc. were taken in Turkey in a timely manner. In addition, before the disease was 
seen in our country, necessary preparations were made in the entire health system and 
employees were informed. 

Covid-19 is transmitted by inhalation of the droplets patients’ spill with coughing, 
sneezing, intensive speeches, etc. or by contact of the objects and hands that come into 
contact with these droplets with the mouth, nose or eye mucosa. Asymptomatic individuals 
can also become infectious due to the virus in their respiratory secretions.  As of 24 July 2020, 
date that this paper is written; a total of 224252 cases confirmed by laboratory tests have been 
detected in Turkey, and among them 5580 people have died. There is no official information 
on the total number of Covid-19 cases seen in healthcare professionals and the number of 
health care professionals who need intensive care, etc. 

It is stated that the whole society is sensitive to Covid-19 and health workers are the 
most risky occupational group especially in terms of encountering the factor of disease. As the 
excretion and contamination times of the virus are not known precisely, healthcare workers 
should act in accordance with general infection, droplet, and contact isolation measures while 
serving patients. The use of gloves, apron, medical mask, face shield or goggles should not be 
neglected. In aerosol-forming processes, it is especially important to use a mask with at least 
N95 / FFP2 standard for disease prevention. In cases of intensive contact with the patient, the 
use of overalls, hair covers and shoe covers should be considered in addition to the personal 
protective equipment mentioned above. 

Keywords: Covid-19, Healthcare Workers, Occupational Risk, Measures. 
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DAYALI POLİTİKA OLUŞTURMANIN ÇÖZÜMLENMESİ 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yüksel Çendek 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi 
 
Özet 
Uluslararası ilişkiler kuramları, farklı konu ve kavramları kendi bakış açılarıyla 

yorumlarlar. Savaşların nedeni, barışın egemen kılınması, dış ticaret, güç ve güvenlik gibi 
kavramlarla birlikte politika oluşturulmasına da farklı bakış açısı sunarlar. Uluslararası 
ilişkilerin klasik kuramlarından birisi olan klasik realizm ve realizme katkı koyarak yeni birer 
kuram hâlini alan yapısal realizm ile neo-klasik realizm, politika oluşturulması konusunda 
bazı farklılıklara sahiptir. Göç, kimlik ve kültür gibi kavramlar söz konusu olduğunda akla 
gelen çağdaş kuramlardan sosyal inşacılığın politika oluşturmaya yaklaşımı da farklılık 
barındırmaktadır. 

Bu çalışmada ise genel olarak realizm ve sosyal inşacılık çerçevesinde korku ve nefrete 
dayalı politika oluşturma konusuna yer verilmiştir. Uluslararası ilişkiler kuramlarının 
yorumlanmasında yazında eksikliği hissedilen psikolojiden de faydalanılmış, psikolojide 
korkunun ve nefretin nasıl algılandığı sorusu yanıtlanarak daha gerçekçi bir çalışma 
yapılmaya odaklanılmıştır. 

Çalışmanın ilk bölümünde psikolojinin korku ve nefrete bakış açısına yer verilmiştir. 
Sonrasındaysa klasik realizmin, yapısal realizmin, neo-klasik realizmin ve sosyal inşacılığın 
politika oluşturma sürecine ilişkin görüşleri derlenmiştir. Son olarak korku ve nefrete dayalı 
politika örnekleri İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık üstünden ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: realizm, sosyal inşacılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık. 
 

THE ANALYSIS OF FEAR AND HATE POLICY MAKING IN THE CONTEXT OF 
REALISM AND SOCIAL CONSTRUCTIVISM 

Abstract 
International relations theories interpret different topics and concepts from their own 

perspective. They also offer a different perspective to policy making, along with concepts 
such as the reason for wars, peace-keeping, foreign trade, power and security. Classical 
realism, one of the classical theories of international relations, and structural realism, which 
has become a new theory by contributing to realism, and neo-classical realism have some 
differences in policy making. When it comes to concepts such as migration, identity and 
culture, the approach of social constructivism to policy making differs from contemporary 
theories that come to mind. 

In this study, the subject of fear and hate-based policy-making within the framework of 
realism and social constructivism in general is mentioned. In the interpretation of international 
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relations theories, the psychology that is lacking in the literature was also utilized, and the 
question of how fear and hate are perceived in psychology was answered and a more realistic 
study was focused on being done. 

In the first part of the study, the perspective of psychology on fear and hate is given. 
Then, the views of classical realism, structural realism, neo-classical realism and social 
constructivism regarding the policy making process were compiled. Finally, examples of 
policy based on fear and hated have been addressed through Islamophobia, xenophobia and 
racism. 

Keywords: realism, social constructivism, Islamophobia, xenophobia, racism. 
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HUMAN OR ANIMAL ACTIVITY: ANALYZING COMPULSORY ATTENDANCE 
IN EDUCATION 

 
 Amisha Gautam 

Jawaharlal Nehru University, New Delhi 
Anamika 

University of Delhi 
Abstract 
Indian Education System has come across many procedural dilemmas in higher 

education system after independence. Whether attendance should be compulsory or not in 
universities and colleges is one of the most debated procedural dilemmas. The paper intends 
to analyze the concept of alienation from nature, product of labor and from self experienced 
by students in school and college due to compulsory attendance system. An attempt is made 
to link the laws of compulsory attendance in universities with Polanyi's idea of formalist and 
substantive economy. The paper analyses the political economy of classrooms (with 
compulsory attendance system) through a Marxist framework. The laws of political economy 
govern the classroom teaching in today’s times. The paper argues that in classrooms with 
compulsory attendance, the student is the worker, administration is landowner, teachers are 
capitalists and capital is intellect 

 This is done by analyzing the beliefs and assumptions of the administration behind 
compulsory attendance and whether compulsory attendance has been able to achieve its 
objectives. The paper also attempts to analyze whether compulsory attendance can turn out to 
be counterproductive when the academic freedom is restricted making students feel alienated. 
This is done with the help of structured surveys and the case study of two premier colleges of 
India. 

Keywords: compulsory attendance, education, classroom, teaching, alienation, Karl 
Marx, Karl Polanyi
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INSIDE FAMILY, OUTSIDE JUSTICE: ANALYZING JUSTICE, GENDER 
AND FAMILY  

 
DIVYA GAUTAM 

Indraprastha College for Women, University of Delhi-110057 
 
Abstract 
The discussions of relationship of family and love have often alienated justice and 

equality within the family. The paper intends to analyze the relation of justice and gender 
within family from both liberal and feminist perspectives. It explores the concept of 
inequality within family on the basis of gender hierarchies, focusing not on inequality by 
itself, but on its foundations in terms of justice within the family. 

In contemporary times the domain of family has become a contested one, in the sense 
that, whether the domain of family comes under the domain of justice or it is beyond justice. 
The paper tries to seek answer to this in the first section by analyzing Susan Moller Okin’s 
Justice, Gender and Family. It is also important to analyze the liberal view of justice inside 
family in this regard, especially Rawls’s Theory of Justice. Its critique offered by Susan 
Moller Okin is significant in responding to significant questions of policy making and gender 
justice in family.  Finally in the second section of the paper, an attempt has been made to 
analyze whether Rawls’s theory of justice extends backward to include family in its domain 
and not estrange it.  

Keywords: gender, family, gender-justice, equality, Rawls  
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NDE YAYINLANAN PROPAGANDA POSTERLERİ 
ÜZERİNDEN AFRİKA-ÇİN İLİŞKİLERİNİN SUNUMU 

 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali GAZİ 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 
Özet 
Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) kurulmasından sonra Afrika-Çin ilişkilerinde 

ekonomik boyutta önemli bir gelişim süreci yaşanmaktadır. Ayrıca ÇHC, Afrika kıtasına 
çeşitli yardımlarda bulunarak, kıtayla ilişkilerini güçlendirme yoluna gitmektedir. Özellikle 
sağlık konusunda ÇHC tarafından Afrika kıtasına önemli yardımlarda gerçekleştirilmektedir. 
ÇHC, 1960'lı yıllardan itibaren Afrika kıtasına yönelik bir tür sağlık diplomasisi ile 
uygulamaktadır. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve tıbbi yardım, başarılı bir işbirliği 
alanlarından biri oluşturmaktadır. Binlerce Çinli doktor pek çok ülkedeki hastaları tedavi 
etmek için Afrika'ya gitmektedir. sağlık ekipleri milyonlarca hastayı tedavi etmektedir. ÇHC, 
askeri konularda da Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirme yoluna gitmektedir. Askeri 
işbirliği, ÇHC'nin Afrika'nın kurtuluş hareketlerine yardım etmeye istekli olduğu Soğuk Savaş 
dönemine kadar uzanmaktadır. Bu süreçte ÇHC, çeşitli Afrika ülkeleri ile askeri bağlar 
kurmaktadır. ÇHC tarafından Afrika ülkelerine milyonlarca dolarlık askeri teçhizat 
satılmaktadır. ÇHC, barışı korumak amacıyla da kıtaya asker göndermektedir. Birleşmiş 
Milletler çatısı altında ÇHC, askeri personel görevlendirmektedir. Diğer yandan ÇHC 
yönetimi, geçmiş dönemlerde Afrika ülkelerinin bağımsızlık faaliyetlerine de destek 
olmaktadır. Afrika, Çin kültür merkezlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Çin dili ve 
kültürünün tanıtımına odaklanan merkezler, çeşitli Afrika ülkelerinde yer almaktadır. ÇHC 
medyasında da Afrika-Çin ilişkileri dostane bir şekilde ön plana çıkarılmaktadır. ÇHC'de 
hazırlanan propaganda posterlerinde ÇHC ile Afrika ülkeleri arasında güçlü bir dostluk 
bağının oluştuğuna vurgu yapılmaktadır. Çalışmada ÇHC'de yayınlanan propaganda 
posterlerinde Afrika-Çin ilişkilerinin ne şekilde sunulduğu ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 
Çalışmada kota örneklem yöntemi kullanılarak evreni en iyi şekilde yansıtacağı düşünülen beş 
propaganda posteri çalışmanın örneklemi olarak belirlenmektedir. Çalışmada örneklem olarak 
belirlenen propaganda posterleri ABD'li dilbilimci Charles Sanders Peirce'in göstergebilim 
kavramları ışığında analiz edilmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgularda, ÇHC 
propaganda posterlerinde sıklıkla Çin'in Afrika ülkelerine olan yardımlarının konu edilerek, 
ÇHC-Afrika ülkeleri arasındaki ilişkinin dostluk yönünde gelişmesine çalışıldığı ortaya 
çıkmaktadır. Diğer yandan propaganda posterlerinde yer verilen görsel ve yazılı kodlarda 
Afrika halklarının ÇHC'nin yardımlarından memnun olduğuna ve Afrika-Çin ilişkilerine 
destek verdiklerine yönelik algı da oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Çin, Afrika, Propaganda, Poster, Mao 
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA NAZİ ALMANYASI'NIN UKRAYNA'DA 
UYGULADIĞI İŞGAL PROPAGANDASI 

 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali GAZİ 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 
Özet 
Nazi Almanyası, 22 Haziran 1941 tarihinde ani bir saldırıyla Sovyetler Birliği'ni işgale 

girişmektedir. Alman orduları, Sovyetler Birliği'nin Avrupa kıtasında bulunan topraklarının 
önemli bir bölümünü işgal etmeyi başarmaktadır. Savaş sırasında Nazi Almanyası'nın 
denetimi altına giren bölgelerden biri de Sovyetler Birliği'nin sınırları içerisinde bulunan 
Ukrayna'dır. Naziler, Ukrayna'yı işgal altında tuttuğu dönemde Ukrayna halkının Alman 
işgaline karşı harekete geçmesini önlemek ve işgal güçleriyle işbirliğine girmelerini sağlamak 
için çeşitli propaganda çalışmaları gerçekleştirmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler, 
Sovyetler Birliği'ne karşı yenilgiler almaya ve savaşta ciddi manada asker sıkıntısı çekmeye 
başladığı dönemde Ukrayna halkından Sovyetler Birliği'ne karşı yürütülen savaşta doğrudan 
destek almaya yönelmektedir. Bu amaçla Nazi Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne karşı savaşı 
kazabilmesi için Ukraynalı erkekler, Alman ordularının saflarında savaşmaya ve Almanya 
için çalışmaya teşvik edilmektedir. Özellikle dönemin en etkili propaganda araçlarından biri 
olan posterler, Nazi Almanyası'nın Ukrayna'daki Sovyetler Birliği karşıtı propaganda 
faaliyetlerinde etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Çalışmada İkinci Dünya Savaşı sırasında 
Nazi Almanyası'nın Ukrayna'da kullandığı Sovyetler Birliği karşıtı propaganda posterleri, 
işgal propagandası bağlamında incelenmektedir. Çalışma kapsamında Nazi Almanyası'nın 
Ukrayna halkını Sovyetler Birliği'ne karşı savaşa seferber edebilmek için propaganda 
posterlerini ne şekilde kullandığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla çalışma 
kapsamında Nazi Almanyası tarafından Sovyetler Birliği'ne karşı kullanılan propaganda 
posterlerine ulaşılmakta ve ulaşılabilen propaganda posterleri içerisinden kota örneklem 
yöntemi kullanılarak belirlenen 6 propaganda posteri çalışmanın örneklemi olarak 
seçilmektedir. Çalışmanın örneklemi olarak belirlenen 6 propaganda posteri nitel araştırma 
yöntemlerinden biri olan göstergebilimsel analiz kullanılarak incelenmektedir. Propaganda 
posterleri ABD'li dilbilimci Charles William Morris'in üç göstergebilim boyutu (sözdizimsel, 
anlambilimsel ve edimbilimsel) üzerinden analiz edilmektedir. Posterlerde Nazi Almanyası 
tarafından işgal propagandası boyutunda Ukrayna halkına verdiği mesajlar açıklanmaya 
çalışmaktadır. Çalışma kapsamında elde edilen bulgularda, propaganda posterlerinde 
Sovyetler Birliği'nin, Ukrayna halkı için tehdit olarak yansıtıldığı ve bu tehdidin 
önlenebilmesi için Ukrayna halkının Nazi Almanyası ile işbirliğine girmesi gerektiğinin 
vurgulandığı, diğer yandan posterlerde Nazi Almanyası'nın işgalci bir devletten ziyade 
Sovyetler Birliği'ne karşı kurtarıcı bir ülke olarak sunulduğu ortaya çıkarılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ukrayna, İkinci Dünya Savaşı, Nazi Almanyası, Propaganda, İşgal 
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AHLAKİ ÖZNE OLMA YOLUNDA HOMOEKONOMİKUS’UN TRAJEDİSİ 
 

Dr. Öğr. Gör. Mehmet KANATLI 
Hitit Üniversitesi 

ORCID: 0000-0003-2215-4038 
 
Özet 
Modern dönem politik-ekonomi alanında temel kurucu öznenin özelliklerinin neler 

olduğu tartışması özellikle on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda Homoekonomikus 
kavramının şekillenerek ortaya çıkmasına yol açmıştır. Özellikle kapitalist üretim ilişkilerinin 
yerleşmeye başladığı İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde genel anlamda 
sosyal bilimciler dar anlamda ise iktisatçı düşünürler kapitalist toplumsal formasyonda kurucu 
özne rolünü Homoekonomikus olarak adlandırılan bencil, açgözlü ve deyim yerindeyse ahlaki 
değerlerden muaf olan soyut ve atomistik birey üzerinden tanımlama yoluna gitmiştir.  

On sekizinci yüzyılda Adam Smith tarafından Klasik İktisat alanında geliştirilen kurucu 
özneye müntesip özelliklerin/tasvirlerin Homoekonomikus’a atfedilmesi, özellikle Adam 
Smith’in 1776 yılında kaleme aldığı Ulusların Zenginliği (The Wealth of Nations)  adlı kitapta 
iktisadın temel kurucusu olacak olan özneden çıkarsanmıştır. Bir başka deyişle; her ne kadar 
Smith’in kendisi Homoekonomikus terimini eserlerinde kullanmamış olsa da, Ulusların 
Zenginliği adlı kitabında ‘iktisadi insan’ şeklinde formüle ettiği özneye yönelik özellikle on 
dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan eleştiriler, Smith’in genel çerçevesini çizdiği John Stuart 
Mill’in ise ‘ekonomik insan’ tasviriyle literatüre yaptığı katkı sonucunda 
Homoekonomikus’un doğmasına yol açmıştır  (Persky, 1995: 222). O günden bu güne değin 
klasik ve neo-klasik iktisadın Homoekonomikus’u temel varsayım olarak kabul etmesi 
beraberinde literatürde ahlaki bağlamda Homoekonomikus’a yönelik olumsuz birçok 
eleştirinin de ortaya çıkmasına yol açmıştır.  

Homoekonomikus’un gayri ahlaki bir canlı olarak iktisadi düşüncenin temel varsayımı 
olmasını eleştiren ve insanın Homoekonomikus’u aşan ahlaki bir canlı olduğunu iddia eden 
eleştirel argümanları beş kategoride toplamak mümkündür. ‘Kantçı Ödev Ahlakı’1ndan 
esinlenerek insanı bir araç olarak değil kendinde bir amaç olarak tasvir eden ve dolayısıyla 
Homoekonomikus yerine Homopolitikus kavramını yerleştirmeye çalışanlar (Nyborg, 2000: 
319-320); John Dewey’in Yeni-Hegelci (Neo-Hegelian) etik anlayışını benimseyerek ahlakın 
nihai amacı kişinin kendisini gerçekleştirmesidir ama kişi kendisini ancak toplumsal bir amaç 
içinde gerçekleştirebilir ve dolayısıyla insan sadece kendi çıkarları peşinde rasyonel davranan 
bir canlı değil ancak ve ancak çevresiyle bir bütün olarak hareket eden ve gerektiğinde 
irrasyonel ve diğerkâm davranan bir canlıdır (Dewey, aktaran, White, 2003: 226-228) 
argümanını savunanlar; semavi dinlerde tanımlanan insan kategorisini benimseyenler ve bu 
bağlamda özellikle de Homo-İslamicus’tan yola çıkarak insanı ahlaki bir varlık olarak ele 

 
1Kantçı Ödev Ahlakı’nı ‘bir davranışın yapılmadan önceki niyetinin veya amacının kendi dışındaki her insanı 
kendinde amaç olarak değerlendirip kişinin yapacağı davranışı dışarıdan herhangi bir dayatma olmadan kendi 
aklı ve ahlaki özerkliği üzerinden tasarlayarak yapması’ şeklinde özetlemek mümkündür. Bu konuda detaylı 
tartışma için bakınız. Rawls, J. (1980). “A Kantian Conception of Equality”, (Ed.) Held, Virgina, Property, 
Profits and Economic Justice, Belmont, Calif: WadsworthPress, 198-208. 
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alanlar (Madi, 2015: 145); bir davranışın etik bağlamda doğru bir davranış olması için 
davranışı sergileyen kişinin davranışını bireysel mutluluğa bağlayan hedonistler (Anca, 2010: 
313); ve son olarak Emile Durkheim’ın kullandığı Homo Duplex teriminden etkilenerek iki 
yönlü insan doğası fikrini benimseyenler (Kluver, 2014: 151).  

Homoekonomikus’un ahlaki bağlamda kurucu özne olup olamayacağı yönünde dile 
getirilen bu argümanların ortak noktası Homoekonomikus’a atfedilen özelliklerin “insan” ı 
tam olarak kapsamadığı ve dolayısıyla yetersiz kaldığıdır. Bu doğrultuda her bir argüman 
kendi içerisinde Homoekonomikus’u ahlaki bağlamda eleştirerek olandan olması gerekeni 
açıklamaya çalışmışlardır. Bu çalışmada ise ileri sürülen temel hipotez: kapitalist üretim 
ilişkilerinin hâkim olduğu bir toplumsal yapıda Homoekonomikus’u yapıyı değiştirmeden 
ahlaki bir özne olarak kodlama uğraşının Homoekonomikus’un trajedisiyle sonuçlanacağıdır. 
Bu kapsamda çalışma giriş ve sonuç bölümlerinin yanı sıra üç ana bölümden oluşmaktadır. 
Birinci ana bölümde Homoekonomikus’un tarih sahnesinde ortaya çıkış serüveniyle birlikte 
temel özelliklerinin ne olduğu açıklanmaya çalışılmış olup, ikinci ana bölümde ise temel 
özellikleri verilen Homoekonomikus’a yönelik ahlaki bağlamda ileri sürülen eleştiriler 
açıklanmıştır. Üçüncü ana bölümde ise kapitalizm ve Homoekonomikus ilişkisine değinilerek 
Homoekonomikus’tan ahlaki bir özne yaratma beklentilerinin neden Homoekonomikus’un 
trajedisiyle sonuçlanacağı yönünde argümanlar geliştirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Ahlaki Özne, Homoekonomikus, Trajedisi 
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LANGUAGE POLICY IN THE CONTEXT OF GLOBAL ENGLISH: A QUESTION 
TO BE RAISED 

 
Aicha Rahal 

 
Abstract 
Globalization has brought about a phenomenal spread of English. This spread has led to 

the emergence of the newborn varieties which has created serious challenges to language 
teaching pedagogy and language policy. Bangbose (2003) has clearly pointed to this issue, 
stating “as researchers in world Englishes, we cannot consider our job done if we turn a blind 
eye to the problems of educational failure or unfavorable language policy outcomes” (p. 429). 
It seems that there is a mismatch between the advances that happened in the field of applied 
linguistics and language education policy. In this talk, I will focus on language policy in the 
context of global English because it is considered as one of the influential factors in the gap 
between English lingua franca reality and English as a native language. First, I will give a 
brief overview of the recent situation with regard to English. I will show the recent reality of 
multilingual English and its multifarious aspect (Rahal, 2018 & 2019). Then, I will define 
language policy. I will also show the conceptual gap in language education policy. This 
presentation offers a critical review of language education policies. It will point to the 
conceptual gap between the sociolinguistic reality of English and the language education 
policy that is still oriented towards English as a native language. Then, the presentation will 
point to the need for a language policy that includes linguistic diversity. It puts forward the 
idea that language policies should “tolerate […] linguistic diversity as necessary for 
communication or social harmony” (Council of Europe, 2007, p.21).  

Keywords: Global English, language policy, gap, and multilingual policy. 
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19. YÜZYIL NİZAMİYE MAHKEMELERİNDE KADIN CİNAYETLERİ VE  
CEZA İNDİRİMİ GEREKÇELERİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Ebru AYKUT 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Özet 
Son on yıldır Türkiye’nin gündemindeki en kaygı verici toplumsal ve politik 

meselelerden biri kadın cinayetleri. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 
sistematik olarak topladığı verilere göre 2019 yılında 416 kadın -çoğu kocaları ve yakın 
akrabaları tarafından- öldürüldü. 2020’nin ilk altı ayında ise bu sayı 152’ye ulaştı (bkz. 
http://anitsayac.com/). Bu hayati gündem karşısında feminist aktivistler, avukatlar ve sivil 
toplum örgütleri bir yandan kadınların hayatına mâl olan erkek şiddeti karşısında kamuoyu 
oluşturmaya çalışırken, diğer yandan da hukuki karar alma süreçlerini ve dava sonuçlarını 
etkileyen cinsiyetçi toplumsal önyargılarla mücadele ediyorlar.  

Sunacağım bildiride ise odağı bugünden 19. yüzyıla kaydırarak, geniş Osmanlı 
coğrafyasının farklı bölgelerinde mahkemelere intikal eden kadın cinayetlerini 
Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri’nde tasniflenmiş mahkeme kayıtları üzerinden ele 
alacağım.  Amacım, erkek eşin fail, kadın eşin ise maktul olduğu 1840 ile 1876 yılları arasına 
dağılmış 80 hane-içi cinayet vakasını inceleyerek, cinayet meclisleri ve Nizamiye 
mahkemelerinde görülen bu davalarda faillere uygulanan iki temel ceza indirimi gerekçesini 
tartışmak. Söz konusu indirim gerekçelerinden ilki, Osmanlı İmparatorluğu’nda 1840’tan 
itibaren cari olan ikili yargılama sistemi (cinayet davalarının hem şer’i mahkemede hem de 
nizamiye mahkemelerinde görülmesi) ve bununla bağlantılı olarak failin (maktulün kocasının) 
cinayeti işlerken kullandığı alet veya yöntemle ilgilidir. Şer’i hukuka (Hanefi mezhebine) 
göre bir cinayetin taammüden işlendiğinin, dolayısıyla kısas gerektirdiğinin ispatı için en 
mühim unsurlardan biri, cinayetin “alet-i cariha” addedilen kesici-delici, bilhassa öldürmek 
için tasarlanmış nesnelerle işlenmiş olmasıydı. Hal böyle olunca karılarını bu kıstasa uymayan 
alet ve yöntemlerle öldürülen erkeklerin şer’i ispat hukuku icabı kısasları istenemiyordu. 
Osmanlı Devleti’nin çıkardığı ceza kanunlarında şahısların şer’i hakları garanti altına 
alındığından, şer’an kısas gerektirdiği ispat edilemeyen bir davada Nizamiye mahkemeleri de 
ceza kanunlarına göre idam hükmü veremediler. Bütün cinayet vakalarında geçerli olan bu 
husus, kadın cinayetlerinde de faillerin idam yerine kürek cezası almalarında belirleyici oldu.  

Bu bildiride ele alacağım diğer ceza indirimi gerekçesiyse, eşlerini öldüren erkeklerin 
mahkeme önünde savunma stratejisi olarak “namus” saikine (istikmal-i ırz ve namus) 
başvurmalarıyla ilgili. Tıpkı bugün kadın cinayetlerinde uygulanan ve failler lehine işleyen 
haksız tahrik indirimleri gibi, 19. yüzyılda da bir kadının namusundan şüphe duyulması 
neticesinde kocası veya yakın erkek akrabaları tarafından öldürülmesi “mazur” görülüyor, fail 
ceza kanununda yeri olan bu “mazuriyet” prensibi icabı yalnızca üç aydan üç yıla kadar kürek 
cezasına çarptırılıyordu. Bu hukuki avantaj sebebiyle pek çok fail mahkeme önündeki 
savunma stratejisini bu eksende kurdu.  

Tanzimat’ın ilânından itibaren kapsamlı reformlarla büyük dönüşüm geçiren Osmanlı 
ceza adalet sisteminin gerek şer’i hukukla gerekse hakim toplumsal cinsiyet ve ahlak 
normlarıyla ilişkisine ışık tutan bu davaları sosyo-hukuki perspektiften mercek altına alacak 

http://anitsayac.com/
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bu bildiride, kitaplardaki hukuk (law in books) ile fiiliyattaki hukuk (law in action) arasındaki 
açıya da dikkat çekmeyi amaçlıyorum. Şer’i mahkeme kayıtlarından farklı olarak, davalı, 
davacı ve şahitlerin istintaklarını (sorgu tutanaklarını) havi detaylı dava dosyalarıyla 
Nizamiye mahkemeleri kayıtları, ancak ve ancak hukuki karar alma/hüküm verme 
süreçlerinin incelenmesiyle görünürleşen bu açıyı incelemek için eşsiz bir kaynaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kadın cinayetleri, 19. yüzyıl Osmanlı ceza adalet sistemi, 
Nizamiye mahkemeleri, şer’i hukuk, ceza indirimi, toplumsal cinsiyet.  
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BOSNA HUDÛDNÂMESİ    (27 Aralık 1795) 
 

Dr. Mehmet SOLAK 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

 ORCID: 0000-0001-5304-7353 
 
Özet 
Osmanlı-Avusturya Savaşı  (1787-1791), Habsburg ve Romanov hanedanlıklarının 

Osmanlı pahasına genişlemelerinin önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. Osmanlıların güçlü 
direnişi, Hollanda’daki iç istikrarsızlıklar ve isyanlar, II. Joseph’in ani ölümü ve iktidar 
değişikliği, Prusya’nın yoğun baskısı Monarşinin açısından savaşı bitirme sebepleri olmuştur. 
Osmanlı ve Habsburg siyasi güçleri arasında XVIII. yüzyıldaki üçüncü mücadele olan 
Osmanlı-Avusturya Savaşı (1787-1791), 4 Ağustos 1791 tarihinde Tuna Nehri üzerinde, 
Bulgaristan’ın Ziştovi (Svištov) kasabasında imzalanan antlaşma ile son bulmuştur. Habsburg 
Avusturya’sı antlaşma bağlamında Osmanlılardan fethettikleri Belgrad, Bosanska Nova, 
Dubica, Nova Oršava, Bosanka Gradiška’yı geri vermeyi kabul etmişlerdir. Fakat bu 
antlaşma, Bosna ve Hırvat topraklarındaki Osmanlı-Habsburg hudûdlarını tafsilatlı olarak 
belirtmediği için aynı tarihte bir ek antlaşma daha imzalanmıştır. Ziştovi’de imzalanan bu iki 
antlaşma metnindeki hudûd ile kararların fiiliyata dökülmesi için bir tahdîd-
i hudûd komisyonu oluşturulmuş; bu komisyon çalışmalarını dört yıl sonra,  27 Aralık 1795 
yılında tamamlamıştır. Komisyonun belirlediği hudûdların tafsilatlı yön tariflerini belirten bir 
metin kaleme alınmış, bu resmi belge Osmanlı arşiv kayıtlarına 1795 tarihli Bosna 
Hudûdnâmesi olarak geçmiştir. Bu hudûdnâme bağlamında, Habsburg Monarşisi Hırvat 
coğrafyasında Dvor, Drežnik, Cetingrad, Petrovo Selo, Lapac, Srb, Boričevac, Dobroselo, 
Doljane, Kupirovo, Osredci, Suvaja ve Tiškovac yerleşimlerini kazanırken; Osmanlı 
İmparatorluğu Bosna coğrafyasında Bosanska Nova, Bosanska Gradiška ve Bosanska 
Dubica'yı elde etmiştir. Sonuç olarak Habsburg Monarşisi Çetingrad'ı almasının yanında 
Drežnik ve Lički Petrov Selo'dan Vaganac üzerinden Boričevac, Lapac ve Knin 
yakınlarındaki Medviđa Glavica'ya giden sınır kemerinin yönetimini elde etmiştir.  Osmanlı 
ve Habsburg siyasi güçleri arasındaki tek sınır düzeltmesi Pounje Bölgesi’nde 
gerçekleşmiştir. Bu tahdîd, iki dünya gücü arasındaki batı, kuzey ve güney bölgelerinde 
değişmeyecek hudûdu ortaya koymasının yanında günümüz Hırvatistan ve Bosna-Hersek 
arasında geçerli olan hudûdun temellerini oluşturmuştur. Bu çalışmada 1795 tarihli Bosna 
Hudûdnâmesi, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak ve alan yazını ile 
ilgili eserlerin yanı sıra Hırvatça, Almanca, İngilizce yayımlanmış eserlere başvurularak 
incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, Bosna, Hırvat ve Slavon bölgelerinde Osmanlı-
Habsburg sınırını tüm ayrıntıları ile belirlenmiştir. 

Anahtar Kelime: Hudut, Hudûdnâme, Hırvatistan, Bosna. 
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TÜRKİYE’DE TARIMDA YAPISAL DÖNÜŞÜM 
 

Doç, Dr. Gülşen KESKİN 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi  

https://orcid.org/0000-0002-4806-0710 
 

Özet 
Küresel ekonomik ve politik gelişmeler tüm sektörlerde olduğu gibi tarım işletmelerinin 

varlıklarını devam ettirebilmeleri bakımından tarım sektörünü de yakından ilgilendirmektedir. 
Bu süreçte, tarım işletmelerinin varlıklarını devam ettirebilmelerinde iç dinamikler ve rekabet 
gücü önemli olmaktadır. Türkiye’de tarım sektörü uzun yıllardır birçok sorunla birlikte 
yaşamakta ve politikalardaki değişikliğe bağlı olarak da birçok değişik uygulamaya şahit 
olmaktadır. 21. yüzyılın başından itibaren tüm dünyada tarım sektöründe yaşanan dönüşüm 
sürecinde, küresel ekonomik yapıda meydana gelen farklılıklar ile sanayi ve hizmet 
sektörlerinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar etkili olmakla birlikte, özellikle temel tarım 
politikalarında yaşanan değişiklikler önemli rol oynamıştır.  Uygulanan tarım politikalarının 
sektörde yaşanan sorunların çözümünde yetersiz kalması uygulanan araçların sorgulanmasına 
ve tarım politikalarında değişikliklere gidilmesine neden olmuş ve bu süreçte sektörün rekabet 
gücünün artırılması ve etkinlik amaçlanmıştır. Bu iki amaç işletmelerin ekonomik 
sürdürülebilirlikleri bakımından önemli unsurlar olarak öne çıkmasına karşın hem işletmelerin 
rekabet edebilme durumu hem de etkinlikte istenen düzeye gelinememiştir. Bu nedenle, 
Türkiye’de tarımın sorunları ve yapısal bir dönüşüm gerekliliği ve bu konuda yapılması 
gerekenler tarım ve ekonomi sektörünün bürokratları ve bilim insanları tarafından sıklıkla 
ifade edilmektedir. Türkiye’de tarım işletmelerinin en önemli özelliği olan küçük aile 
işletmelerinde işletme büyüklüğü sermaye birikimi ile doğrudan ilgili olup, arazi 
parçalanması, tarımda istihdam edilenlerin fazlalığı, tarım dışında istihdam imkanlarının 
yetersiz olması, düşük eğitim düzeyi ve kırsalda nüfus baskısı gibi faktörler yapısal 
dönüşümün önündeki en önemli engellerdir. Buna ilaveten örgütlenmedeki yetersizlikler 
nedeniyle küçük tarım işletmelerinin pazardaki zayıf durumları da devam etmekte ve rekabet 
açısından zorlanmaktadırlar. Türkiye açısından tarımda yapısal bir dönüşümü sağlamak, 
küçük tarım işletmelerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ile mümkün 
görülmektedir ve bunu sağlamak için de tarımın etkin bir örgütlü yapıya kavuşması ve 
kooperatiflerin de bu sistemde lokomotif olarak yer almaları gerekmektedir. Özellikle savaş, 
kıtlık, salgın ve siyası bunalımlar döneminde tarımın stratejik önemi bizzat yaşanarak da 
görülmektedir. Bu nedenle, yapısal dönüşümde her ülkenin kendi ekonomik ve sosyal 
koşullarına uygun bir strateji ile bunu gerçekleştirmesi gerçeği önem kazanmaktadır. Sonuç 
olarak, sadece istatistik verilerin yetersiz kalacağı nitel verilerin de önem kazandığı ve 
istihdam ve işletme sayılarındaki azalmadan ziyade özellikle avantajlı olunan alanlarda 
verimlilik artışının daha önemli olduğu söylenebilir. Bu bildiride yapısal dönüşüm konusu 
tarımsal işletmeler dikkate alınarak incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yapısal dönüşüm, tarım, ishihdam, verimlilik. 
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ELMA İŞLEME TESİSLERİNİN ATIKLARINDAN ELDE EDİLEN PEKTİNİN 
TOPRAKTA SU TUTUCU OLARAK KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 

 
Doç. Dr. Demet Aydınoğlu 

Yalova Üniversitesi  
ORCID ID: 0000-0002-6104-7668 

 
Özet 
İklim değişiklikleri ve hızla artan nüfus tüm dünyada başta su kaynakları olmak üzere 

enerji ve tüm doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımını gerekli kılmaktadır. Suyun 
oldukça yoğun olarak yer aldığı tarım ve zirai alanda da suyun en etkin şekilde kullanımı son 
yıllarda dikkat çeken uygulama ve araştırma konularından biridir. Bu anlamda hidrojellerden 
yararlanıldığı ve toprak düzenleyicisi adı ile toprağın su tutma kapasitesini arttırıcı olarak 
kullanıldığı son 30-40 yıldır bilinen ve özellikle yurt dışında yaygın olarak kullanılan bir 
uygulamadır. Ancak şu an özellikle maliyet açısından tarımla uğraşan kişiler tarafından 
fazlaca tercih edilmeyen bu hidrojeller, sentetik akrilat bazlı olup, yılda maksimum %10’unun 
biyobozunmaya uğradığı bilinmektedir. Diğer yandan bozunma ürünlerinin toksik olma 
ihtimali de son derece yüksektir. Bu nedenle bahsi geçen bu hidrojeller çevre için çeşitli 
endişeler barındırmakta ve bu nedenle kullanımları uluslararası yönetmeliklerce belli bir limiti 
aşamamaktadır. Bundan dolayıdır ki özellikle doğal kaynaklı, çevre dostu ve toprağın su 
tutma kapasitesinde belirgin artışlar kaydedecek ve maliyet açısından da yük getirmeyecek 
alternatif malzeme arayışları sürmektedir. Diğer taraftan yine son yıllarda çeşitli maddelerin 
geri dönüşümü ve bazı yan ürünlerin yeniden kullanımına dair uygulamalar ve çalışmalar 
dikkat çekmektedir. Bu uygulama ve çalışmalar ile yukarıda da değinildiği üzere doğal 
kaynakların en etkili ve verimli şekilde kullanımı sağlanmaktadır. Sunulan bu çalışmada da 
doğal, çevre için kirletici bir unsur barındırmayacak ve atık bir ürünün değerlendirileceği için 
maliyet açısından da avantajlı bir toprak düzenleyici hidrojel geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu 
anlamda elma işleme tesislerindeki atıkların pektin eldesi şeklinde değerlendirilebileceği, elde 
edilen pektinin jel formuna dönüştürüldükten sonra toprağın su tutma kapasitesine olan 
etkisinin araştırılması planlanmıştır. Yapılan literatür incelemesi sonucu, pektin 
hidrojellerinin bu şekilde elde edilerek toprağın su tutma kapasitesini arttırmaya yönelik 
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Sunulan bu çalışma sonuçlarından, elmadan % 5,2 
oranda elde edilen pektinin %1 oranında su içinde % 70 şeker ve % 1 sitrik asit ile 
karıştırıldığında başarıyla pektin jellerinin elde edildiği gözlemlenmiş olup, uygun 
bileşimdeki hidrojellerin toprağın su tutma kapasitesini üç katına çıkardığı ortaya 
konulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Pektin, hidrojel, tarım, toprak, su tutma kapasitesi. 
 

INVESTIGATION OF THE USE OF THE PECTIN HYDROGELS OBTAİNED FROM 
THE WASTE OF APPLE PROCESSING PLANTS AS A WATER HOLDER IN SOIL 

 
Abstract 
Climate changes and rapidly increasing population require the most efficient use of 

energy and all natural resources, especially water resources, all over the world.. The effective 
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use of water in agriculture has been one of the most attracted attention application and 
researchment  issues, recently. In this sense, it is a common application that hydrogels are 
employed as soil conditioner enhancing water holding capacity of soil, during the last 30-40 
years, especially abroad. However, these hydrogels, which are not preferred by farmers 
especially in terms of cost, are based on synthetic acrylate and it is known that maximum 10% 
per year is biodegradable. On the other hand, it is very likely that the decomposition products 
are toxic. For this reason, these hydrogels have various concerns for the environment and 
therefore their use cannot exceed a certain limit by international regulations. For this reason, 
searches for alternative materials, which are naturally sourced, environmentally friendly and 
will increase the water retention capacity of the soil and will not bring any burden in terms of 
cost, continue. On the other hand, in recent years, practices and studies regarding the 
recycling of various materials and reuse of some by-products attract attention. As mentioned 
above, natural resources are used in the most effective and efficient way through these 
practices and studies. In this study, it is aimed to develop a natural, cost-effective soil 
conditioner hydrogel that will not contain any polluting element and to evaluate a waste 
product, at the same time. In this sense, it was planned to asses the wastes of apple processing 
factory for use in preparation of pectin hydrogels and investigate the obtained pectin 
hydrogels effect on the water holding capacity of soil. According to the literature review, no 
studies have been found to increase the water holding capacity of the pectin hydrogels in this 
way. From the results of this study, it was observed that when the pectin, obtained from apple 
with a yield of 5.2%, at a ratio of 1%  was mixed at with 70% sugar and 1% citric acid in 
water,  it was observed that pectin gels were successfully obtained and recorded three times 
increment in the water uptake capacity of soil with using hydrogel at a certain ratio. 

Keywords: Pectin, hydrogel, agriculture, soil, water holding capacity. 
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BURSA KARACABEY SUBASAR ORMANLARININ FARKLI AĞAÇ TÜRLERİNİN 
TOPRAK PROFİL VE KÖK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ 

Bursa Teknik Üniversitesi 
Arş. Gör. Mert TANI 

   Bursa Teknik Üniversitesi 
 

Özet  
Akarsuların kıyısında veya denize döküldükleri yerlerde biriken düz alüvyal topraklar 

üzerinde yetişen ormanlar subasar orman veya Longoz ormanı olarak isimlendirilmektedir. 
Subasar ormanlar, taban suyunun yüksek olması, derelerin dağlardan denize doğru akarken 
taşıdığı, denize yakın düz alanlarda biriken toprağın oldukça verimli olması ve bu verimli 
toprağın her yıl düzenli olarak taşınıp biriktirilmesi sonucunda, bilinen orman alanlarından 
farklı ve zengin bir bitki örtüsü bulunmaktadır. Son yıllarda gerçekleştirilen Uluslararası 
çalışmalarda, zengin biyoçeşitliliği ile özel bir yere sahip olan subasar ormanlarının, küresel 
iklim değişikliğinde önemli rol oynayan küresel organik karbon deposunun % 0.5 - %8’den 
sorumlu olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle hem Dünyada hem de Ülkemiz subasar alanlarının 
fonksiyonlarının, sınırlarının ve karbon depolama potansiyellerinin ortaya konulması ve 
günümüzde veya ileri yıllarda meydana gelebilecek olan antropojen ve doğal etkenlerden 
(özellikle küresel iklim değişikliğinden) nasıl etkilendiğinin anlaşılabilmesi ve gereken 
önlemlerin alınması açısından büyük önem taşımaktadır.  

Türkiye’de Marmara Bölgesi başta olmak üzere birkaç bölgede subasar orman alanı 
bulunmaktadır. Bu alanlar dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli nedenlerden dolayı 
yüzyıllardan beri tahrip edilmiş ve çoğunlukla tarım ve mera alanlarına dönüştürülmüştür. Bu 
tahrip sonucu ya birçoğu tamamen ortadan kalkmış ya da bir kısmının alanları oldukça 
azalmıştır. Ülkemizde daha önceleri çok daha büyük alanlar kaplayan subasar ormanlarının 
günümüzde sadece 11000 ha kadar kaldığı bildirilmiştir. Günümüzde ise farklı amaçlar 
doğrultusunda arazi kullanım tipi değiştirilen subasar ormanlarının gerçek sınırlarının 
belirlenmesi ve koruma altına alınması çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmalarda genel 
olarak orman amenajman haritalarından ve görsel bilgilerden yararlanılarak subasar 
ormanlarının sınırları ve bölgenin arazi kullanım tipleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Subasar 
ormanlarının gerçek sınırlarını belirlemede en önemli rolü oynayan toprak profil özellikleri 
ise bu çalışmalarda dikkate alınmamaktadır. Bu nedenlerden dolayı, çoğu çalışmada, görsel 
olarak farklı arazi kullanım durumunda gözüken (mera, tarım hatta endüstriyel ve gelir getirici 
ağaçlandırma sahaları) subasar ormanlarına komşu alanlar farklı arazi kullanım tipi olarak 
işaretlenerek subasar ormanlarının gerçek sınırları daraltılmaktadır. Subasar ormanlarının 
toprak profil özellikleri konusunda detaylı bilgiler veren çalışmaların varlığı ise subasar 
ormanlarının gerçek sınırlarını belirlemede oldukça yararlı olacaktır. Fakat bu çalışmaların 
sayısı da Türkiye’de oldukça sınırlıdır. 

Burada sunulan çalışmada ise, Bursa kent merkezine yaklaşık 1,5 saat mesafede, 
Karacabey ilçe sınırlarında, Susurluk ırmağının oluşturduğu, Karacabey Longoz ormanlarının 
asli ağaç türleri olan dişbudak, kızılağaç ve meşe türleri yanında, sahada var olan kavak ve 
çınar ağaç türlerinin toprak profil özellikleri ve profildeki kök dağılımları incelenerek, 
sonuçların subasar ormanlarının gerçek sınırlarının belirlenmesi çalışmalarında kullanılması 
amaçlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Subasar ormanlar, Toprak profili, Ağaç türü, Kök özellikleri 
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DİYARBAKIR İLİNDE SÜT SIĞIRCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN YAPISI 
SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 
Maşallah BARUT 

Harran Üniversitesi,  
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                     Harran Üniversitesi 
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Özet 
Bu çalışmada; Diyarbakır ilinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin mevcut yapısını, ve 

karşılaştığı sorunları belirlemek ve bunlara çözüm önerilerinde bulunma amacı güdülmüştür. 
Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Süt Üreticileri Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştirici 
Birliğine üye süt sığırcılığı yapan işletmelerden alınan verilerden yararlanılmıştır. Bu 
verilerde, ilçe bazında hayvan sayıları, yıllar itibariyle yapılan suni tohumlama sayıları, 2015-
2018 yıllarına ait buzağı anaç ve süt desteklemeleri, ölen buzağı sayıları ve 2018 yılına ait 
aylık süt verimleri gibi veriler üzerinde durulmuştur. Çalışma sonucunda; bölgenin topografik 
yapısı, coğrafi konumu, nüfusu, çayır ve meraların yeterlilik durumu, yer şekillerinin dağlık 
olduğu alanlarda tarıma elverişli alanların azlığı gibi sebepler ilçeler arasında sığır sayısı 
bakımından belirgin faklılıkların oluşmasında önemli bir etken olmuştur. 2018 yılına ait aylık 
ortalama süt verimleri ele alındığında,  gerek ilçeler ve gerekse aylar arasında süt verimleri 
bakımından dalgalanmalar olduğu tespit edilmiş ve aylık süt verimlerinin istenilen düzeyde 
olmadığı kanısına varılmıştır. 2018 yılında ölen buzağı sayıları 2017 yılında ölen buzağı 
sayılarından % 26.93 oranında, 2019 yılında ölen buzağı sayılarından ise % 44.43 oranında 
fazla olduğu tespit edilmiştir. Çeşitli önlemler alınarak ölen buzağı sayılarının azaltılabileceği 
kanısına varılmıştır. Suni tohumlama sayıları bakımından yıllar ve aylar arasında büyük 
farklılıklar olduğu, en büyük farkın ise 2015 ile 2017 yılları arasında olduğu belirlenmiştir. 
Suni tohumlamanın en fazla 2015 yılının aralık ayında en az ise 2018 yılının ekim ayında 
yapıldığı tespit edilmiştir. Bölge genelinde buzağı, anaç sığır ve süt desteklemeleri adı altında 
3 kalemde destek verildiği tespit edilmiştir. Gerek destekleme miktarları ve gerekse işletme 
sayılarında yıl itibariyle artışlar olduğu, destekleme miktarları bakımından en fazla desteğin 
sırasıyla buzağı, süt ve bunu anaç sığır desteğinin takip ettiği araştırma sonucunda 
saptanmıştır. 2015 yılından sonra anaç sığır desteklemesi tek bir kalem altında buzağı 
desteklemesi olarak verildiğinden 2015 yılından sonra anaç sığır desteği adı altında 
destekleme ödemesi yapılmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Süt sığırcılığı, yapısal özellikleri 
 

PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS STRUCTURE OF BUSINESS 
ORGANIZING BUSINESSES IN DİYARBAKIR PROVINCE 

Abstract 
In this study; In Diyarbakır province, it is aimed to determine the current structure of 

dairy cattle farms and the problems they face and to offer solutions to them. The data 
obtained from the dairy cattle farming members of Diyarbakır Agriculture and Forestry 
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Directorate, Milk Producers Union and Breeding Cattle Breeders Association were utilized. 
In this data, data such as the number of animals on a district basis, the number of artificial 
inseminations made by years, calf rootstock and milk supports for 2015-2018, the number of 
deceased calves and the monthly milk yields for 2018 were emphasized. In the results of 
working; The reasons such as the topographic structure of the region, its geographical 
location, population, the adequacy of the meadows and pastures, the scarcity of arable lands 
in areas where the lands are mountainous have been an important factor in the formation of 
distinct differences among the districts. When the monthly average milk yields of 2018 are 
considered, it has been determined that there are fluctuations in milk yields between the 
districts and the months and it is believed that the monthly milk yields are not at the desired 
level. It was determined that the number of calves died in 2018 was 26.93% higher than the 
numbers of calves died in 2017 and 44.43% higher than the numbers of calves died in 2019. 
It was concluded that the number of dead calves can be reduced by taking various 
precautions. It has been determined that artificial insemination was carried out at most in 
December 2015 and at least in October 2018. It was determined that 3 items were supported 
under the name of calf, rootstock cattle and milk supports throughout the region. Both the 
amount of support and the number of businesses have increased year by year, the amount of 
support In terms of the most support, calf, milk and this was determined as a result of the 
research followed by rootstock support. Since 2015, the maternal cattle support was given as 
a calf support under a single item. 

Keywords: Diyarbakır, Dairy cattle, structural features 
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SOMATİK HÜCRE SAYISININ KEÇİ SÜTÜNÜN KALİTESİNE ETKİSİ 
 

   Hatice KAHVAECİ 
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

ORCID No : 0000-0002-4552-6831 
 
Özet 
Besin madde bileşimi bakımından keçi sütleri inek sütlerine benzemekle birlikte, bazı 

fiziko kimyasal özellikleri nedeniyle inek sütünden daha kaliteli olduğuna inanılmaktadır. Süt 
kalitesi denildiğinde, sütün bileşimi ve hijyenik özellikleri anlaşılır. Sütün bileşimi, hayvanın 
ırkı, besleme, mevsim, laktasyon dönemi ve sırası gibi faktörler tarafından etkilenmektedir. 
Hijyenik olması ise sütün hastalık yapan tüm mikroorganizmalardan ari olması anlamına 
gelir. Kaliteli çiğ süt üretimi yüksek kaliteli süt ürünlerinin tüketime sunulmasının esasını 
oluşturmaktadır. Sütün kalitesi, meme sağlığı ve hijyeninin belirlenmesinde en önemli 
kriterlerin başında ise somatik hücre sayısı (SHS) gelmektedir.  

Sütte somatik hücre sayısının normal sınırlar üzerinde olması, insan sağlığı açısından 
önemli riskler oluşturmaktadır. İnsan sağlığı açısından keçi ve inek sütlerindeki somatik 
hücre sayısı miktarlarının kabul edilebilirliği bakımından farklılık olduğu bilinmektedir. İnek 
sütünde somatik hücre sayısının fazla çıkması memede bir enfeksiyonun olduğunu gösteren 
belirtiler arasında iken, keçi sütünün ise bu yönden farklılık gösterdiği bilinmektedir. İnek 
sütüne kıyasla keçi sütü çok sayıda sitoplazmik partiküller, lökositler ve epitel hücreler de 
içermektedir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sütte bulunan somatik hücre sayısı, 
sütün hijyenik durumunun göstergesi olması yanında, hem sütün kalitesini etkilemekte hem 
de sütün fiyatını ve süt ürünlerinin kalitesini de etkilemektedir. Dolayısıyla, işletmelerde 
ekonomik olarak süt üretim kaybının da bir göstergesi olarak görülen somatik hücre sayısı, 
hem işletme ekonomisini etkileyen bir unsur olduğu gibi hem de işletmenin 
sürdürülebilirliğini etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Somatik hücre, keçi sütü, kalite, hijyen. 
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AN OVERVIEW OF IMPLICATIONs OF BRASSICACAE CULTIVATION IN 
HEAVY METALS CONTAMINATED ENVIRONMENT: PHYTOREMEDIATION 

POINT OF VIEW 
 

Umar Aliyu Abdullahi 

Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengannu, Malaysia 
Mohammad Muneruzzaman Khandaker 

Federal University Dutse, Jigawa, Nigeria 
 
Abstract 
Environmental contamination by heavy metals is progressively increasing with increase 

in population and human activities such as agriculture, industrialization amongst others. 
Scarcity of land for farm practice lead to cultivating crops and other freshly edible plants in 
contaminated environment. Plant interact with heavy metals in various process to become 
adopted and acclimatized by phytoremediation (i.e. phytoextraction) process. Brassicaceae 
biosorbs heavy metals and translocate to their edible parts including leaves to which prolong 
exposure lead to its death. Human and other animals come in contact with heavy metals 
indirectly through their food chain and web by the consuming those plants products. Heavy 
metals has detrimental effects in human and animals where enzymes inactivation, protein 
misfolding, DNA damages and lipid peroxidation ensues. Trace metals are testified to 
influence signaling process and related factors causing apoptosis. Therefore, heavy metals are 
one of the salience death causing of human through food poisonings. 

Keywords: Brassicaceae, phytoremediation, DNA damage, protein inactivation, lipid 
peroxidation 
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GELIBOLU YARIMADASININ GÜNEYINDE ORMAN KAYNAKLARININ BAL 
ÜRETIM POTANSIYELI 

Halim ŞAHİN  
ORCID No: 0000-0003-3325-8166 

Yasin KARATEPE  
ORCID No: 0000-0002-8795-3829 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
 

Özet 
Arıcılık uzun yıllardan beri süregelen ve insan hayatında önemli bir yeri olan faaliyettir. 

Ülkemiz; sahip olduğu zengin bitki örtüsü, farklı iklim ve coğrafik özellikleri ile arıcılığa son 
derece elverişli bir ülkedir. Gelibolu Yarımadası gerek konumu, gerekse sahip olduğu 
Karadeniz ve Akdeniz iklimi arasında geçiş özelliği gösteren Marmara geçiş iklimi tipi 
sayesinde arıcılık için önemli bir potansiyele sahiptir. Yarımadadaki orman kaynaklarının bu 
potansiyelini belirlemek amacıyla 100 adet 400 m2 büyüklüğünde örnek alan alınmış olup, 
otsu türler dahil edilmemiştir. Çalışmanın sonucunda arıcılık açısından önemli potansiyeli 
olan 41 adet farklı tür tespit edilmiştir. Bu türler Orman Genel Müdürlüğü’nün “Bal Ormanı 
Eylem Planı 2013-2017” adlı eylem planındaki verilerle irdelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Gelibolu Yarimadası, Orman Kaynakları, Bal Üretim Potansiyeli 
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BALIKESİR İLİNDE SÜT SIĞIRCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN TEKNİK VE 
EKONOMİK ANALİZİ 

 
TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF DAIRY CATTLE ENTERPRISES IN 

BALIKESIR PROVINCE 
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Özet 
Türkiye kırsal ekonomik faaliyetlerin önemli bir kısmını hayvancılık sektörü 

oluşturmaktadır. Türkiye’de ve dünyada yaşanan son gelişmelerden (COVİD-19 salgını)  
öğrenilen tecrübeler göstermektedir ki hayvancılık sektörü stratejik önemini gelecek yıllarda 
daha da artıracaktır. Hayvansal üretimin birinci basamağını oluşturan işletmelerin teknik ve 
ekonomik verimliliklerinin doğru tespiti, sürdürülebilirliğin ön şartını oluşturmaktadır. 
Hayvancılık sektörü içindeki etkileşimlerden dolayı süt sığırcılığının ekonomik değerini 
yitirmemesi ve kârlı bir üretim yapılabilmesi ülkenin kırmızı et üretimi içinde oldukça 
önemlidir. Bu çalışmada, Balıkesir ili süt sığırcılık işletmelerinin teknik ve ekonomik 
analizini gerçekleştirerek var olan durumlarının ortaya konması amaçlanmıştır.  

Çalışmanın materyalini, 2017- 2018 yıllarında Balıkesir ilinde süt sığırcılığı yapan 147 
işletmeden işletme ziyaretleri ve veri derleme formu aracılığıyla elde edilen veriler 
oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğünün tespitinde, tabakalı örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Süt üretimi için belirlenen maliyeti oluşturan masraf unsurları ve gelir unsurları 
değerleri hesaplanmıştır. 

Balıkesir ili genelinde 2017-2018 yıllarında kullanılan girdi unsurları ortalaması toplam 
işletme giderleri içerisinde yem gideri ortalama %47,59; canlı demirbaş amortisman %15,47; 
işçilik giderleri %14,07 veteriner sağlık gideri %4,27; akaryakıt nakliye gideri %3,79; bina 
ekipman amortismanı %3,50; diğer gider kalemleri %11,31 oranında pay almıştır. Balıkesir ili 
süt sığırcılığı işletmelerinde 2017-2018 yılları ortalamaları itibari ile işletme gelirinin 
%63,37’si sütten, %5,65’si desteklemelerden, %14,41’i envanter kıymet artışından, %0,50’si 
gübre satışından ve %16,05’i buzağı gelirlerinden meydana gelmiştir. 

Tüm süt sığırcılığı işletmelerinde olduğu gibi Balıkesir ilinde de cari giderler arasında 
oransal olarak ilk sırayı yem masrafları almıştır. Yapılan değerlendirmelerde yemin işletme 
başarısı üzerine etkisinin oldukça yüksek olduğu ortaya konulmuştur. İlde yem bitkileri 
üretimini artırmanın alt yapısı mutlaka geliştirilmeli ve sürdürülebilir olması sağlanmalıdır.  

Balıkesir ili genelinde 2017 ve 2018 yıllarında toplam işletme gelirleri içerisinde en 
büyük payı süt satış gelirleri almıştır. İşletme gelirleri içerisinde süt satış gelirlerinin 
artırılabilmesi için sütün içerdiği besleyici maddelere göre kalite açısından sınıflandırılması 
gerekmektedir. Bu değişim ile üreticiler dolaylı olarak hijyen ve kalite noktalarında 
bilinçlenerek sütten daha yüksek gelir elde etmeyi hedefleyeceklerdir. Yapılan sistem 
değişimi ile Türkiye’de üretilen sütün kalitesi artırılarak süt işleme sektörü toplumun tüketim 
kesimine daha kaliteli süt ve süt ürünleri sunulabilir. 

Anathar Kelimeler: Balıkesir İli, Süt Sığırcılığı, Ekonomik Analiz 
 

 *Bu bildiri birinci yazarın doktora tezinin bir kısmından özetlenmiştir.



4. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ        
7-8 Ağustos 2020, MARDİN 

 

 

40 www.artuklukongresi.org                              Kongre Özet Kitabı 

 

SİNEMADA ŞİDDET ÜRETİMİ 
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Maltepe Üniversitesi 

 
Özet 
Sinemada şiddeti eleştirmek için olsa dahi şiddeti göstermenin şiddetin yaygınlaşmasını 

sağlayacağından hareket edilen bildiride, böylesine etkili bir kitle iletişim aracında şiddeti, şiddeti 
göstermeden de eleştirmenin mümkün olup olmayacağı sorusu tartışılmaktadır. 

Çoğu örnekte şiddet estetize edilerek sinemada gösterilmesi ve dolayısıyla şiddetin varlığını 
olağan hale getirilmektedir. 

Erkek egemen bir toplumda bir güç olarak şiddet, kendini kanıtlamak ve kabul görmek, 
içindeki sıkıntıları dışa vurmak için seçilen bir yol olup, hem şiddet uygulanan hem de şiddete tanık 
olan şahıslarda yarattığı tahribatlar ile patolojik bir olgu ve aynı zamanda öğrenilen bir davranıştır. 

Filmlerde şiddetin sergilenmesi izleyicilerin duygularını en yoğun yaşadığı anlardan biridir ve 
izleyiciler kendi içindeki gel-gitlere karşın şiddetin varlığı olağanlaşır. Filmlerdeki şiddeti 
uygulayanlarla özdeşleşen seyirciler, kahramanın şiddet uygulamakla elde ettiği erk gücünü 
devralmaya niyetli ve yaşamın içinde bunu uygulamaya yatkın hale gelmektedir. Bu özne olmaya 
çalışırken nesneleşmeyi sağlayan bir paradokstur.  

Bildiride toplum düzenini bozan, sağlıksız toplum ve bireylerin oluşumunu körükleyen bu 
durumun önüne geçmek adına sinema gibi geniş kitleleri etkileme gücüne sahip bir endüstride  daha 
etik bir yaklaşım biçimi seçilemez mi ve bunun yolu ne olmalıdır sorusundan yola çıkılmıştır. 

Şiddet temasının gerçeğin kendisi olarak gösterilmesi İkinci Dünya Savaşı yıllarından itibaren 
yoğunlaşmaya başlamış; filmlerde tematik ve eylem olarak sergilenen şiddet neredeyse varoluşun 
tek kaynağı haline getirilmiştir. Özellikle popüler kültürün taşıyıcı aracı olarak sinema hayatın 
içinde de var olan şiddeti “meşru” hale getirerek olağanlaştırmaktadır. 

Bildiride şiddeti göstermeden eleştirmeyi hedefleyen “Narkisos” filminde şiddet imgelerinin 
nasıl tasarlandığı aktarılmaya çalışılacaktır. Şiddetin kamusal alana taşınmadan gizlice yaşandığı en 
uygun ortamlar evler ve aile içi ilişkilerdir. Oysa çoğu zaman aile ve ev bu yanıyla dokunulmazlık 
edinmiş, görmezden gelinmiştir. Özellikle aile içi şiddete maruz kalmasa bile tanık olan çocuklar 
şiddetin travmasını yaşamakta ve kendileri de gelecekte bir şiddet öznesine ya da nesnesine 
dönüşebilmektedir. “Narkisos” filminde kadın karakterler üzerinden “aile” kurumu ve eril şiddet 
eleştirilmektedir. Amaç cinsiyetçi bir ayrım yapmak değil, şiddeti toplumsal bir sorun olarak 
irdelemektir. Bu bağlamda, filmde görsel imge olarak ne bir eril karakter ne de bir şiddet eylemi yer 
almaktadır; terk edilmiş bir mekana sığınan, büyümesine karşın çocuksu giysilerden ve “ayıcık” 
biçimindeki şekerlerden vazgeçmeyen, kısacası büyümeyi reddeden bir ana karakter filmin görsel 
taşıyıcısı olarak kullanılmaktadır. 

Narkisos’ta işlenen aile içi şiddette de olduğu gibi, kültürel olarak ailevi sorunları 
paylaşmanın ayıp sayıldığı bir toplumda kadınlar genellikle ‘Celladına Aşık Olma Sendromu’ 
yaşamaktadır. Sorunu sadece erkekten kaynaklı olarak düşünmek eksik bir yaklaşım olmaktadır; bir 
özne olarak kadınların da kendi varlıklarını nesneye dönüştürmeleri şiddeti cinsiyetsiz hale 
getirmektedir. Şiddet toplumsal bir sorundur ve sinema bu sorunu yeniden üretmemelidir. 

Anahtar kelimeler; Sinema, üretim, şiddet
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GÖZETLEYENİN GÜCÜ 
 

Arş. Gör. Hatice Tuba CİVELEK 
Maltepe Üniversitesi 

 
Özet 
Nuri Bilge Ceylan, filmleriyle bir taşra ve Anadolu betimlemesi yaparken, içeriğine kendi 

yaşamını, hayallerini, bıraktığı coğrafyayı yerleştirir. Gerçekliğin sunumundan yana olan tavrıyla, 
çektiği fotoğraf karesine yakın sahneleriyle görüntünün gücünü ekrana yansıtır. Görüntüye anlam 
katma derdiyle hemhal olan yönetmen sade bir dille doğal filmler çekmiştir. Coğrafya ve ürettiği 
kültür bir insanın karakterine etki eden en önemli etmenlerdendir. Çağdaş sinemacılar içinde yer 
alan Ceylan, bir yönetmen olarak kendi coğrafyasıyla paralel filmler üretirken, filmlerin içeriğine 
yine kendi iç dünyasına ait okuduğu edebi türleri katmaya özen gösterir. Sanatsal birikimini 
filmlerine taşımasıyla Türk Sineması’na yenilikçi ve zengin bir bakış açısı getirmiştir. İstanbul’daki 
Anadolu’yu mekân seçen Ceylan, tercih ettiği doğal mekanlarla (orman, deniz kıyısı, bozkır, karla 
kaplı bir dağ… gibi insanın doğa ile olan aidiyete dair ilişkiselliğini göstererek) pastoral bakış 
açısını durağan ölçülerde özellikle ilk filmlerinde minimal tarzda aktaran bir anlatı yapısını 
benimsemiştir. Ceylan, tarzını net çizgilerle belirleyen ana akım geleneğin dışında kalabilmeyi 
başarmış kendi içinde tutarlı bir yönetmendir. Işığı her filmlerinde ustalıkla kullanır.  

Çekimler sırasında, kullandığı kamera açılarıyla ya da karakterlerini konumlandırışıyla 
yönetmen bir dikizleme - gözetleme konumuna geçer. Gözetleyen bir göz aracılığıyla, kenarda 
kalmış, şehrin dışında yaşayan insanlara kimi zaman taşrada, kimi zamanda İstanbul’un göbeğinden 
bakar. Yönetmenin nasıl baktığı Ceylan’ın filmografisi üzerinden panopticon kavramı ekseninde 
içerik analizi yapılarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda yönetmenin filmografisi üzerinden Koza 
(1995), Kasaba (1998), Mayıs Sıkıntısı (2000), Uzak (2003), İklimler (2006), Üç Maymun (2008), 
Bir Zamanlar Anadolu’da (2011), Kış Uykusu (2014) ve son olarak Ahlat Ağacı (2018) filmleri 
panopticon kavramı ekseninde analiz edilerek çalışmanın kapsamını belirlemiştir. Çalışmada yer 
verilen filmlere dair teknik bilgiler, filmlerin hikayesi ve yönetmenin filmlerinde değişen sinema 
dili, zaman ve mekanı nasıl kurguladığı, kullandığı kamera açıları, oyunculuk tercihleri kavramın 
nedenselliğini ortaya koyma açısından ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  sinema, Nuri Bilge Ceylan, film, panoptikon,   
 

 
POWER OF THE OBSERVATOR 

Abstract 
Nuri Bilge Ceylan, while making a provincial and Anatolian depiction with his films, places 

his own life, dreams, the geography he left. With its attitude in favor of the presentation of reality, it 
reflects the power of the image to the screen with its scenes close to the photo frame it takes. The 
director, who was assumed with the problem of adding meaning to the image, made natural films in 
plain language. Geography and the culture it produces are one of the most important factors that 
affect a person's character. Ceylan, who is part of contemporary filmmakers, produces films parallel 
to his geography as a director, and takes care to add literary genres to the content of films that he 
reads from his own inner world. With his artistic experience in his films, he brought an innovative 
and rich perspective to Turkish Cinema. Ceylan, who chose Anatolia in Istanbul as a venue, has a 
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mountain covered with its preferred natural spaces (forest, seaside, steppe, snow... by showing the 
relationality of the aidiyete with nature, especially in the first films, he has adopted a narrative 
structure that conveys his pastoral perspective in a minimal manner in static dimensions. Ceylan is a 
consistent director in himself who has managed to stay out of the mainstream tradition that sets his 
style with clear lines. He expertly uses light in every film. 

During filming, the director switches to a peeping - surveillance position with the camera 
angles he uses or positioning his characters. Through a watchful eye, he looks at people who are on 
the sidelines, living outside the city, sometimes in the countryside, sometimes through the heart of 
Istanbul. How the director looked ceylan's filmography was discussed by analyzing content on the 
axis of the concept of panopticon. Accordingly, the director's filmography revealed the scope of the 
study by analyzing Koza (1995), Kasaba (1998), Clouds of May (2000), Uzak (2003), Climates 
(2006), Three Monkeys (2008), Once Upon A Time In Anatolia (2011), Winter Sleep (2014) and 
the last one The Wild Pear Tree (2018) films in the axis of panopticon. Technical information about 
the films included in the study, the story of the films and how the director's films are changed in the 
cinema language, time and space, how it is used camera angles, acting preferences are discussed in 
terms of revealing the causality of the concept. 

Keywords:  sinema, Nuri Bilge Ceylan, film, panopticon,   
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BASMA SANATI USTASI NASRA ŞİMMESHİNDİ VE İKONOGRAFİ 
 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÖZEN 
Maltepe Üniversitesi 

 
Özet 
Mardin zengin kültür mozaiğiyle yüzyıllardır farklı din, dil ve etnik grupların bir arada 

yaşadığı, önemli bir tarihi kenttir. Şehir tarihi dokusu itibariyle camiler, türbeler, kiliseler, 
manastır ve benzeri dini eserleri bir arada barındırmaktadır. Mardin dünya mirası kabul 
edilmiş birçok esere ev sahipliği yapar. Arkeolojik kazılarda çok eski dönemlere ait bulgular 
yer almaktadır. Mardin’ de yaşayan Süryanilerin kökenlerinin araştırıldığında Mezopotamya’ 
ya dayandığı söylenir. Asur ve Arami isimleri Hıristiyanlık öncesi Süryaniler için 
kullanılmışken Hıristiyanlık sonrasında ise Süryani adı altında anılmaya başlanılmıştır.  

Süryanilerin, basma sanatı, ipek halıcılık, bakırcılık geleneği, telkâri, kilim 
dokumacılığı, taş oymacılığı, kesme taş işçiliği ve el nakışı, gibi el sanatları geleneği 
bulunmaktadır. Günümüze kadar sadece telkâri ve basma sanatı geleneği varlığını 
sürdürebilmiştir. Basma sanatı topluma ait gelenek, görenek, zevk ve inançları yüzyıllardır en 
iyi şekilde yansıtan sanat dallarından biridir. Bu sanat oyulmuş ahşap kalıplar kullanılarak 
çeşitli kök ya da kimyasal boyalarla kumaş üzerine yapılan basma sanatıdır. Mardin’ de 
yaşayan Şımmeshındi ailesi basma sanatı alanında haklı bir üne sahiptir. Süryani kökenli olan 
Şımmeshındi ailesi, Mardin’de iki yüz yıldır basma sanatını bir aile geleneği olarak 
sürdürmektedirler. Basma sanatında geleneğinin son temsilcisi olan Mardinli Süryani basma 
sanatı ustası Nasra Şımmeshindi, hem din dışı hem de İncil’den aldığı konularla kendi 
yorumunu katarak oluşturduğu motif ve desenleri farklı amaçlarla kullanılan kumaş 
malzemelere aktarmaktadır. 

Çalışmada, Mardin’de geleneksel olarak kullanılan birbirinden farklı motifler ve ikonlar 
Nasra Şımmeshindi’nin perpektifinden aktarılacaktır. Basma sanatıyla ilgili verilen bilgiler 
doğrultusunda Nasra Şimmeshindi’nin Mardindeki basma sanatı serüvenine ışık tutulacaktır. 
Çalışmaları ve kullandığı teknikler Mardin’in tarihi dokusunun şekillenmesinde ve çoklu 
kültürel yapının muhafaza edilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Çünkü kültürel dokuya 
hizmet eden her sanat dalı yapıya yeni bir bakış açısı ekler. Bu bağlamda Nasra Şimmeshindi 
basmalarında Vaftiz, Son Akşam Yemeği, Çarmıha Gerilme, Meryem ve Çocuk İsa ile farklı 
azizler resmedilmiştir. 

 Çalışmada yöntem açısından literatür taraması teknikleri kullanılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Basma Sanatı, Süryani, Nasra Şimmeshindi 
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KÜRT MÜZİĞİNDE DENGBÊJLİK: BİR KADIN DENGBÊJ MERYEM XAN 
                                                               

Nezahat SAVDA 
Harran Üniversitesi 

 
Özet 
Mezopotamya topraklarında yaşamını sürdüren Kürt toplumu, üzerinde yaşadıkları 

coğrafyanın vermiş olduğu birtakım sebeplerden dolayı yazılı kültürden ziyade sözlü kültür 
birikimi daha yoğunlaşmıştır. Bu sözlü kültür içerisinde yer alan dengbêjlik de Kürt 
coğrafyasında önemli bir yere sahiptir. Yüzyıllardır Kürt coğrafyasında yaşanan aşk, ayrılık, 
özlem, savaş, göç, ekonomik ya da sosyolojik olaylar dengbêjler vasıtasıyla aktarılmıştır. Kürt 
kültüründeki sözlü kültür icracıları olan dengbêjler henüz yazıya geçilmemiş binlerce destanı, 
hikâyeyi, sosyo-ekonomik durumları, yazılmamış tarihlerini ve folklorü günümüze kadar 
kılamlaştırarak aktarmışlardır. Bu çalışmanın amacı dengbêjlik geleneğinde önemli bir yere 
sahip olan dengbêj Meryem Xan ve kılamlarının içeriğinde var olan temaları ele almaktır. Bu 
sayede bölgede yaşanmış olaylara dair bilgiler ele edinilerek bölge coğrafyası hakkında 
değerlendirilme olanağı elde edilmiştir. Araştırmada Meryem Xanʼın yaşadığı sıkıntılı 
süreçlerle birlikte kılamlarında da benzer zorluklar gözlemlenmiştir. Meryem Xan, yaşadığı 
coğrafya da var olan sıkıntıları dile getirirken aynı zamanda bunu ustalıkla kılamlarında 
işlemiş ve güçlü benzetmelerde bulunmuştur. Kürt kadın dengbêjliğinde önemli bir yere sahip 
olan Meryem Xanʼın kılamlarında sevda, özlem gibi imgelere, yaşadığı bölgeye ait coğrafik 
unsurlara rastlamak mümkündür. 

Anahtar Kelime: Meryem Xan, dengbêjlik, sözlü kültür 
 
Abstract 
The Kurdish society, which lives in Mesopotamian lands, has concentrated more on oral 

culture than written culture due to the reasons given by the geography on which they live. 
Dengbêjlik, which takes place in this oral culture, has an important place in the Kurdish 
geography. Love, separation, longing, war, migration, economic or sociological events in the 
Kurdish geography for centuries are conveyed through balances.  

Dengbêj, who are verbal culture performers in Kurdish culture, have conveyed 
thousands of epics, stories, socio-economic situations, unwritten histories and folklore to the 
present day. The aim of this study is to examine the themes that exist in the content of 
dengbêj Meryem Xan and her kalams, which have an important place in the tradition of 
dengbêjlik. In this way, information on the events in the region has been handled and the 
opportunity to be evaluated about the region's geography has been obtained. Along with the 
troublesome processes experienced by Meryem Xan, similar difficulties were observed in her 
studies. Meryem Xan, while expressing the troubles in the geography she lived, also skillfully 
handled this and made powerful comparisons. It is possible to come across images such as 
love and longing, and geographical elements of the region in which they live, in the guilds of 
Meryem Xan, which has an important place in Kurdish women's equilibrium. 

Keyword: Meryem Xan, dengbêjlik, oral culture 
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NAHÇIVAN VE ANADOLU HALI VE KİLİM MOTİFLERİ ÜZERİNE 

 

Sara  HACIYEVA 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

**Muhammed KESKİN 

Siirt Üniversitesi 

https://orcid.org/0000-0002-9766-844X 

 

Özet 

Makalede Nahçıvan ve Anadolu bölgesinde halıçılık sanatının izlerinden behs olunmuş 

ve kayd edilmişdir ki, Azerbaycan halıçılık sanatının formalaşmasında Nahçıvan 

halçaçılarının da mühüm rolu ve yeri olmuşdur. Orta esrler dövründe Nahçıvanda halıçılık 

mektebinin olması bu bölgede tohunan neinki halçalarla, hemçinin memarlık eserleri üzerinde 

daşlardan hekk olunan nahışlarla da tesdikini tapır. Bu ise gösterir ki, Azerbaycan, o 

cümleden de Yahın Şerk memarlığına tesir eden Nahçıvan senetkarları nahışsalma 

yaradıcılığnda böyük nailiyyetler kazanmışlar. Bu nailiyyetlerin kökünde  ise diger senet 

saheleri ile yanaşı halçaçılıkve mimarlık senetinin gelişmesi mühüm rol oynamışdır. 

Açar sözler: Nahçıvan, halçaçılık, mimarlık, tesvir, resm, medeniyyet  
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GIDA AMBALAJ TASARIMINDA OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN TERCİHLERİNİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi  Zeynep Eda BÜRGE 

T.C. Maltepe Üniversitesi 
 Orcid:0000-0002-3707-1115 

Özet 
Bu araştırmanın temel amacı; ambalaj tasarımına ve markaya ilişkin olarak okul öncesi 

çocukların kendileri ile özdeşleştirdikleri, çizgi film karakterlerini içeren veya bu karakterlere 
renk ve şekil yönünden benzeyen yaratıcı tasarımlarla doğrudan bağlantı kurmaya 
yöneldiklerini belirlemeye çalışmaktır. Okul öncesi dönem; çocuklarda görsel algılama 
becerilerinin geliştiği ve ambalaj tercihlerinde daha çok içsel dürtüleri ile hareket ederek 
seçim yaptıkları bir dönemdir. Araştırma; literatür taraması yöntemiyle öncelikle ambalaj 
tasarımı kavramının çerçevesini çizerek kavrama ait unsurları ortaya koyacaktır. İkinci olarak 
ise bu kavram doğrultusunda 3-6 yaş grubu çocuklar tarafından fark edilebilir ve tercih edilir 
bir yaratıcı tasarıma sahip markalara bağlılığının öneminden bahsedecektir. Ambalajda; 
kullanılan renk, form, yazı karakterleri, fotoğraf ve illüstratif öğeler çocukların bilinçaltında 
ve alışkanlıklarının oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Hızla gelişen teknoloji ile birlikte 
televizyon ve internet gibi iletişim araçları, çocukların tüketim tercihlerini yönlendirmektedir. 
Hedef kitlesi çocuklara yönelik oyuncak ve gıda ürünlerinin ambalaj tasarımlarında, tasarım, 
renk ve içerik açısından farklı özellikler taşımaktadırlar. Ambalaj tasarımı sürecinde, tasarım 
ilkeleri çocukların algılama düzeylerine bağlı olarak belirlenmelidir. Görsel algılama 
yatkınlığı gelişmiş olan çocuklar; nesneleri, biçimleri ve renkleri algılarken öncelikle bir 
bütün halinde görsel olarak algılamaktadırlar. Çocuklara yönelik ambalajlarda yapısal tasarım 
farklılıkları dikkat çekmektedir. Ürünün boyutu, formu ve açılma biçimi farklılık 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ambalaj, Ambalaj Tasarımı, Okulöncesi Dönem Çocukları, 
Görsel Algı, Grafik Tasarım. 

 
INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING PRE-SCHOOL CHILDREN'S 

PREFERENCES IN FOOD PACKAGING DESIGN 
Abstract 
The main purpose of this research is to determine that preschool children identify with 

themselves in relation to packaging design and brand, they tend to directly connect with 
creative designs that contain cartoon characters or that are similar in color and shape to these 
characters. Preschool period is a period in which the visual perception skills of children 
develop and they choose product by acting with their inner impulses to their packaging 
preferences. Research; with the literature review method, first of all, by drawing the concept 
of packaging design, it will reveal the elements of the concept. Secondly, in line with this 
concept, it will mention the importance of loyalty to brands with a creative design that can be 
noticed and preferred by children aged 3-6. Packaging; the colors, forms, fonts, photographs 
and illustrative elements used have an important effect on the subconsciousness and habits of 
children. Along with the developing technology, communication tools such as television and 
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the internet direct children's consumption preferences. The target audience has different 
features in terms of design, color and content in the packaging designs of toys and food 
products for children. In the packaging design process, design principles should be 
determined depending on the perception levels of children. Children with visual perception 
tendency; While perceiving objects, shapes and colors, they first perceive them visually. 
Structural design differences draw attention in packaging for children. The size, form and 
opening style of the product shows difference. 

Keywords: Packaging, Packaging Design, Preschool Children, Visual Perception, 
Graphic Design. 
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HOMEMADE (2020) KISA FİLM SEÇKİSİ PROJESİ: KARANTİNA 
ALTINDA KARANTİNA FİLMLERİ  

 
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Güçlü 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Orchid no: 0000-0001-7530-5456 

 
Özet 
İçinden geçtiğimiz Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan güvenlik önlemleri 

kapsamında dünya çapında neredeyse eş zamanlı karantina süreçleri yaşandı. Bu 
süreçte pek çok alanda yaşanan zorunlu değişim ve dönüşümler sinema sektörünü ve 
film yapım, gösterim ve izleme koşullarını da hiç şüphesiz etkiledi. Sinema 
salonlarının gösterimlere ara vermesi, setlerin durması, pek çok filmin ve film 
arşivinin internet üzerinden erişime açılması, festivallerin online olarak yapılması gibi 
gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerden en çarpıcılarından biri de dünyaca ünlü 
yönetmenlerin, kendileri de karantinada altındayken çektikleri, dünyanın farklı 
şehirlerinden karantina sürecini konu alan kısa filmlerle Homemade (Ev Yapımı) 
projesinde bir araya gelmesiydi. On yedi kısa filmden oluşan proje, dünya tarihindeki 
bu oldukça önemli dönemin paylaşılan deneyimlerini bireysel hikayeler üzerinden 
ortaya koyma amacını taşımaktadır.    

Bu bildiride, söz konusu projedeki kısa filmlerin ortaya koydukları karantina 
temsilleri incelenecektir. Öncelikle, filmlerin karantina sürecini nasıl temsil ettikleri, 
nelere odaklandıkları, hangi temaları öne çıkardıkları, neleri görünmez kıldıkları ve 
aşina olduğumuz salgın filmlerinin kod ve konvansiyonlarından nasıl farklılaştıkları 
tartışılacaktır. Bunun yanında, filmlerin karantina altında çekilmesinin yarattığı 
zorunlu ve özgün koşullar, bunların belirleyiciliği, film diline ve içeriğine etkisi de ele 
alınacaktır. Böylelikle, söz konusu projenin ürettiği Covid-19 pandemisi karantina 
tahayyüllünün nelerden mürekkep olduğu ve nasıl inşa edildiği ortaya konarak, 
karantinaya dair üretilen sinematik bellek tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sinema, Temsil, Karantina, Salgın, Covid-19 
 

HOMEMADE (2020) SHORT FILM COMPILATION PROJECT: QUARANTINE 
FILMS UNDER QUARANTINE 

Abstract 
As part of the safety mesures that were taken due to the present Covid-19 

pandemic, global quarantine lockdowns were introduced. Unavoidable changes and 
transformations that have been experienced in various fields certainly effected cinema 
industry and film production, exhibition and viewing conditions. Film theatres were 
closed, film shoots were halted, many films and film archives provided online access, 
festivals were held online. One of the most striking of these emerging developments 
was Homemade short film compilation project, which brought worldwide known 
directors together around seventeen short films shot under quarantine conditions. 
Drawing upon individiual storylines from different cities in the World, directors tell 
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lockdown process. The project aims at presenting the shared experineces of this 
crucial moment in World history. 

In this paper, the collection’s representation of quarantine will be analysed. 
First, following questions will be raised and discussed: How do these films represent 
quarantine lockdowns and conditions? What do they focus on? Which themes do they 
prioritize while overlooking others? How do they differ from the familiar codes and 
conventions of “pandemic films”? Besides, the forced and distinctive shooting 
conditions and their effect on the style and content will be addressed. Thus, the 
cinematic memory and imagination of quarantine which was produced by this project 
will be revealed.  

Keywords: Cinema, Representation, Quarantine, Pandemic, Covid-19 
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MARDİN’DE BEZEMELİ KADIN MEZAR TAŞLARINDAN BAZI ÖRNEKLER 
SOME EXAMPLES OF WOMEN'S GRAVE STONE IN MARDIN 

 
Öğr. Gör. Ahmet BODAKÇİ 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

https://orcid.org/0000-0001-9188-0426 
 
Özet 
Ölüm, bütün canlıları bekleyen mutlak bir sondur. İnsanlık tarihi boyunca ölüm ve ölüm 

sonrası yaşama dair farklı inançlar hep olmuştur. Ölümden sonraki yaşama dair düşünceler 
ölü gömme adetlerinin ve mezar kültürünün doğmasına neden olmuştur. Ölünün içine 
konulduğu mezarlara farklı anlamlar yüklenmiştir, içlerine ölenin ölümden sonraki yaşam için 
işine yaranacağı düşünülen araç ve gereçler konulmuştur. Türkler tarihsel süreç içinde kabul 
ettikleri farklı inanç sistemlerine uygun olarak mezar taşı kültürü geliştirmişlerdir. Bu mezar 
taşlarına kendi kültürel damgalarını taşıyan önemli unsurlar eklemişlerdir. Orta Asya mezar 
taşı kültürüne oranla Türkler, Anadolu’daki yerel unsurlarla olan etkileşim sonucu gerek türbe 
mimarisinde gerekse mezar taşlarında eşsiz güzellikte eserler meydana getirmişlerdir. 
Türklerin Anadolu’daki kadın ve erkek mezar taşı örnekleri; şahideli, sandukalı ve pehle taşlı 
özellikler sergilemektedir. Mimarileri açıdan; değişik hat örnekleri, üzerlerindeki bitkisel ve 
geometrik süslemeleri, ölüm tarihleri ve taşıdıkları ikonografik manalar ile birer tarihi belge 
olma özelliği taşımaktadırlar. Birçok kültüre ev sahipliği yapmış olan Mardin, köklü 
geçmişine rağmen geçirdiği birçok istila ve yıkımlar neticesinde mezar taşı kültürüne dair 
veriler yok denecek kadar azdır. Bölgesel özelliklerle şekillenen Mardin’deki kadın ve erkek 
mezar taşları, sarı kalker taşı ve kum taşı malzemeden yapılmışlardır. Üzerlerindeki bitkisel, 
geometrik ve figürlü süslemelerle Osmanlı başkent üslubunun yaygın görüldüğü İstanbul 
başta olmak üzere Anadolu’da birçok merkezde ki örneklerden farklılık gösterdikleri 
görülmüştür. Çalışmamızda ele aldığımız örnekler Mardin’nin en eski mezarlık alanlarından 
biri olan Muhammed Dırar (Zırar) mezarlığında yer alan beş adet kadın mezar taşından 
oluşmaktadır. Mezar taşlarından üç tanesi sandukalı, bir tanesi pehle taşlı bir tanesi de 
şahideli mezar taşı özelliğindedir. Mezar taşlarının üzerindeki kitabelerden yola çıkarak kime 
ait oldukları, ölüm tarihleri, sosyal konumları gibi özellikler tespit edilmiştir. Çalışmada 
incelenen mezar taşlarının taşıdıkları ikonografik ve üslupsal özelliklerin Sanat Tarihi 
açısından değerlendirilmeleri yapılmış, Mardin’e yakın yerlerdeki mezar taşı örnekleriyle 
kıyaslamaları yapılmıştır. 

Çalışma sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda kadın mezar taşlarındaki bitkisel, 
geometrik ve figürlü süslemelerin Siirt, Cizre, Savur ve Nusaybin gibi merkezlerdeki kadın 
mezar taşı örnekleriyle benzerlik gösterdikleri tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler; Mezar, Mezar Taşı, Süsleme, Figür, Mardin 
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DÜKKAN KOMŞULUĞU: ESNAFLARDA KOMŞULUK İLIŞKILERI ÜZERINE BIR 
DEĞERLENDIRME 

 
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Çağlak 

Necmettin Erbakan Üniversitesi   
Orcid: 0000-0002-6750-8621 

 
Özet 
Kent hayatının en önemli görünümlerinden biri komşuluktur.  Komşuluk  birbirine 

yakın olan bir mekanda var olmayı niteleyen ilişkiler ağıdır. Komşuluk denilince genellikle 
ilk akla gelen, evler arasındaki komşuluktur. Ancak komşuluk sadece ikamet edilen apartman, 
site gibi alanlarda geçen bir olgu değildir. Komşuluk ilişkisi evler arasında geçebileceği gibi 
iş yerleri, mahalleler, komşu şehirler ve hatta ülkeler arasında geçen bir ilişki ağıdır. Bu 
çalışmada da komşuluğun önemli görünümlerinden biri olan iş yeri komşuluğu ele 
alınmaktadır. Komşuluk ilk başta sınırlar itibari ile bir yakınlığı ifade etse de ilişkiler ağına 
yoğun bir göndermede bulunmaktadır.  Komşu en yakında olandır ve çok zaman insanların en 
yoğun ilişki kurduğu bir alandır. Komşuluk paylaşma, dayanışma, yardımlaşma, çevresel 
güvenlik, sosyalleşme hatta çatışma ekseninde geçen bir ilişki ağıdır.  

Bu çalışmada da komşuluğun önemli görünüm alanlarından biri alan esnaflar arasındaki 
komşuluk ilişkileri değerlendirilmektedir. Çalışmada Konya Bedesten çarşısında görüşme 
tekniği kullanılarak nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma evrenin Konya Bedesten çarşısı 
olarak seçilmesinin nedeni esnafların yakın mesafede bu çarşıda bulunması, eski ve yeni 
esnafların burada olması ve bu çarşının köklü bir geçmişe sahip olmasıdır. Çalışmanın amacı 
esnaflar arasındaki komşuluk ilişkilerini değerlendirerek, komşuların komşuluk ilişkilerinde 
bir değişim dönüşüm durumunu tespit etmektedir. Böylelikle yapılan çalışmada farklı 
sektörlerde yer alan 15 esnaf ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Esnaf komşuluğu komşuluk 
algısı ve duygusu, komşuluk ilişkileri, komşuluğun değişim ve dönüşümü başlıkları altında 
incelenmiştir.   

Araştırmadan elde edilen sonuçlarda, komşuluk ilişkilerinin paylaşma, dayanışma, 
yardımlaşma ekseninde hala devam ettiği görülmektedir. Ancak komşuluk ilişkilerinde ciddi 
oranda bir azalma olduğu da muhakkaktır. Özellikle yeni gelen kuşaklarla birlikte komşuluk 
algısının bir değişime uğradığı görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Komşuluk, Dükkan Komşuluğu, Sosyalleşme, Toplumsal Değişim 
 

NEIGHBORHOOD OF SHOP: AN EVALUATION ON NEIGHBORHOOD RELATIONS 
IN SHOPKEEPERS 

Abstract 
One of the most important aspects of urban life is neighborhood. Neighborhood is a 

network of relationships that qualifies to exist in a space close to each other. When it comes to 
neighborhood, the first thing that comes to mind is the neighborhood between the houses. 
However, the neighborhood is not a phenomenon that takes place only in areas such as 
residential buildings and sites. Neighborhood relationship can be passed between houses as 
well as a network of relationships between workplaces, neighborhoods, neighboring cities and 
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even countries. In this study, the neighborhood of the workplace, which is one of the 
important aspects of the neighborhood, is discussed. Although the neighborhood initially 
expresses a closeness in terms of borders, it makes an intense reference to the network of 
relations. The neighbor is the closest, and it is an area where people have the most intense 
relationships. Neighborhood sharing is a network of relationships that goes through solidarity, 
solidarity, environmental security, socialization and even conflict. 

In this study, neighborly relations among tradesmen who take an important view of the 
neighborhood are evaluated. In the study, a qualitative research was conducted using the 
interview technique in the Konya Bedesten bazaar. The reason why the research universe was 
chosen as Konya Bedesten market is that the tradesmen are located in this bazaar in close 
proximity, old and new trades are here and this bazaar has a long history. The purpose of the 
study is to evaluate the neighborly relations between the shopkeepers and determine the 
transformation situation in the neighbors' neighborly relations. Thus, in this study, interviews 
were made with 15 tradesmen from different sectors. Shopkeepers 'neighbors' perception and 
sense of neighborhood, neighborly relations, the change and transformation of neighborhood 
are examined. 

In the results obtained from the research, it is seen that neighborhood relations still 
continue in the axis of sharing and solidarity. However, it is certain that there is a serious 
decrease in neighborhood relations. Especially with the new generations, the perception of 
neighborhood is seen to change. 

Keywords: Neighborhood, Shop Neighborhood, Socialization, Social Change 
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BEYİN METASTAZI YAPMIŞ MEME KANSERİ OLGULARINDA DİFÜZYON 
AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLEME VE ADC ÖLÇÜMLERİ İLE HİSTOLOJİK ALT TİP 

ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? 
 

Uz. Dr. Şeyhmus KAVAK  
SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

ORCİD NO:0000-0002-5426-7478 

Doç. Dr. Nazan ÇİLEDAĞ GÖKBAYRAK2 
SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

 
Özet 
Bu çalışmada meme kanseri tanısı almış ve takipleri sırasında beyin metastazı gelişmiş 

olgularda metastazların difüzyon ağırlıklı görüntüleme özelliklerini ve görünen difüzyon 
katsayısı değerlerini inceleyerek ortaya koymak ve primer meme kanserinin histolojik tipine 
göre yaptığı metastazların farklılığını araştırmak amaçlandı. 

Mayıs 2008–Nisan 2011 tarihleri arasında Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji 
Eğitim ve Araştırma hastanesi radyoloji kliniğinde, öncesinde meme kanseri tanısı almış 57 
kadın olgu (46’sı invaziv duktal karsinom, 7’si invaziv lobüler karsinom, 2’si komedo 
karsinom ve 2’si papiller-kribriform karsinom) çalışmaya alındı. Olgular histolojik tiplerine 
göre invaziv duktal karsinom (n=46) tanısı bulunanlar 1.grup ve diğerleri (invaziv lobüler 
karsinom (n=7), komedo karsinom (n=2) ve papiller-kribriform karsinom (n=2)) 2.grup olarak 
kabul edildi. Lezyonlar primer meme kanseri kökenlerine göre iki gruba ayrıldı ve ADC 
değerleri istatistiksel analiz yöntemleriyle karşılaştırıldı. Yine lezyonların ADC değerleri ile 
DWI özellikleri arasındaki ilişki saptanmaya çalışıldı. 

Grupların kendi aralarında karşılaştırılmasında solid kesimler, kistik komponent ve 
normal beyin parankiminden yapılan ADC ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
saptanmadı (p=0.931, p=0.274, p=0.432). 

Çalışmamızda metastazların tamamında normal beyin parankimine göre daha yüksek 
ADC değerleri saptanmış olup bu sonuç literatürde yer alan çalışmalardaki sonucu destekler 
niteliktedir. Ancak meme karsinomunun histolojik tipine göre metastazlar arasında ADC 
değerleri açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır. Daha geniş olgu serileriyle yapılacak 
benzer çalışmalar daha net ve ayrıntılı verilerin elde edilmesine olanak sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Meme karsinomu, difüzyon ağırlıklı görüntüleme, görünür 
difüzyon katsayısı 

 
IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN DIFFUSION-WEIGHTED IMAGING AND 
ADC MEASURES AND HISTOLOGICAL SUB-TYPE IN BREAST CANCER WITH 

BRAIN METASTASIS? 
Abstract 
In this study, we aimed at finding out the diffusion weighted imaging (DWI) 

characteristics and the appearing diffusion coefficient values of metastases in cases diagnosed 
with breast cancer and developed brain metastasis during follow-up periods and searched out 
the difference of metastasis occurred by histological type of primary breast cancer.  
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Between May 2008 - April 2011, 57 female patients who had been previously diagnosed 
with breast cancer in the radiology clinic were included in the study. The cases were divided 
into two groups by their histological types: as invasive ductal carcinoma (n=46) and the others 
[(invasive lobular carcinoma (n=7), comedo carcinoma (n=2) and papillary-cribriform 
carcinoma (n=2)]. The lesions were divided into two groups by their origin of primary breast 
cancer, and their ADC values were compared by statistical analysis methods. Again, the 
relationship between ADC values and DWI characteristics of the lesions were tried to be 
determined. 

The statistical analyses showed that inter-group comparisons, no statistically significant 
difference was observed in ADC values measured from solid sections,  cystic components and 
normal brain parenchyma (p=0.931, p=0.274, p=0.432). 

In our study, ADC values were found to be higher in all metastases as compared to 
normal brain parenchyma, and this result supports the results of the studies in the literature. 
However, no significant difference was observed in ADC values among metastasis by 
histological type of the breast cancer. Similar studies with expanded case series are required 
to obtain more clear and detailed data. 

Keywords: Breast carcinoma, diffusion weighted imaging, apparent diffusion 
coefficient 
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EFFECTIVENESS OF MEDICINE (RISPERIDONE) FOR TREATING 
AUTISM SPECTRUM DISORDER  

 
Misbah Waqar 

ABA therapist Army Special Education Academy Rawalpindi, Pakistan 
 Dr. Tanzila Nabeel  

Allama Iqbal Open University Islamabad, Pakistan 
 Saleha Bibi 

Army Special Education Academy Rawalpindi, Pakistan 
 

Abstract   
Risperidone, common name is resperidol the first drug approved for children with 

autism and the most widely used, improves some children’s behavior but can have severe 
side effects, suggests an informal analysis of the drug’s use. For this purpose present study 
was conducted to validate the effectiveness of Risperidone among special need children. 
Children who were taking Risperidone for the last 8 months were selected in the present 
study. Sample size of the present study was 6 children with the moderate level of autism 
spectrum disorder. All the confounding variables were taken into an account. Sample of the 
present study was taken from Army Special Education Academy, Rawalpindi. Parents of the 
special need children were interviewed about the effectiveness of Resperidone and they were 
instructed to tell in detail about the behaviour changes into their children during the course of 
Resperidone intake. Parents were made sure that data collected from them will be kept 
confidential and will be used for research purpose only. After compiling research data, 
researchers generated results. Results of the study suggested that Resperidone is a safe 
treatment option for managing behaviour of the special need children with autism spectrum 
disorder. Parents gave satisfactory remarks about the use of Resperidone for autism spectrum 
disorder. Some parents also revealed that Resperidone is also associated with some negative 
behaviours including aggression, impulsive eating, findings of our study also suggest that 
Resperidone does not respond to all children with ASD. The  study also highlighted that 
Resperidone has no side effects on cognitive development of young children. Parents also 
revealed that Resperidone has reduced hyperactivity and impulsivity among children. On the 
bases of the results it is concluded that Resperidone has more advantages than disadvantages 
for treating ASD among special need children. Although Resperidone is not the cure of ASD 
but it plays highly significant role in dealing with associated symptoms of Autism Spectrum 
Disorder. 

Keywords:  Resperidone; Special Need Children; Autism Spectrum Disorder.  
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Özet 
Primer hiperparatiroidizm, paratiroid bezlerinin bir veya birkaçının otonomi kazanarak 

kontrolsüz bir şekilde parathormon salgılamasıyla ortaya çıkan klinik tablodur. Çoğunlukla 
patolojiye soliter adenomların neden olması, preoperatif lokalizasyon yöntemleri ve 
intraoperatif parathormon analizinin kullanıma girmesi, cerrahları minimal invaziv paratiroid 
cerrahisine yönlendirmiştir. Intraoperatif parathormon ölçümü paratiroid cerrahisinin 
başarısını intraoperatif olarak gösteren bir yöntemdir. Yöntemin başarısı, doğru örnekleme 
zamanı ve cerrahın yorumlama kriterlerine bağlıdır. Kliniğimizde Miami kriterlerini esas 
almaktayız. Bu çalışmada primer hiperparatiroidi hastalarında, intraoperatif parathormon 
ölçümünün etkinliğini, hastaların preoperatif görüntüleme bulgularıyla beraber 
değerlendirilmiştir.  

2007-2012 yılları arasında tanı almış ve aynı cerrahi ekip tarafından ilk kez opere 
edilmiş toplam 119 primer hiperparatiroidizm hastasının hastane kayıtları retrospektif olarak 
incelendi. Nüks/persistan hastalık nedeni ile opere edilenler ve operasyon esnasında 
intraoperatif parathormon analizi yapılmayan olgular çalışmadan çıkarıldı. Bu olgular 
dışlandıktan sonra çalışmanın amacına uygun geriye 66 hasta kaldı. İntraoperatif parathormon 
analizinde Miami kriterleri esas alındı. 

Çalışmadaki 59’u (%89,39) kadın 66 hastanın ortalama yaşı, 58,27 olarak hesaplandı. 
Hastaların 64’ünde (%96,96) intraoperatif parathormon analizi esnasında bazal değerin 
%50’sinin altına düşüş ve normal serum kalsiyum seviyeleri elde edildi. Testin doğruluk oranı 
%98,48 olarak hesaplandı. Çalışmadaki 59 (%89,39) hastaya preoperatif MİBİ sintigrafisi, 65 
(%98,48) hastaya preoperatif ultrason yapıldı. Tc-99m Sestamibi (MİBİ) sintigrafisi ile 51 
(%86,4) hastada; ultrason ile 57 (%87,69) hastada adenom tespit edildi.  
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Parathormonun yalnızca paratiroid bezinden salgılanması ve kısa ölçüm zamanı 
sayesinde cerrahi başarının operasyon esnasında değerlendirebilmesi bakımından intraoperatif 
parathormon analizi, paratiroid cerrahisinde kullanışlı bir yöntemdir. Sonuç olarak 
intraoperatif parathormon ölçümü, görüntüleme negatif veya şüpheli olgularda, yapılan 
cerrahi girişimin yeterliliğini göstermek için başvurulan ve cerrahi başarıyı arttıran bir 
intraoperatif yardımcıdır.  

Anahtar Kelimeler: intraoperatif, parathormon, primer, hiperparatiroidi 
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Özet 
 Biliyer sistem görüntülemede Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERKP) 

güvenilir bir yöntemdir. Ancak invaziv olup komplikasyon riski taşır. Bu çalışmanın amacı 
ERKP sonuçlarını altın standart kabul ederek noninvaziv yöntem olan Manyetik Rezonans 
Kolanjiyopankreatografinin (MRKP) koledok taşı ve tümörlerinin tanısında yerinin 
araştırılmasıdır.   

Ekim 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında hastanemiz radyoloji anabilim dalında MRKP 
çekilen 200 hasta görüntüsü retrospektif incelendi. MRKP’ de koledok obstrüksiyonu olan ve 
sonrasında 7 gün içerisinde ERKP uygulanan 29 hasta (9K, 20E) çalışmaya alındı. Hastaların 
klinik ve ERKP sonuçlarını bilmeksizin, MRKP görüntüleri değerlendirilip taş veya malignite 
bakıldı. Koledok çapları, varsa taşın kısa aksı ölçüldü, koledokta kitle varsa not edildi. ERKP 
sonuçları altın standart kabul edildi. Tüm hastalardan imzalı bilgilendirilmiş gönüllü onam 
formu alındı.  

Hastalar 20-89 yaş arasında (ort:60,3) olup 16 hasta 60 yaş üstüdür. MRKP’ de koledok 
çapları 9-15 mm arasında ölçülmüş olup ortalama 11.7 mm’ dir. Taş kısa aksları 3-6 mm 
arasında olup ortalama 3.8 mm ölçüldü.  

ERKP’ de 17 hastada koledok taşı varken MRKP 14’ ünü görmüştür. Doğruluk oranı 
%82 olup anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0.211). 3 hastada MRKP’ de sadece koledok 
dilate izlenirken ERKP’ de alt uçta milimetrik taş tespit edilmiştir. MRKP alt uç milimetrik 
taşları tespit edememiştir. 

ERKP’ de koledok tümörü belirlenen 8 hastanın 6’ sı MRKP’ de görülmüştür. Doğruluk 
oranı %75 olup anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0.517). MRKP’ de tanı konulamayan 2 
hastadan birinde alt uçta taş, diğerinde benign striktür çıkmıştır.  

60 yaş altı ve üstü hastalar arasında da MRKP’ nin taş ve malignite tanısı koymasında 
anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0.09). 

Biliyer obstruksiyonda ERKP altın standart tetkik kabul edilmektedir. ERKP %9 
komplikasyon, %0.7-0.9 mortalite oranlarına sahip olup hasta için invaziv ve rahatsız edici bir 
işlemdir. MRKP kesitsel görüntüleme tekniklerinin avantajlarını birarada kullanarak iyonizan 
radyasyon kullanmadan 3B görüntü sağlayan noninvaziv, nispeten ucuz ve başarısı operatöre 
bağlı olmayan yöntemdir. Taş veya tümör tanısında iki tetkik arasında anlamlı farklılık 
saptanmamıştır. 

Son 20 yılda teknolojik gelişmelerle sağlanan yüksek kalitede görüntüler sayesinde 
MRKP biliyer sistem hastalıklarının tespitinde güvenilir şekilde tercih edilen noninvaziv 
yöntemdir.  

Anahtar Kelimeler: MRKP, ERKP, koledok, taş, koledok tümörü 



4. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ        
7-8 Ağustos 2020, MARDİN 

 

 

59 www.artuklukongresi.org                              Kongre Özet Kitabı 

 

İNSAN EMEĞİNİ TÜKETEN BİR SİSTEM: KOLHOZ 
 

Dinçer ÖZTÜRK 
Iğdır Üniversitesi 

ORCID ID: 0000-0003-0028-7841 
 
Özet 
Elveda Gülsarı Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un 1962-1963 yılları arasında kaleme 

aldığı roman Rusça yazılmış romanda Josef Stalin yönetimine karşı eleştirel bir dil 
kullanılmıştır. Başkişi Tanabay’dır, Gülsarı ise cinsi bir attır. İkili ekseninde kolhoz üretim 
sistemindeki çöküş ile Ekim Devrimi sonrasındaki heyecan kaybı ve yozlaşmaya dikkat 
çekilir. 

Ele aldığımız bu incelemede Kırgız edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan 
Cengiz Aytmatov’ un ünlü eserlerinden olan Elveda Gülsarı romanı üzerinde duracağız. 
Romanı metin halkaları, vaka birimleri doğrultusunda kahramanlar, sistem, emek ve emekçi 
kavramlarını değerlendireceğiz. Bunu yaparken de Marx’ın yabancılaşma hakkındaki 
görüşlerini romandan kesitlerle gözler önüne sereceğiz. Romanı emek, sistem, Tanabay ve 
yabancılaşma ekseninde değerlendireceğiz. Eseri incelerken yazarın hayatındaki izleri 
eserlerinde bulmaya çalışıp yazar ve romanı bütün olarak ele alıp aynı doğrultuda 
değerlendireceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Kırgız edebiyatı, Cengiz Aytmatov, Tanabay, sistem, emek, 
yabancılaşma. 
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Abstract 
The purpose of the current study was to investigate the impact of sleep duration and its 

quality on the wellbeing during COVID-19. Sample of the study consisted of 4 participants 
and was collected through purposive sampling technique. Researchers developed a structured 
questionnaire for assessing the impact of sleep and its duration on the welling of individuals 
during COVID-19 with the help of experts. Participants of the study were individually 
approached. Before the conduction of study, inclusion and exclusion criteria was established. 
Participants were sure the confidientlity of their information. Researchers made sure all the 
ethical consideration of the study. Data was analyzed qualitatively using thematic analysis 
technique. Results of our study found that COVID-19 has not affected sleep duration of 
participants of the study. Participants revealed that as their sleep duration is the same as use 
to be before COVID-19 so they are safe from sleep deprivation consequences including 
physical, psychological and emotional. When participants were asked about their views on 
the impact of sleep on overall wellbeing they reported that sleep has huge impact on the 
overall wellbeing of an individual. Their responses showed that they had good understanding 
about the impact of sleep on overall wellbeing of individuals. Furthermore, our participants 
revealed that lack of sleep has negative effects on the physical and mental health of 
individuals. Not only physical and mental health is affected by sleep deprivation rather it has 
negative effects on the other dimensions of individual life including occupational life and 
work productivity accordingly. Although there are many research studies which suggest that 
COVID-19 has negative impact on sleep quality and duration but our study has opposite 
effects. Actually we participants were having same duration and quality of sleep as they use 
to before COVID-19 so their mental and physical functioning was intact. Next level studies 
can be done on insonmic patients where the sole cause of sleep deprivation is COVID-19 
stress or sampling technique should be randomized to get unbiased results. 

Keywords: Sleep; COVID-19; Impact. 
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ÇOCUKLARDA COVID-19 VE KAWASAKİ HASTALIĞI 
 

Özlem Yoldaş 
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https://orcid.org/0000-0002-0219-6700 
 
Özet 
Yeni tip koronavirüs-şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2)’nin 

etkeni olduğu, koronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) ilk olarak Aralık 2019'da ortaya 
çıkmış ve kısa zamanda bir pandemiye dönüşmüştür. 19 Temmuz itibariyle 14,2 milyondan 
fazla insana COVID-19 teşhisi konmuş ve 600.000’den fazla kişi hayatını kaybetmiştir. 

Koronavirüs hastalığı-19 (Covid-19) pandemisinin erken dönemlerinde en önem verilen 
konu, enfeksiyondan korunmak için alınması gereken tedbirler ve daha savunmasız olan 
yaşlıların, özellikle ciddi kronik rahatsızlıkları olan yaşlıların enfeksiyondan korunmasıydı. 
Çocukların hafif semptomlarla hastalığı geçirip, çabucak toparlandığı ve  dolayısıyla güvende 
olduğu düşünülüyordu. Fakat, zamanla Covid-19’un sıklıkla görüldüğü bölgelerde çocuklarda 
Kawasaki hastalığının (KH) görülme sıklığının artması, her iki hastalığın birbiri ile ilişkili 
olabileceğini düşündürmektedir. 

KH, Japon çocuk hastalıkları uzmanı olan Tomisakü Kawasaki tarafından 1967’de  
tanımlanmıştır. İlk olarak, ateş, deri döküntüleri, konjüktivit (gözlerde kanlanma), enantem 
(boğaz ve ağız mukozasında kızarıklık), ellerde ve ayaklarda şişme, büyümüş lenf nodlarıyla 
gelen bir çocukta ‘mükokutenoz lenf nodu sendromu’ olarak tanınmıştır. Birkaç yıl sonra 
koroner arter anerizması (kalp damarlarının genişlemesi ) gibi komplikasyonları bildirilmiştir. 
Hastaların %80’i 5 yaşın altındadır. Kawasaki hastalığının nedenleri açıklanamamıştır, ancak 
enfeksiyöz kökenli olmasından kuşkulanılmaktadır. Belirli genetik yatkınlığı olan bireylerde 
aşırı duyarlılık ya da büyük olasılıkla bir mikroorganizma tarafından (virus ya da bakteri) 
tetiklenen bozulmuş immün yanıt, kan damarlarının iltihaplanmasına ve hasarına yol açan bir 
süreci başlatabilir.  

Esper ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 11 Kawasaki hastası çocuğun 8’inde 
Koronavirus pozitif olarak saptanmıştır. Ayrıca, klasik Kawasaki hastalığı belirtileri gösteren,  
ateş ve minimal solunum semptomlarıyla birlikte yapılan testte Covid-19 pozitif tanısı alan  6 
aylık bir bebek hasta vakası bildirilmiştir. 27 Nisan-7 Mayıs 2020 arasında Paris’te bir 
üniversite hastanesinin çocuk hastalıkları bölümüne başvuran ve Kawasaki hastalığı tanısı 
konulan  17 çocuk hastanın 14’ünde (%82) SARS-COV-2 IgG antikorları tespit edilmiştir. 
2018-2019 yılları arasında ayda ortalama 2 Kawasaki hastasına karşılık, Covid-19 
pandemisinin yaşandığı bu günlerde 11 gün içinde 17  KH tanısı konmuş çocuk hastanın 
tespit edilmiştir.  

Bu çalışmada, KH ve Covid-19 enfeksiyonu arasında ilişki olduğunu ileri süren 
çalışmalar taranarak, istatistiki deliller ortaya konmuştur. KH damar iltihabına neden olup ve 
kalbe kan akışını engellediği için zamanında tanı konularak, zamanında tedaviye başlanması 
büyük önem taşır; Aksi takdirde, koroner arter anevrizmalarına sebep olabilmektedir. KH’da 
görülen nadir enflamatuar durum, koronavirus enfeksiyonu geçiren çocuklarda gelişen olası 
bir komplikasyon olabilir ve KH olan çocukların Covid-19 testlerinin yapılması büyük önem 
arzeder. Hastane kaynaklı enfekte olma korkusu taşıyan ve bu yüzden evde kalmayı tercih 
eden ebeveynlerin bu durumu da göz ardı etmemesi gerekir.  
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COVID-19 VE KAN GRUPLARI İLİŞKİSİ 
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Özet 
Klinik çalışmalar COVID-19 enfeksiyonunda ileri yaş, cinsiyet, obezite, diyabet, 

yüksek tansiyon, kalp ve akciğere ilişkin kronik hastalıkların enfeksiyon riskini arttırıcı 
faktörler olduğunu göstermiştir. Öte yandan, farklı kan gruplarının enfeksiyona yakalanma, 
enfeksiyonun seyrini değiştirme, klinik belirtileri etkileme gibi bir rolünün olup olmadığı hala 
bir araştırma konusudur. 

Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde, 10 Mart 2020 ile 5 Mayıs 2020 tarihleri 
arasında nazofaringeal örnekler üzerinden PZR moleküler testi ile pozitiflikleri tespit edilmiş 
186 hasta üzerinde yapılan retrospektif bir çalışmada kan grupları, yaş, cins, eşlik eden kronik 
hastalıklar, hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübasyon ihtiyacı, ölüm oranı gibi parametreler 
gözönüne alınmıştır. Çalışma sonucunda, kan gruplarının ve Rh faktörünün klinik belirtiler 
üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı belirtilirken, kontrol grupları ile karşılaştırılan kan 
grupları arasında COVID-19 enfeksiyonuna yakalanma oranı en yüksek A kan gruplu 
hastalarda görülürken (%57), yakalanma oranı en düşük grup olarak 0 kan grubundan hastalar 
belirlenmiştir (%24.8). B ve AB kan grubundan hastalarda ise bir farklılık 
gözlemlenmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 farklı hastaneden 1289 pozitif hasta 
testi üzerine yapılan retrospektif çalışmada  O kan grubundan olan hastalarda en düşük 
pozitiflik oranı tespit edilirken (%16.1), hastalığın şiddeti ile ABO kan grupları arasında 
herhangi bir ilişki gözlemlenmemiştir. Bu çalışmalardan daha farklı olarak,17 Haziran 
2020’de New England Journal of Medicine’de yayınlanan bir çalışmaya göre İtalya ve 
İspanya’da hastanede tedavi görmekte olan 1600’den fazla COVID-19 hastasının genomları,  
bu hastalık ile enfekte olmayan 2200 kişinin genomları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırılan 
genomların 2 farklı bölgesinde, çok büyük bir olasılıkla şiddetli COVID-19 semptomlarından 
sorumlu 2 gende farklılık tespit edilmiştir ve bu gen bölgelerinden birinin kişilerin kan 
grubunu tayin etmekten sorumlu gen olduğu bildirilmiştir. Sonuç olarak, A kan grubundan 
olan hastaların COVID-19’a yakalanmalarından sonra ciddi solunum yolu hastalıkları 
geliştirme riski  45% oranında daha fazla iken,  0 kan grubundan olan hastalarda görülme riski 
%35 daha az olarak saptanmıştır.  

   Hepatit B ve Norwalk viruslarının sebep olduğu hastalıklar ile hastaların kan grupları 
arasında bir bağlantı olduğu yapılan birçok çalışma ile gösterilmiştir. Ayrıca, SARS-CoV-1’in 
etken olduğu enfeksiyonlarda kan grupları ile enfeksiyon riski arasında bir ilişki olduğuna 
dair birkaç çalışma mevcuttur ve  0 kan grubunun bir şekilde SARS-CoV-1 etkenine karşı 
koruyucu rol oynadığı belirtilmiştir. Bu çalışmalarda, 0 kan grubunun negatif prediktif etkiye 
sahip olduğu ve ciddi akciğer hasarının görüldüğü hastaların kan gruplarının daha çok A kan 
grubundan olduğu gösterilmiştir. P. falciparum, H. pylori ve N. gonorrhoeae’nin sebep 
olduğu enfeksiyon veya hastalıkların dağılımı ve şiddeti  ile ABO kan gruplarının ilişkisini 
gösteren çalışmalar da yapılmıştır.    

 Bu çalışmanın amacı, COVID-19 hastalarının arasında kan grubu dağılımını ortaya 
koyarken, enfeksiyon riskinin ve hastalık sürecinde ortaya çıkan klinik belirtilerin hastaların 
kan grupları ile bir bağlantısı olup olmadığını ve ilişkinin olası nedenlerini araştırmaktır.   

Anahtar Kelimeler: Kan Grupları, COVID-19, SARS-COV-2, Genom. 

https://orcid.org/0000-0002-0219-6700


4. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ        
7-8 Ağustos 2020, MARDİN 

 

 

63 www.artuklukongresi.org                              Kongre Özet Kitabı 

 

MİDE VE DUODENUM PERFORASYONLARINDA UYGULANAN PRİMER 
RAFİ+OMENTOPLASTİ TEKNİĞİNİN POSTOPERATİF GEÇ DÖNEM 

ENDOSKOPİK KONTROLÜ (RETROSPEKTİF ÇALIŞMA) 
 

Uzm. Dr. Alpaslan Fedayi Çalta 
Bandırma Devlet Hastanesi 

ORCID İD:0000-0001-8372-0991 
Uzm. Dr. Erdem Sarı 

Bandırma Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Balıkesir 
ORCID İD:0000-0002-8307-267X 

Uzm. Dr. Abdullah Özdemir 
Bandırma Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Balıkesir 

ORCID İD:0000-0002-7587-9457 
 
Özet 
Duodenal ülser perforasyonlarının tedavi seçenekleri ile ilgili tartışmalar halen devam 

etmektedir. Komplike olmuş duodenal ülserlerde tedavi seçeneği sıklıkla cerrahi olmakla 
birlikte, spontan kapanan perfore duodenal ülserler için non-operatif tedavi yöntemleri de 
seçilebilir. Helicobacter pilorinin (HP) peptik ülser hastalığında major faktör olduğu 
unutulmamalıdır. Literatürdeki çalışmalarda perfore peptik ülserli hastalarda tekrarlayan 
ülserler HP infeksiyonuyla ilişkilendirilmiştir. Perforasyonu, omental yamayla basit kapama 
ve proton pompası inhibitörleriyle veya H2 reseptör antagonistleriyle tedavi birçok klinikte, 
basitliği, kısa operasyon süresi ve düşük morbidite oranı nedeni ile tercih edilmektedir.  

Çalışmada 2001 ve 2008 yılları arasında, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı’nda 242 olguya peptik ülser perforasyonu veya Üst GİS kanama tanısı 
konularak acil ameliyat edilerek tedavi edilen hastalar incelendi. Peptik ülser perforasyonu 
nedeni ile opere edilen hastaların tekrarlayan ülser semptomları ve bunların HP infeksiyonu 
ile bağlantısı araştırıldı. Postoperatif geç dönemde (postoperatif 2 ay sonra) kontrole gelen 
hastalarda endoskopik bulgular, postoperatif dönemde HP eradikasyonu yapılıp yapılmaması 
ve 202 (%83,5) hastada uyguladığımız primer rafi+omentoplasti yöntemi ile birlikte HP 
tedavisinin ülser iyileşmesi üzerine etkileri araştırmamızın ana konusunu oluşturmaktadır. 
Fakülte Etik Kurulu onayı alındı. Olgularımıza ait bilgiler hasta dosyalarının tetkiki, rutin 
poliklinik kontrolleri sırasında hastaların anamnezi ya da telefonla hastanın kendisi ile 
görüşülerek elde edilen bilgiler ve 38 hastanın gastroduodenoskopik kontrolü sonucu elde 
edilmiştir. Olguların yaş gruplarına, cinsiyete, mevsimlere ve aylara göre dağılımı yapıldı. 
Olguların radyolojik bulgularına göre dağılımında, ayakta çekilen direkt karın grafilerinde 
diyafram altı serbest hava ve karın BT ile serbest hava bulguları değerlendirilmiştir. 
Perforasyon alanının yerleşimine göre, uygulanan ameliyat yöntemine göre olgu dağılımı 
değerlendirilmiştir. Uygulanan yöntemler arasında primer tamir + omentoplasti tekniğinin 
post operatif dönemde kullanılan HP eradikasyon tedavisi ile birlikte ülser iyileşmesi üzerine 
etkileri araştırılmıştır. Postoperatif dönemde peptik ülser rekürrensinin değerlendirilmesinde 
modifiye Visick sınıflaması kullanılmıştır. Hastalara telefon ile ulaşılarak veya rutin 
poliklinik kontrolleri sırasında modifiye Visick sınıflamasındaki bilgilere göre şikayetleri 
sorulmuştur. Hastalara ameliyattan 2 ay sonra gastroduodenoskopi yapılmış olup, 
postoperatif dönemdeki ülser iyileşmesi değerlendirilmiş ve üreaz testi ile HP eradikasyon 
tedavisi değerlendirilmiştir. Ayrıca ameliyat yöntemleri ile endoskopi bulguları 
karşılaştırılmıştır. İstatistiksel değerlendirme, STATISTICA AXA 7.1 istatistik programı 
kullanılarak yapıldı. Niteliksel verilerde Pearson ki-kare testi, Fisher’s testi ve Kolmogorov 
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Smirnov iki örnek testi ve ilişki için Kendal’s Tau c kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler olarak 
sayı ve yüzde değerleri verildi. Tüm istatistikler için anlamlılık sınırı p<0,05 olarak seçildi. 

 Olguların yaş gruplarına göre dağılımında en yüksek insidans 64 (%26,4) olgu ile 
71yaş ve üzeri, en düşük insidans 10-20 yaş grubunda 10 (%4,1) olarak tespit edilmiştir. En 
küçük yaş 17, en büyük yaş 95, tüm olguların yaş ortalaması 53 yaş olarak tespit edilmiştir. 
Cinsiyete bağlı olgu dağlımı incelendiğinde erkek cinsiyetin daha çoğunlukta, 190 (%78,5) 
ve kadınların 52 (%21,5) olduğu gözlemlenmiştir. Mevsimlere göre olgu dağılımında en fazla 
perforasyon olgusu 69 (%28,3) hasta ile sonbaharda görülmektedir. En fazla perforasyon 
olgusu 29 (%12) hasta ile Ekim ayında saptanmıştır. Yıllara göre olgu dağılımında en çok 
2006 yılında 59 (%24,4) olgu saptanmıştır. Sadece karın ağrısı olan hastalar 120 (%49,6), 
karın ağrısına bulantı ve kusma şikayeti eşlik eden hastalar 90(%37.2), bulantı, kusma, 
iştahsızlık ve karın ağrısı olanlar 7 (%2.9), distansiyon ve karın ağrısı olanlar 9 (%3.7), 
hematemez, hematokezi ve karın ağrısı olanlar 16 (%6.6) olarak tespit edilmiştir. Ağrının 196 
(%81) hastada epigastriumda, 22 (%9,1) hastada generalize, 8 (%3,3) hastada sağ 
hipokondriumda, 16 (%6,6) hastada ağrı lokalizasyonu hakkında bilgi edinilememiştir. 
Hastaların 88’inde (%36,4) ülser anamnezi bulunmasına karşın 154 (%63,6) olguda ülser 
anamnezi olmamasına rağmen perforasyon gelişmiştir. Hastaların 39’u (%16,1) nonsteroid 
antiinflamatuar ilaç kullanmakta iken 203’ünün (%83,9) kullanmadığı tespit edilmiştir. 
Şikayetlerin başlangıcı ile acil servisimize müracat edinceye kadar geçen süreye göre olgu 
dağılımı incelendiğinde 137 (%56,6) hasta 6-12 saat içinde, 36 (14,9) hasta ise ilk 6 saat 
içinde hastaneye başvurmuştur. 37 (%15,3) hasta ise 24 saat geçtikten sonra hastanemize 
müracat etmiştir. Karın muayene bulgularına göre olguları sınıfladığımızda 33 (%13,6) 
hastada sadece hassasiyet, 24 (%9,9) hastada hassasiyet ve defans, 184 (%76) hastada ise 
hassasiyet, defans, rebaund saptanmış, 1 (%0,4) hastamızın şuuru kapalı olduğundan karın 
muayene bulgusu değerlendirilememiştir. Pnömoperitoneum olgularımızın 194’ünde (%80,2) 
ayakta direkt karın grafilerinde serbest hava saptandı, şüpheli olgularda nazogastrik sondadan 
mideye hava verilerek tanı kesinleştirildi. 15 (%6,2) hastada klinik bulgular perforasyon 
düşündürmesine rağmen direkt grafi ile tanı konulamayınca karın tomografisi çekildi ve 
serbest havanın varlığı saptandı. 33 (%13,6) olgunın 13 (%5,4)’ü peptik ülsere bağlı üst GİS 
kanaması içermektedir. Serbest hava saptanmayan hastaların klinik bulguları ile opere edildi. 
Olguların acil servise başvuru anında ölçülen lökosit değerlerine göre gruplandığında 
134’ünde (%55,4) lökosit değerinin 10000-20000 mm3 ve 41’inde (%16,9) 20000 mm3 
üzerinde olduğu görülmektedir. Hastalarımızın 205 (84,7) tanesi peptik ülser perforasyonu 
tanısı ile ameliyata alınmıştır. 18 (%7,4) hasta akut karın ön tanısı ile, 15 hasta ise peptik 
ülsere bağlı üst gastrointestinal sistem kanaması olması nedeni ile ameliyata alınmış ve 
çalışmaya dahil edilmiştir. 2 (%0,8) hasta ise akut apandisit tanısı ile ameliyata alınmış ancak 
eksplorasyonda karın içinde safralı mayi görülmesi üzerine göbek üstü median insizyonla 
perforasyon alanı tamir edilmiştir. Hastaların anamnezlerinden ve yapılan explorasyonda 
saptanan ülser karakterlerine göre olguların 154’ü (%63,6) akut ülser, 88’i (%36,4) ise kronik 
ülser olarak değerlendirilmiştir. Karının kirlilik derecesine göre olgu dağılımı incelendiğinde 
kirli olarak kabul ettiğimiz 174 (%71,9) hastada yapılan explorasyonda karın içinde yaygın 
mide ve duodenum içeriği, incebarsaklarda ödem ve psödomembranlar olduğu görüldü.  

Temiz olarak kabul ettiğimiz 63 (%26) olgunun 8 (%3,3)’i negatif explorasyon yapılan 
hastalar olup geri kalan hastalarda karın içerisinde sadece mide ve duodenum içeriğinin 
olduğu saptandı. 150 (%61,8) olguda perforasyon alanının prepilorik yerleşimli olduğu 
görülmektedir. Bulbusta saptanan perforasyon 58 (%24) olarak tespit edilmiştir. Diğer 
perforasyonların19 (%7,9)’u pilor, 3 (%1,2)’ü anastomoz hattı, 1 (%0,4)’i ösefagogastrik 
bileşke ve 3 (%1,2)’ü mide posteriorunda bulunmuştur. Perforasyonların 142’sinin (%57,8) 
5mm-10mm arası büyüklükte olduğu görülmüştür. 34 (%14) olguda 10mm’den büyük, 39 
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(%16,1) olguda 1mm-4mm arasında olduğu saptanmıştır. 27 (%11,1) hastanın ise 
dosyalarında perforasyon büyüklüğüne ilşkin bilgiye rastlanmamıştır. Olgularımızın 
123’ünde (%50,8) normal değerler arasında kan amilaz seviyeleri ölçülmüştür. 86’sında 
(%35,5) ise amilaz çalışılmamıştır. Primer tamir edilen olgular: 202 (%83,5) hastada Primer 
tamir ve omentoplasti yapıldı. 2 (%0,8) hasta ise akut apandisit tanısı ile ameliyata alınarak 
Mc Burney kesisi yapıldı, ancak eksplorasyonda karın içinde safralı mayi görülmesi üzerine 
göbek üstü median insizyonla Primer tamir+omentoplasti+appendektomi yapılmıştır. 1 
(%0,4) hastada perforasyon alanının büyük olması ve hastanın yaşlı, düşkün ve 
beslenmesinin bozuk olması nedeni ile Primer tamir+omentoplasti+Tüp jejunostomi 
uygulanmıştır. 1 (%0,4) hastada primer tamir+doku yapıştırıcı (siyanoakrilat), 1 (%0,4) 
hastada Graham usülü tamir, 1 hastada (%0,4) ise Özefagogastrik bileşkede ülser zemininden 
gelişen perforasyon alanı olan perforasyon görüldü ve ösefagus tamiri yapıldı. Primer 
tamir+omentoplasti tekniği uygulanan 202 (83,5) hastanın 8’ine (%3,3) 1-3 dren, 97’sine 
(%40,1) 4 dren (karaciğer altı, dalak, sağ douglos, sol douglos), 94’üne (%38,8) 5 dren 
(karaciğer üstü, karaciğer altı, dalak, sağ douglos, sol douglos), 3 (%1,2) hastaya ise 6 dren 
konulmuştur. 93 (%38,2) hastada herhangi bir komplikasyon gelişmemiştir. 76 (%31,4) 
hastada ise postoperatif dönemde atelektazi saptanmış olup postural drenaj ve solunum 
egzersizleri ile hastalar tedavi edilmişlerdir. 36 (%14,9) hastada pnömoni gelişmiş, 1 hasta 
pnömoniye sekonder solunum arresti sonucu ex olmuştur. 28 (%11,6) hastada 
kardiyopulmoner arrest gelişmiştir. 5 (%2,1) hastada fistül gelişmiş olup medikal tedavi ve 
hiperalimantasyon ile spontan olarak kapanmıştır. 1 (%0,4) hastada karın içi abse gelişmiş 
olup radyolojik olarak drene edilmiştir. 3 (%1,2) hastada sepsis nedeni ile uzun süreli geniş 
spektrumlu antibiyotik kullanılmıştır. Çalışmamızda 242 hastanın 202 sine primer tamir+ 
omentoplasti yapılmış olup hastaların 32’sine (%13,2) postoperatif 2 ay sonra, 6’sına(%2,5) 
preoperatif tanısal amaçlı endoskopi yapılmış ve 6’sında da bulber ülser bulunmuştur. 
Hastaların 3 (%1,2)’ünde antral gastrit ve iyileşmekte olan ülser, 16 (%6,6)’sında eritemli 
antral gastrit ve deforme bulbus, 3 (%1,2)’unda bulber ülserler, 7 (%2,9)’sinde iyileşmekte 
olan bulbit ve sütür materyali, 1 (%0,4)’inde apikal darlık, 2 (%0,8)’sinde normal endoskopik 
bulgular saptanmıştır.  

Helikobakter pilori, peptik ülser perforasyonu gelişiminde çok önemli bir rol 
oynamaktadır. Peptik ülser perforasyonunda primer rafi ve omentoplasti ameliyatının 
yapılması sonrasında üçlü eradikasyon tedavisi verilmeli ve iki ay sonra üst gastrointestinal 
sistem endoskopisi ile eradikasyonun başarısı ve ülserin son durumu değerlendirilmelidir. Bu 
takip sayesinde peptik ülserin ve komplikasyonlarının nüksünü önleyeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Peptik ülser perforasyonu, primer kapama, omentum, yama, 
endoskopi, Helikobakter pilori. 
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Özet 
Çalışmamızda, isot (Capsicumannuum L.) tozuna maruz kalan işçilerdeki solunum 

semptom sıklığını belirlemeyi, akciğer fonksiyonlarını değerlendirmeyi amaçladık. 
Çalışma grubu olarak fabrikanın harmanlama ve paketleme işlemi yapılan 

hangarlarında çalışan 46 (K:43, E:3) işçi alındı. Kontrol grubuolarak taşıma işi yapan ve isot 
tozuna maruz kalmayan 22 işçi (K:20, E:2) alındı. Her iki grupta sigara içenler (sırasıyla n= 3 
ve 2) ve içmeyenler (sırasıyla n= 43 ve 20) olarak ikiye ayrıldı. Hastaların üst ve alt solunum 
yolu semptomları sorgulanarak solunum fonksiyon testleri ölçüldü. 

Çalışma ve kontrol gruplarında akut solunum semptomlarının prevalansı 
karşılaştırıldığında sadece burun, boğaz ve gözde yanma, batma, sulanma ve akıntının, kronik 
semptomlarda ise öksürük ve nefes darlığının işe başladıktan sonra isot tozuna maruz kalan 
işçilerde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak önemli oranda arttığı saptanmıştır. İşçi ve 
kontrol gruplarının çalışma öncesi değerleri ile çalışmaya başladıktan 30 dakika ve sekiz saat 
sonra ölçülen solunum fonksiyon değerleri karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak 
anlamlı fark gözlenmemiştir. İsot işçilerinde çalışmaya başladıktan 30 dakika ve sekiz saat 
sonraki FEV1, FEV1/FVC and FEF25-75  değerlerinde, çalışma öncesine göre düşüş 
saptandı. Ancak kontrol grubunda solunum fonksiyonlarında anlamlı bir düşüş yoktu. 

İsot biberi tozu maruziyetinin erken dönem özellikle küçük hava yollarında daralmaya 
neden olabileceği ve isot maruziyetine bağlı olarak isot fabrikasında çalışan işçilerde 
solunum fonksiyon kaybı bulunduğu bunun da mesleksel solunum hastalıklarına yol 
açabileceği düşünüldü. 

Anahtar Kelimeler: Mesleksel akciğer hastalıkları, isot işçileri, solunum fonksiyon 
testleri. 
 

EVALUATION OF RESPIRATORY SYMPTOMS AND FUNCTIONS IN HOT 
PEPPERS WORKERS 

Abstract 
In this study we aimed to define the prevelance of respiratory symptoms and function 

tests in hot pepper workers.  
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46 person working in the factory warehouses in blending and packing process, (K: 43, E: 3) 
were included as the study group. 22 person not exposed to dust working in transfer section 
(K: 20, E: 2) were involved as a control group. Both groups were divided in two as smokers 
(n =3 and 2 respectively) and non-smokers (n = 43 and 20, respectively). Upper and lower 
respiratory tract symptoms of patients questioned and pulmonary function tests were done. 

The prevalence of acute and chronic respiratory symptoms was not different in two 
groups except for an acute burning sensation of eyenose-throat and a chronic cough. Also the 
comparison of the respiratory function tests between hot pepper workers and the controls 
were not different at pre-shiftand post shift 30th minute and 8th hour. When pre-shift and 
post-shift results were compared in hot pepper workers, statistically significant reductions of 
FEV1, FEV1/FVC and FEF25-75 were seen at the post shift values. However statistically 
significant reductions were not observed in controls. 

We conclude acute hot pepper dust exposure may cause bronchial obstruction 
particularly in small air ways. Besides it might lead to development of occupational 
respiratory disease by the reductions of PFT in hot pepper workers. 

Keywords: Occupational respiratory disease, hot peppers workers, lung function tests. 
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Özet 
Kadınların işgücüne katılımı, bireysel ve toplumsal kalkınmanın önemli araçlarından 

biri olmakla birlikte, ulusal ve küresel ölçekte oransal anlamda arzu edilen seviyelerin 
yakalanamadığı görülmektedir. Bu gerçeğin pek çok nedeni olmakla birlikte, kadını aile 
içerisinde “eş” ve “anne” olarak konumlandıran geleneksel bakış açısı ile ev işleri ve bakım 
(çocuk, hasta, engelli, yaşlı) gibi ailevi sorumlulukların, kadının işgücü piyasasına katılımın 
önündeki en büyük engeller olduğu bilinmektedir. 2018 yılında ülkemizde 12 milyon 485 bin 
kadının, ev işleri ve ailevi-kişisel nedenlerle işgücüne dâhil olamadıkları Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verileriyle tespit edilmiştir. Özellikle hamilelik ve doğum sürecinde çalışma 
hayatından kopan kadın çalışanların, doğum sonrasında, bakıma ihtiyacı olan küçük yaşta 
çocuklarını yetiştirme sorumluluklarından dolayı, çalışma hayatına geri dönmeleri ya uzun 
yıllar almakta ya da bu dönüş çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu durum, kadın 
çalışanların iş-aile yaşamı dengesini sağlamalarındaki güçlüğe işaret etmektedir. Bu noktada, 
kadınların çalışma hayatında kalmaları noktasında, “iş-aile yaşam dengesi uygulamaları” 
büyük önem arz etmektedir.  

İş-aile yaşam dengesini sağlamak için geliştirilen son düzenlemelerin, ülkemiz hukuk 
sistemine özellikle 2016 yılından itibaren hızla dâhil edildiği ve büyük oranda kadın 
çalışanları kapsamına aldığı görülmektedir. Hamilelik ve analık gibi özel koruma gerektiren 
durumları göz önünde bulundurularak hazırlanan ve “aile dostu iş hukuku düzenlemeleri” 
olarak adlandırılan bu uygulamalarla; kadın çalışanların bu özel durumlarında çalışma 
hayatından kopmamaları, iş-aile yaşam dengesini sağlamaları ve daha huzurlu bir şekilde 
üretime devam etmeleri amaçlanmaktadır. 2016 yılından itibaren yürürlükte olan, kamu ve 
özel sektörde çalışan sigortalı kadın çalışanların yararlandığı bu uygulamalar; doğum (analık) 
izni, süt izni, doğum izni sonrası ücretsiz izin, doğum izni sonrası kısmi (part-time) çalışma 
talep hakkı, yarım çalışma ödeneği hakkı, mazeret izni ve (belirli koşulları yerine getiren 
sürekli bakıma muhtaç çocuğu bulunan kadın çalışana sağlanan) emeklilik hakkıdır. Belirli 
sayıda kadın çalışana sahip işyerlerinde emzirme odası ve yurt açılması yükümlülüğü de bu 
düzenlemeler kapsamında ele alınabilmektedir. Ayrıca doğumla birlikte verilen doğum 
yardımı ve süt parasıyla, kadın çalışan ekonomik anlamda desteklenmektedir. Bu 
uygulamalara ek olarak çalışan annelerin, bebeklerinin/çocuklarının bakım sorumluluğunu 
üstlenen büyükannelere maaş verilmesi de pilot uygulama safhasındadır. Bu düzenlemelerle 
kadın çalışanların çalışma hayatında daha uzun süre ve daha etkin bir şekilde kalmaları 
amaçlanmaktadır.    

Bu çalışmada, öncelikle iş-aile yaşam dengesi kavramı ve ülkemizde kadın çalışanların 
bu konuda yaşadıkları zorluklardan bahsedilecektir. Ardından hamilelik ve analık gibi özel 
korunma gerektiren durumları göz önünde bulundurularak kadın çalışanların çalışma 
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şartlarına ilişkin ülkemiz hukuk sistemine dâhil edilen yeni düzenlemeler hakkında bilgi 
verilecektir. Son olarak bu düzenlemelerin ülkemiz kadınlarının çalışma hayatlarındaki etkisi, 
sosyolojik bir perspektifle değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Kadın çalışan, iş-aile yaşam dengesi, aile dostu iş hukuku 
düzenlemeleri, doğum ve analık izni. 

 
STRATEGIES ON PREVENTING WORKING MOTHERS' DISENGAGEMENT FROM 

EMPLOYMENT: CONTEMPORARY FAMILY-FRIENDLY LABOR LAW 
IMPLEMENTATIONS 

Abstract   
Although women’s participation in the workforce is one of the important tools of 

individual and social development, it is seen that the desired levels cannot be attained on a 
national and global scale. Although there are many reasons for this fact, it is known 
that family responsibilities such as housework and care (child, patient, disabled, elderly), and 
the traditional view that positions women as “spouse” and “mother” are the biggest obstacles 
to participation in the labor market. It has been determined by the data provided by Turkish 
Statistical Institute (TurkStat) that in 2018, 12 million 485 thousand women cannot participate 
in the workforce because of housework and familial-personal reasons in our country. 
Especially during pregnancy and delivery, because of their responsibilities towards raising 
their children who are in need of care and are too little, female employees who have lost their 
working life either take many years to return to work life after birth or this return is not 
possible most of the time. This situation points out the difficulty in ensuring the balance of 
work-family life of women employees. At this point, “work-family life balance practices” are 
of great importance for women to stay in working life. 

It is observed that the latest regulations developed to ensure work-family life balance 
have been rapidly incorporated into the legal system of our country, especially since 2016, 
and have been covering women employees by great proportion. With these applications, 
which are prepared considering the situations that require special protection such as 
pregnancy and maternity, and which are called “family-friendly labor law regulations”, it is 
aimed that women employees do not leave work life, maintain work-family life balance and 
continue production in a more peaceful manner. These practices, which have been in force 
since 2016, benefited by insured female employees working in the public and private 
sectors; delivery (maternity) leave, breast-feeding leave, unpaid leave after delivery leave, 
right to claim partial (part-time) work after maternity leave, short-time working allowance 
right, compassionate leave and pension right (in certain conditions and to the women 
employees who have children with constant needs). The obligation to create a breastfeeding 
room and build a dormitory in workplaces with a certain number of female employees can 
also be covered under these regulations. In addition, female employees are supported 
economically with the maternity benefit and milk grant provided after delivery. In addition to 
these practices, salaries for grandmothers who take care of the babies/children of working 
mothers are also in the pilot implementation phase. With these arrangements, it is aimed for 
women employees to stay in their working life longer and more effectively.   
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In this study, firstly, the concept of work-family life balance and the difficulties 
experienced by women employees in our country will be discussed. Then, considering the 
situations that require special protection such as pregnancy and maternity, information will be 
given about the new regulations included in our country’s legal system regarding the working 
conditions of women employees. Finally, the impact of these regulations on the working lives 
of our country’s women will be evaluated from a sociological perspective.               

Keywords: Female employee, work-family life balance, family-friendly labor law 
regulations, delivery and maternity leave. 
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Abstract  
There is a growing literature on the relationship between social capital and physical 

health. In this study, we examine the impact of social capital and physical health among adults 
in Turkey. For this purpose, we utilize cross-sectional national health surveys conducted by 
the Turkish Statistical Institute between 2008 and 2012. The study sample includes about 
57,000 individuals aged 15 or above. An individual-level social capital variable is social trust, 
which indicates how many close friends one has in case of serious problems. The physical 
health outcome variable is perceived physical health. Individual-level covariates are age, 
gender, household size, urban, marital status, employment status, and education level. We 
also control for survey year fixed effects and 26 statistical area regions. We implement a 
multivariate regression analysis by using the Ordinary Least Squares (OLS) method to 
examine the relationship between social capital and physical health. Our findings indicate that 
there is a positive link between social capital and health. The association is even stronger for 
women.  

Keywords: Social capital, physical health, Turkey 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ve yönetim kurulu 

yapısı çeşitliliğinin firma performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu bağlamda çalışma, 
günümüz itibariyle BİST-50 endeksinde yer alan firmaların 2015-2019 yılları arasındaki 
verilerini kapsamaktadır. Ancak çalışma, belirtilen zaman aralığında, verilerine tam olarak 
ulaşılabilen firmalar ile faaliyet ve bilanço yapılarının farklılığından dolayı banka ve faktöring 
şirketlerinin kapsam dışında bırakılmasıyla toplamda 37 firma ile gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada bağımlı değişken olarak ele alınan firma performansı, hem muhasebe hem de 
piyasa temelli oranlar yardımı ile ölçülmüştür. Bunun için, muhasebe temelli oranlardan; aktif 
karlılık oranı ile özsermaye karlılık oranları; piyasa temelli oranlardan ise pd/dd ile tobin q 
oranları tercih edilmiştir. Çalışmada kullanılan bağımsız değişkenler; firmaların kurumsal 
sosyal sorumluluk faaliyetleri ile yönetim kurulu yapısı çeşitliliğidir. Kurumsal sosyal 
sorumluluk faaliyetleri için, firmaların ilgili dönemde yapmış oldukları bağış ve yardımların 
toplam harcamalar içerisindeki payları esas alınmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk başlığı 
altında yapılan bağış ve yardımlara, firmaların faaliyet raporlarından ulaşılmıştır. Yönetim 
kurulu yapısı çeşitliliği ise; yönetim kurulu büyüklüğü, yönetim kurulundaki kadın üye oranı, 
yabancı üye oranı, bağımsız üye oranı ve CEO ikiliği değişkenleri ile ölçülmüştür. Ayrıca, 
kurulan modelin güvenirliğini artırmak ve daha kapsamlı sonuçlar elde edebilmek için 
çalışmaya firma büyüklüğü, firma yaşı ve kaldıraç oranı olmak üzere üç adet kontrol 
değişkeni dâhil edilmiştir. Firma büyüklüğü, toplam varlıkların logaritması ile temsil 
edilmiştir. Çalışma iki boyutta ele alınmıştır. Bu bağlamda, öncellikle, kurumsal sosyal 
sorumluluk faaliyetlerinin, daha sonra da yönetim kurulu yapısı çeşitliliğinin performans 
üzerindeki etkisine bakılmıştır. Bu etkinin tespitinde, panel regresyon analizinden 
yararlanılmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin performans üzerindeki etkisinin 
incelendiği modelde, yapılan bağış ve yardımların aktif karlılık oranı ile ilişkisinin istatistiki 
olarak anlamlı ve pozitif yönde olduğu, firma büyüklüğü ile ilişkisinin ise istatistiki olarak 
anlamlı ve negatif olduğu görülmüştür. Bağış ve yardımlar ile özsermaye karlılığı, pd/dd ve 
tobin q arasında ise istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca, yapılan bağış 
ve yardımların kısa dönemde aktif karlılık oranı üzerinde yarattığı olumlu etkinin uzun 



4. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ        
7-8 Ağustos 2020, MARDİN 

 

 

73 www.artuklukongresi.org                              Kongre Özet Kitabı 

 

dönemde de devam edip etmediği, bağış ve yardımların gecikmeli değerleri de dikkate 
alınarak tekrar değerlendirilmiştir. Bulgular, yapılan bağış ve yardımların kısa dönemde 
olduğu gibi uzun dönemde de firmaların varlıklarından elde ettiği kâr üzerindeki artışın bir 
sebebi olduğunu göstermiştir. Yönetim kurulu yapısı çeşitliliği ile performans arasındaki 
ilişkinin tespiti için kurulan model sonucunda, yönetim kurulunda yer alan kadın üye ile 
bağımsız üyelerin firmaların aktif karlılığını istatistiki olarak anlamlı pozitif yönde etkilediği, 
CEO ikiliğinin ise aktif karlılık oranı üzerindeki etkisinin istatistiki olarak anlamlı ve negatif 
yönde olduğu tespit edilmiştir. Yönetim kurulu yapısı çeşitliliğini temsil eden değişkenlerden 
sadece yabancı üyelerin, firmaların özsermaye karlılıklarını artırmada anlamlı ve önemli etkisi 
olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, kadın üyeler, hem pd/dd hem de tobin q oranı üzerinde 
istatistiki olarak anlamlı ve negatif etki yaratırken, yabancı üyelerin firmaların piyasadaki 
değerlerini artırmada anlamlı ve önemli etkileri olduğunu bulgusu elde edilmiştir. Kısaca, 
sonuçlar, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin muhasebe temelli oranlar üzerinde daha 
fazla etki yarattığını, kazanımlarının piyasaya yansımasında ise başka faktörlere gerek 
duyulduğunu ortaya koymuştur. Yönetim kurulu yapısı çeşitliliği kapsamında, bağımsız ve 
kadın üyelerin muhasebe temelli oranlar üzerinde olumlu bir etki yarattıkları, yönetim 
kurullarında CEO ikiliği olmasının karlılığı olumsuz yönde etkilediği, yabancı üyelerin ise 
firmaların hem karlılıkları hem de piyasadaki değerlerine olumlu katkı sağladıkları 
söylenebilir. Bu çalışma, hem kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin hem de yönetim 
kurulu yapısı çeşitliğinin performansla ilişkisini birlikte ele alan güncel bir çalışma niteliği 
taşımakta olup literatüre mütevazı bir katkı sunmayı hedeflemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Yönetim Kurulu Yapısı Çeşitliliği, 
Firma Performansı. 
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KÜRESEL ISINMA VE ENERJİ POLİTİKALARI 
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Özet 
“Küresel ısınma ve iklim değişikliği”nin dünyamızın 21. yüzyılın başında karşı karşıya 

kaldığı en büyük sorun olduğu genel kabul gören bir gerçektir.  Ocak 2020’de yapılan son 
Dünya Ekonomik Formu (WEF)’nda küresel ekonomi için en büyük riskin “Küresel Isınma” 
olduğu dünya kamuoyuna açıklanmıştır. Küresel ısınmanın tek sorumlusu, insanoğlunun 
bizzat kendisidir. On bin yıllık “Yakınçağ” döneminde kendi fiziki enerjisini, yani tükettiği 
bitki ve hayvanlardan sağladığı enerjiyi kullanan insan, zaman içerisinde önce su, rüzgâr ve 
hayvan gücünden, daha sonra, özellikle de sanayi devrimi sonrasında yaktığı ağaç, kömür, 
petrol ve gaz gibi doğal kaynaklardan elde ettiği enerjiden yararlanmaya başlamıştır. 19. 
yüzyıl Avrupa’sında adeta kutsanan sanayileşme ve hızlı büyümenin dünyanın doğal 
dengesini onarılmaz bir biçimde bozduğu ve gezegenimizi felakete sürükleyecek bir küresel 
ısınmaya neden olduğu, ancak 1,5 asır sonra, 1960’lı yılların sonralında anlaşılacaktır. II. 
Dünya Savaşı sonrası yine Batı Avrupa’da başlayan, “büyümeye hücum” ya da “altın çağ” 
metaforu ile anılan otuz yıllık yeniden ekonomik yapılanma süreci ve 1990’larda, Çin başta 
olmak üzere gelişen ülkelerin hızlı sanayileşme hamleleri atmosferi adeta CO2 barınağına 
dönüştürmüştür. Eğer gerekli önlemler alınmaz, 2,5 asır önce başlayan fosil kaynaklı enerjiye 
dayalı ekonomik büyüme politikaları olduğu gibi devam ederse; eriyen kutup buzulları, kıyı 
kentleri bir yana Hollanda ve Bangladeş gibi ülkeleri haritadan silip Afrika’nın yarısını çöle 
dönüşecek, seller ve kuraklık kitlesel göçlere neden olup dünyanın kurulu ekonomik ve sosyal 
düzenini alt-üst edecektir. Kısaca, küresel ısınma ve iklim değişikliği insanlığın karşısına, 
doğal felaketlerin ötesinde, dünya gıda üretim gücünün zarar görmesi, açlık, geri kalmışlık, 
yoksulluk ve göç gibi çok yönlü sosyoekonomik sorunlar olarak çıkacaktır. 2015 yılında BM 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nda bir araya gelen 195 ülkenin 
imzaladığı, “Gezegenimizin Sağlık Sigortası” diye de anılan Paris İklim Değişikliği 
Anlaşması, dünya ikliminin geleceği için tek umut olarak görülmektedir. Paris İklim 
Anlaşması’na göre, küresel ortalama sıcaklık artışının 1,50 C ile sınırlandırılması ve net 
karbon salımının 21. yüzyılın ikinci yarısında sıfırlanması için tüm ülkeler çaba sarf 
edeceklerdir. Ancak Paris Anlaşması’nın geleceği, ülkelerin karbon salımını azaltmaya 
yönelik taahhütlerini yerine getirip getirmemelerine, bir başka anlatımla enerji politikalarını 
köklü bir biçimde değiştirip değiştirmemelerine bağlıdır. Bu anlamda enerji politikalarında 
değişim, kömür, petrol ve doğal gazdan oluşan fosil enerji kaynaklarından güneş, rüzgâr, 
dalga, jeotermal ve hidrolik gibi “yenilenebilir enerji” kaynaklarına geçişle mümkün 
olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, İklim değişikliği, Ekonomik büyüme, Enerji 
politikaları. 

 
 
 
 



4. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ        
7-8 Ağustos 2020, MARDİN 

 

 

75 www.artuklukongresi.org                              Kongre Özet Kitabı 

 

GLOBAL WARMİNG AND ENERGY POLICIES 
Abstract 
It is a generally accepted fact that “global warming and climate change” is the biggest 

problem that our world facing at the beginning of the 21st century. In the last World 
Economic Forum (WEF) held in January 2020, it was announced to the world public opinion 
that the biggest risk for the global economy is "Global Warming". The only responsible for 
global warming is human beings themselves. During the ten thousand-year periods of "Near 
Ages", the human who used his physical energy, that is, the energy he obtained from the 
plants and animals he consumed, started to take advantage of the energy he gained, firstly 
from water, wind and animal power, and then natural resources such as wood, coal, oil, and 
gas that he burned especially after the industrial revolution. Only then 1.5 centuries later, in 
the late 1960s, it will be understood that industrialization and rapid growth, which was nearly 
blessed in 19th century Europe, have irreparably disrupted the natural balance of the world 
and caused the global warming that will undo our planet. The thirty-year economic 
restructuring process that started in Western Europe after World War II, was referred to as the 
"attack on growth" or "golden age" metaphor, and the rapid industrialization moves of 
developing countries, especially in China in the 1990s, have turned the atmosphere into a 
CO2 shelter. Unless the necessary precautions are not taken, if the economic growth policies 
based on fossil energy that started 2.5 centuries ago continue as the same; the melting arctic 
glaciers will wipe aside from coastal cities,  the Netherlands and Bangladesh off the map and 
turn half of Africa into a desert, floods and drought will cause mass migrations and turn the 
world's economic and social order upside down. In short, global warming and climate change 
will confront humanity, beyond natural disasters, as multifaceted socioeconomic problems 
such as damage to world food production power, hunger, backwardness, poverty, and 
migration. The Paris Climate Change Agreement, also known as the “Health Insurance of Our 
Planet” signed by 195 countries that came together at the UN Conference on the Framework 
Convention on Climate Change in 2015, is seen as the only hope for the future of the world 
climate. According to the Paris Climate Agreement, all countries will endeavor to limit the 
global average temperature rise to 1.50 C and reset the net carbon emission in the second half 
of the 21st century. However, the future of the Paris Agreement depends on whether countries 
fulfill their commitments to reduce carbon emissions, in other words, whether they radically 
change their energy policies. In this sense, change in energy policies will be possible with the 
transition from fossil energy sources consisting of coal, oil, and natural gas to “renewable 
energy” sources such as solar, wind, wave, geothermal and hydraulic. 

Keywords: Global Warming, Climate Change, Economic Growth, Energy Policies 
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TRADE BALANCE AND EMERGING MARKET ECONOMIES: EVIDENCE FROM 
SIX SELECTED COUNTRIES IN SUB-SAHARAN AFRICA (2010-2019) 
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Abstract 
This study evaluates trade balance and performance of the emerging market economy 

in Sub-Saharan Africa from 2010-2019. The study aims at describing the trends and 
comparing the performance of the emerging market economies in West African sub-region 
using trade balance (Import-Export) and Gross Domestic Product (GDP) as yardstick. The 
selected countries are members of the Economic Community of West African States 
(ECOWAS) that are all emerging economies and non-poorest according to description of 
World Bank and scholars of international repute. A quantitative data sourced from the World 
Bank for the period under review were analyse using descriptive approach and presented in 
tables, graphs and charts. The findings reveal that a large percentage of the West African 
emerging market economies are poor and not performing well in terms of imports and 
exports, which is shown in the trend of annual growth rate of their GDP with only Nigeria 
and Ghana leading the trends. Finally, it is recommended that, the West African emerging 
market economies should diversify their products to capture more trade opportunities; work 
towards having trade surplus rather than deficit to compete with leaders of the emerging 
market economies in the world. 

Keywords: Trade Balance, Emerging Market Economy, Gross Domestic Product, 
Africa. 
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Abstract 
Working  capital  management  is  one  of  the  two  major  decisions  in  corporate  

financial management theory, as an essential stimulus towards firm’s profitability. Managers 
strive very hard to achieve optimum utilization of short-term resources in order to maintaining 
liquidity and improve profitability. The main objective of the study is to examine the effect 
of cash conversion cycle on the profitability of agricultural firms in Nigeria for the period 
2007-2016. The cash conversion cycle variables used in the studied were accounts payable 
ratio, accounts receivable ratio and inventory ratio. Firm size and age were used as the 
control variables in the study. The study employed ex-facto research design and utilized 
multiple regression in the analysis based on random effect estimation. The findings of the 
study show that, accounts payable ratio [APR] had negative insignificant influence on 
the agricultural firms’ financial performance. On the other hand, accounts receivable ratio 
[ARR] had positive and significant influence on financial performance of the firms 
studied. Inventory ratio [IR] had positive but insignificant influence with the financial 
performance of the firms studied. Results also show that firms’ cash conversion cycle 
[CCC] had negative but significant influence on the financial performance. Based on the 
findings the study recommends that, the management of agriculture firms in Nigeria should 
maintain shorter cash conversion cycle in order to improve their profitability base on their 
ability to generate funds internally, which could reduce their reliance on external finance 
which often tends to be expensive.  

Keywords: Cash Conversion Cycle, Working Capital Management, agriculture firms,     
Profitability. 
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Özet 
İş sağlığı ve güvenliği, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olsa da günümüzdeki 

anlamına sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan gelişmeler sonucunda ulaşmıştır. Sanayi devrimi 
sonrası üretim sistemlerinde meydana gelen değişimler iş sağlığı ve güvenliğinin 
şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. Günümüzde, çalışanlar için risklerden uzak, güvenli 
ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak her yönüyle önemli bir konu olmuştur. Ülkemiz 
topraklarında yaklaşık yüz elli yıl önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan ve 
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra günümüze kadar sürekli yenilenen düzenlemeler ve 
30 Haziran 2012 tarihinde çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile birlikte, iş 
sağlığı ve güvenliği çalışmaları çok ayrıntılı ve geniş bir mevzuat kapsamı içerisine alınmıştır. 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan önce 1475 sayılı İş kanununda “iş 
güvenliğinden sorumlu mühendis” ve 4857 sayılı iş kanununda “iş güvenliği mühendisi”  
kavramları olarak karşımıza çıkmaktaydı. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerinde mevcut 
risklerin önlenmesi ve çalışanların iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunması için 
işverenlere yükümlülükler getirmiştir. İşverenler bu yükümlülüklerini yerine getirebilmek 
amacıyla teknik danışmanlık ve rehberlik yapması için tehlike sınıfına ve çalışan sayısına 
göre İş Güvenliği Uzmanlarını istihdam edebilmektedir.  Ülkemizde bu gelişme ile birlikte İş 
Güvenliği Uzmanları çalışma hayatında iş güvenliği açısından önemli roller üstlenmiştir.  

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İSG Katip Sistemi kayıtlarına göre 73.000 
İş Güvenliği Uzmanı aktif belge sahibi olmuştur. Ülkemizde çalışan sayısı az olan 
işletmelerin sayısı oldukça fazla olması ve işverenlerin İş Güvenliği Uzmanını tam zamanlı 
çalıştırma zorunluluğu olmaması sebebiyle bu hizmeti OSGB üzerinden almaktadırlar. 
Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün istenen düzeye ulaşmaması işyerlerine de 
yansımaktadır. İşverenlerin İSG çalışmalarını kanuni bir zorunluluk olarak görmesi İş 
Güvenliği Uzmanlarını oldukça zorlamaktadır.  Bu amaçla, İş Güvenliği Uzmanlarının sahada 
yaşadıkları mesleki sorunları görmek, mesleki tatminlerini değerlendirebilmek amacıyla 75 
sorudan oluşan bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları değerlendirildiğinde 
aşağıdaki sonuçlar gözlenmiştir: 

• Ankete 527 katılımcı geri dönüş yapmıştır.  
• Katılımcıların %30’u kadın, %70‘i ise erkeklerden oluşmaktadır.  
• Katılımcıları yaş aralıklarına göre incelendiğinde %15,2’si 20-30 yaş aralığında, 

%75,3’ü 30-50 yaş aralığında, %9,5’i ise 50 yaş üzerinde olduğu görülmüştür.  
• Katılımcıların %53,6‘sı mühendislik ya da mimarlık mezunu, %19,5’i fen fakültesi 

mezunu, %7’si teknik öğretmen ve geri kalan %19,9’u ise üniversitelerin İSG 
programlarından mezun olmuştur.  
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• Katılımcılardan sadece % 19,3‘ü çalışmalarında tam bağımsız ya da bağımsız 
olduğundan söz ederken geri kalan % 80,7‘si aynı görüşte değildir.  

• Katılımcıların %15,2‘si işini kaybettiği takdirde tekrar iş bulabileceğini söylerken 
diğer %84,8‘lik kısım iş bulabilme konusunda endişe taşımaktadır.  

• Ortak Sağlık Güvenliği Birimi (OSGB) firmaları üzerinden işyerlerine hizmet 
veren iş güvenliği uzmanlarının sadece %2,8‘i ve işyerinin bünyesinde çalışan İş Güvenliği 
Uzmanlarının sadece %14,2’si ücretlerini yeterli bulmaktadır.  

• Ankete katılım gösteren İş Güvenliği Uzmanların OSGB firması üzerinden 
işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı olarak hizmet verenlerin sadece %12,6’sı ve işyeri 
bünyesinde çalışan İş Güvenliği Uzmanlarının sadece %39,1’i İş Güvenliği Uzmanı olarak 
çalışmaktan memnun olduklarını bildirirken geriye kalanlar orta düzeyde ya da memnun 
olmadıklarını dile getirmişlerdir.  

• Anket sonuçlarına göre İş Güvenliği Uzmanı olarak kendilerini yeterli bulanların 
ve İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışmaktan memnun olanların oranı oldukça düşüktür.  

Anket sonuçları irdelendiğinde; Ülkemizde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
yaşandığı işyerlerinde aynı zamanda görevini tam anlamıyla yapamayan, işveren tarafından 
tavsiyeleri dinlenmeyen, mesleki gelişimlerini sağlayamayan ve düşük ücretlerle çalışan 
yani mesleki tatminleri düşük seviyede iş güvenliği uzmanları karşımıza çıkmaktadır. İş 
Güvenliği Uzmanlarının mesleki memnuniyetinin artırılması işyerinde İSG algısının da 
yükselmesine katkı sağlayacaktır. Mesleki tatmin; mesleki gelişim ve İSG kültürünün 
artması ile doğrudan ilişkilendirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği Uzmanı, İş Tatmini, İSG 
kültürü  
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TÜRKİYE’DE PSİKOTERAPİ ALANINDA TERCİH EDİLEN KURAMSAL 
YÖNELİMLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
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İstanbul Aydın Üniversitesi  
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de psikoloji alanında çalışan kişilerin birincil kuramsal 

yönelimlerinin ve etki eden değişkenlerin incelenmesidir. Alanda çalışan uzmanların 
yönelimleri incelenirken cinsiyet, yaş, çalışma grupları, yaş aralıkları, eğitim ve eğitim 
aldıkları kişiler ve geçmiş yaşantı değişkenlerine göre göre ele alınmıştır.  Bu araştırmada 
verileri oluşturulan anket ile tarama yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma verileri 
toplanırken psikoloji ve psikolojik danışmanlık merkezlerinden, derneklerden ve ilişkili 
sosyal medya sayfalarından destek alınmış ve 344 kişiye ulaşılmıştır. Bu araştırmanın 
katılımcıları 233 kadın 101 erkekten oluşmaktadır. Ayrıca araştırmaya katılanların 220’si 
(65,7) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 101’i (%30,1) Psikoloji Bölümünden 
mezunlarıdır. Yapılan bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, alanda çalışan 
profesyonellerin birincil kuramsal yönelimleri (%26,3) Bilişsel Davranışçı Yaklaşım, ikinci 
yönelimleri (%25,7) Çözüm Odaklı Yaklaşım ve üçüncü yönelimleri ise (%12,2) Eklektik 
(bütüncül) Yaklaşım olduğu tespit edilmiştir. Uzmanların bu tercihleri üzerinde cinsiyet, yaş, 
büyüdükleri bölge, yaşadıkları şehirler, mezun oldukları bölümler, çalıştıkları kurumlar, 
psikoterapi alma durumları ve aldıkları psiko-eğitim gibi değişkenlerin etkili olduğu 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Psikoterapi, Terapi ekolleri, Psikoloji, Psikolojik Danışma 
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KONUŞAN AĞRILAR: BİR OLGU SUNUMU 
 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Şener 
 İstanbul Aydın Üniversitesi 

 Orcid No: https://orcid.org/0000-0002-0081-7374 
 
Özet 
Psikosomatik hastalıklar sınıfında ele alınan fibromiyalji, yaygın kas iskelet sistemi 

ağrısı, uyku bozukluğu ve yorgunluğun çoğu kez birlikte bulunduğu kronik bir ağrı sendromu 
olarak tanımlanmaktadır. Etiyolojisi hala aydınlatılamamış, patogenezi tam olarak 
açıklanamayan, belli anatomik bölgelerde hassas noktalarla nitelenen kronik ve yaygın kas 
ağrıları ile seyreden fibrimiyaljik (FM) ağrılara fiziksel tedavilerin yanı sıra, ruhsal kökenlere 
dayanması sebebiyle psikoterapi tedavileri de uygulanmaktadır.  Bu araştırmanın amacı, 
fibrimiyalji (FM) tanılı 11 üyenin katıldığı psikodrama grup psikoterapisinin grup içindeki bir 
olgunun incelenmesiyle ağrı yakınmaları üzerindeki etkisinin ele alınmasıdır. Bu araştırmada, 
psikodrama tedavi yönteminin fibromiyalji ağrılarının tedavisinde etkili, güçlü ve kısa süreli 
bir terapi yöntemi olduğu düşünülerek, 12 yıl önce yaşadığı kayıpların vücudunda dayanılmaz 
ağrılar hissettiğini ve ilaçların artık herhangi bir çözüm sunmadığını ifade eden bir olgunun 
tedavi süreci ele alınmıştır. 12 oturum süren psikodrama grup psikoterapisinin ardından elde 
edilen verilere göre uygulanan tedavinin başarılı olduğu tespit edilmiştir. Psikodramada 
kullanılan teknikler ile olgunun geçmiş yaşantısında kayıplar yaşadığı dönemlere ait olumsuz 
yaşantılarla çalışılması fibromilyaljik ağrı yakınmalarında önemli derecede azalma olmasını 
sağladığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, Psikodrama, Ağrılar, Olgu 
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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRENCİLERİ RUHSAL 
BELİRTİ VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 
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Özet 
Betimsel modele göre hazırlanan bu araştırmada Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

öğrencilerinin ruhsal belirtileri ve psikolojik dayanıklılık özellikleri incelenmiştir. Araştırma 
kapsamına İstanbul ilindeki vakıf ve devlet üniversitelerinde öğrenime devam eden Rehberlik 
ve Psikolojik Danışma öğrencileri alınmıştır.  Örneklem, 2019 -2020 eğitim-öğretim dönemi 
içerisinde 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 310 lisans öğrencisinden oluşmaktadır. 
Araştırma verileri Kişisel Bilgi Formu, Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği 
(Resilience Scale For Adults) ve Ruhsal Belirti Tarama Ölçeği (SCL-90-R) kullanılarak 
toplanmıştır.  Verilerin istatistiksel analizi Ki Kare, Bağımsız Gruplar Arası T-test, Kruskal 
Wallis ve ANOVA analiz yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre 
SCL-90-R alt boyutlarından olan OKB, Kişilerarası Duyarlılık, Depresyon, Anksiyete ve 
Psikotizm boyutları devlet üniversitesine devam eden öğrencilerde anlamlı şekilde daha 
yüksektir. Kadınlarda depresyon değeri anlamlı şekilde yüksekken, diğer ölçek puanlarında 
cinsiyete göre fark yoktur. Cinsiyet ve sınıf düzeyine göre psikolojik dayanıklılıkta fark 
yoktur. İlgiden dolayı bölüm seçenlerin aile uyumu puanları, ailesinden dolayı bölüm 
seçenlerden anlamlı şekilde daha yüksektir. Diğer alt boyutlarda ve psikolojik dayanıklılıkta 
bölüm seçme nedenine göre fark olmadığı elde edilmiştir. Bulgular alanyazın çerçevesinde 
tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık, lisans öğrencisi, SCL-90-R, 
Ruhsal belirti, Psikolojik Dayanıklılık 
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IMPACT OF COVID-19 STRESS ON COGNITIVE ABILITIES OF YOUNG 
TRAINEE PSYCHOLOGISTS: A QUALITATIVE STUDY 

 
Saleha Bibi 

Shamsa Riaz 
Brig Shohaib Kiyani 

Army Special Education Academy Rawalpindi, Pakistan 
Foundation University Islamabad-Rawalpindi Campus, Pakistan 

 
Abstract 
Present study was carried out to explore the impact of COVID-19 stress on cognitive 

abilities of young trainee psychologist. Nine psychology trainees as research participants 
were recruited in the study through purposive sampling technique. Research Data was 
collected using structured interview method. Interview questions were carefully formulated 
with the help of experts. Subjects were approached individually by the researchers and 
informed consent was taken from them prior to recruiting in the study and data collection. 
Participants of the study were made sure that data collected from them will be kept 
confidential and be used for research purposes only. The role of moderator in discussion was 
minimal to get unbiased results. Data was collected while considering inclusion and 
exclusion criteria of our study. During analysis of the structured interviews, different themes 
were generated. Categories having same responses were formed and common themes were 
drawn out from interview content. Results of the study suggest that COVID-19 has affected 
the psychology trainees in their practice. COVID-19 impacted their attention span negatively, 
and they are facing difficulty paying attention towards their work as they used to before. 
Participants also reported that their mental processing is also affected due to uncertainty of 
the future. They further revealed that they are facing issues in multiple tasking but their 
mental abilities are somehow safe from COVID-19 stress. Participants did not report 
cognitive errors though they are facing so many problems in daily life. On the other hand 
some participants reported that COVID-19 stress has not affected their cognitive abilities 
rather due to social distancing they are giving more time to themselves and studies. The main 
reason behind this positive change is that they keep themselves away from media and news 
about COVID-19.  

Keywords: Cognitive Abilities; COVID-19; Stress.  
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A CASE STUDY OF ADJUSTMENT DISORDER 
 

Saleha Bibi1  
Army Special Education Academy Rawalpindi, Pakistan 

 Misbah Warqar 
Army Special Education Academy Rawalpindi, Pakistan 

 
Abstract 
Adjustment disorder is a stress-related, short-term, nonpsychotic disturbance, 

characterized by the development of emotional or behavioral symptoms in response to an 
identifiable stressor (or stressors) occurring within 3 months of the onset of the stressor. This 
study presents the case study of Miss ABC of 21 years old. She was self referred to the 
counselling centre of Foundation University Rawalpindi Campus with the presenting 
complains of sad mood, hostile feeling, inferioty complex and no interest in daily activities. 
Initial pre-testing and therapist observations of client verbal and non-verbal 
attitude/behaviour confirmed diagnosis of Adjustment disorder. Diagnosis was made 
according to DSM-5. After initial intake interview, psychological tests including House-tree-
person (HTP), Thematic apprehension test (TAT), Rotter’s Incomplete Sentence Blank 
(RISB), Beck Depression Inventory (BDI), Raven   Standard   Progressive Matrices and 
structured clinical diagnostic interview were administered on the client. Lack of social 
support and poor coping strategies were the causal factors of her problem. After exploring the 
causal factors of her problem and diagnostic sessions, therapeutic sessions were conducted. 
Some techniques from Gestalt school of thought were selected for the client as short term 
therapies have strong empirical evidence for effectively treating adjustment disorders. After 
achieving the goals of the psychotherapy set at 1st session with the help of client and having 
satisfactory results of post-testing and the therapist observations of the client progress, 
psychotherapy was terminated. Fellow up sessions were conducted to monitor the progress of 
client. Our research study has clinical and community implications and adding positively in 
the theoretical and conceptual foundations of brief psychotherapies for adjustment disorder. 
Furthermore our study identifies adjustment disorders as more ignorant area of research 
despite the fact that they are presented frequently in mental health clinics.  

Keywords:  Adjustment Disorder; Coping Strategies; Gestalt Therapy.  
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GEBELİĞİ PLANLAMA DURUMUNUN KADINLARIN PSİKOSOSYAL 
SAĞLIĞINA ETKİSİ 
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ORCID NO : 0000-0003-3984-5716 

Özet 
Bu araştırmanın amacı, gebeliği planlama durumunun kadınların psikososyal sağlığına 

etkisini belirlemektir. 
Araştırma,  15.10.2019 – 15.04.2020 tarihleri arasında bir devlet hastanesinin doğum 

kliniğinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, araştırma kriterlerine uyan ve çalışmaya 
gönüllü olarak katılan toplam 236  gebe (118 planlı ve 118 plansız gebelik) oluşturmuştur.  

Araştırmaya katılmaya gönüllü olan gebelere, “Kişisel Bilgi Formu”, “Durumluk Kaygı 
Ölçeği “ ve “Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği” araştırmacı tarafından yüz 
yüze görüşme tekniği ile doldurulmuştur. Postpartum dönemde “Durumluk Kaygı Ölçeği” 
aynı kadınlara tekrar uygulanmıştır. Veriler, bilgisayarda istatistik paket programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. 

Araştırmaya katılan planlı gebelik grubunun %50’sinin 18-24 yaş aralığında, bu 
gebelerin %45’inin ortaokul/lise mezunu, %89’unun çalışmadığı, %66,1’inin sosyal 
güvencesinin SGK olduğu, %39,8’inin gelirinin 2020 TL, %53,4’ünün çekirdek ailede 
yaşadığı, %72,9’unun sosyal destek algısı yeterli olduğu, %48,3’ünün il merkezinde yaşadığı 
belirlenmiştir.  Plansız gebelik grubunda ise, %71,2’sinin 25-30 yaş aralığında, %35,6’sının 
ilkokul mezunu, %94,1’inin çalışmadığı, %80,8’inin sosyal güvencesinin SGK, %49,2’sinin 
gelirinin 2020 TL, %64,4’ünün çekirdek ailede yaşadığı, %78’inin sosyal destek algısı 
yetersiz, %44,9’unun il merkezinde yaşadığı belirlenmiştir. Grupların yaş ve eğitim durumu 
karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). 
Plansız gebelik grubundakilerin yaş ortalaması, planlı olanlara göre daha yüksek olduğu, 
planlı gebeliklerin eğitim düzeylerinin ise plansız gebeliklere göre daha yüksek olduğu 
bulunmuştur. Grupların  psikososyal sağlık düzeyleri karşılaştırıldığında, planlı gebeliklerin 
psikososyal sağlık düzeyleri, plansız gebeliklerin psikososyal sağlık düzeylerine göre anlamlı 
şekilde daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Her iki grubun da doğum öncesi kaygı 
düzeyinin, doğum sonrası kaygı düzeyine göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu 
saptanmıştır (p<0.05). Psikososyal sağlık ile doğum öncesi ve sonrası kaygı düzeyleri 
arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; gebelikte psikososyal sağlık ile doğum öncesi kaygı (r= 
- 0,732, p=0.000) ve doğum sonrası kaygı arasında (r= - 0,734, p=0.000) negatif yönde ileri 
düzeyde anlamlı bir ilişki mevcuttur. Doğum öncesi ve sonrası kaygı düzeyi arttığında 
psikososyal sağlığın azaldığı belirlenmiştir. Planlı gebelik grubunda, gebelikte psikososyal 
sağlık ve doğum sonrası kaygı düzeyinde negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki 
mevcuttur (r= - 0,181, p=0.038). Plansız gebelik grubunda psikososyal sağlık ile doğum 
öncesi kaygı (r= - 0,443, p=0.000) ve doğum sonrası kaygı arasında (r= - 0,509, p=0.000) 
negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki mevcuttur. Her iki grupta doğum öncesi ve 
doğum sonrası kaygı düzeyinin psikososyal sağlığı etkilediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Planlı gebelik, plansız gebelik, psikososyal sağlık, kaygı 
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FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE ÖZ-ŞEFKAT VE SOSYAL 
DESTEK ALGISI İLE EBEVEYNLİK STRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN 

İNCELENMESİ 
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Özet 
Araştırmada farklı gelişen çocukların bireylerin öz-şefkat düzeylerinin ve sosyal destek 

algısı düzeylerinin ebeveynlik stresi üzerinde anlamlı bir etki oluşturup oluşturmadığının 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda İstanbul ilinde bir özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezinde çocuğu özel eğitim gören 180 birey ile bir araştırma yapılmıştır. Verilerin 
toplanmasında Öz-Duyarlık Ölçeği, Aile Sosyal Destek Ölçeği, Ebeveyn Stres İndeksi Kısa 
Form kullanılmıştır. Araştırmada Pearson Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi 
kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Bulgulara göre farklı gelişen çocukların ebeveynlerinin 
öz-şefkat düzeylerinin ve sosyal destek düzeylerinin ebeveynlik stresi üzerinde anlamlı bir 
etkisinin olduğu belirlenmiştir. Buna göre öz-şefkat düzeyi ve sosyal destek düzeyi 
yükseldikçe annelerin ebeveynlik stresi düzeyi azalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Aile Sosyal Destek, Öz-Şefkat, Ebeveynlik Stresi 
 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN SELF-COMPASSION 
AND SOCIAL SUPPORT PERCEPTION AND PARENTAL STRESS IN PARENTS OF 

DIFFERENTLY DEVELOPING CHILDREN 
Abstract 
In the study, it was aimed to examine whether the individuals' self-compassion levels 

and social support perception levels of differently developing children have a significant 
effect on parental stress. In this context, a research was conducted with 180 individuals 
whose children received special education in a special education and rehabilitation center in 
Istanbul. Self-Compassion Scale, Family Social Support Scale, and Parental Stress Index 
Short Form were used to collect the data. In the research, data were analyzed by using 
Pearson Correlation Analysis and Regression Analysis. According to the findings, it was 
determined that the self-compassion levels and social support levels of the parents of children 
who developed differently had a significant effect on parental stress. Accordingly, as the 
level of self-compassion and social support increases, the level of parenting stress of their 
mothers decreases. 

Keywords: Family Social Support, Self-Compassion, Parenting Stress 
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SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİNİN 
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Özet 
Türkiye sosyal yardımlar konusunda deneyimli bir ülkedir. Bu deneyimin oluşmasında 

Osmanlı Döneminde görülen Vakıf kültürü, önemli ölçüde pay sahibidir. Türkiye’de mevcut 
durumda kamusal sosyal yardımlar birçok merkezi ve yerel kuruluş tarafından yararlanıcılara 
sağlanmaktadır. Durum bu olmakla birlikte sosyal yardımlara ilişkin faaliyetlerin çoğu Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından yerine getirilmektedir.  SYDV’lerin 
mütevelli heyetlerinin yapısı 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 
ile oluşturulmuştur. Mülkî idare amirleri vakfın tabii başkanı olup, illerde belediye başkanı, 
defterdar, il millî eğitim müdürü, il sağlık müdürü, il tarım müdürü, il sosyal hizmetler ve 
çocuk esirgeme kurumu müdürü ve il müftüsü; ilçelerde belediye başkanı, mal müdürü, ilçe 
millî eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi, varsa ilçe tarım müdürü ve ilçe 
müftüsü vakfın mütevelli heyetini oluşturur. Ayrıca her faaliyet dönemi için seçilen 1 muhtar, 
2 STK temsilcisi ve 2 hayırsever illerden, 1 muhtar, 1 STK temsilcisi, 2 hayırsever de 
ilçelerden seçilerek mütevelli heyetine katılır. Heyette kararlar oybirliği/oyçokluğu ile 
alınmaktadır.  

Mütevelli Heyetinin oluşumu, heyetin cari üyeleri olan kamu kurumu amirleri ile mülki 
amir arasındaki hiyerarşik ilişki yönüyle sorunlu görülmektedir. Kurum amirleri mülki amirin 
hiyerarşik astı olduklarından karar alma sürecinde mülki amirin tercihi daha belirleyici 
olacaktır. Bu haliyle mevcut yapı katılımcılığı özendirmeyen, yönetişimden uzak, tek kişinin 
iradesinin belirleyici olduğu demokratik olmayan bir uygulamayı barındırmaktadır. Bu 
nedenle, kamu kurumu amirlerinin sayıca az olacağı ya da hiç olmayacağı, STK, hayırsever 
ile muhtarların sayıca daha fazla olduğu ve hatta sosyal yardım yararlanıcılarının da yer 
alacağı yeni bir mütevelli heyeti yapısının oluşturulması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Yardım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 
Mütevelli Heyeti 

 
AN EVALUATION ON THE STRUCTURE OF THE SOCIAL ASSISTANCE AND 

SOLIDARITY FOUNDATION OF THE BOARD OF TRUSTEES 
Abstract 
Turkey is an experienced country in the social assistance subject. The foundation 

culture seen in the Ottoman period has a significant share in the formation of this experience. 
National assistance provided to beneficiaries by many central and local organizations in the 
current situation in Turkey. Although this is the case, most of the social assistance activities 
are carried out by the Social Assistance and Solidarity Foundations (SYDV). The structure of 
the board of trustees of the SYDVs was established by Law No. 3294 on Encouraging Social 
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Assistance and Solidarity. The local administrative chiefs are the natural head of the 
foundation, the mayor in the provinces, ledger, provincial national education director, 
provincial health director, provincial agriculture director, provincial social services and child 
protection agency director and provincial mufti; In the districts, the mayor, the director of 
property, the district's national education director, the district's top officer of the Ministry of 
Health, the district agricultural director, if any, and the district mufti are the trustees of the 
foundation. Also, 1 mukhtar, 2 NGO representatives, and 2 charitable people from provinces, 
1 mukhtar, 1 NGO representative, and 2 charitable donors are selected from each district and 
join the board of trustees. Decisions are taken unanimously / by the majority. 

The formation of the Board of Trustees seems problematic in terms of the hierarchical 
relationship between the public institution directors, who are the current members of the 
committee, and the governor. Since the directors of the institution are hierarchical 
subordinates of the governor, the choice of the governor will be more decisive in the decision-
making process. As such, the current structure includes an anti-democratic practice that does 
not encourage participation, is far from governance, and the will of a single person is decisive. 
For this reason, it is recommended to create a new board of trustees, where the directors of 
public institutions will be few in number or none, NGOs, philanthropists, and mukhtars are 
more numerous, and even social assistance beneficiaries will be included. 

Keywords: Social Assistance, Social Assistance and Solidarity Foundations, Board of 
Trustees 
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AGGRAVATED PSYCHOLOGICAL DISTRESS DUE TO SOCIO-ECONOMIC 
CONSIDERATIONS DURING COVID-19 PANDEMIC 

 
Sundus Rauf  

       Lecturer at The University of Lahore, Pakistan 
Amna Zahid  

Lecturer at The University of Lahore, Pakistan 
 

Abstract 
World is going through its worst time due to COVID-19 pandemic outbreak which not 

only restricted the social interactions but also locked down all the human activities resultantly, 
badly affecting the world’s economy. No state could avoid being affected from its disastrous 
effects. On the one hand it affected the health of millions of people including the loss of 
hundred thousands of human lives, and at the same time it caused the loss of millions of 
dollars to the economy. Among other side effects, psychological distress and suffering is the 
most important factor which is imparting long lasting effect on the mental health of people of 
all ages. Socio-economic factors and considerations are playing a basic role in increasing 
psychological agony and grief. This paper is intended to draw attention to this effect of 
COVID-19, the consequential impressions of which would be difficult to be faded from 
human mind for getting people towards their normal life as they were before this pandemic. 
This research paper would deal with all those socio-economic considerations which are 
responsible to aggravate the situation.   

Keywords: Psychological distress, aggravated, socio-economic considerations, 
COVID-19 pandemic 
 
 



4. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ        
7-8 Ağustos 2020, MARDİN 

 

 

90 www.artuklukongresi.org                              Kongre Özet Kitabı 

 

مین األتراك (دراسة نقدیّة)منھجیّة كتب القواعد العربیّة المخّصصة للمتعلّ   
 

TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANMIŞ ARAPÇA DİLBİLGİSİ 
KİTAPLARINDA YÖNTEM SORUNU 

(ELEŞTİREL BİR İNCELEME) 
 

Öğr. Gör. Nader EDELBI  
Mardin Artuklu Üniversitesi  

ORCID: 0000-0003-3054-9099 
 

      ملخص

القواعد العربیّة المصّممة للناطقین بغیر العربیّة من األتراك؛ فبعض الكتب اعتمدت  تعّددت المنھجیّة المعتمدة في كتب
منھجیّة الكتب المصّممة للعرب، وبعضھا قامت بانتقاء الموضوعات وإعادة ترتیبھا، وبعض الكتب قدّمت القواعد للمتعلّم 

كیّة، وبعضھا قدّمت القواعد باللغة العربیّة مع شروح  باللغة العربیّة، بینما كتب أخرى قدّمت القواعد للمتعلّم باللغة التر
وتوضیحات باللغة التركیّة. وقامت بعض الكتب التعلیمیّة بالمقابلة بین الظواھر النحویّة في اللغة العربیّة وما یشابھھا في  

 اللغة التركیّة... وذلك بھدف الوصول إلى أسھل طریق لتعلیم القواعد العربیّة للمتعلّمین.

لّف ھذه الدراسة من مبحثین وخاتمة؛ في المبحث األّول قام الباحث بعرض منھجیّة تعلیم القواعد العربیّة لألتراك في  تتأ
سلسلتین مصّممتین للمتعلّمین األتراك ھما سلسلة "العربیّة للجامعات" وسلسلة "أبجد"، ودرس اختیارھما وترتیبھما  

لى المستویات، واللغة المعتمدة فیھما لشرح القواعد، واألھداف المرجّوة  للموضوعات النحویّة، وتوزیعھما للموضوعات ع
من تدریس القواعد في كّل منھما. وفي المبحث الثاني قّدم الباحث تصّوًرا مقترًحا للمنھجیّة األكثر جدوى في تعلیم القواعد  

بحسب مبدأ التدرج، واألھداف   للمتعلّمین األتراك، والموضوعات التي یحتاجونھا، والترتیب الصحیح للموضوعات
 التعلیمیّة التي ینبغي أن تتضّمنھا.

وفي الخاتمة عرض النتائج التي توّصل إلیھا في دراستھ حیث وجد أّن السلسلتین كانتا عموًما متشابھتین في المنھجیّة، أّما  
غیر موفّقتین في التركیز على   االختالف بینھما فكان بارًزا في اختیار الموضوعات وتوزیعھا على المستویات، وكانتا

 اإلعراب ومنحھ األولویّة على حساب المعاني واالستخدام في كثیر من الموضوعات. 

: منھجیّة، القواعد، العربیّة، المتعلّمین األتراك، سلسلة أبجد، العربیّة للجامعات. الكلمات المفتاحیة  
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ŞARKİYATÇILIK GELENEĞİ İLE TÜRK İLAHİYAT MODELİ ARASINDA 
ALMANYA’DA İSLAM TARİHİ ARAŞTIRMALARI: USUL, MUHTEVA VE İLGİ 

ALANLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME 
 

Dr. Hilal Livaoğlu Mengüç 
İstanbul Üniversitesi  

 
Özet 
Almanya’daki okullarda İslam din derslerinin verilmesi amacıyla açılan ve devlet 

teşviği ile sayıları giderek arttırılan İslam İlahiyatı Enstitüleri; “İslam inancının çok 
yönlülüğünün Federal Almanya Cumhuriyeti’nde layıkıyla gözetilebilmesine yönelik 
kurumsal koşulların oluşturulmasını sağlamak” gibi son derece pratik bir amaca hizmet 
edecek şekilde kurulmuştur. Bahsi geçen enstitüler bu yönleriyle bir yandan klasik 
şarkiyatçılık geleneğini devralan anlayıştan ayrılırken bir yandan da müfredat bakımından 
Türkiye’deki İlahiyat fakültelerinden esinlenmektedirler. Kuruluşları ülke içerisinde 
tartışmalara yol açan bu enstitüler, hem teolojinin bir bilim dalı olmadığı ve seküler 
üniversite yapısının içerisinde düşünülemeyeceği tezinden hareketle hem de Türkiye’deki dini 
eğitim anlayışından etkilenileceği gerekçesiyle eleştirilere konu olmaktadır.  

Osnabrück, Tübingen, Münster ve Berlin gibi Müslüman göçmen nüfusun yoğun olarak 
yaşadığı bölgelerde öncelikli olarak açılan İslam İlahiyatı Enstitüleri bir yandan, Almanya’da 
2010’lu yıllara kadar İslam alanında çalışmalarının sürdürüldüğü ve bir anlamda şarkiyatçı 
geleneğin bir parçası olarak İslam’a dışarıdan bir gözle bakan “Islamwissenschaft” ve 
“Religionswissenschaft” programlarına alternatif olmayı ve İslam dini, tarihi ve kültürünün 
“içeriden” bir gözle incelenmesini hedeflerken, bir yandan da Almanya'daki müslüman 
cemaat için din görevlisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda bahsi geçen kurumlar 
gerek müfredat gerekse yöntem bakımından Türkiye’deki İlahiyat fakülteleri ile daha uyumlu 
bir yapıya sahip görünmektedir. İslam Tarihi çalışma alanı ise, tefsir, hadis, kelam ve din 
pedagojisi alanlarına nazaran şu ana dek daha geri planda kalmış görünmektedir. Bunda İslam 
Tarihi alanının Almanya’daki İslam toplumunun ihtiyaçları düşünüldüğünde Temel İslami 
ilimlere göre daha az ilgi çekmesi etkili olmuş olabilir. Bu araştırmada, “Islamwissenschaft” 
ve “Religionswissenschaft” programları ile İslam İlahiyatı Enstitüsü programları arasında 
İslam Tarihi alanındaki dersler ve akademik çalışmaların içerik ve metot açısından 
farklılıklarının incelenmesi hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Almanya, Şarkiyatçılık, İslam Tarihi, İslam İlahiyatı Enstitüsü, 
Müfredat, Usul 
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NEHCÜ’L-ENÂM’DA İLİM VE HİKMET   
 

Dr. Mehmet Cüneyt GÖKÇE 
Harran Üniversitesi  

ORCID: 0000-0002-8382-3787 
 
Özet 
Siirtli Molla Halil, Arapça diline çok iyi vakıf olan ve aynı zamanda şair olan ve dini 

ilimlerin pek çok dalında eser yazan bir din âlimidir. Eserlerinin büyük bir kısmını nesirle 
halinde yazan es-Si’irdî, bir kısmını ise şiir olarak kaleme almıştır. Toplam olarak yazdığı 
yirmi altı eserin yirmi beşinde, yaşadığı dönemde medreselerin bilim dili olan Arapça’yı 
büyük bir ustalıkla kullanan es-Si’irdî, medreselerin ilk basamağındaki öğrencilere yönelik 
olarak şiir halinde yazmış olduğu “Nehcu’I-Enâm” isimli eserini Arapça’dan ayrı olarak 
Kürtçe’nin Kurmancî lehçesiyle de kaleme almıştır. 

Es-Si’irdî bütünüyle medreselerde okuyan öğrencilere yönelik olarak eser te’lif ettiği 
gibi, halk kitlesine hitap eden eserler de kaleme almıştır. Müellifin eserleri incelendiğinde, 
dönemindeki medrese eğitimiyle öğrenilebilecek ilimleri en iyi şekilde öğrendiği ve 
kullandığı görülecektir. 

Es-Si’irdî’nin telif etmiş olduğu bazı eserleri kendisinden sonraki dönemlerde doğu 
medreselerinde ders kitabı olarak hala okutulmaktadır. 

Medreselerin alet ilimlerini çok fazla ön plana çıkarmasından dolayı maalesef müellifin 
hadis, fıkıh ve kelam gibi dini ilimleri ilgili eserlerinin yeteri kadar üzerinde durulmasını ve 
yaygınlaşmasını engellemiştir. 

Doğu medreselerinde Molla Halil’in “el-Kamusu’s-Sâni fi’n-Nahvi ve’s-Sarfi ve’l-
Ma’âni”’ ve “el-Kafiyetü’l-Kubrâ fin-Nahvi’ isimli eserlerinin çok iyi bilinmesi ve İbn-i 
Hacib’in Kafiyesi yerine Molla Halil’in Kafiyesi ders kitabı olarak okutulması, buna karşılık 
tefsir, hadis usulü, fıkıh usulü ve kelam sahasındaki eserlerinin bilinmemesi söylediğimizi 
destekler mahiyettedir. 

Es-Si’irdî’nin yetiştiği çevrede maddi imkânların kısıtlı olması, Osmanlı merkezinden 
uzakta bulunması ve buna bağlı olarak da ilmi çevrelerle irtibatın istenilen düzeyde olmaması 
gibi sebeplerden medrese müderrislerinin eser telif etme geleneği nispeten zayıftı. Fakat 
üzülerek ifade edelim ki inceleyebildiğimiz kadarıyla es-Si’irdî’nin kendisi bölge dışına 
çıkmadığı gibi, eserleri de aynı akıbete uğramış ve müellifin yaşadığı bölge ile sınırlı 
kalmıştır. Müellifin eserlerinin çeşitli nedenlere bağlı olarak kütüphanelere girmemiş olması 
da ilim çevrelerinde bilinmesini ve araştırmacıların söz konusu eserler üzerinde çalışmasına 
imkân tanımamıştır. 

Söz konusu ettiğimiz Nehcu’l-Enam adlı eserinde müellif, başlıca  
• İman ve İslam alanında bilinmesi ve yapılması zorunlu olan Farz-ı Ayn mesabesindeki 

bilgiler, 
• İslam’ın şartları ile İmanın rükünleri, 
• Allah’a iman, 
• İlahi Sıfatlar, 
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• Meleklere iman, 
• Nübüvvet ve Risalet, 
• Hz. Peygamber’in Şemail-i şerifi 
• Miraç ve Rüyetullah, 
• Fazilet sırası, 
• Duanın etkisi, 
• İmamet 
• İrade, 
• Kıyamet alametleri, 
• Kabir suali ve Kıyamet sahneleri, 
• Amelî mezhepler  
• Allah Yolunda İlim Öğrenme,   
• Bedendeki Temel Yedi Organın Görevleri,   
• Yemek Adabı,  
• Giyinme Adabı ve  
• Namaz Kılma Adabı… gibi konuları ele alır… 
İşte biz bu tebliğimizde ilim, hikmet, edep ve âdâp ile ilgili görüşlerini irdeleye ve 

anlamaya gayret edeceğiz. 
Anahtar Kelimeler: Nehcu’l-enâm, es-Siirdî, Molla Halil, İlim, Hikmet. 
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ŞEMSEDDİN ES-SEMERKANDÎ’YE GÖRE İMAN-AMEL İLİŞKİSİ 
 

Dr. Mehmet Cüneyt GÖKÇE 
Harran Üniversitesi  

ORCID: 0000-0002-8382-3787 
 
Özet 
İman; Allah’tan alıp din adına tebliğ ettiği kesinlik kazanan hususlarda Hz. Peygamber’i 

tasdik etmek ve ona inanmak şeklinde tanımlanır.  Bu inanca sahip olan kimseye “mümin” 
denildiği gibi; inancının gereğini tam bir teslimiyetle yerine getiren kişiye de “müslim” adı 
verilir. Buna göre mümin ve müslim birbirini tamamlayan iki kavramdır. 

Kuran-ı Kerim’in pek çok ayetinde iman eden müminlere dikkat çekilir ve onların 
birtakım özellikleri sayılır. Aynı şekilde hadis-i şeriflerde de iman konusuna genişçe yer 
verildiğini görmekteyiz.  

Kelam ilminde de özellikle imanın üzerinde fazla durulmuştur. Bunun sebebi olarak 
ilahi mesajın ana gayesinin; insanları gerçek müminler seviyesine çıkarmak olduğu ifade 
edilebilir. Ancak İslam âlimleri, imanın hakikati ile ilgili olarak farklı görüşler ileri 
sürmüşlerdir. Ehl-i sünnet kelamcılarına göre iman, kalbin tasdikinden ibarettir. Zira, ayet ve 
hadislerde iman dilin ikrarına değil kalbin tasdikına bağlanmıştır. 

Ancak; İslam kalpte hapsedilen bir husus değildir. Kalpteki imanın ibadet ve amellerle 
ortaya çıkması gerekir. İbadette ihlas şarttır. Sonuç olarak bunların hepsinin bir bütün teşkil 
ettiğini ifade edebiliriz. Elbette Müslüman olmak için Kelime-i tevhid ve Kelime-i şehadet 
getirmek yeterlidir; hatta bir kişinin Müslüman olması için bunları dille söylemesi şart 
değildir. Ancak dil ile ikrar, kişinin; ikinci şahıslar tarafından Müslüman olarak bilinmesini ve 
kendisine Müslüman muamelesi yapılmasını sağlar; bunun için gereklidir. Bir kişi kalpten ve 
içten Allah’ın varlığını ve birliğini inanırsa mümindir. Mümin, Hz. Peygamber’in Allah 
tarafından getirdiği kesin olan vahyi tasdik edip kabul eden kişidir. Hz. Peygamberin Allah 
tarafından getirdiği kesin olarak bilinen hususlar Kur’an ayetleri ve mütevatir hadislerle 
açıklanmıştır. Buna göre bir kimsenin mümin olabilmesi bütün bunlara toptan ve ayrı ayrı 
inanmasına bağlıdır. Müminin son derece güvenilir birisi olması gerektiğini bilmemiz 
lazımdır. Dolayısıyla bizim imanımız ile yaptıklarımız arasında mutlak bir bağlantı vardır. 
İnanç ve eylemlerimizin uyumlu olması oranında imanımızın derecesinden söz edebiliriz. 

İşte bu çalışmada Şemseddin Semerkandi’nin iman amel arasındaki ilişkisi ele 
alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şemseddin es-Semerkandi,  İman-Amel, Büyük Günahlar.  
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SEMERKANDÎYE GÖRE RİSALET 
 

Dr. Mehmet Cüneyt GÖKÇE 
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

ORCID: 0000-0002-8382-3787 
Özet 
İnsanlık tarihine baktığımız zaman insan oğlunun yapısı gereği; sürekli olarak kavga ve 

ihtilaf içerisinde yaşadıklarını görürüz. İşte insanlara çok büyük bir değer veren ve bu durumu 
Kur’an-ı Kerim’de de vurgulayan yüce Allah, onlara yol gösterici olarak hem birlik ve 
beraberliklerini sağlama hem de kendilerine huzurlu bir meydana getirme bağlamında onlara 
yol gösterici elçiler göndermiştir. İlahi kitaplardan öğrendiğimize göre bu elçiler bizzat zalim 
idarecilere karşı hak ve adaleti savunmuş ve sürekli olarak zayıf ve mazlumun yanında yer 
almışlardır.  

Buna göre; Peygamberler haktan ayrılıp yolumu şaşırmış birey ve toplumları fıtrat 
çizgisine çekmek için gönderilmişler ve adeta birer yol gösterici işaret ışığı olmuşlardır. 
Çünkü tarih boyunca insanlar çeşitli menfaatler uğruna sosyal kurallara aykırı hareket etmiş 
ve böylece birtakım huzursuzlukların kaynağı olmuşlardır. İşte Yüce Allah, Peygamberler 
vasıtasıyla insanların doğruyu nasıl elde edeceklerini aydınlatmıştır. Bu bağlamda Resul ve 
Nebileri fert ve toplumun huzuru için görevlendirmiş ve kendilerini örnek alınacak olan 
kişiler olarak donatmıştır.  

İnsan oğlu beden ve ruhtan ibarettir. Yeme ve içme vb. bedensel ihtiyaçları olduğu gibi 
inanma ve aşkın bir boyun eğip ibadet etme gibi bir takım ruhî ihtiyaçları da söz konusudur. 
Bedenî gıdasızlık vücudunu bozduğu gibi; ruhî gıdasızlık da ruh sağlığını bozar...  

İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’den son peygamber Hz. Muhammed’e varıncaya 
kadar gelmiş-geçmiş peygamberlerin tamamı hep bu fonksiyonu icra etmişlerdir. 

Dünden bugüne insanlık tarihi içerisinde zaman zaman peygamberlerin gereksiz 
olduğuna dikkat çeken ya da varlıklarını kabul etmeyen insanlar olduğu gibi peygamberlik ve 
risalet kurumunun zorunluluğunu vurgulayan görüşler de söz konusudur. Hatta 
peygamberlerin beşeri özelliklerini de unutarak farklı bir takım tasavvurlara sahip olan 
insanların varlığından da söz etmemiz gerekir. 

Hicri yedinci asırda yaşamış olan Muhammed b. Eşref es-Semerkandi’nin nübüvvet ve 
risaletle ilgili görüşlerine baktığımızda klasik İslam düşüncesinin tam merkezinde yer aldığını 
ifade edebiliriz. Müellifimiz, nübüvvet ve risaleti zorunlu gördüğü gibi peygamberleri 
saadetin kaynağı olan örnek şahsiyetler olarak değerlendirir. Peygamberlerin 
görevlendirilmesini insanoğlu bir ihsan ve ikram olarak telakki eder.  

Anahtar Kelimeler: Semerkandî, Nübüvvet, Risalet 
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HZ. PEYGAMBER’İN NÜBÜVVETİNİ HABER VEREN CİNLERİN 
VESİLESİYLE MÜSLÜMAN OLAN SAHÂBÎLER 

 
   Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YAZICI 

  Pamukkale Üniversitesi 
ORCID No: 0000-0003-0094-8224 

Özet 
Genel kabule göre Hz. Peygamber’le kısa süreliğine de olsa görüşmüş olan kimseler 

Rasûlüllah’ın arkadaşı anlamında “sahâbî” olarak tanımlanmaktadır. Sahâbîler, başta Kur’ân-ı Kerîm 
ve hadisler olmak üzere İslam medeniyetinin kurucu unsurlarını bizlere ulaştıran ilk nesli teşkil 
etmektedirler. Sahâbîler, Hz. Peygamber’i ölümleri pahasına desteklemeleri ve nübüvvetinin başından 
itibaren onu davasında yanlız bırakmamaları yönünden de büyük önem arzetmektedirler. Nitekim bu 
açılardan Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın övgüsüne mazhar olmuşlardır. Bu nedenle ilk dönemlerden 
itibaren Hz. Peygamber’in hayatı çerçevesinde çeşitli vesilelerle onunla birlikte olan, savaşlara katılan, 
vali, zekat memuru, sancaktarlık gibi vazifelerle görevlendirilen ve hadislerini nakleden bütün 
sahabiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla sahâbilerle ilgili bilgilerin yer aldığı en eski 
kaynakların Hz. Peygaber’in hayatının ele alındığı siyer kitapları olduğu söylenebilir.  

Siyer kitapları genellikle Rasûlüllah’ın atalarıyla ilgili bilgilerden başlayarak yakın akrabalarını, 
çocukluğunu, gençliğini, nübüvvet öncesi olayları, peygamberlik işaretlerini, vahyin gelişini ve 
nübüvvetten sonra Mekke ve Medine dönemlerindeki olayları, mucizelerini, savaşlarını kısacası Hz. 
Peygamber’in her yönüyle hayatını ele alırlar.  

İlk dönem siyer kaynaklarında ele alınan konulardan biri de peygamberlik öncesinde veya 
peygamberliğinden sonra nübüvvetinin işareti olarak; bazı kâhinler, arrâflar, Yahudiler, Hıristiyanlar 
ve cinler/hevâtif tarafından peygamberliğinin müjdelenmesidir. İlgili rivayetler çerçevesinde ele alınan 
hususlar arasında söz konusu gruplar vesilesiyle Müslüman olan bazı kimselerin Müslüman olma 
hikâyelerine de yer verilmektedir.  

İlerleyen zamanlarda başta sahabe olmak üzere rical bilgileri tarih, tabakat ve ensab kitaplarında 
müstakil olarak ele alınmaya başlayınca, cinlerin Hz. Peygamber’in nübüvvetini haber vermesi 
vesilesiyle Müslüman olan kimseler de bu eserlerde zikredilmiştir. En eski eserlerden İbn Sa‘d’ın 
Tabakat’ı örnek olarak verilebilir. Ancak İbn Sa‘d hem sayı hem de içerik olarak bu tür şahıslara az 
yer vermişken daha sonra yazılan ve sahâbe ricalini esas alan müstakil eserlerde bu isimlerin hem sayı 
hem de içerdiği bilgiler bakımından arttığı söylenebilir. 

İlk dönemlerde siyerin bir parçası olan ancak daha sonra müstakil eserler olarak; Hz. 
Peygamber’in mucizelerini ve peygamberliğini ispat eden alamet ve işaretler ile üstün özelliklerini 
konu edinen delâil, a‘lâm ve hasâis türü eserler de kaleme alınmıştır. Bu kaynaklar da Hz. 
Peygamber’in nübüvvetini haber veren cinler ve onların vesilesiyle Müslüman olan sahabilere yer 
veren temel kaynaklar arasındadır. Hatta bu kaynakların sahâbe tercemelerini barındıran; İbn 
Abdilber’in el-İstî‘âb’ı, İbnü’l-Esîr’in Üsdü’l-ğâbe’si ve İbn Hacer’in el-İsâbe’sinin ana kaynakları 
arasında yer aldıkları söylenebilir.  

Bu çalışmamızda ilgili eserlerde cinlerin haber vermesiyle Hz. Peygamber’in nübübüvvetinden 
haberdar olan sonra da Hz. Peygamber’in yanına gidip Müslüman olan kimselerin isimlerini, onlarla 
ilgili bilgileri, konuyla ilgili olarak başlarından geçen hadiseyi ve Müslüman oluş hikâyelerini ele 
aldık.  

Söz konusu eserlerde geçen rivayetler incelendiğinde ise hemen hepsinde Hz. Peygamber’in 
nübüvvetini haber veren cinle ilgili hadisenin Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra 
gerçekleştiğini, adı geçen kimselerin genelde Yemen taraflarından olduklarını, çoğu hakkında ilgili 
rivayet dışında hemen hiçbir bilginin olmadığını, bir kısmının aile rivayetleri olduğunu, bir kısmında 
hiç isnadın bulunmadığını ve rivayetlerin hemen hepsinin hadis tekniği açısından zayıf, çok zayıf ve 
uydurma olduklarını tespit ettik. 

Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, Sahâbe, Cinler, Hevâtif 
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DİN VE DİNDARLIK BAĞLAMINDA COVİD-19 ALGISI VE BAŞA ÇIKMA 
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Marmara Üniversitesi 

ORCID No : 0000-0001-6398-8093 
 

Özet 
Covid-19 salgını yediden-yetmişe hepimizin hayatını etkilemeye devam etmektedir. 

Hayata dokunuş boyutuna göre, salgın insanlar tarafından farklı şekillerde algılanmakta ve 
anlamlandırılmaktadır. Araştırmamız Koronavirüs salgınına ilişkin çeşitli boyutlarda 
sergilenen algılama ve anlamlandırma ve başa çıkma süreçlerini konu edinmektedir.  
Çalışmanın amacı sahadan elde edilen veriler kapsamında vatandaşlarımızın salgını nasıl 
anlamlandırdığını ve hangi başa çıkma stratejilerini tercih ettiğini sosyo-demografik 
değişkenlere göre incelemektir.  

Araştırmada dokümantasyon ve tarama modeli kullanılmıştır, veriler online anket 
tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın konusu ve amacı doğrultusunda ülke insanımızın 
Koronavirüs algısını belirlemek üzere tarafımızca 47 maddelik bir anket formu geliştirilmiş ve 
bilgi toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programıyla analiz 
edilmiştir. 

8-18 Nisan 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen araştırmaya 3703 kişi 
katılmıştır. Örneklemin %71,9’u (n=2664) kadın, %28,1’i (n=1039) erkektir. Yaş aralığı 18 
ile 73 arasında değişmektedir. Elde ettiğimiz bulgular Covid-19 salgınının Türk halkının çoğu 
tarafından (%68) ciddiye alındığını, medyaya yansıyan “Türk geni” gibi spekülasyonlar kabul 
görmezken, komplo teorilerine (%30) itibar edildiğini ve salgının dini (%40) bilimsel (%20) 
ve siyasi (%30) olmak üzere üç ayrı kategoride anlamlandırıldığını göstermektedir. Başa 
çıkma stratejisi olarak dua, ibadet ve zikir gibi dini ritüellere yönelimin yüksek (%86) olduğu 
görülen araştırmamızda ayrıca salgın sürecinde insanların manevi bir desteğe ihtiyaç duyduğu 
katılımcıların neredeyse tamamı (%82) tarafından ifade edilmiştir. 

Araştırmada en dikkat çeken sonuçlardan birisi, doğal afet veya hastalık gibi zorlu 
yaşam olaylarından sonra çoğunlukla doğaüstü atıfların devreye girdiği, dini inançların olayı 
anlamlandırma ve olayın üstesinden gelme adına araçsallaştırıldığı ve zorlu yaşam olayıyla 
baş etmede dini pratiklerin önemli bir yer işgal ettiğidir. 

Anahtar Kelimeler: Din Psikolojisi, Covid-19, Doğal Afetler, Dini Başa Çıkma, İlahi 
Ceza, İlahi Adalet, Komplo Teorileri 
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CENNETLE MÜJDELENEN BİR SAHÂBÎ: ABDURRAHMAN b. AVF 
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Özet 
Abdurrahman b. Avf Mekke’de doğdu. Genç yaşından itibaren ticaretle uğraştı. 

Câhiliye devrinde de içki içmeyen ve güzel ahlâka sahip biri olarak tanınırdı. Hz. Ebû Bekir 
ile olan eski dostluğu, onun vasıtasıyla Müslüman olmasını sağladı. İlk sekiz Müslümandan 
biri olan Abdurrahman, Mekke müşriklerinin baskı ve işkenceleri yüzünden önce 
Habeşistan’a, sonra da Medine’ye hicret etti. Hz. Peygamber onunla ensardan Sa‘d b. Rebî 
arasında kardeşlik bağı kurdu. 

Hz. Peygamber’le birlikte bütün savaşlara katıldı. Uhud’da yirmiden fazla yara aldı, 
hatta ayağındaki yaralar sebebiyle topal kaldı. Hicretin altıncı yılında Dûmetülcendel üzerine 
yapılan bir seferde, Hz. Peygamber onu seriyye kumandanlığına getirdi ve başına sarık 
bağladı. Tebük Seferi sırasında imamlık ettiği bir namaza Hz. Peygamber de iştirak etti. 
Böylece Ebû Bekir gibi o da Resûlullah’a imamlık yapmış oldu. Vefatında Hz. Peygamber’i 
kabre indiren dört sahâbîden biri Abdurrahman idi. 

Hz. Ebû Bekir’in halifeliği sırasında ona müsteşarlık yaptı. Nitekim Ebû Bekir, 
ölümünden önceki hastalığı sırasında, Ömer b. Hattâb’ı yerine halife seçme düşüncesini ilk 
defa ona açmıştır. Abdurrahman b. Avf Hz. Ömer’in hilâfetinde de bu görevine devam etti. 
Ashâb-ı kirâm halifeye arz etmekten çekindikleri meseleleri onun vasıtasıyla intikal 
ettirirlerdi. Ömer’e bu derece yakınlığı sebebiyle zaman zaman geceleri Medine sokaklarında 
onunla birlikte dolaşarak asayişi kontrol ederlerdi. Bu dönemde Abdurrahman, hac emirliği ve 
beytülmâl muhafızlığı da yaptı. Halife Ömer, Mecûsî bir köle tarafından hançerlenince 
Abdurrahman’ı imamlığa geçirdi ve kendisinden sonra iş başına gelecek halifeyi belirlemek 
üzere tayin ettiği altı kişilik şûraya Abdurrahman’ı da dahil etti. Hz. Osman ve Ali’den başka 
kendisi de aday olduğu halde, adaylıktan çekilerek halifeyi bizzat tayin etme yetkisini üzerine 
aldı. Daha sonra şûra üyeleriyle ayrı ayrı görüştüğü gibi, kadın erkek Medine halkıyla ve 
dışarıdan gelenlerle görüşmeler yaptıktan sonra Osman b. Affân’ı halife ilân etti. Hz. 
Osman’ın halifeliğinde de müsteşarlık ve hac emirliği görevlerine devam eden Abdurrahman, 
halifeye zaman zaman çeşitli ikazlarda bulunmuştur. 

Abdurrahman b. Avf yetmiş beş yaşlarında Medine’de vefat etti; vasiyeti üzerine cenaze 
namazını Hz. Osman kıldırdı. Bu tebliğde Aşere-i mübeşşereden sayılan Abdurrahman b. 
Avf’ın İslâm’a girişi, kısaca hayatı ve faaliyetleri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İslâm Tarihi, Abdurrahman b. Avf, Aşere-i mübeşşere, Sahâbî 
 

AN OWNER WRITTEN IN PARADISE: ABDURRAHMAN b. AVF 
Abstract 
Abdurrahman b. Avf was born in Mecca. From a young age he engaged in trade. During 

the ignorance period, he was known as a man who did not drink and had a good morality. His 
old friendship with Abu Bakr enabled him to become a Muslim. Abdurrahman, one of the first 
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eight Muslims, first emigrated to Abyssinia and then to Madinah because of the oppression and 
torture of the Meccan pagans. The Prophet Muhammad and Sa'd b. He established a fraternal 
bond between Rebi. 

He participated in all wars with the Prophet. Uhud suffered more than twenty wounds, 
and even lame due to injuries to his foot. In an expedition on Dûmetülcendel in the sixth year 
of the Hijra, The Prophet brought him as seriyya commander and bound him with a turban. 
During the Tebuk Expedition to a prayer The Prophet also participated. Thus, like Abu Bakr, 
he became the imam of the Messenger of Allah. Abdurrahman was one of the four 
Companions who sent down the Prophet to the grave. 

He served as undersecretary during Abu Bakr's caliphate. In fact, Abu Bakr, during his 
illness before his death, Omar b. He first opened the thought of choosing Khatab instead of the 
caliph. Abdurrahman b. Avf He continued this task in the caliphate of Omar. Companions to 
the caliph of the Companions were hesitant to submit them through him. Because of this close 
proximity to Omar, from time to time they would wander the streets of Medina with him and 
control the public order. During this period, Abdurrahman also served as a pilgrim emirate and 
baitülmâl guard. When Caliph Omar was daggered by a Mecûsî slave, he appointed 
Abdurrahman as an imam and included Abdurrahman in the six-person council he appointed to 
determine the successor to succeed him. Although Osman and Ali himself was a candidate, he 
withdrew his candidacy and took the authority to appoint the caliph himself. Later, as 
discussed separately with members of the council, men and women of Medina after having 
interviews with people from outside Osman b. The Caliph declared the affanate. Abdurrahman 
continued his duties as undersecretary and pilgrim emirate in Osman's caliphate and made 
various warnings to the caliph from time to time. 

Abdurrahman b. Avf passed away in Medina at the age of seventy-five; On the will of 
the funeral prayer Osman made it. In this paper, Abdurrahman b. Avf's introduction to Islam, 
life and activities will be briefly discussed. 

Keywords: History of Islam, Abdurrahman b. Avf, heralded, Companion 
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Özet 
Cennetle müjdelenen sahâbîlerden Talha b. Ubeydullah’ın nesebi Hz. Peygamber ile 

birleşir. İki erkek kardeşinden Osman Müslüman olmuş, diğeri ise Bedir Gazvesi’nde müşrik 
saflarında ölmüştür. İslâm öncesi Mekke’nin önemli tüccarlarından biri olan Talha ticaret için 
bulunduğu Busrâ’da karşılaştığı bir rahipten Hz. Muhammed’in (s.a.s.) peygamberliğini 
öğrenince hemen Mekke’ye döndü ve Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla İslâmiyet’i kabul edip ilk 
Müslümanlar arasında yer aldı. Vahiy kâtipliği de yapan Talha hem cennetle müjdelenen on 
sahâbîden hem de Resûlullah’ın havârisi diye bilinen on iki kişiden biridir. Uhud 
Gazvesi’nden itibaren bütün savaşlarda yer aldı. Kahramanca savaştığı Uhud Gazvesi’nde 
Resûlullah’ı korurken birçok yerinden yaralandı ve eli çolak kaldı. O gün üzerinde iki zırh 
bulunduğu için Uhud kayalığına çıkamayan Resûl-i Ekrem Talha’nın sırtına basarak oraya 
çıktı bu sebeple de “Talha’ya (cennet) vâcip oldu” buyurdu. 

Hz. Osman’ın hilâfetinin ikinci döneminde görülen yönetim zaafları yüzünden onu 
eleştirenler arasında Talha da vardı. Osman’ın öldürülmesinden sonra Ali’ye biat ettiyse de bu 
biatın kendisinden zorla alındığını söyledi. Hz. Ali’nin yeni valiler tayin edeceğini öğrenince 
kendisine ait geniş toprakların ve taraftarlarının bulunduğu Basra valiliğini istedi, fakat halife 
bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Zübeyr b. Avvâm ile birlikte hareket ederek Hz. Osman’ın 
katillerinin cezalandırılmasını isteyen Hz. Âişe’nin safına katıldı ve Mekke’ye gitti. Onun ve 
Zübeyr’in bu tutumunda Osman’a karşı yaptıkları şiddetli muhalefetten duydukları 
pişmanlığın etkili olduğuna dair rivayetler vardır. Basra Valisi Abdullah b. Âmir’in ısrarı 
üzerine gittikleri Basra yakınlarında Hz. Ali’nin ordusuyla karşılaştılar. Burada Ali ile 
görüşen Talha savaşmaktan vazgeçti ve geri safta durdu. O sırada genellikle bir çarpışmanın 
gerçekleşmeyeceği düşünülüyordu. Ancak umulanın aksine iki ordu arasında Cemel Savaşı 
denilen savaş meydana geldi. Talha bu sırada kendisini Hz. Osman’ı öldürenler arasında yer 
almakla suçlayan Mervân b. Hakem tarafından öldürüldü. 

Bu tebliğde Aşere-i mübeşşereden sayılan Talha b. Ubeydullah’ın hayatı ve faaliyetleri 
üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İslâm Tarihi, Talha b. Ubeydullah, Aşere-i Mübeşşere, Sahâbî 
 
Abstract 
Of the companions heralded with Heaven Talha b. Ubeydullah merges with the Prophet. 

Osman, one of his two brothers, became a Muslim and the other died in the polytheist ranks of 
the Badr Gaza. One of the important merchants of pre-Islamic Mecca, Talha, when he learned 
about the prophecy of Muhammad (pbuh), he immediately returned to Mecca and asked, he 
accepted Islam through Abu Bakr and was among the first Muslims.  
Talha, who is also a scribe of revelation, is one of the ten companions who are heralded with 
heaven and one of the twelve people known as the apostle of the Messenger of Allah. He took 
part in all wars since Uhud War. While protecting the Messenger of Allah, he was wounded in 
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many parts and remained unscathed in the Uhud War where he fought heroically. The 
Messenger of God, who could not climb to the Uhud rock because he had two armors on that 
day, stepped on the back of Talha, so he said, "He became the Talha (heaven)". 

Hz. Talha was among those who criticized him for the administrative weaknesses in the 
second period of Osman's caliphate. Although he allegedly paid Ali to Ali after Osman's 
murder, he said that this allegiance was forcibly taken from him.  When he learned that Ali 
would appoint new governors, he wanted the governor of Basra, where he had his own land 
and his supporters, but the caliph did not accept it. Thereupon, Zübeyr b. Avvâm, who wanted 
Osman's murderers to be punished. So, acting with Zubayr, he joined the ranks of Aisha, who 
wanted Osman's murderers to be punished, and went to Mecca. There are rumors that his and 
Zubayr's regret about the violent opposition they made against Osman was effective in this 
attitude. At the insistence of the Basra Governor Abdullah, they met Ali's army near Basra, 
where they went. Talha, who met with Ali here, stopped fighting and stood back. It was 
generally thought that a collision would not take place at that time. However, contrary to the 
expectations, a war called Cemel War occurred between the two armies. Meanwhile, the 
Prophet taught herself. Meanwhile, Talha was killed by Marwan, who accused him of being 
among those who killed Osman. 

In this paper, the life and activities of Talha, who is considered to be a Ashere-i charter, 
will be emphasized. 

Keywords: History of Islam, Talha b. Ubeydullah, heralded, Companion 
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ZÜBEYR B. AVVÂM’IN HAYATI VE KİŞİLİĞİ 
 

Doç. Dr. Ömer Sabuncu 
Harran Üniversitesi 

ORCID ID orcid.org/0000-0001-8424-8481   
 
Özet 
Mekke’de doğdu. Soyu Hz. Peygamber’in dedelerinden Kusay b. Kilâb’da Resûl-i 

Ekrem ile birleşir. Zübeyr çocukluğunun büyük bir kısmını Resûlullah’ın çocuklarıyla 
birlikte geçirdi. Babası çok küçükken vefat ettiğinden annesi onu kendi akrabaları olan 
Hâşimoğulları arasında büyüttü. Zübeyr’in putlara hiç tapmadığı, Câhiliye inanışlarına 
meyletmediği, İslâm’a davetin ilk günlerinde on altı yaşında iken dört, beş veya yedinci 
Müslüman olarak İslâmiyet’i kabul ettiği, bunda Hz. Ebû Bekir’in etkisinin bulunduğu 
nakledilir. 

Ok atmayı, kılıç kullanmayı ve ata binmeyi öğrenerek yetişen Zübeyr, Mekke 
döneminde İslâm adına ilk kılıç çeken kişi oldu. Evinde istirahat ederken dışarıdan gelen, Hz. 
Peygamber’in müşrikler tarafından öldürüldüğüne dair seslerle uyanmış, hemen kılıcını 
kuşanıp dışarıya fırlamış, yolda Resûl-i Ekrem’le karşılaşmış, telâşının sebebini soran Resûl-i 
Ekrem’e durumu anlatınca onun duasını almıştı. Bu dönemde Hz. Peygamber, Zübeyr’i ilk 
Müslümanlardan olan Abdullah b. Mes‘ûd ve Talha b. Ubeydullah ile kardeş ilân etti. 
Müşriklerin Müslümanlara karşı baskısı artıp Habeşistan’a hicret izni verilince Zübeyr ilk 
kafileyle oraya gitti. Ardından müşriklerin iman ettiği yolunda bir haberin yayılması üzerine 
geri döndüyse de haberin asılsız olduğunu anlayınca Zem‘a b. Esed’in himayesinde 
Mekke’ye girdi. Ancak baskıların artarak devam etmesi üzerine ikinci defa Habeşistan’a 
hicret etmek zorunda kaldı. Hz. Peygamber, şehre geldiğinde atından başka bir mal varlığı 
bulunmayan Zübeyr’e Nakî bölgesinde tarım yapılmayan bir araziyi tahsis etti. O da bir 
yandan bu araziyle uğraşırken bir yandan da Bakî çarşısında kasaplık yaptı. 

Zübeyr esmer, iri yapılı, uzun boylu, cesur ve kahraman bir kişiydi. Raşid halifeler 
döneminde ziraat ve ticaretle meşgul olduğundan büyük bir servet edinmişti. Ayrıca değişik 
şehirlerde ashabın önde gelenlerine dağıtılan boş arazilerden aldığı paylarla birçok yerde 
gayri menkul sahibi olmuştu. Cömertliği zenginliği kadar meşhurdur. Hakkında çeşitli eserler 
yazılmıştır. 

Bu tebliğde Aşere-i mübeşşereden sayılan Zübeyr b. Avvâm’ın hayatı ve kişiliği 
üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İslâm Tarihi, Zübeyr b. Avvâm, Aşere-i Mübeşşere, Sahâbî 
 

ZUBAYR B. AVVAM’S LIFE AND PERSONALITY 
Abstract 
Born in Mecca. The prophet the grandfather of the Prophet Kusay b. Kilâb, the 

Messenger of Allah unites with. Zubayr spent most of his childhood with the children of the 
Messenger of Allah. As his father passed away when he was very young, his mother raised 
him among his relatives. Zubayr never worshiped idols, ignorance of the beliefs of Ignorance, 
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the first days of the invitation to Islam at the age of sixteen, four, five or seventh Muslims as 
Islam, accept that Islam. The influence of Abu Bakr is mentioned. 

Zubayr, who learned to shoot arrows, use swords and ride horses, was the first person 
to draw swords in the name of Islam during Mecca. While resting at home from outside, 
awakened by the voices that the Prophet was killed by the idolaters, immediately surrounded 
his sword and jumped out, encountered the Messenger of the Prophet on the way, asked the 
cause of the Prophet Muhammad's prayer when he told the situation. In this period, The 
Prophet, Zubayr, Abdullah b. Masud and Talha declared a brother to Ubeydullah. When the 
pressure of the Mushriks against the Muslims increased and the permission to emigrate to 
Abyssinia, Zubair went there with the first convoy. Then he came back after the spread of the 
news that the pagans believed, but when he realized that the news was unfounded, Zem'a 
entered Mecca under the auspices of Assad. However, as the pressures continued to increase, 
he was forced to emigrate to Abyssinia for the second time. When the Prophet came to the 
city, he assigned Zebayr, which had no assets other than his horse, to a land that was not 
cultivated in the Naki region.  
He also worked as a butcher in the Bakî market while dealing with this land. 

Zubeyr was a brunette, large, tall, brave and heroic. Rashid had made a fortune because 
he was engaged in agriculture and trade during the caliphs.  In addition, in many cities with 
the shares of empty land distributed to the leading companions of real estates in many places 
had. His generosity is as famous as his wealth. Various works have been written about him. 

In this paper, Zubayr b. Avvam’s life and personality will be emphasized. 
Keywords: History of Islam, Zubayr b. Avvâm, heralded, Companion 
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KUR’AN’A GÖRE HİCRETİN VE MUHACİRLERİ DESTEKLEMENİN 
GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE   

 
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK 

Harran Üniversitesi  
Özet 
Kur’an- Kerim’in Medeni surelerde üzerinde sıklıkla durduğu konulardan birisi de 

Hicret, Muhacirler Ensar ve bunlar arasındaki ilişkidir. Kur’an ve sünnete göre hicret sadece 
baskıdan kurtulmak ya da bir yer değişikliği değildir.  Hicret bir duruştur. Müslümanların 
Allah’ı ve onun gösterdiği yolu tercih ederken gözü arkada kalmadan tıpkı Hz. İbrahim gibi 
kötülükle arasına mesafe koyabilmektir. Aynı zamanda hicret bir tercih de değildir. Zamanı 
geldiğinde Müslümanların hicret etmesi bir zorunluluk olur. Nitekim Medine’ye Hicret İslam 
tarihinde çok önemsenen bir hadisedir. Tabakat kitapları sahabe hayatlarına yer verirken 
Muhacir olanların bu özelliklerine özellikle değinmişlerdir.  Kur'ân-ı Kerîm’e göre hicret 
Müslümanlara yeni yurtlar, imkanlar sağlayabilecek fırsatlar sunar. Tarih boyunca hicret eden 
milletlerin kendi kültürleri gittikleri yerdeki kültürle mezcederek büyük medeniyetler 
kurdukları bilinmektedir. Nitekim Medine’ye hicrette de benzer bir durum gerçekleşmiştir. 
Ensar mallarını, mülklerini, evlerini muhacirlere açtılar. Müşriklerin aslında muhacirlere 
karşı yaptıkları savaşlarda onları yalnız bırakmadılar. Ensarın muhacire kucak açmasıyla 
İslam devletinin temeli atıldı,  o günden bu yana İslam büyük medeniyetlere vesile oldu.  

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Hicret, Muhacir, Ensar 
 

CELL AND THE REGISTERS BY THE QUR'AN ON THE NECESSARY OF SUPPORT 
Absctact 
One of the issues that the Qur'an has frequently emphasized in the Civil Sura is the 

Migration, Immigrants Ensar and the relationship between them. According to the Qur'an and 
sunnah, migration is not just getting rid of pressure or a change of place. Migration is a 
stance. While Muslims prefer Allah and the way he showed him, Hz. To be able to distance 
himself from evil like Abraham. At the same time, migration is not a preference. It is 
imperative that Muslims migrate when the time comes. As a matter of fact, Migration to 
Madinah is an important event in the history of Islam. While the tabatat books included the 
lives of the Companions, they especially mentioned these features of the immigrants. 
According to the Quran, migration provides Muslims with new dormitories and opportunities 
to provide opportunities. It is known that the nations that migrated throughout history have 
created great civilizations by merging their cultures with the culture of their destination. As a 
matter of fact, a similar situation occurred in the migration to Madinah. They opened their 
property, property, and houses to immigrants. They did not leave them alone in the wars of 
the polytheists against the refugees. With the incar embracing the immigrant, the foundation 
of the Islamic state was laid, and Islam has been instrumental in great civilizations ever since. 

Keywords: Quran, Migration, Immigration, Ensar 
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KUR’AN’IN MÜSLÜMANLARA VERDĞİ ÖZEL BİR GÖREV:  MUSTAZAFLARI 
KURTARMAK 

 
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK 

Harran Üniversitesi  
 
Özet 
Mustazaf  Müslüman olduğu halde gayr-ı müslimler arasında yaşamak zorunda kalan, 

hicret etme imkanı bulamayan ya da hicret etmelerine engel olunan ve din değiştirmeye 
zorlanan, eziyet edilen Müslümanlara verilen isimdir. Kur'ân-ı Kerîm beş ayette 
müstahzarlardan söz eder. Bu ayetlerde gerçekten dezavantajlı durumda olup Müslümanlar 
arasına gitmeye imkan bulamayanlar ile böyle bir engelleri olmadığı halde kendilerini bu 
kategoride değerlendirenler ayrı tutulmuştur. Allah birinci gruptakileri affettiğini söylerken, 
ikinci grupta olanların cehenneme atılacaklarını haber verir. Kur'ân-ı Kerîm birinci gruba 
yönelik olarak Müslümanlara görev vermiş yaban ellerde zor durumda yaşayan ve kurtulmak 
isteyen Müslümanlar yardım etmeyi emretmiştir. Müslümanların esir olan Müslümanları mal 
ile, savaşarak veya başka bir yolla kurtarmaları farz kılmıştır. Bu açıdan dünyanın herhangi 
bir yerinde baskı altında yaşamak zorunda kalan Müslümanlara ayardım etmek, farz 
mesabesinde bir görevdir. Bu amaçları gerçekleştirmek için Müslümanların birlik ve 
beraberlik içinde hareket etmeleri bu açıdan büyük önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Hicret, Muhacir, Mustazaf 
 
Abstarct 
Mustazaf is the name given to Muslims who have to live among non-Muslims even 

though they are Muslims, who do not have the opportunity to migrate, or are prevented from 
migrating and forced to change their religion. The Quran mentions preparations in five 
verses. Those who are really disadvantaged in these verses and cannot find a way to go 
among Muslims, and those who consider themselves in this category, even though they do 
not have such a disability, are kept separate. While Allah says he forgives those in the first 
group, he informs that those in the second group will be thrown into hell. The Quran 
commanded Muslims for the first group, and Muslims who were in a difficult situation in the 
wild hands and who wanted to get rid of it ordered to help. It made it necessary for Muslims 
to save the captured Muslims by property, by fighting or in any other way. In this respect, it 
is a duty to settle Muslims who have to live under pressure anywhere in the world. It is of 
great importance for Muslims to act in unity and solidarity to achieve these goals. 

Keywords: Quran, Migration, Immigration, Mustazaf 
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LİPMAN SAYISAL YARIGRUPLARI ÜZERİNE 
 

M. Sait ALAKUŞ 
Dicle Üniversitesi  

ORCID ID: 0000-0002-6977-7630 
Prof. Dr. Sedat İLHAN 

Dicle Üniversitesi  
ORCID ID: 0000-0002-6608-8848 

 
Özet 

{ }1,2,..., ,...n=¥ ve { }0 0= È¥ ¥  olarak alalım. ¢  tamsayılar kümesi  ve 0S Í ¥  
olmak üzere,eğer aşağıdaki koşullar sağlanıyorsa S ye bir sayısal yarıgruptur denir:  

(i) , .Her x y S için x y S dirÎ + Î  
  (ii) ( ) 1obeb S =  
  (iii) 0 SÎ  

 Bir S  sayısal yarıgrubu, 1 2 0
1

, ,..., :
n

n i i i
i

S u u u c u c
=

ì üï ïï ï= < > = Îí ýï ïï ïî þ
å ¥  şeklinde yazılabilir. 

Bununla birlikte { }( ) min : 0S x S xm = Î >  sayısına S nin katlılığı adı verilir. S  bir sayısal 

yarıgrup olmak üzere, ( )( ) max \F S S= ¢   ve ( ) 1C F S= +  sayılarına sırasıyla 

S ninFrobenius sayısı ve ileticisi denir. Ayrıca { }( )( ) # 0,1,2,..., ( )n S F S S= Ç  sayısına da 
S nin belirteç sayısı adı verilir. 

Öte yandan { }1 2 0 1 2 1, ,..., 0, , ,..., , ( ) 1, ...n n nS u u u s s s s s F S-= < > = = = + ® şeklinde 
yazılır ki burada 1,2,..., ( )i n n S= =  için 1i is s +<  ve okun anlamı  ( ) 1F S +  sayısından 
sonraki tamsayıların S ye ait olmasıdır. 

Eğer g Î ¥ ve g SÏ  ise g sayısına S nin bir boşluğu denir ve S nin boşluklarının 
kümesi ( )H S ile gösterilir, yani ( ) \H S S= ¥ . ( ) #( ( ))G S H S= sayısına da S nin cinsi adı 
verilir ve  ( ) ( ) 1 ( )G S F S n S= + -  bağıntısı bilinmektedir. 

S  bir sayısal yarıgrup  ve 1 2 3a a a³ ³  olmak üzere, her 1 2 3, ,a a a SÎ  için 

1 2 3a a a S+ - Î  oluyorsa  S ye bir  Arf sayısal yarıgrup denir. 
S  bir sayısal yarıgrup ve { }\ 0D S= olsun. k Î ¢ ve 1k ³  için  

{ }( ) :B S D D a a D D= - = Î + Í¥  ve { }:kD kD x x kD kD- = Î + Í¥  kümelerini 
tanımlayalım. Burada, ( )B S ve kD kD- nin sayısal yarıgruplar olduğunu not edelim. Bu 
durumda, 

1

( ) ( )
k

L S kD kD
³

= -U  kümesi de bir sayısal yarıgrup olup buna S nin Lipman 

yarıgrubu denir ve ( )S L SÍ dir. Ayrıca, ( ) ( )B S L SÍ olduğu açıktır ve aşağıdaki iki zinciri 
yazabiliriz: 

0 1 2 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ( )) ( ) ( ( ))r rB S S B S B S B S B B S B S B B S+= Í = Í = Í Í = ÍL L  and 

0 1 2 1 1( ) ( ( )) ( ( ))k kL S L L S L L L S L L L S-= Í = Í = Í Í = ÍL L .  
Bu şekilde elde edilen ( )iL S dizisine S nin Lipman dizisi adı verilir. ( )L Sl = ¥  

eşitliğini sağlayan l  sayısına S ninLipman indeksi denir.  

https://orcid.org/0000-0002-6608-8848
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Bu çalışmada, S  sayısal yarıgrubun ( )L S Lipman yarıgrubunda  elde ettiğimiz bazı 
sonuçları vereceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Numerical Semigroup, Lipman Semigroup, Frobenius Sayısı. 
 
 

ON THE LİPMAN NUMERICAL SEMIGROUPS 
Abstract 
We consider that { }1,2,..., ,...n=¥ and { }0 0= È¥ ¥ . Let¢  be integer set.  The 

subset 0S Í ¥  is a numerical semigroup if 
(i) ,x y S+ Î for ,x y SÎ  
  (ii) ( )gcd 1S =  
  (iii) 0 SÎ . 
A numerical semigroup S  can be written that 

1 2 0
1

, ,..., :
n

n i i i
i

S u u u c u c
=

ì üï ïï ï= < > = Îí ýï ïï ïî þ
å ¥  . 

{ }( ) min : 0S x S xm = Î >  is called  as multiplicity of S . 

Let S  be a numerical semigroup, then ( )( ) max \F S S= ¢  is called as  Frobenius number 

of S . Also, C  is conductor of S if ( ) 1C F S= + , and { }( )( ) # 0,1,2,..., ( )n S F S S= Ç  is 
called as the determiner number  of S . 

If S  is a numerical semigroup such that 1 2, ,..., nS u u u= < > , then we observe that 

{ }1 2 0 1 2 1, ,..., 0, , ,..., , ( ) 1, ...n n nS u u u s s s s s F S-= < > = = = + ®  , 
where 1 , ( )i is s n n S+< =  and the arrow means that every integer greater 

than ( ) 1F S + belongs to S for 1, 2,..., ( )i n n S= = .   
If g Î ¥ and g SÏ , then g  is called gap of S . We denote the set of  gaps of S , 

by ( )H S , i.e, ( ) \H S S= ¥ . The ( ) #( ( ))G S H S=  is called the genus of S . It known 
that ( ) ( ) 1 ( )G S F S n S= + -  . 

 A numerical semigroup S  is Arf if 1 2 3a a a S+ - Î , for all 1 2 3, ,a a a SÎ such 
that 1 2 3a a a³ ³ .Let S  be a numerical semigroup with the maximal ideal { }\ 0D S= . For 
each 1k ³ , we define { }( ) :B S D D a a D D= - = Î + Í¥  
and { }:kD kD x x kD kD- = Î + Í¥ . We note that ( )B S  and kD kD-  are numerical 
semigroups. In this case, 

1

( ) ( )
k

L S kD kD
³

= -U  is a numerical semigroup containing S . 

Evidently, ( ) ( )B S L SÍ and we have the following chains, 

0 1 2 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ( )) ( ) ( ( ))r rB S S B S B S B S B B S B S B B S+= Í = Í = Í Í = ÍL L and 

0 1 2 1 1( ) ( ( )) ( ( ))k kL S L L S L L L S L L L S-= Í = Í = Í Í = ÍL L .  
The sequence ( )iL S  is called the Lipman sequence of semigroups of S . If there 

exists l such that ( )L Sl = ¥  then l  is called as Lipman index of S .  
In this study, we will give some results in ( )L S Lipman numerical semigroup of S . 
Keywords: Numerical Semigroup, Lipman Semigroup, Frobenius Number. 
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BAZI ARF SAYISAL YARIGRUPLARININ LİPMAN YARIGRUPLARI  
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Özet 

{ }1,2,..., ,...n=¥ ve { }0 0= È¥ ¥  olarak alalım. ¢  tamsayılar kümesi  ve 0S Í ¥  
olmak üzere, eğer aşağıdaki koşullar sağlanıyorsa S ye bir sayısal yarıgruptur denir:  

(i) , .Her x y S için x y S dirÎ + Î  
  (ii) ( ) 1obeb S =  
  (iii) 0 SÎ  

 Bir S  sayısal yarıgrubu, 1 2 0
1

, ,..., :
n

n i i i
i

S u u u c u c
=

ì üï ïï ï= < > = Îí ýï ïï ïî þ
å ¥  şeklinde yazılabilir. 

Bununla birlikte { }( ) min : 0S x S xm = Î >  sayısına S nin katlılığı adı verilir. S  bir sayısal 

yarıgrup olmak üzere, ( )( ) max \F S S= ¢   ve ( ) 1C F S= +  sayılarına sırasıyla S nin 

Frobenius sayısı ve ileticisi denir. Ayrıca { }( )( ) # 0,1,2,..., ( )n S F S S= Ç  sayısına da S nin 
belirteç sayısı adı verilir. 

Öte yandan { }1 2 0 1 2 1, ,..., 0, , ,..., , ( ) 1, ...n n nS u u u s s s s s F S-= < > = = = + ® şeklinde 
yazılır ki burada 1,2,..., ( )i n n S= =  için 1i is s +<  ve okun anlamı  ( ) 1F S +  sayısından 
sonraki tamsayıların S ye ait olmasıdır. 

S  bir sayısal yarıgrup  ve 1 2 3a a a³ ³  olmak üzere, her 1 2 3, ,a a a SÎ  için 

1 2 3a a a S+ - Î  oluyorsa  S ye bir  Arf sayısal yarıgrup denir.  
S  bir sayısal yarıgrup ve { }\ 0D S=  olsun. k Î ¢ ve 1k ³  için  

{ }( ) :B S D D a a D D= - = Î + Í¥  ve { }:kD kD x x kD kD- = Î + Í¥  kümelerini 
tanımlayalım. Burada, ( )B S ve kD kD- nin sayısal yarıgruplar olduğunu not edelim. Bu 
durumda, 

1

( ) ( )
k

L S kD kD
³

= -U   kümesi de bir sayısal yarıgrup olup  buna S nin Lipman 

yarıgrubu denir ve   ( )S L SÍ dir.  Ayrıca, ( ) ( )B S L SÍ olduğu açıktır ve aşağıdaki iki zinciri 
yazabiliriz: 

0 1 2 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ( )) ( ) ( ( ))r rB S S B S B S B S B B S B S B B S+= Í = Í = Í Í = ÍL L  and 

0 1 2 1 1( ) ( ( )) ( ( ))k kL S L L S L L L S L L L S-= Í = Í = Í Í = ÍL L .  
Bu şekilde elde edilen ( )iL S  dizisine S nin Lipman dizisi adı verilir. ( )L Sl = ¥  

eşitliğini sağlayan l  sayısına S nin Lipman indeksi denir.   
Bu çalışmada, katlılığı 9 dan küçük ve iletici belli bir C  pozitif tamsayısı olan S Arf 

sayısal yarıgruplarının j. Lipman yarıgrubunu, yani ( )jL S  yarıgrubunu vereceğiz. 
Anahtar Kelimeler: Sayısal Yarıgrup, LipmanYarıgrup, Arf Yarıgrup. 
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THE LİPMAN SEMIGROUPS OF SOME ARF NUMERICAL SEMIGROUPS 
Abstract 
We consider that { }1,2,..., ,...n=¥ and { }0 0= È¥ ¥ . Let¢  be integer set.  The 

subset 0S Í ¥  is a numerical semigroup if 
(i) ,x y S+ Î for ,x y SÎ  
  (ii) ( )gcd 1S =  
  (iii) 0 SÎ . 

A numerical semigroup S  can be written that 1 2 0
1

, ,..., :
n

n i i i
i

S u u u c u c
=

ì üï ïï ï= < > = Îí ýï ïï ïî þ
å ¥  . 

{ }( ) min : 0S x S xm = Î >  is called  as multiplicity of S . Let S  be a numerical 

semigroup, then ( )( ) max \F S S= ¢  is called as  Frobenius number of S . Also, C  is 

conductor of S if ( ) 1C F S= + , and { }( )( ) # 0,1,2,..., ( )n S F S S= Ç  is called as the 
determiner number  of S . 

If S  is a numerical semigroup such that 1 2, ,..., nS u u u= < > , then we observe that 
{ }1 2 0 1 2 1, ,..., 0, , ,..., , ( ) 1, ...n n nS u u u s s s s s F S-= < > = = = + ®  , 

where 1 , ( )i is s n n S+< =  and the arrow means that every integer greater 
than ( ) 1F S + belongs to S for 1,2,..., ( )i n n S= = .   

If g Î ¥ and g SÏ , then g  is called gap of S . We denote the set of  gaps of S , 
by ( )H S , i.e, ( ) \H S S= ¥ . The ( ) #( ( ))G S H S=  is called the genus of S . It known 
that ( ) ( ) 1 ( )G S F S n S= + -  . 

 A numerical semigroup S  is Arf if 1 2 3a a a S+ - Î , for all 1 2 3, ,a a a SÎ such 
that 1 2 3a a a³ ³ .  Let S  be a numerical semigroup with the maximal ideal { }\ 0D S= . For 

each 1k ³ , we define { }( ) :B S D D a a D D= - = Î + Í¥  
and { }:kD kD x x kD kD- = Î + Í¥ . We note that ( )B S and kD kD- are numerical 
semigroups. In this case, 

1

( ) ( )
k

L S kD kD
³

= -U  is a numerical semigroup containing S . 

Evidently, ( ) ( )B S L SÍ and we have the following chains, 

0 1 2 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ( )) ( ) ( ( ))r rB S S B S B S B S B B S B S B B S+= Í = Í = Í Í = ÍL L and 

0 1 2 1 1( ) ( ( )) ( ( ))k kL S L L S L L L S L L L S-= Í = Í = Í Í = ÍL L .  
The sequence ( )iL S  is called the Lipman sequence of semigroups of S . If there 

exists l such that ( )L Sl = ¥ then l  is called as Lipman index of S .   
In this study, we will give j-th lipman semigroup, i.e., ( )jL S  of S Arf numerical 

semigroups with multiplicity less then 9 and conductor C  is any positive integer. 
Keywords: Numerical Semigroup, Lipman Semigroup, Arf Semigroup. 
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GALİLEAN UZAYINDA KÜBİK BEZİER EĞRİLERİNİN FRENET ÇATISI  
 

      Dr. Öğr. Üyesi Tuba AĞIRMAN AYDIN 
  Bayburt Üniversitesi 

ORCID No: 0000-0001-8034-0723 
                           

Özet 
Diferensiyel geometri için 1-boyutlu manifoldlar olarak tanımlanan eğriler konusu, 

Bilgisayar destekli geometrik tasarım için de eğri üretme konusu oldukça önemlidir. Bézier 
eğrileri bilgisayar ortamında bir eğri üretme tekniği olarak kullanılmaktadır. Eğriler farklı 
uzaylarda, farklı çatılara göre irdelenmektedir. Bu uzaylardan biri Galilean uzayıdır. Bu 
uazyın geometrisi temel anlamda incelenmistir fakat bu uzaydaki eğriler ve 
karakterizasyonları ile ilgili çalısmalar literatürde oldukça azdır. Bu çalışmada, Bilgisayar 
bilimleri ve uygulamalı matematikte yaygın olarak kullanılan Bézier eğrileri Galilean 
uzayında ele alınarak bu uzayda kübik Bezier eğrileri için Frenet çatı bileşenleri elde 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bezier Eğrileri, Kübik Bezier Eğrileri, Galilean Uzayı, Frenet 
Çatısı 

 
FRENET FRAME OF CUBIC BEZIER CURVES IN THE GALILEAN SPACE 
Abstract 
The subject of curves defined as 1-dimensional manifolds for differential geometry, and 

also the subject of producing curve for computer aided geometric design is very important. 
Bézier curves are used as a curve generation technique in computer environment. Curves are 
examined in different spaces according to different roofs. One of these spaces is the Galilean 
space. The geometry of this space has been studied fundamentally, but studies on curves and 
their characterizations in this space are very few in the literature. In this study, Bézier curves 
commonly used in computer sciences and applied mathematics are studied in Galilean space 
and Frenet roof components for cubic Bezier curves are obtained in this space. 

Keywords: Bezier Curves, Cubic Bezier Curves, Galilean Space, Frenet Frame. 
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KATLILIĞI  11  OLAN ARF  SAYISAL YARIGRUPLARI  
 

 ARF NUMERICAL SEMIGROUPS WITH MULTIPLICITY 11 
 

          Prof. Dr. Sedat İLHAN 
                Dicle Üniversitesi 

https://orcid.org/0000-0002-6608-8848 
Prof. Dr. Halil İbrahim KARAKAŞ 

                         Başkent Üniversitesi 
https://orcid.org/0000-0003-1185-416X 

Prof. Dr. Meral SÜER 
                        Batman  Üniversitesi 

https://orcid.org/0000-0002-5512-4305 
  
Özet 

{ }1,2,..., ,...n=¥  ve { }0 0= È¥ ¥  olarak alalım. ¢  tamsayılar kümesi  ve 0S Í ¥  

olmak üzere,eğer aşağıdaki koşullar sağlanıyorsa S ye bir sayısal yarıgruptur denir:  
            (i) ,Her x y S için x y SÎ + Î  
     (ii) ( ) 1obeb S =      

   (iii) 0 SÎ . 

 Bir S  sayısal yarıgrubu, 1 2 0
1

, ,..., :
n

n i i i
i

S u u u c u c
=

ì üï ïï ï= < > = Îí ýï ïï ïî þ
å ¥  şeklinde 

yazılabilir. S  bir sayısal yarıgrup olmak üzere, ( )( ) max \F S S= ¢   ve ( ) 1C F S= +  

sayılarına sırasıyla S nin Frobenius sayısı ve ileticisi denir. Ayrıca 
{ }( )( ) # 0,1,2,..., ( )n S F S S= Ç  sayısına da S nin belirteç sayısı adı verilir.  

 Öte yandan { }1 2 0 1 2 1, ,..., 0, , ,..., , ( ) 1, ...n n nS u u u s s s s s F S-= < > = = = + ® şeklinde 

yazılır ki burada 1,2,..., ( )i n n S= =  için 1i is s +<  ve okun anlamı  ( ) 1F S +  sayısından 
sonraki tamsayıların S ye ait olmasıdır.  

0U Ì ¥  için,  eğer U S< > =  ve M S< > =  olacak şekilde U nun hiçbir M  öz 
altkümesi yoksa  U  ya S nin minimal üreteç sistemi adı verilir. U nun eleman sayısına da  
S nin gömme boyutu denir ve ( )e S  ile gösterilir. Bununla birlikte, 

{ }( ) min : 0S x S xm = Î >  sayısına S nin katlılığı adı verilir. Genel olarak, ( ) ( )e S Sm£  dir. 

Eğer ( ) ( )e S Sm=  oluyorsa S ye maksimal gömme boyutludur denir. S  bir sayısal yarıgrup  
ve 1 2 3a a a³ ³  olmak üzere, her 1 2 3, ,a a a SÎ  için 1 2 3a a a S+ - Î  oluyorsa  S ye bir  Arf 
sayısal yarıgrup denir. Eğer S  bir Arf sayısal yarıgrup ise  S maximal gömme boyutludur.  

Bu çalışmada, 0, 2,3, 4,5,6,7,8,9,10(mod11)C º  olmak üzere, katlılığı 11 ve ileticisi 
belli bir C  pozitif tamsayısı olan bütün S  Arf sayısal yarıgruplarını vereceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Sayısal Yarıgrup, iletici, Arf yarıgrup. 
*Bu çalışma, TÜBİTAK 3001-118F175  projesi tarafından desteklenmektedir.  
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Abstract 
We consider  that  { }1,2,..., ,...n=¥  and { }0 0= È¥ ¥ . Let ¢  be integer set.  The 

subset 0S Í ¥  is a numerical semigroup if  
(i) ,x y S+ Î for ,x y SÎ   
     (ii) ( )gcd 1S =        

   (iii) 0 SÎ . 
A numerical semigroup S  can be written that  

1 2 0
1

, ,..., :
n

n i i i
i

S u u u c u c
=

ì üï ïï ï= < > = Îí ýï ïï ïî þ
å ¥  . 

Let S  be a numerical semigroup, then ( )( ) max \F S S= ¢  is called as  Frobenius 

number of S . Also, C  is conductor of S  if ( ) 1C F S= + , and 

{ }( )( ) # 0,1,2,..., ( )n S F S S= Ç  is called as the determiner number  of S .  

If  S  is a numerical semigroup such that 1 2, ,..., nS u u u= < > , then we observe that 

{ }1 2 0 1 2 1, ,..., 0, , ,..., , ( ) 1, ...n n nS u u u s s s s s F S-= < > = = = + ®  , 

where 1 , ( )i is s n n S+< =  and the arrow means that every integer greater than ( ) 1F S +  
belongs to S  for 1, 2,..., ( )i n n S= = .   

  
0U Ì ¥  is minimal system of generators of S  if  U S< > =  and there isn’t any subset 

M UÌ   such that M S< > = . In this case, the number of elements of  U  is called 
embedding dimension of S , and denoted by ( )e S .  Also,  { }( ) min : 0S x S xm = Î >  is 

called  as multiplicity of S , in generally, ( ) ( )e S Sm£ . S is called maximal embedding 
dimension if  ( ) ( )e S Sm= . A numerical semigroup S  is Arf  if 1 2 3a a a S+ - Î , for all 

1 2 3, ,a a a SÎ  such that  1 2 3a a a³ ³ . If  S  is Arf , then S is  maximal embedding dimension.  
In this study, we will give all S  Arf numerical semigroups with multiplicity 11 and 

conductor C  positive integer, where  0, 2,3, 4,5,6,7,8,9,10(mod11)C º . 
 Keywords: Numerical Semigroup, Conductor, Arf Semigroup.  
 
 
*This study is suppoted by TÜBİTAK-3001-118F175 project.  
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KATLILIĞI  12  OLAN ARF  SAYISAL YARIGRUPLARI 
 

  Prof. Dr. Sedat İLHAN 
                         Dicle Üniversitesi 

https://orcid.org/0000-0002-6608-8848 
  Prof. Dr. Halil İbrahim KARAKAŞ 

           Başkent Üniversitesi 
https://orcid.org/0000-0003-1185-416X 

                   Prof. Dr. Meral SÜER 
Batman  Üniversitesi 

https://orcid.org/0000-0002-5512-4305 
 
 Özet 

{ }1,2,..., ,...n=¥  ve { }0 0= È¥ ¥  olarak alalım. ¢  tamsayılar kümesi  ve 0S Í ¥  

olmak üzere,eğer aşağıdaki koşullar sağlanıyorsa S ye bir sayısal yarıgruptur denir:  
            (i) ,Her x y S için x y SÎ + Î  

     (ii) ( ) 1obeb S =      

   (iii) 0 SÎ . 

 Bir S  sayısal yarıgrubu, 1 2 0
1

, ,..., :
n

n i i i
i

S u u u c u c
=

ì üï ïï ï= < > = Îí ýï ïï ïî þ
å ¥  şeklinde 

yazılabilir. S  bir sayısal yarıgrup olmak üzere, ( )( ) max \F S S= ¢   ve ( ) 1C F S= +  

sayılarına sırasıyla S nin Frobenius sayısı ve ileticisi denir. Ayrıca 
{ }( )( ) # 0,1,2,..., ( )n S F S S= Ç  sayısına da S nin belirteç sayısı adı verilir.  

 Öte yandan { }1 2 0 1 2 1, ,..., 0, , ,..., , ( ) 1, ...n n nS u u u s s s s s F S-= < > = = = + ® şeklinde 

yazılır ki burada 1,2,..., ( )i n n S= =  için 1i is s +<  ve okun anlamı  ( ) 1F S +  sayısından 
sonraki tamsayıların S ye ait olmasıdır.  

0U Ì ¥  için,  eğer U S< > =  ve M S< > =  olacak şekilde U nun hiçbir M  öz 
altkümesi yoksa  U  ya S nin minimal üreteç sistemi adı verilir. U nun eleman sayısına da  
S nin gömme boyutu denir ve ( )e S  ile gösterilir. Bununla birlikte, 

{ }( ) min : 0S x S xm = Î >  sayısına S nin katlılığı adı verilir. Genel olarak, ( ) ( )e S Sm£  dir. 

Eğer ( ) ( )e S Sm=  oluyorsa S ye maksimal gömme boyutludur denir. S  bir sayısal yarıgrup  
ve 1 2 3a a a³ ³  olmak üzere, her 1 2 3, ,a a a SÎ  için 1 2 3a a a S+ - Î  oluyorsa  S ye bir  Arf 
sayısal yarıgrup denir. Eğer S  bir Arf sayısal yarıgrup ise  S maximal gömme boyutludur.  

Bu çalışmada, 0, 2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11(mod12)C º  olmak üzere, katlılığı 12 ve 
ileticisi belli bir C  pozitif tamsayısı olan bütün S  Arf sayısal yarıgruplarını vereceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Sayısal Yarıgrup, iletici, Arf yarıgrup. 
 
*Bu çalışma, TÜBİTAK 3001-118F175  projesi tarafından desteklenmektedir.  
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ARF NUMERICAL SEMIGROUPS WITH MULTIPLICITY 12 
Abstract 
We consider  that  { }1,2,..., ,...n=¥  and { }0 0= È¥ ¥ . Let ¢  be integer set.  The 

subset 0S Í ¥  is a numerical semigroup if  
(i) ,x y S+ Î for ,x y SÎ   
     (ii) ( )gcd 1S =        

   (iii) 0 SÎ . 
A numerical semigroup S  can be written that  

1 2 0
1

, ,..., :
n

n i i i
i

S u u u c u c
=

ì üï ïï ï= < > = Îí ýï ïï ïî þ
å ¥  . 

Let S  be a numerical semigroup, then ( )( ) max \F S S= ¢  is called as  Frobenius 

number of S . Also, C  is conductor of S  if ( ) 1C F S= + , and 

{ }( )( ) # 0,1,2,..., ( )n S F S S= Ç  is called as the determiner number  of S .  

If  S  is a numerical semigroup such that 1 2, ,..., nS u u u= < > , then we observe that 

{ }1 2 0 1 2 1, ,..., 0, , ,..., , ( ) 1, ...n n nS u u u s s s s s F S-= < > = = = + ®  , 

where 1 , ( )i is s n n S+< =  and the arrow means that every integer greater than ( ) 1F S +  
belongs to S  for 1, 2,..., ( )i n n S= = .   

  
0U Ì ¥  is minimal system of generators of S  if  U S< > =  and there isn’t any subset 

M UÌ   such that M S< > = . In this case, the number of elements of  U  is called 
embedding dimension of S , and denoted by ( )e S .  Also,  { }( ) min : 0S x S xm = Î >  is 

called  as multiplicity of S , in generally, ( ) ( )e S Sm£ . S is called maximal embedding 
dimension if  ( ) ( )e S Sm= . A numerical semigroup S  is Arf  if 1 2 3a a a S+ - Î , for all 

1 2 3, ,a a a SÎ  such that  1 2 3a a a³ ³ . If  S  is Arf , then S is  maximal embedding dimension.  
In this study, we will give all S  Arf numerical semigroups with multiplicity 12 and 

conductor C  positive integer, where  0, 2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11(mod12)C º . 
 Keywords: Numerical Semigroup, Conductor, Arf Semigroup.  
 
 
*This study is suppoted by TÜBİTAK-3001-118F175 project.  
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A STUDY ON S-WEAKLY PRIME SUBMODULES 
 

         Dr. Emel A. UGURLU 
  Marmara University 

ORCID No: 0000-0002-8475-7099 
 
Abstract  
Throughout this study,  will denote a commutative ring with a non-zero identity and  

is considered to be unital left -module. In this work, we examine some properties of the 
concept of -weakly prime submodule which is defined as following: A proper submodule  
of an -module  is said to be -weakly prime submodule of  if    implies 
that either  or , where  and  First of all, we prove 
that every -weakly prime submodule of an -module  is a weakly prime submodule. 
However, since the converse of the fact is not true, we give a counter example. Besides the 
other results, we obtain a characterization of  -weakly prime submodules in a multiplication 
module.  

Keywords: -weakly prime submodule, -prime submodule, prime submodule 
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GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MUTLULUK VE İYİMSERLİK 
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 
Esma Gönül EKİNCİ 
Gaziantep Üniversitesi 

ORCID: 0000-0003-2171-0864 
Doç. Dr. Ahmet TAN 
Gaziantep Üniversitesi 

ORCID: 0000-0001-9972-4372 
Özet 
Bireylerin hayatta ulaşmak istedikleri nihai amacın mutluluk olduğu genel kabul 

görmektedir. Her birey yaşamı boyunca mutlu olmanın yollarını arar ve bu yönde çaba 
gösterir. Birey hayatı boyunca mutlu olmanın yollarını ararken etrafındaki insanlardan 
etkilenir buna bağlı olarak etrafındaki insanları da etkiler. Farklı zamanlarda farklı 
toplumlardaki insanlarla yapılan araştırma sonucunda insanların en çok ulaşmak istedikleri 
amaçlarının mutluluk olduğu görülmüştür (Diener,  2000). 

Gelişen teknoloji, yaşam standartlarının artması, kişinin istediği şeylere daha kolay 
ulaşabilmesi, daha az çaba göstererek ya da çabalamadan, emek vermeden bir şeylere 
ulaşabilme hali kişi de özelliklede gençlerde duygusal bir boşluğa sebep olmaktadır. Gençler 
zamanlarının büyük bir kısmını telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletlerin başında 
geçirerek diğerinin(yanındakinin) hayatından bihaber yaşamaktadır. Gençler kendi aralarında 
kişisel ilişki kuramadıklarından genel bir mutsuzluk haline bürünüyorlar. Bu mutsuzluk hali 
iyimserliğinden de önüne geçiyor. 

İyimserliğin bireyin mutluluğu üzerinde de olumlu bir etkisinin olduğu 
varsayılmaktadır. İyimserlik genel olarak olumlu düşünme biçimi olarak değerlendirilir. Bu 
durumda iyimser olma halinin bireyde mutlu olma halini desteklediği görülmektedir. Kişilerin 
gelecekte iyi şeyler yapacaklarına olan inanç ve geleceğe güvenle bakabilme iyimserlik olarak 
tanımlanabilir (Gillham ve Reivich, 2004). İyimserlik; bireyin hayatında ulaşmak istediği en 
büyük amacın mutluluk ve yaşama doyum olduğu düşünüldüğünde bu amaca ulaşmasındaki 
en büyük destekleyicisidir.  

Bu çalışmada Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin mutluluk ve iyimserlik 
düzeylerinin incelenmesidir. Çalışma Gaziantep üniversitesi 2019-2020 güz döneminde 
öğrenim gören tesadüfi olarak araştırmaya katılan 211 kadın, 190 erkek toplam 401 
öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla, Doğan ve Çötok (2011) 
tarafından Türkçeye uyarlanan ‘’Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu’’; Balcı ve Yılmaz 
(2002) tarafından geliştirilen ‘’İyimserlik Ölçeği’’ ve araştırmacı tarafından geliştirilen 
Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler toplandıktan sonra 
kodlanarak bilgisayara yüklenmiş ve bu verilerin analizinin yapılmasında SSPS Statistics 22 
programı kullanılmıştır.  

Çalışmamızda üniversite öğrencilerinin cinsiyet, okumakta oldukları sınıf, ailelerinin 
aylık gelirleri değişkenlerine göre mutluluk ve iyimserlik düzeylerine etkileri incelenmiştir.  

Anahtar Sözcükler: mutluluk, iyimserlik, üniversite öğrencileri



4. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ        
7-8 Ağustos 2020, MARDİN 

 

 

117 www.artuklukongresi.org                              Kongre Özet Kitabı 

 

MEDIATING ROLE OF WORK ENGAGEMENT IN THE RELATIONSHIP 
BETWEEN HRM PRACTICES, PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT, 
AFFECTIVE COMMITMENT AND EMPLOYEE COMPETENCE: THE 

DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL FRAMEWORK 
 

Abstract  
Enhancing employee’s competence in organizations has always been the fundamental 

reason for adopting HRM practices, psychological empowerment, affective commitment and 
work engagement in the quest for improve efficiency and effectiveness in service delivery. 
Despite the significance of these practices, research that investigated the concepts in one 
model especially in educational sector (public sector) appears to be scarce in the existing 
literature. The main aim of this conceptual paper is to examine the mediating role of work 
engagement in the relationship between HRM practices, psychological empowerment, 
affective commitment and employee competence in the context of Universal Basic Education 
System Administration in Nigeria. This study tends to review the existing literature and also 
develop a conceptual framework. Considering factors that notably influence employee 
competence through work engagement would be of great useful in identifying gap in the 
literature. This paper serves as an introduction in clarifying the mediating role of work 
engagement in the relationship between HRM practices, psychological empowerment, 
affective commitment and employee competence through a developed conceptual framework 
that explains the relationship between the study variables. 

Keywords: HRM Practices, Psychological Empowerment, Affective Commitment, 
Work Engagement, Employee Competence, Universal Basic Education, Nigerian.   
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A COMPARATIVE META-ANALYTIC EVALUATION OF THE IMPACT OF 
SUPPLY CHAIN INTEGRATION ON PERFORMANCE: A DETAILED 

PERSPECTIVE OF MODERATOR AND MEDIATOR ANALYSIS 
 

Augustine Castro Singine 
https://orcid.org/0000-0002-7471-4095 

Sakarya University 
Dr. Mustafa Cahit Ungan 

https://orcid.org/0000-0003-2041-1344 
Sakarya University 

 
Abstract 
In an environment with ever changing customers’ needs and intensifying global 

competition, quality processes and supply chain (SC) are critical for organisational success. 
To satisfy customers, outsmart competition and improve performance, contemporary 
organisations are trying to improve on their processes through integrated supply chains. 
Moreover, with the dynamic and ever-increasing demand by global customers, while scholars 
and practitioners fail to agree on the performance outcomes of Supply Chain Integration 
(SCI), one important question is raised whether SCI is really a viable solution for improving 
performance. Furthermore, the conditions under which SCI effectively contribute to 
improved performance remains unclear.  

In an attempt to address this question and effectively contribute to this topic, a 
comparative meta- analytical evaluation along with key moderator and mediator analysis was 
conducted. In the lens of many theories, SCI from two perspectives; SCID (internal, 
suppliers, customer integration) with 67 studies and SCIF (information, operational, 
relational integration) with 25 studies was assessed on overall performance as well as on both 
operational and business performance. A quantitative meta-analysis based on Hunter and 
Schmidt (2004) which was performed through Jamovi, revealed the following: Significant 
correlation coefficients for SCID and SCIF respectively (ř = .476, p <.002) and (ř =.508, p 
<.001). Therefore, indicating that the association between SCID and performance is medium 
and positive, while that of SCIF and performance is positive and large. This is a clear 
indication that SCI from the perspective of SCID and SCIF yields different results, with SCIF 
having a relatively large effect. Moreover, on average SCIF both at aggregate and individual 
level has a slightly large effect on performance than SCID. Operational performance was the 
most influenced by SCID and SCIF, although operational and relational integration indicated 
a significant larger effect on business performance. Thus, individual SCID and SCIF 
constructs have different effects on business and operational as overall performance. All 
moderators though with different levels of interactions indicated a significant effect on both 
SCID and SCIF. Of the three mediators tested, customer integration had a 32% negative 
effect, SC agility showed an 89.1% full mediation effect with flexibility indicating a 53% 
significant effect. 

This evaluation significantly contributes to the SCI body of knowledge in a number of 
ways. Firstly, it provides a theoretical and conceptual framework that examines the impact of 

https://orcid.org/0000-0002-7471-4095
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SCI from two perspectives SCID and SCIF which is done both at an aggregate and individual 
level on performance. It further assesses the effects of moderating variables to understand 
critical conditions for SCI implementation.  The study went further to include standard 
mediation analysis to explore the nature of associations on the topic in order to understand 
the why the inconsistencies and lack of consensus. The assessment of the effects of individual 
SCI constructs on both operational and business as well as on overall performance and its 
corresponding results might serve as a guide to managers on the individual constructs that 
best predict a specific type of performance. An understanding of probable condition 
expressed through moderators and their estimated effects on the SCI- performance 
association will also help  managers to adapt and use them to their advantage.  

Keywords: Supply Chain Dimensions, Supply Chain Facilitators , Meta-Analysis, 
Moderators, and Mediators 
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PROJECTING INSURANCE PENETRATION RATE IN NIGERIA: ARIMA 
APPROACH 

 
Usman Ahmed Hafiz, Fauzilat Saleh, Murtala Garba 

ORCID 0000-0002-8995-0314 
 

Abstract 
Insurance industries’ level of market penetration is revealed by the premiums paid as a 

proportion to overall economic output. Nigeria’s insurance penetration rate is 0.33 per cent 
despite its population advantage of about 200 million people. This rate is far below the 
average African rate of 2.98 per cent, and the lowest compared to some Sub-Sahara African 
countries such as Kenya, Zimbabwe, Namibia and South Africa. This paper uses annual data 
on insurance penetration for the period 1982 to 2018. ARIMA model was used to projects the 
insurance penetration rate for 12 years (2019 to 2030). The result shows that the insurance 
penetration rate keeps increasing but at a slower rate. The paper recommends that the national 
regulatory bodies of insurance such as National Insurance Commission of Nigeria 
(NAICOM)  should innovate and implement policies. This action will pave ways for the 
insurers to design insurance coverage, which will meet the specific needs of heterogeneous 
societies in order to spur insurance penetration rates.  

Keywords- ARIMA modelling, Premiums, Insurance, Penetration. 
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TÜKETİCİLERİN ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLERE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNE 
BİR ARAŞTIRMA 
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Gaziantep Üniversitesi  
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Özet 
Bu çalışmada, tüketicilerin çevre dostu ürünlere karşı tutumlarını araştırmak amacıyla 

tüketicilerin çevresel bilinci ve demografik özellikleri ile çevre dostu ürün satın alma 
davranışları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma kapsamında Gaziantep ili merkezinde 
yaşayan tüketicilerden tesadüfi olmayan veri toplama yöntemlerinden kolayda örnekleme ile 
220 tüketiciye anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; cinsiyet, medeni durum,  yaş, 
eğitim, meslek, aylık gelir ve aylık gider gibi demografik özelliklerin hiç biri ile çevre dostu 
ürün satın alma davranışı arasında bir ilişki tespit edilememiştir. Diğer yandan çevresel bilinç 
ile çevre dostu ürün satın alma davranışı arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Pazarlama, Çevre Dostu Ürünler, Tüketici Davranışları 
 
Abstract 
This study sought to find a relation between the environmental awareness of the 

consumers and their demographic properties and environment friendly product purchasing 
behaviors in order to research the attitudes of the consumers toward the environment friendly 
products. Within the scope of the study a questionnaire was filled in with 220 consumers, by 
means of convenience sampling which is one of the methods of non-random data collection 
from the consumers who are living in the city of Gaziantep. As a result of the research; there 
was no relationship between demographic characteristics such as gender, marital status, age, 
education, occupation, monthly income and monthly expenditure and environmentally 
friendly product buying behavior.  On the other hand a significant relation has been found 
between the environmental awareness and the behavior of purchasing environment friendly 
products.  

Keywords: Green marketing, Environment Friendly Products, Consumer Behaviors. 
 



4. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ        
7-8 Ağustos 2020, MARDİN 

 

 

122 www.artuklukongresi.org                              Kongre Özet Kitabı 

 

THE ROLE OF DEMOGRAPHIC VARIABLES IN ORGANIZATIONAL 
IDENTIFICATION PERCEPTION OF EMPLOYEES  

WORKING AT PRODUCTION COMPANIES 
 

ÜRETİM İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME 
ALGILARINDA DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ROLÜ 

 
Dr. M. Çağrı PEHLİVANOĞLU 

 ORCID: 0000-0002-7519-3068 
Dr. Ertuğrul KÖSE 

 ORCID: 0000-0002-8416-9414  
Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. 

 
Abstract 
Organizational identification can be defined as the individuals' belonging and loyalty to 

an organization, their feeling of strong emotional connection with the organization, and their 
willingness to show intense efforts for the benefit of the organization. Employees having this 
mindset, trust to the organization and to their managers, easily adopt to the goals and values 
of the organization, make extra effort to achieve the common goals, and show positive 
behavior to maintain as a member of the organization. This research was carried out to 
determine the role of demographic variables in employees' perception of organizational 
identification. Research data was obtained by using online surveys. The questionnaires were 
distributed by convenience sampling method to the employees working in companies in the 
production sector in İstanbul. The measurement tools were distributed to 350 participants, 320 
of them were accepted as valid for the statistical analysis. Survey data were analyzed by SPSS 
package program. For hypothesis testing t test, ANOVA and Scheffe tests were used. 
According to the findings of the analysis, while there was a significant difference according to 
the work experience, age and education demographic variables with respect to organizational 
identification average scores of the groups, a significant difference could not be observed 
between the organizational identification average scores of the groups according to the status. 
The results designate that the average organizational identification scores of the participants 
whose work experience is equal to or more than 20 years, age 40 and above, and having 
undergraduate degree of education are higher than other groups. As the result of the research, 
some suggestions were made to strengthen employees' perceptions of organizational 
identification. The most important of these suggestions are, the establishment of mechanisms 
in which employees of all levels can be included in decision making processes and creating an 
organizational culture that integrates the entire system. 

Keywords: Organizational Identification, Status, Education Level, Age, Work 
Experience. 

 
Özet 
Örgütsel özdeşleşme, bireylerin örgütlerine karşı aidiyet ve sadakat duymaları, örgütle 

aralarında kuvvetli duygusal bir bağ hissetmeleri ve örgütün faydasına yoğun çaba 
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göstermeleri olarak tanımlanabilir. Bu sayede çalışanlar çalıştıkları kuruma ve yöneticilerine 
güvenirler, kuruluşun amaç ve değerlerini kolayca benimserler, ortak hedeflere ulaşmak için 
ekstra çaba sarf ederler ve kuruluşun bir üyesi olarak görev yapmayı sürdürmek için olumlu 
davranış gösterirler. Araştırma, çalışanların örgütsel özdeşleşme algısında demografik 
değişkenlerin rolünün belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri çevrimiçi 
anket yöntemiyle elde edilmiştir. Anketler kolayda örnekleme yöntemi ile İstanbul’da üretim 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde görev yapan çalışanlara uygulanmıştır. Toplam 350 
anket formu temin edilmiş ve 320 tanesi geçerli olarak kabul edilmiştir. Anket verileri SPSS 
paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Hipotez testlerinin analizi için t testi, ANOVA ve 
Scheffe testlerinden yararlanılmıştır. Analiz bulgularına göre, demografik değişkenlerden iş 
tecrübesi, yaş ve eğitim değişkenlerine göre grupların örgütsel özdeşleşme ortalama puanları 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenirken, statü değişkenine göre grupların örgütsel 
özdeşleşme ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenememiştir. Buna göre, iş 
tecrübesi 20 yıla eşit ya da fazla, yaşı 40 ve üstü, eğitim derecesi lisans mezunu olan 
katılımcıların örgütsel özdeşleşme ortalama puanları diğer gruplardan daha yüksektir. 
Araştırma sonucunda, çalışanların örgütsel özdeşleşme algılarını kuvvetlendirmek için 
birtakım önerilerde bulunulmuştur. Bu önerilerin en önemlileri işletmelerde her seviyedeki 
çalışanın karar alma süreçlerine dâhil edilebileceği mekanizmaların devreye alınması ve tüm 
sistemi birbirine entegre eden bir örgüt kültürünün oluşturulmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Özdeşleşme, Statü, Öğrenim Düzeyi, Yaş, İş Tecrübesi 
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Y KUŞAĞININ LÜKS TÜKETIM ÜRÜNLERINI SATIN ALMA KARARINI 
ETKILEYEN FAKTÖRLERIN İNCELENMESI: BIR LITERATÜR TARAMASI 

 
Öğr. Gör. Vildan Bayram 
İstanbul Aydın Üniversitesi 

Orcid No: 0000 0001 7526 6485 
 
Özet 
İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için ihtiyaçlarını ve güdülerini karşılamaları 

zorunludur. Bu ihtiyaçları karşılarken, rasyonel seçimi etkileyen unsurlar genellikle malların 
fiyatı, tüketicinin geliri ve gelecekle ilgili beklentileridir. Bu nedenle tüketici davranışları, 
gelir düzeyinin etkisi altında müşterilerin en fazla fayda sağlamalarına yönelik seçimlerini 
araştırıp bulmalıdır. Bununla birlikte satın alma davranışlarını etkileyen sayısız etmen 
bulunmaktadır. Bu çerçevede tüketiciler, saygınlık, mutluluk, eğlence, zevk, öz benlik, bir 
sınıfa ait olma ve kalite gibi psikolojik unsurlara dayalı olarak tüketim sürecinde yer 
alabilmektedir. Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını karşılama özelliğinin dışında, 
psikolojik ve sosyolojik fayda sağlaması da satın alma eğilimlerini giderek daha fazla 
etkilemektedir.  

Tüketim kavramı içinde yalnızca ticari tüketimi değil sosyal tüketimi de içermektedir. 
Tüketim, dünyanın değişmesiyle birlikte, değişen ihtiyaçlara, popüler kavramlara, pazarın 
durumuna, tüketicinin beklentileri gibi birçok değişkene göre yeniden şekillenmektedir. 
Zaman içinde tüketim, zorunlu ihtiyaçları karşılamaktan çıkmış, tüketicilerin statülerini 
belirlemeye yarayan ve prestij sağlayan kültürel bir göstergeye dönüşmüştür.  

1980-2000 yılları arasında doğan ve Y kuşağı olarak adlandırılan Y kuşağı için tüketim, 
iç dünyalarının dışarı yansımasıdır. Y Kuşağının iletişim içinde bulunduğu sosyal çevre ve 
yaşıtlarının baskısı önemli bir unsurdur. Sosyal tüketimin motivasyonu lüks ürünler ve 
markalar için karar alma süreçlerini etkileyebilir. Lüks ürün veya marka satın alan tüketicileri 
etkileyen çeşitli psikolojik ve fiziksel faktörler bulunmaktadır. Tüketiciler, belirli bir sosyal 
sınıfa ait olmak, psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirli bir tüketim kültürünü 
sembolize etmek veya görüntülerini anlamlandırmak ihtiyacı hissetmektedirler. İnsanlar lüks 
ürünlere karşı olumsuz veya pozitif duygulara sahip olabilirler. Varlıklı insanların lüks 
ürünlere yönelik tutumları genellikle olumlu, toplumun diğer kesiminde bulunan insanların 
tutumları ise daha az olumlu bir profil çizmektedir.  

Çalışmada Y Kuşağını, lüks tüketim malzemesi almaya iten, lüks ürünleri daha fazla 
fiyat ödeyerek satın almaya razı eden ve bunun “acısını” hissetmemelerini sağlayan nedenler 
araştırılmıştır. Bu amaçla kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Y Kuşağının, satın alma 
niyetlerini etkileyen faktörler incelenirken, yaş, ait oldukları grup, başkalarının dikkatini 
çekme, statü, prestij, kendini ifade etme, benzersizlik ihtiyacı, sosyal tüketim motivasyonları, 
lüks markalara karşı tavır ele alınmıştır. Satın alma kararı çıktı faktör olarak irdelenmiştir. 
Literatür taraması sonuçları değerlendirilerek, Y Kuşağının satın alma kararına etki eden 
faktörler ile ilişkilendirilerek yorumlanmıştır.  

Lüks ürünler üreten işletmeler, Y Kuşağı tüketici pazarının dikkatini çekmek için, ürün 
tasarımı, yenilikçi özellikler, güncellenmiş ürün özellikleri, daha uzun deneme süresi, tarafsız 
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referanslar, tanınmış ve kaliteli marka yaratmak, modaya uygun ve farklı ürünler üretmek, 
ürün yelpazesini sürekli yenilemek gibi stratejik çalışmalar yapmalıdırlar. Böylelikle nitelikli 
ve göze çarpan lüks ürünlerin talebinde artış gözlenebilir. Lüks pazarlama, yüksek fiyatlar ile 
satış yapmaktan daha çok müşteriye değer yaratmaya çalışmalıdır. Sıradan tüketim ürünlerine 
uygulanan temel pazarlama stratejileri, lüks ürünlere uygulanmamalıdır. Çünkü lüks tüketim 
ürünleri ve müşteri grupları için bu yöntemler yetersiz kalmakta ve hatta uygun olmamaktadır. 
“Lüks pazarlama” kavramının, ilgili ürün pazarı genişledikçe günden güne önem kazanmakta 
olduğu görülmüştür. Bu bağlamda güncel ve önemi sürekli artan lüks pazarlama stratejilerine 
yoğunlaşmak, Y Kuşağının tüketim davranışları hakkında fikir sahibi olmak ve onları 
harekete geçiren motivasyonları dikkate almak gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lüks Tüketim Ürünleri, Y kuşağı, Satın Alma Kararı, Lüks 
Marka, Satın Alma Motivasyonu 
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DRASTICALLY CHANGED ROLE OF SOCIAL MEDIA NETWORK AMID COVID-
19 PANDEMIC 

 
Amna Zahid 

Lecturer at The University of Lahore, Pakistan  
Sundus Rauf  
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Abstract 
Social media network is considered to be a powerful source of connecting people round 

the globe, through its various websites e.g. Facebook, Instagram, Twitter, IMO, Snapchat etc. 
It not only provides a platform for linking millions of people but also exposes various sides of 
a picture of any social issue alongwith instant sharing of information from a small town to the 
rest of the world. Despite its benefits, its excessive use has not been liked by many countries 
for the youth for being involved in it unnecessarily and wasting their time.  

With the outbreak of COVID-19, when social distancing was highly recommended and 
even strictly enforced by the State through lockdown in order to decrease morbidity and 
mortality, it was the social media network which provided means for connection among 
people and protected them from getting affected by socio-psychological impacts of the 
prevailing situation due to Corona virus. Through this network people started helping one 
another by sharing information relating to health and provision of medical and related 
facilities. The use and role of social media changed drastically from a media for fun and 
enjoyment to social welfare actor and source of relieving pains of others.  

This paper is intended to highlight the role of social media network during Covid-19 
pandemic. The effort has been made to cover all the areas where social media played its role 
including social connectivity, awareness, health, welfare, marketing, education, and 
information dissemination. 

Keywords: Social Media, Role, Covid-19, Pandemic 
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Abstract 
Social media advertisement focuses on supporting brands and selling goods or services 

across developed and emerging online platforms and linking new media elements to reach cur
rent and potential customers. Social media advertising encompasses many different mediums, 
including display advertising, content marketing, and social media promotions. The objective 
of social media advertising is to get consumers to interact with brands, engaging them in a 
way that increased awareness and associates with sales. This research assesses social media 
advertising. It illustrates how new media shake advertising. This research outlined and 
discussed issues raised into themes concerning social media advertising. The study concludes 
that social media played a significant part in promoting products, services, and ideas. 

Keywords: Social Media, Advertising, Product, Services  
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Abstract  
This study aimed to confirm or disprove possible correlations between the tectonic 

activity, lateral tectonic discontinuous and crustal heterogeneity and coda quality factor in the 
study field. The selected study field included East Anatolian Fault Zone (EAFZ) and Bitlis-
Zagros Suture Zone BZSZ, which are very active and well defined tectonic characteristics in 
the east and southeast Anatolia. The Frequency-dependent attenuation properties of 
southeastern Anatolia have been investigated using 466 local earthquakes recorded at three 
stations. The frequency dependent quality factor has been determined using S waves. The 
quality factor of coda waves (QC) has been estimated using the single scattering model in the 
frequency range from 1.5 Hz to 20 Hz. The obtained results show the geotechnical 
complexity of the study area as a result of the pushing of Anatolia to the north. This study 
approved correlations between the coda quality factor and their frequency dependency and 
the tectonic activity and tectonic structures in the study field. 

Keywords: Souteastern Anatolia, Seismic Wave, Earthquake, Coda attenuation, 
Geotechnical properties. 
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INVESTIGATION OF INTERNATIONAL HARMONIC STANDARDS IN POWER 
SYSTEMS 
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Onur Akar 

Istanbul Gedik University, ORCID: 0000-0001-9695-886X 
Umit K. Terzi 

Marmara University, ORCID: 0000-0001-6739-7717 
Temel Sönmezocak 

Istanbul Gedik University, ORCID: 0000-0003-4831-9005 
 
Abstract 
To ensure the safe and desirable operation of electrical installations, certain factors 

must be taken into account in the design and operation of the installation. One of these factors 
is the harmonics generated by nonlinear characteristic elements that affect power quality. 
Today, parallel to the development of technology, the effects of harmonic generating devices 
in the networks are becoming more and more problematic. In addition to facilitating 
operation in electrical distribution and transmission systems, efforts to reduce harmonics are 
among the most effective methods in increasing efficiency, reducing failures that may occur 
from harmonics, eliminating problems in measuring and control systems and providing 
energy savings. Harmonic distortions are problems that affect operational safety, energy 
efficiency and energy continuity in networks. As a result of harmonic currents damaging 
components, users and power system operators are damaged structurally and economically. 
To reduce the effects of harmonics, each country has its harmonic standards and regulations. 
In this study, harmonic standards applied in our country and the world have been examined 
and, evaluation and suggestions have been made.  

Keywords: Power quality, Harmonic, Harmonic standards. 
 

GÜÇ SİSTEMLERİNDE ULUSLARARASI HARMONİK STANDARTLARIN 
İNCELENMESİ 

Özet 
Elektrik tesislerinin, güvenli ve istenilen bir biçimde çalışması için, tesisin tasarım ve 

işletim aşamasında bazı etkenlerin göz önüne alınması gerekir. Bu etkenlerden biri de güç 
kalitesini etkileyen nonlineer karakteristikli elemanların meydana getirdikleri harmoniklerdir. 
Günümüzde teknolojinin gelişimine koşut olarak şebekelerde harmonik üreten cihazların 
meydana getirdikleri etkiler her geçen gün daha fazla sorun teşkil etmektedir. Harmoniklerin 
azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar, elektrik dağıtım ve iletim sistemlerinde işletmeyi 
kolaylaştırmanın yanı sıra, verimi arttırması, harmoniklerden oluşabilecek arızaların 
azaltılması, ölçme ve kontrol sistemlerindeki sorunların ortadan kaldırılması ve de enerji 
tasarrufunun sağlanmasında en etkin yöntemlerdendir. Harmonik bozulmalar, şebekelerde 
işletme güvenliği, enerji verimliliği ve enerjinin sürekliliğini etkileyen problemlerdir. 
Harmonikli akımlar komponentlere zarar vererek yapısal ve ekonomik olarak hem kullanıcıya 
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hem de güç sistemi işletmecilerine zarar vermektedir. Harmoniklerin etkilerini azaltmak için 
her ülkenin kendine ait harmonik standart ve yönetmelikler bulunmaktadır. Bu çalışmada 
ülkemizde ve dünyada uygulanmakta olan harmonik standartlar incelenmiş, değerlendirme ve 
önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Güç kalitesi, Harmonik, Harmonik standartları. 
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TAGUCHİ YÖNTEMİ KULLANILARAK EYM ÜRETİM PARAMETRELERİNİN 
ÇEKME DAYANIMI VE ÜRETİM SÜRESİNE ETKİSİNİN DENEYSEL 

İNCELENMESİ 
 

     Dr. Öğr. Üyesi Aysun EĞRİSÖĞÜT TİRYAKİ 
  Sakarya Üniversitesi 

ORCID No: 0000-0001-6440-8396 
              Dr. Öğr. Üyesi Sedat İRİÇ 

Çukurova Üniversitesi 
ORCID No: 0000-0001-8477-7906 

 
Özet 
Isı ile şekil alabilen termoplastik malzemelerin nozuldan akıtılarak katmanlar halinde 

üretildiği Eriyik Yığma Modelleme (EYM) (Fused Deposition Modeling) (FDM) yöntemi, iş 
akışının basitliği, üretim süresi ve maliyeti düşürmesi gibi özellikleri sayesinde son yıllarda 
hızla gelişen bir imalat yöntemi olmuştur. Bununla birlikte Eriyik Yığma Modelleme ile 
üretilen parçaların kalitesi ve performansı dikkate alındığında mekanik özellikler önemli bir 
etkiye sahiptir. Parça yönü, dolgu deseni ve yoğunluğu, dolgu açısı, duvar kalınlığı, taban-
tavan katman sayısı, katman kalınlığı, baskı sıcaklığı ve hızı gibi işlem parametreleri, üretilen 
parçaların mekanik özelliklerini değiştirmekte ve aynı zamanda parçaların üretim süresi 
üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmada Eriyik Yığma Modelleme yöntemi kullanılarak PLA 
(Polilaktik Asit) malzemeden üretilen parçaların çekme mukavemetlerinin üretim süreleri ile 
ilişkilendirilerek incelenmesi için bir deneysel tasarım tekniği uygulanmıştır. Dolgu 
yoğunluğu, kabuk sayısı ve taban-tavan katman sayısının farklı seviyeleri için Taguchi 
Metodu yardımıyla deney tasarımı gerçekleştirilmiştir. Taguchi Metodu, ortogonal diziler adı 
verilen özel bir dizi kullanarak kontrol edilemeyen parametrelerin etkilerini minimize etmeye 
çalışan bir deneysel tasarım tekniğidir. Bu standart diziler, problemin performans sonuçlarını 
etkileyen tüm parametrelerin tam bilgisini verecek minimum deney sayısını uygulama yolunu 
öngörür. Çalışmada, dolgu yoğunluğu için 5 seviye, diğer parametreler için 3 seviye 
belirlenmiş ve Taguchi L18 Ortogonal Dizisi seçilmiştir. Parametrelerin farklı seviyelerinde, 
3 kez tekrarlanacak şekilde, 18 farklı deneysel çalışma için numuneler ASTM D638 Tip I 
standardına göre üretilmiştir. Tüm numuneler 0.4 mm nozullu özel tasarım bir kartezyen tipi 
FDM yazıcı ile aynı makara kullanılarak basılmıştır. Çekme testleri 50 kN kapasiteli Zwick 
test makinesinde ASTM D638-15 standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 
deneylerden elde edilen veriler Minitab-19 yazılımı yardımı ile Taguchi’nin  “en büyük en 
iyi”  yaklaşımı seçilerek analiz edilmiştir. Aynı yazılım ile Faktör Etkilerinin Grafiksel 
Gösterimi Yöntemi kullanılarak sonuçlara dayalı parametre seviyelerinin etkisi incelenmiştir. 
Bu yöntem ile Eriyik Yığma Modelleme metodu kullanılarak üretilen parçalarda dolgu 
yoğunluğu, kabuk sayısı ve taban-tavan katman sayısının üretim süresi ve mekanik 
özelliklerine etkisi belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eriyik yığma modelleme (EYM), eklemeli imalat, çekme 
dayanımı 
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EXPERIMENTAL PERFORMANCE INVESTIGATION OF AN INTEGRATED 
SOLAR WATER HEATER 

 
Cafer Kizilors  

ORCID ID: 000-0002-3153-4887 
Devrim Aydın 

ORCID ID: 0000-0002-5292-7567 

Eastern Mediterranean University 
 
Abstract 
The aim of this study is to investigate the discharging performance of a new domestic 

integrated solar water heater (ISWH). In the proposed unit, the cylindrical shape of the 
conventional storage tank is replaced with a trapezoidal shape to combine the solar collector 
and the storage in a compact way. In this study the ISWH is tested in solar heating mode and 
the temperature profile inside the storage tank is investigated for two different flow rates. 
Additionally, thermal performance of the developed ISWH is presented in terms of 
discharging efficiency. Data were obtained for two different drawn-off flow rates of 5 and 10 
L/min. According to the testing results, maximum temperature for the hot water leaving the 
ISWH was found as 54.7 °C at 17.00 pm with a temperature difference of 29 °C. Also the 
discharging efficiency of the system was obtained in the range of 31-76% and 12-60% for the 
drawn-off flow rates of 5 and 10 L/min.  

Keywords:  Integrated solar water heater, domestic hot water system, thermal 
performance, thermal stratification. 
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3+1 BOYUTLU SİLİNDİRİK SİMETRİK KARA DELİĞİN TERMODİNAMİĞİ VE 
KUANTUM KÜTLE-ÇEKİMSEL ETKİLER 

 
        Dr. Öğr. Üyesi Ganim GEÇİM 

Atatürk Üniversitesi 
ORCID No: 0000-0003-2678-1864 

 
Özet 
Doğanın en ilgi çekici nesnelerinden biri olan kara delikler, doğanın hem klasik hem de 

kuantum yapılarını anlamada önemli bir rol oynamaktadır. Klasik fizik bakışı açısından 
herhangi bir radyasyon yaymayan bir kara deliğin, Bekenstein, Hawking ve Bardeen'in öncü 
çalışmaları sayesinde, tıpkı bir termodinamik sistem gibi sıcaklık, entropi, entalpi, serbest 
enerji ve ısı kapasitesi gibi termodinamik parametreler kullanılarak anlaşılabileceği 
görülmüştür. Özellikle, 1970’lerin başlarında, Hawking eğri uzay-zaman zemininde kuantum 
alan formulasyonunu kullanarak bir kara deliğin  sıcaklığına sahip bir ışıma 

yapabileceğini göstermesi kara delik fiziği açısından bir dönüm noktası olmuştur. Hawking’in 
bu önemli keşfi sayesinde, mikroskobik ölçeklerdeki fiziksel olayları betimleyen kuantum 
mekaniği ile makroskobik ölçeklerdeki fiziksel olayları betimleyen genel görelilik kuramları 
arasında bağlantı kurulabileceğinin mümkün olduğu görülmüştür. Günümüzde Hawking 
ışıması olarak bilinen bu radyasyonu hesaplamak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. 
Örneğin, Klen-Gordon, Dirac ve vektör bozon gibi relativistik dalga denklemleri kullanılarak, 
spin-0, ½ ve 1 noktasal parçacıkların kuantum mekaniksel olarak bir kara delikten tünellemesi 
olayına dayanan Hamilton-Jacobi yöntemi literatürde fazlaca çalışılan yöntemlerden biridir. 

Sicim kuramı, ilmek kuramı ve komutatif olmayan geometri gibi kuantum kütleçekim 
kuramı aday kuramlarda temel parçacıklar noktasal değil kapalı ya da açık sicim 
yapısındadırlar. Bu durum, standart Heisenberg belirsizlik ilkesinin genelleştirilmesine neden 
olur. Bu bağlamda, Klen-Gordon, Dirac ve vektör bozon gibi relativistik dalga denklemleri de 
yeni belirsizlik ilkesine göre genelleştirilmektedir. 

Bu çalışmada, 3+ boyutlu silindirik simetrik kara deliğin Hawking sıcaklığı ve 
termodinamiksel kararlılığı genelleştirilmiş Heisenberg belirsizlik ilkesi kapsamında, spin-0 
parçacığının kuantum mekaniksel tünellemesi olayına dayanan Hamilton-Jacobi yöntemi 
kullanılarak incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hawking sıcaklığı, Kuantum Kütle-çekimsel etkiler, Tünelleme 
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ROLE OF EMPLOYEE ATTITUDE AND PERCEPTION TOWARDS USE OF E 
HRM 

 
Prof. Dr. Ritu Talwar 

NDIM, New Delhi  
Assist. Prof. Dr Priyanka Agarwal 

Amity Business School,AUUP, Noida 
 
Abstract  
The rapid development of the internet in recent years has propelled human resource 

systems towards the new e-HRM approach . E-HRM practices are a way of implementing 
human resource polices and practices in organisations through the direct support of web-
technology-based channels . From the employee perspective, web-based HRM practices can 
facilitate direct employment relationships using, for instance, on-line recruitment practices 
and intranet systems. E-HRM can also be regarded as a developmental opportunity when 
considering, for example, e-learning and job-posting practices. However, these systems may 
also be perceived as a source of additional and unrewarded work, forcing employees to self-
manage many uninteresting and time-consuming administrative activities such as personal 
profiles and holiday plans .  E-HRM practices are a way of implementing HR strategies, 
policies, and practices in organizations through a conscious and direct support of and/or with 
the full use of webtechnology-based channels. E-HRM systems can be designed with three 
main goals in mind: sustaining the HR department’s effectiveness, improving services for 
internal clients and improving HRM strategic orientation. The three types correspond to three 
goals: operational, relational and transformational 

Keywords: E-HRM, organization, employees, human resource, role, attitude, 
relationship, technologies. 
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COVİD-19 PANDEMİSYLE KRİZE GİREN İŞLETMELER İÇİN DİNAMİK 
KABİLİYETLER 

 
         Mehmet Şahin DURAK 

  Necmettin Erbakan Üniversitesi 
ORCID No: 0000-0001-8761-713 

 
Özet 
Covid 19 pandemisyle işletmeler büyük bir krize girmiştir. Bu sürecinde piyasa yapısını 

değiştirdiğinden işletmeler yeni yönetim yaklaşımlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Yeni pazar 
yapısıyla birlikte işletmeler değerli kaynak ve yeteneklerin yanında çeşitli yönetim 
yaklaşımlarına da başvurmak zorunda kalmışlardır. Çünkü günümüzde işletmeler genellikle 
kararsız ve tahmin edilemez bir duruma gelmiştir. Böyle bir ortamda işletmeler ellerindeki 
kaynakları daha etkin kullanmak zorundadır. Dinamik kabiliyetler yaklaşımı işletmelerin 
böyle bir ortamda kaynaklarını etkin kullanmalarını sağlayacak bir yönetim yaklaşımı olacağı 
düşünülmektedir. Dinamik kabiliyetler, dinamik ve rekabetçi çevreye yanıt vermede yetersiz 
kalan kaynak temelli yaklaşımın devamı niteliğinde düşünülmüştür. Kaynak tabanlı yaklaşıma 
göre işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmesi kaynaklarının nadir, değerli 
taklit edilemez ve ikame edilemeyen özelliklere sahip olmasına bağlıdır. Kaynak temelli 
yaklaşım işletmelerin sahip olduğu kaynakların rekabet üstünlüğü sağlayacağını ileri 
sürmesine rağmen dinamik pazar koşullarında kaynak temelli yaklaşımın ancak geçici rekabet 
üstünlüğü sağlayabileceğini birçok araştırmacı tarafından ileri sürülmektedir. Bunun başlıca 
nedeni yüksek oranda değişim oranına sahip pazar koşullarında işletme kaynaklarının uzun 
vadede değişime ihtiyaç duymasıdır. İşletmelerin rekabet avantajını korumak için 
yeteneklerini ve kaynaklarını yenilemeleri gerekmektedir. Bu bağlamda Covid-19 
pandemisyle küresel krize giren işletmelerin dinamik kabiliyetler geliştirerek bu krizle baş 
edebileceği düşünülmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Dinamik Kabiliyetler, Kaynak Tabanlı Yaklaşım 
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DONMUŞ SU BUZU TIRMANIŞINDA KULLANILAN MALZEMELERİN  
TEKNİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 

 
Öğr. Gör.  Mustafa BİNGÖL 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

 https://orcid.org/0000-0001-9013-6865 
 
Özet 
Buz tırmanışı; farklı eğimlerde oluşan buz yüzeylerinde yapılan sportif bir faaliyettir. 

Genellikle buz tırmanışı; buzullarda, donmuş şelalelerde ve kaya yüzeylerinde donmuş buzla 
kaplı yüzeylerde teknik malzeme yardımıyla güvenli bir şekilde yapılmaktadır.   

Buz tırmanışı, tarihsel olarak geleneksel dağcılığın bir parçasıdır. Günümüzde buz 
tırmanışları; geleneksel buz tırmanışı ve spor buz tırmanışı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Geleneksel buz tırmanışı, kar buzu ve su buzu tırmanışı olarak iki alt disiplinini ayrılırken, 
spor buz tırmanışı ise lider tırmanış ve hız tırmanışı olarak iki alt disipline ayrılmıştır. 
Geleneksel buz tırmanışı ile spor buz tırmanışı her ne kadar buz yüzeyinde yapılan 
tırmanışları kapsasa da aralarında oldukça farklar bulunmaktadır. Geleneksel buz tırmanışı ve 
spor buz tırmanışı alt disiplinlerinin her biri farklı tırmanma stilleri ve ekipmanları 
gerektirmektedir.  

Donmuş su buzu tırmanışı dünya genelinde son on beş yılda daha popüler bir spor halini 
almaya başlamıştır. Bunun sebeplerinden biri kullanılan teknik malzemelerin özelliklerinin 
teknolojiyle birlikte gelişmesidir. Teknik malzemelerdeki gelişmeler donmuş su buzu 
tırmanışlarının güvenliğini ve kalitesini artırmaktadır. Böylece tırmanışçılar daha zor rotaları 
daha kolay ve güvenli çıkmaya başlamışlardır. Ayrıca doğal donmuş su buzu şelalelerin 
bulunmadığı bölgelerde özellikle soğuk iklimin hakim olduğu alanlarda yapay donmuş su 
buzu duvarlarının yapılmaya başlanmasıyla, bu spor branşı kitlelerin kolay ulaşabileceği bir 
duruma getirilmiştir. Tortum çayı havzası (Erzurum-Artvin) ve Vangölü havzası (Van) 
sınırları içerisinde bulunan donmuş su buzu şelaleleri ile Erzurum palandöken dağında yapılan 
yapay su buzu tırmanış duvarı ülkemizde önemli donmuş su buzu tırmanış alanları 
içerisindedir. Bu spor ülkemizde de artık sadece küçük grupların değil kitlelerin de ilgisini 
çekmeye başlamıştır. 

Donmuş su buzu tırmanış alanlarının oluşumu veya oluşturulmasıyla birlikte bu spora 
yönelik teknik malzeme ihtiyacını da ortaya çıkarmaktadır. Teknik malzeme ihtiyacının yanı 
sıra teknik malzemelerin seçimi ve kullanımı da büyük önem arz etmektedir. Yapılan 
araştırmada ülkemizde donmuş su buzu tırmanışı için teknik malzemelerin seçim ve 
kullanımına yönelik herhangi bir akademik çalışmaya rastlanılmamıştır. Bundan dolayı 
çalışmada donmuş su buzu tırmanışlarında kullanılan malzemeler ve özellikleri incelenmiştir. 
Donmuş su buzu tırmanışlarında kullanılan malzemeler iki kategoride ele alınmıştır. Birinci 
kategori tırmanıcının kullandığı kıyafetler ve ayakkabılar ele alınırken ikinci kategoride ise 
teknik malzemeler ele alınarak incelenmiştir. 

Sonuç olarak, donmuş su buzu tırmanış malzemelerinin seçimi tırmanış kalitesi ve 
tırmanıcının güvenliği için büyük önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Buz Tırmanışı, Donmuş Su Buzu Tırmanışı, Donmuş Su 
Buzu Tırmanışı Teknik Malzemeleri. 
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DERİN ÖĞRENME ALGORİTMALARINDAN EVRİŞİMSEL SİNİR AĞININ 
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA KULLANIMLARI 

 
Halil İbrahim SARIYILDIZ 

Ondokuzmayıs Üniversitesi  
ORCID ID: 0000-0002-1889-2786 

 
Özet 
Makine öğrenmesinin bir alt dalı olan derin öğrenme diğer makine öğrenme 

tekniklerinden çok sayıda veri kullanarak kendi kendine özellik çıkarması ile ayrılmaktadır. 
Derin öğrenmeye insandan bağımsız özellik çıkarabilmesi ve gelişen teknolojilerin bir getirisi 
olarak artan veri miktarı ile bu verilerden bütüncül bir şekilde anlamlı sonuç üretmenin 
zorluğu, maliyeti…gibi durumlarda faydalı sonuçları sayesinde duyulan ilgi artmaktadır. 
Özellikle görüntü işleme alanında derin öğrenme algoritmalarından olan Evrişimsel Sinir Ağı 
(ESA) nesne tespiti, görüntü bölütleme gibi alanlarda yüksek doğrulukta sonuçlar 
vermektedir. Harita mühendisliğinin temel amaçlarından biri yer yüzü hakkında bilgi edinilip 
edinilen bu bilgilerle harita yapılmasıdır. Harita mühendisliği çalışmalarında uydu görüntüleri 
ve hava görüntüleri gibi verilerle görüntü bölütleme gibi çalışmalar da kendine sıklıkla yer 
bulmaktadır. Bu uydu ve hava görüntüleri derin öğrenme algoritmalarının yüksek başarı 
göstermesi için gerekli olan veriyi karşılamaktadır. Yapılan incelemelerde harita 
mühendislerinin çalışma alanlarından biri olan Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılmak üzere 
sınırları belirli öznitelik verisi oluşturmada ESA’nın hızlı ve düşük maliyetli sonuçlar 
verebileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada derin öğrenmenin ESA algoritması ile yapılan bazı çalışmalarda harita 
mühendisliğinin ilgi alanına giren kısımları incelenmiştir. Ayrıca hız ve doğruluk açısında 
yüksek doğruluk sağlayan ESA mimarileri incelenmiştir. ESA mimarileri içerisinde görüntü 
bölütleme çalışmalarında kullanılan mimariler arasında sonuç ürünü açısından sağladığı 
farklılıklar ve bu farklılıkların avantajları ve dezavantajları incelenmiştir. Son olarak ise ESA 
mimarilerinin şu an ki başarısı ile harita mühendisliği alanında kullanılabilirliği ve eksik 
yanları değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme, Evrişimsel Sinir Ağı, Harita Mühendisliği 
 

USE OF THE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK FROM DEEP LEARNING 
ALGORITHMS IN GEOMATICS ENGINEERING 

Abstract 
Deep learning, which is a sub-branch of machine learning, differs from other machine 

learning techniques by self-feature by using a lot of data. Due to its beneficial results in 
situations such as the difficulty and cost of producing a holistic meaningful result from these 
data with the increasing amount of data as a result of developing technologies, it is able to 
draw a human-independent feature. The Convolutional Neural Network (CNN), which is one 
of the deep learning algorithms especially in the field of image processing, gives high 
accuracy results in areas such as object detection and image segmentation. One of the main 
objectives of the geomatics engineering is to make a map with this information obtained and 
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acquired about the surface. In geomatics engineering studies, studies such as image 
segmentation with data such as satellite images and aerial images are also frequently found. 
These satellite and aerial images meet the data required for the deep learning algorithms to be 
successful. It is thought that CNN can give fast and low cost results in generating feature data 
with specific borders to use Geographic Information Systems, which is one of the working 
areas of the geomatics engineers in the examinations. 

In this study, some of the studies of deep learning with the CNN algorithm are 
examined in the areas of interest of the geomatics engineering. Also, CNN architectures, 
which provide high accuracy in terms of speed and accuracy, have been studied. The 
differences between the architectures used in image segmentation studies within the CNN 
architectures in terms of the result product and the advantages and disadvantages of these 
differences were examined. Finally, the current success of CNN architectures and their 
usability and shortcomings in the field of geomatics engineering were evaluated. 

Keywords: Deep Learning, Convolutional Neural Network, Geomatics Engineering 
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YÜZEY MODIFIKASYONU YAPILMIŞ MIKRONIZE KUVARS KATKILI PP 
ESASLI KOMPOZIT MALZEMELERIN TERMAL ÖZELLIKLERININ 

BELIRLENMESI 
O. Akyüz 
Ş. Demiç 

İzmir Katip Çelebi Universitesi 
 

Özet 
Kompozit malzemelerin performansına etki eden en önemli etkenlerden birisi, dolgu ve 

matris malzemelerinin arayüzey uyumudur. Her iki malzemenin arayüzey uyumunu artırmak 
için çeşitli kimyasal yöntemler uygulanmaktadır. Bunların en başında matris-dolgu malzemesi 
bağını/etkileşimini güçlendirmek için yüzey aktif ajanların kullanıldığı ve dolgu 
malzemesinin yüzeyine kimyasal bir işlemin uygulandığı yüzey modifikasyon tekniğidir. Bu 
çalışmada dolgu malzemesi olarak yüksek saflıkta mikronize kuvars tozları ve matris 
malzeme olarak Polipropilen MH 418 kullanılmıştır. Çalışmada yüzey modifikasyon ajanı 
olarak 3-amino-propiltrietoksisilan 3-glisidoksipropilmetildietoksisilan, γ-glisidoksi-
propiltrimetoksisilan ve γ-glisidoksi-propiltrimetoksisilan oligomeri kullanılmıştır. 
Modifikasyon tekniği olarak asidik sulu çözeltide karıştırma tekniği kullanılmıştır. Sulu 
çözelti içerisinde mikronize kuvars tozları farklı yüzey modifikasyon ajanları ile yüzey 
işlemine tabi tutulmuştur. Daha sonra mikronize kuvars ve yüzey modifikasyonu yapılmış 
mikronize kuvars tozları matris malzemesi PP içerisine katılmıştır. Kompozit üretim tekniği 
olarak düşük maliyetli, hızlı ve pratik üretim tekniğine sahip yüksek hızlı termokinetik 
karıştırıcı (Gelimat Mikser) kullanılmıştır. Matris içerisindeki dolgu malzemesi oranı %10 
olarak sabit tutulmuş, mikronize kuvars katkısı ve yüzey modifikasyonun etkisi incelenmiştir. 
Yüzey modifikasyonu işlemine tabi tutulan kuvars katkılandırmanın, üretilen polimer esaslı, 
kompozitlerin termal özelliklerini belirlemek için termogravimetrik analiz (TGA), 
diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) ve termal iletkenlik testleri yapılmıştır. TGA 
sonuçları incelendiğinde mikronize kuvars katkısı ile birlikte bozunma başlama sıcaklığının 
arttığı gözlemlenmiştir. DSC analiz sonuçları incelendiğinde kristallenme sıcaklığı (TC), 
kristallenme entalpisi (∆HC), erime entalpisi (∆Hm) ve yüzde kristalinity (XC) değerlerinin 
mikronize kuvars katkısı ile birlikte arttığı görülmüştür. Farklı modifikasyon ajanları ile 
modifiye edilmiş kuvars katkılı örneklerin termal özelliklerinin farklı olduğu gözlemlenmiştir. 
Özellikle 3-glisidoksipropilmetildietoksisilan ve 3-amino-propiltrietoksisilan ile modifiye 
edilmiş kuvars katkılı örneklerin termal iletkenlik değerlerinin PP matris malzeme ile 
kıyaslandığında yaklaşık %120, modifiye olmamış mikronize kuvars katkılı kompozit 
örnekler ile kıyaslandığında ise yaklaşık %24 arttığı gözlemlenmiştir. İncelemeler sonucunda 
yüzey modifikasyonlu örneklerin modifikasyonsuz örneklerle karşılaştırıldığında termal 
özellikleri geliştirdiği görülmüştür. PP/mikronize kuvars katkılı kompozitlerin arayüzey 
uyumunu artırmak için silan yüzey modifikasyon ajanlarının kullanılabileceği ve kompozit 
üretim tekniği olarak modifikasyonun etkisini gözlemlemek için yüksek hızlı termokinetik 
karıştırıcının kullanılabileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Mikronize Kuvars, Yüzey Modifikasyonu, Polimer Esaslı 
Kompozitler 
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FÂRÂBÎ FELSEFESİNDE İNSAN-DEMOKRASİ İLİŞKİSİ 
 

Ülkü Tatar 
Sakarya Üniversitesi 

ORCID NO: 0000-0001-5045-0745 
 
Özet 
Demokrasi, çok eskilere dayanan bir yönetimdir. Fakat zamanla daha kapsamlı bir 

forma bürünmüştür. Antik Yunan’da dahi varlığından söz edilen demokratik yönetim, daha 
çok üst sınıfın kendi arasında yönetime dair verdiği kararlarla var olmaktadır. Bu kararlar alt 
sınıfın nasıl yönetileceğine dair olduğu için, sadece belirli bir sınıfın yönetimde söz sahibi 
olduğunu söylemek mümkündür. Bugün demokrasi artık her insanın kararlarında sorgulanır 
olduğuna ve aslında insanların kutsallık taşımadığına dayanan bir “bilinç” halini almıştır. 
Fârâbî’ye göre demokrasiyle yönetilen bir toplum ise erdemsiz kabul edilen cahil şehir 
türlerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Fârâbî felsefesinde erdemli toplum, insanın bireysel 
ve toplumsal olarak ahlâklı ve mutlu yaşaması için elzemdir. Erdemli toplum, hiyerarşik 
yapısıyla, yöneten ve yönetilenler olarak ikiye ayrılmaktadır. Toplum, metafiziksel bir 
kaynaktan aldığı bilgi ve oluşturduğu kanunlarla yönetilmektedir. Böylece Fârâbî’nin, insanı 
merkeze almayan bir yönetim anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Çünkü her insan, aynı 
akıl seviyesine sahip değildir ve doğru kararlar verebilmesi için belli aşamalardan geçmesi 
gerekmektedir. Fakat bu tüm insanlar için mümkün değildir. Demokratik şehirde (el-
Medinet’ul-Cemâıyye) ise halk, yönetimde söz sahibidir. Bununla beraber halk, yöneticinin 
zenginliğine ve itibarına dahi karışmaktadır. Hatta bu imkanları yöneticiye onlar vermektedir. 
Yönetici, her ne yaparsa yapsın, erdemli şehrin erdemli yöneticisi gibi ulvi bir üstünlük 
sağlayamaz çünkü yaptığı şey sadece mal, zenginlik ve arzuyu sağlamaktır. Fârâbî 
felsefesinde, yöneten ve yönetilen arasında olması gereken farkın ortadan kalkmasıyla saygı 
duyulmayan ve itibarını dahi halkın insafından alan yönetici profili olumsuz bir konumdadır. 
Her istediğini yapan özgür insanların yaşadığı bu demokratik şehir, bugünün demokrasi 
anlayışından farklı bir konumda değerlendirilmektedir. Fârâbî nezdinde doğru bir yönetim 
olmayan demokrasiyle beraber özgürlüğün ele alınması, insanın sınırlarını ve dinin önemini 
araştırmayı zorunlu kılmaktadır. Buna göre Fârâbî felsefesinde toplumun yönetimindeki 
kanunlar ilahi bir zemine dayanmaktadır. Aynı zamanda her insanın yönetimde söz sahibi 
olması, aklî gelişimleri bakımından mümkün değildir. İnsanları akıl olarak eşit görmeyen bir 
sistemde yönetimde de eşit bir söz sahipliğin olması doğru görülmemiştir. Fârâbî felsefesinde, 
dinî ilkelerin ve kanunların yer aldığı bir toplumda, demokrasi ve özgürlüğe bakış açısının, 
insan anlayışına binaen değişimi değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İslam Felsefesi, Fârâbî, Demokrasi, Demokratik Toplum, 

Özgürlük, Eşitlik 
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TERRA AUSTRALİS’İN İZİNDE TANRININ ADAMLARI  
MEN OF GOD ON THE TRAİL OF TERRA AUSTRALİS 

                                                                                                  
Ümit TABAR 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  
ORCID NO: https://orcid.org/0000-0002-3264-8341 

 
Özet 
Yeryüzünün, modern insanlar tarafından iskâna açılmış en son kıtası Avustralya’dır. 

Batılı denizciler tarafından görülmesi ve keşfedilmesi diğer coğrafi keşiflere göre çok geç 
bir zamana rastlamaktadır. Medeni dünyaya mekânsal uzaklığın verdiği avantajla uzun 
zaman gözlerden ırak bir mekân olarak saklı kalmıştır. Ancak Pasifik bölgesinin 
keşfedilmeye başlanmasıyla batının idari, ekonomik ve dini kurumları da yeni keşfedilen 
topraklara süratle aktarılmıştır. 

Hıristiyanlığın Avustralya’ya hangi tarihte ve kimler tarafından ulaştırıldığı 
konusunda çeşitli iddialar bulunmaktadır. Coğrafi keşif mücadelelerinin yaşandığı XVI. 
asırda, açık denizlerde bilinmeyen topraklara yelken açmış farklı milletlerden birçok 
denizcinin, özellikle papalık destekli Katolik İspanyol ve Portekiz krallıkları adına yeni 
keşif noktaları aradıkları bilinmektedir. Pasifik bölgesinin de XVI. yy sonlarında sıklıkla 
ziyaret edildiği ve keşfedilen yerlere başta papalık ve krallar adına yeni isimler verildiği 
bilinmektedir. 

Avrupalı kâşifler tarafından uzun zamandır bilinen ada-kıtaya hangi Hıristiyan 
grubun ilk kez geldiği konusu netliğe kavuşturulamasa da Avustralya’da ilk Hıristiyan 
nüfusun iskânı ve ilk kilise inşa teşebbüslerinin (1788) İngilizler aracılığıyla gerçekleştiği 
bilinmektedir. Öte yandan XVII. yy.’ın ilk yıllarında Avustralya kıyıları İspanyol, 
Hollandalı, Portekizli ve İngiliz denizciler tarafından ziyaret edilmiş, bölge parça parça 
haritalandırılarak raporlar tanzim edilmiştir. Buna rağmen, ada-kıtanın çok büyük olması, 
üzerinde modern anlamda kayıt altına alınan bir medeniyete rastlanmayışı, ekonomik 
olarak güçlü durumda olamayışı ve—belki de en önemlisi – anakaralara çok uzak oluşu 
sebebiyle sahiplenilmeye değer görülmemiştir.  

Her ne kadar Avustralya’nın batılılar tarafından görülmesi, keşfi ve 
haritalandırılması en erken XVI. yy.’a tarihlendirilse de antik çağlardan beri Avrupalıların 
güney denizlerinde uzak bir yerlerde Asya kıtasını dengelediğini düşündükleri bir hayali 
kara kütlesinin varlığı zihinleri kurcalamaktadır. Terra Australis Incognita olarak hayal 
edilen bu kara, sürekli merak konusu olmuştur. Ada-kıtada Hıristiyanlığın izlerinden önce 
Batı dünyasında bölgenin tasavvuru önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Terra İncognita, Terra Australis, Coğrafi Keşifler, 
Conquistadores, Preste Joao. 
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İHVÂN-I SAFÂ RİSÂLELERİNDE GÖK CİSİMLERİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ 

                         
Abdullah ZORBACI 

Sakarya Üniversitesi  
ORCID NO: 0000-0002-6730-9905 

 
Özet 
İhvân-ı Safâ, 10. yy. gibi erken bir dönemde aklî ve naklî ilimlerde; din, dil, ırk, renk ve 

bilgi ayrımı gözetmeksizin, her türlü düşünceye karşı göstermiş oldukları saygıyla tanınan 
anonim bir topluluktur. Dönemin tüm düşünsel birikimini, uzlaştırmacı bir anlayışla derlemiş 
oldukları elli iki risâleden oluşan, “Resâilü İhvâni’s-Safâ” adlı ansiklopedik eserde ele 
almışlardır. Bu eserde İhvân-ı Safâ, gök cisimlerinin çeşitli alanlara yönelik etkilerini de 
incelemişlerdir. Buna göre gök cisimleri, varoluş düşüncesinin açıklanmasında, gündelik 
yaşamın sürdürülmesinde ve insan tabiatları başta olmak üzere birçok etkiye sahiptir. Zira İlk 
Çağ uygarlıklarından 10. yüzyıla gelininceye kadar, birbirinden farklı pek çok felsefî topluluk 
içerisinde yer edinmiş olan bu yaklaşım, zamanla araştırmacıların kendisinden sıklıkla söz 
ettiği bir alana dönüşmüştür. Öyle ki, zaman içerisinde gök cisimlerinin, konum, hareket, 
hacim, uzaklık vb. niteliklerine istinaden; kişilerin, ekonomik, siyasî, askerî, sosyal, fizyolojik 
ve ahlâkî karakteristiğine yönelik çeşitli ilişkiler saptanmıştır. Ancak İhvân-ı Safâ düşünürleri, 
savunmuş oldukları çoğulcu ve birikimsel evren anlayışını, dinî metinlerle de destekleyerek, 
kendilerine özgü bir yaklaşımla diğerlerinden ayrılmışlardır. Bu bakımdan onların, felsefî 
ilimlerin bir parçası olarak gördüğü gök cisimlerine ilişkin çözümlememeleri, kendilerinden 
sonraki süreçte de hatırı sayılır bir yer edinmiştir. Buna rağmen, risâleler üzerinde konuyla 
ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, konunun genellikle “Tanrı-Âlem İlişkisi” veya 
“Varlık Düşüncesi” şeklinde ifade edilen başlıklar altında sınırlı kaldığı görülecektir. Oysa 
dün olduğu kadar bugün de insanların gökyüzünün görkemli ve şatafatlı yapısının, 
kendileriyle olan münasebetini anlama gayreti hız kesmeden devam etmektedir. Bu bakımdan, 
tarihsel geçmişimizin parametreleri olarak görülen -konuyla ilgili- kimi eserlerini, astrolojik 
ve ezoterik karakterleri bulunduğu gerekçesiyle, bazı çıkar çevrelerinin istismarına terk 
edilmektedir. Bu anlamda risâlelerde yer alan bu söylemlere, dönemsel astronomik 
paradigmaların -dini bir söylemle- yorumlanması sonucu açığa çıkan, birikimsel gözlem 
faaliyetleri oluşu açısından yaklaşmalıyız. Bu çerçevede çalışmamızı, üç ana başlık ve onları 
çevreleyen alt başlıklara ayırarak, gök cisimlerinin yapılarını, varlık düşüncesindeki yerlerini 
ve insan tabiatıyla olan münasebetlerini, bahsi geçen yaklaşıma uygunluğu bakımından 
irdeleyeceğiz.  

Anahtar Kelimeler: İhvân-ı Safâ, Gök Cisimleri, İnsan. 
 

THE EFFECT OF SKY BODIES ON HUMAN IN IHVÂN-I SAFI RİSELES 
Abstract 
In thee arly period like 10th century, Ikhwân al-Safâ' were anonymous group known for 

their respect of all kinds of thoughts in the intellectual and textual knowledge regardless of 
their religion, language, race and knowledge. They dealt with all the intellectual accumulation 
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of the period in the encyclopedic work named “Rasâ’il Ikhwân al-Safâ”, which consists of 
fifty-two risales they compiled with a reconciling understanding. In this work, Ikhwân al-Safâ' 
also examined the effects of celestial bodies on various fields. Accordingly, celestial bodies 
have many effects, especially in explaining the idea of existence, in maintaining daily life and 
in human natüre. This approach which has taken place in many different philosophical 
communities from the Early Age civilizations until the 10th century has turned into a field 
that by time researchers often speak of. So, over time, celestial bodies position, motion, 
volume, distance, etc. Have been determined based on their characters; individuals economic, 
political, military, social, physiological and moral characteristics have been determined by 
various relationships. However, Ikhwân al-Safâ' thinkers were separated from others with a 
unique approach by supporting their understanding of the pluralistic and cumulative universe 
they support  with religious texts. However, İhvân-ı Safâ thinkers by supporting their  
pluralistic and cumulative universe approach with religious texts, they differeciated 
themselves from others with a unique approach. In this respect, their inability to analyze 
celestial objects, which they see as a part of philosophical sciences, has gained a considerable 
place in the process after them. Nevertheless, when the studies on the risales are examined, it 
will be seen that  the subject is limited under the titles generally expressed as “God-Realm 
Relationship” or “Thought of Being.” However, as much as it happened yesterday, the efforts 
of people to understand the magnificent and gaudy nature of the sky with their relationship 
currently continues without slowing down. In this respect, it is abandoned to the exploitation 
of some interests, on the grounds that it has some of its works, which are regarded as 
parameters of our historical past, astrological and esoteric characters. In this sense, we should 
approach the discourse in the risales in terms of the accumulation of cumulative observation 
activities that are revealed as a result of interpretation of periodic astronomical paradigms 
with a religious discourse. In this context, we will divide our work into three main titles and 
the subtitles that surround them, and examine the structures of celestial bodies, their place in 
the idea of existence, and their relations with human nature in terms of their suitability to the 
aforementioned approach.  

Keywords: Ikhwân al-Safâ', Celestial Bodies, Human. 
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  

ORCID: 0000-0002-3084-316X 
 
Özet              
Sigmund Freud’un psikanalitik yönteminin mihenk taşı sayılabilecek oidipus kompleksinin 

menşei olarak Sofokles’in Kral Oidipus’u, Jean-Pierre Vernant’ın da gösterdiği üzere (Vernant, 
2007, ss. 1133-154), psikanalitik teoriye misal olmaktan ve onun paradigmasına kaynaklık teşkil 
etmekten ziyade, bizatihi bu teori olmazsa anlamını yitirecek bir mesel olarak ele alınagelmiştir. 
Vernant’ın Didier Anzieu’nün 1966’da Oidipus etrafında başlattığı tartışmaya cevap niteliğinde 
yazdığı yazıların, daha sonra hem Michel Foucault’nun (Foucault, 2011) hem de Gilles Deleuze ve 
Félix Guattari’nin (Deleuze ve Guattari, 1972) Oidipus’u (temelde Freudcu psikanalizin tabi kıldığı 
paradigmayla bağını koparacak şekilde) yeniden okumalarına kaynaklık ettiği söylenebilir. Her ne 
kadar ne Foucault’da ne de Deleuze ve Guattari’de Vernant’ın Komplekssiz Oidipus’una (Vernant,  
2007) dolaysız olarak atıfa rastlanmasa da, Oidipus’un her seferinde ancak belirli bağlamlar 
içerisinden okunabileceğine dair bir hassasiyetin Vernant’ın meseleyi ele alışından itibaren imkân 
kazandığı söylenebilir. Böyle bir imkânın ise ancak bu ortak imkâna dâhil olan farklılıklar 
sayesinde mâna kazanacağı aşikârdır.  

Bu tebliğde Oidipus’u teorinin yasası olarak paradigmatikleştiren psikanalitik yaklaşımın 
dışında onu tarihselliğinde ve metinselliğinde misal olarak değerlendirmeye yönelen girişimler ele 
alınırken, bu girişimlerin edebi metni mesel olarak misalliğinde temsil edişlerindeki farklara dikkat 
çekilecektir. Bu minvalde, Vernant’ın okumasına kaynaklık eden Claude Lévi-Strauss’un 
katkılarına değinilip (Lévi-Strauss, 1958), Vernant’ın metin tahlili irdelendikten sonra, onun 
yaklaşımında beliren bir unsurun, pharmakos [günah keçisi] unsuru olarak Oidipus’un, hem 
Foucault’da, hem Deleuze ve Guattari’de, hem de aynı dönemde pharmakon [ilaç/zehir] üzerine 
yazmış olan Jacques Derrida’da (Derrida, 1972), muallak bir alakanın taşıyıcısı olarak kendini fark 
ettirdiği ortaya çıkacaktır. Oidipus’un bir misal olarak sahip olduğu bu muallak alaka sadece ona 
has bir hususiyet olarak tespit edilemeyeceği ölçüde, yani Oidipus’un farklı tahlillerinde her 
seferinde teori ile teorinin misali arasındaki istimalin sunduğu bir alaka olarak carileştiği ölçüde, 
Freud’a tekrar dönüp, bizatihi onun okumasının da böyle bir muallaklığı barındırıp barındırmadığı 
sorulacaktır. Böylelikle, bu sefer tersine bir hareketle, Deleuze’den Freud’a Oidipus’un trajedisi 
yeniden konumlandırılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Jean-Pierre Vernant, Gilles Deleuze, Oidipus, pharmakos, misal.  
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İMKÂNSIZ DEVLET ve İMKÂNSIZ(A) DAVET 
 

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ERİNCİK 
Ankara Üniversitesi  

ORCİD NO: 0000-0002-4326-2452 
 
Özet 
Son bir yılda ülkemizde bilhassa İlahiyat çevrelerinde başta İmkânsız Devlet olmak 

üzere yankı uyandıran eserlerin müellifi Wael Hallaq olsa gerektir. Bir İslam Hukuku uzmanı 
olan yazarın düşünceleri, özellikle siyaset felsefesine dair yoğun bir entelektüel malzemeden 
müteşekkil bir çerçeve sunmaktadır.   

Hallaq’ın temel iddiası, “herhangi bir modern İslami devlet fikrinin, bizatihi modern 
devlet kavramının mahiyeti gereği kendisiyle çelişik” olduğudur. Yazara göre modern 
devletin ahlaki açmazları ile modernliğin ahlaki açmazları birbirinden ayrılamaz. Dolayısıyla 
Hallaq, Müslümanlar tarafından sömürgecilik öncesinde üretilen ahlakla bezeli fıkıh/şeriat ve 
bunun üzerinde tesis edilen on iki asırlık son derece başarılı sosyo-politik çerçeve ile 
modernliğin tezahürlerinin bağdaşmadığını göstermeye çalışır. Ona göre merkezinde ahlak ve 
eşitlik bulunan şeriat, merkezinde ekonomi-politik bulunan modern devlet ve onu üreten 
dünya, kısacası sömürgecilik tarafından kabul edilemeyeceği için sürgün edilmiş ve kurumsal 
varlığını yitirmiştir. Fakat şeriatın özündeki ahlaki potansiyel hala canlıdır ve Müslümanlar bu 
öze odaklanmalıdır. Zira bu ahlaki öz -Rawls’un meşhur kavramsallaştırmasıyla- iyi-
düzenlenmiş toplumu başarmıştır.  

Kitabın İslam geleneği hakkındaki övgü dolu sözleri ilahiyat çevrelerinden bir kesimin 
ehli sünneti ısrarla İslam kültürünün asli günahı kılma çabasını boşa çıkaracak niteliktedir. 
Fakat yazarın İslam geleneğine dair teşhislerinin tartışmalı mevzulara önemli katkılar sunma 
kapasitesi muhakkaksa da, önerilen çareler pek olgunlaşmış gibi görünmemektedir. Teşhiste 
gösterilen fikri ihtimam ve rikkat, sıra çözüm önerisine geldiğinde, ne yazık ki yerini daha az 
düşünülmüş yüzeysel fikirlere ve yine “olana”/akışa bırakmaktadır. Biz siyaset felsefesiyle 
iştigal eden İlahiyat eğitimli birisi olarak, Hallaq’ın Müslümanlara deva önerilerinin, hem 
dinsel hem de felsefi açıdan sorunlu olduğunu düşünüyoruz. O, ahlak ile siyaseti hatalı 
biçimde tefrik etmektedir. Kaldı ki, felsefi açıdan hayli tartışmalı olan siyaset ve ahlak ayrımı, 
bütüncül bir dünya tasavvuru olan İslam zaviyesinden de hükümsüzdür. Meselenin dinsel 
nazariyat boyutu bir tarafa, sadece İslam tarihindeki vakalara baktığımızda da bizzat Hallaq’ın 
sitayişle bahsettiği her ne varsa, Müslüman devletlerin içerisinde ve onların himayesinde 
oluşan iklim sayesinde zuhur etmiştir. Devletler, yöneticiler, kavimler değişse de İslam 
medeniyeti “sabit paradigma (yani ehli sünnet) ve dinamik asabiye (yani gücü elinde tutan 
kavimler/yöneticiler)” ile sürekliliği sağlamıştır. Buna göre, Müslümanları modernlikten uzak 
durmaya çağıran eserin postmodernliğe meyyal görünen genel havası ve bilhassa sonuçta 
“İslami arayış ile postmodernizmin modernizm eleştirilerinin örtüştüğünü” ileri sürerek 
yaptığı çağrı meseleyi daha da çetrefilli hale getirmiştir. Şöyle ki; İslam geleneğinin 
muvaffakiyetlerini ikna edici bir tarzda dile getirmesiyle temayüz eden İmkânsız Devlet, erken 
kapitalizmin mantığı olan modernlikten geç kapitalizmin mantığı sayılan postmodernizme 
davet ile nihayet bulmaktadır. Oysa postmodernizmin tanımı, özne, evrensellik, hakikat vb. 



4. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ        
7-8 Ağustos 2020, MARDİN 

 

 

146 www.artuklukongresi.org                              Kongre Özet Kitabı 

 

hakkındaki yaklaşımları dahi, bizatihi evrensel bir meta anlatı olan, Hakikati elinde tuttuğunu 
vaz eden İslam ile arasında ciddi bir bağdaşmazlık kaynağıdır. Dahası bir dizi seküler 
evrensel hakikati dayatan modernlik ile hakikat iddialarını kaçınılmaz olarak totaliteryanizm 
kaynağı sayan postmodernliğin İslam ile ontolojik farklılığı arasında postmodernlik lehine en 
ufak bir avantaj yoktur.  

Bütün bunlar muvacehesinde bize göre Hallaq’ın Müslümanlara Batı’nın bir kaderinden 
başka bir kaderine, yani modernizmden postmodernizme sığınma çağrısı İslam dünyasını 
felaha erdirecek bir Hicret olarak görülemez. Dolayısıyla biz tebliğimizde İmkânsız Devletin 
başka bir İmkânsız(a) Davet ile kendisini nakzettiğini ve başarısını gölgelediğini savunacağız.   

Anahtar kelimeler: İslam, siyaset felsefesi, modernizm, postmodernizm, ahlak, özne, 
akıl. 
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MODERN EKONOMİNİN TEOLOJİK ARKEOLOJİSİ: ADAM SMITH VE 
TANRININ ELİ 

 
A. Savaş DEMİRCAN 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
 
Özet 
Modern ekonominin kurucusu olan Adam Smith bir mihenk taşı olarak kabul edilmiş, 

yaklaşık üç asırdır fikirleri tartışılmakta ve tartışılmaya devam edeceği de anlaşılmaktadır; 
zira fikir babalığını yaptığı Klasik liberalizm bugün Neo liberal kapitalizm maskesini takmış 
bir şekilde hükmünü sürdürmektedir. Elitlerin ekonomisi olarak adlandırabileceğimiz 
Neoliberal ekonomi doğduğu medeniyetin teolojik mayasından nüve almadığını iddia etmek 
safdillik olacaktır. Zira fikri altyapısını Adam Smith’in oluşturduğu bu ekonomik anlayışın 
görünen yüzünde her ne kadar rasyonalizm ve akılcılık olsa da teolojik genetiğin motifleri 
dikkatli gözlerden kaçmayacaktır. Çünkü Adam Smith bizzat kendisi yaşadığı çağın teolojik 
atmosferinden etkilenmiş ve fikirlerine bu mayayı katmıştır. Sadece bir ekonomist değil, 
ilahiyatçı ve ahlak profesörü olmasından hareketle ekonomik modellemesinde bu izleri 
görmek mümkündür. Yetiştiği kalvinist ortamdan aldığı motivasyon ile ulu bir gücün insan ve 
dolayısıyla toplumun hareketlerini yönlendirdiğini iddia ederek bu gücü görünmez bir el 
olarak tanımlamıştır. Eğer  böylesine bir güç, tüm fenomenlere müdahalede bulunuyorsa 
ekonomik aktivitelere de müdahalede bulunması kaçınılmazdır. İşte bu yüzden Tanrısal bir 
müdahale kaçınılmaz ise insan yada devlet faktörünün ekonomik olaylarda müdahalesi hem 
gereksiz hemde anlamsız olacaktır. Zira Tanrı, üstün iradesi ile ekonomik olayları insana 
hizmet amacı ile düzenlemektedir. Beşeri iradenin Tanrısal iradeden üstün olması 
beklenemez. İşte bu yüzden de hiçbir  otorite, ekonomiye müdahale etmemeli, Tanrı 
tarafından kurulmuş düzen devam etmelidir. Ancak bu şekilde ekonomik faktörler kendi 
faydaları peşinden koşarak kamusal çıkarlara hizmet ederler. Bu yüzden devletçi bir zihniyete 
de gerek kalmayacaktır. Nitekim bu anlamda müdahaleci devlet tavsiye edilmediği gibi 
zorunlu bir kötülük olarak dahi tasvir edilmiştir. Çalışmak ve üretmek Tanrının istediği ve 
sevap olarak nitelendirilen bir faaliyettir. İşte bu yüzden bireysel düşünce ve ekonomik 
faaliyet kutsanmiş, devletin ekonomik faaliyetin dışında kalması istenmiştir. Bu çalışmamızda 
dini düşünce ve davranışların ekonomik düşüncelerdeki etkisi, sıfır noktası olarak kabul 
edebileceğimiz Adam Smith ile incelenmeye çalışılarak, sanıldığının aksine anakım ekonomik 
düşüncenin iddia ettiği gibi ekonomik düşüncelerin en başından beri rasyonel olmadığı 
sonucuna varılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Adam Smith, Görünmez El, Klasik Ekonomi, Din, Neo liberal 
Ekonomi. 

 
THEOLOGICAL ARCHEOLOGY OF THE MODERN ECONOMY: ADAM SMITH AND 

THE HAND OF GOD 
Abstract 
Adam Smith who was the founder of the modern economy is considered a milestone 

and his views on the economy have been debated for three hundred and it also seems that it 
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will be discussed. Classical liberalism reign with the mask of neoliberalism today. it will be 
absurd to claim that the neoliberal economy, which can be defined as the elite's economy, 
don't take theological yeast from the civilization where it was born in. Even though 
rationalism and rationality are on the visible side of this economic understanding, whose 
intellectual infrastructure is created by Adam Smith, the motifs of theological genetics will 
not escape from careful eyes. Because Adam Smith himself was influenced by the theological 
atmosphere of his age and added this yeast to his ideas. It is possible to see these traces in his 
economic modeling as he is not only an economist, but also a theologian and moral professor. 
He defined this power as an invisible hand by claiming that a great power guides the 
movements of the people and the society with the motivation he gets from the calvinist 
environment he grew up with. If such a force interferes with all phenomena, it is inevitable to 
intervene to all economic activities. Therefore If a divine intervention is inevitable, the 
intervention of the human or state factor in economic events will be both unnecessary and 
meaningless. Because, God, with his superior will, organizes economic events with the aim of 
serving people. Human will cannot be expected to be superior to divine will. That is why no 
authority should interfere with the economy, and the order established by God should 
continue. Only in this way, economic factors pursue their own benefits and serve public 
interests. So there will be no need for a statist mentality. As a matter of fact, the 
interventionist state was not recommended in this sense and it was even depicted as a 
compulsory evil. Working and producing is an activity that God desires and qualifies as a 
reward. That is why individual thought and economic activity are blessed and the state is 
asked to remain outside the economic activity . In this study, we will try to examine the effect 
of religious thoughts and behaviors on economic thought with Adam Smith, which we can 
consider as zero point, and contrary to what is thought, the mainstream economic thought 
argues that economic thoughts are not rational from the  beginning. 

Keywords: Adam Smith, Invisible Hand , Classical Economy , Religion ,Neo liberal 
Economy 
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EBÛ TÂLİB BİN ABDİLMUTTALİB VE ŞİİR DİVANI 
 

                Dr. Öğr. Üyesi Hamit SALİHOĞLU   
Artuklu Üniversitesi  

 ORCID No: 0000-0003-3554-3251 
  
Özet        
Hazreti Peygamber’in (a.s.) öz amcası olan Ebû Tâlib b. Abdilmuttalib, (ö. 619) 

Kureyşliler’in içinde önde gelen, saygı duyulan ve sözü dinlenen önemli liderlerinden biri idi. 
Babası Abdülmuttalib’ten sonra Hâşim oğullarının liderliğini yapan Ebû Tâlib, yeğeni Hz. 
Muhammed’in (a.s.) himayesini üstlenmiş ve ölünceye kadar onu ve İslâm davasını 
müşriklere karşı savunmuştur. Bununla beraber onun Müslüman veya müşrik olarak öldüğü 
hususu âlimler arasında ihtilaf konusu olmuştur. Mekke’nin önemli hatip ve şairlerinden olan 
Ebû Tâlib’in şiirlerini ihtiva eden bir şiir divanı bulunmaktadır. Hz. Peygamber’i Kureyşli 
müşriklere karşı korumak maksadıyla söylemiş olduğu doksan dört beyitten oluşan Lâmiyye 
kasidesi de bu divanında yer almaktadır. Pek çok edip ve dilci onun şiirlerine ihtimam vermiş 
ve onlarla istişhâd etmişlerdir. Şiirleri, genel olarak Hz. Peygamber’i savunmak, Kureyşlileri 
onunla savaşmamaya ve yanında yer almaya davet etmek, kabileleri barışa, birlik ve 
beraberliğe çağırmak, kendisinin gücü ve Hâşim oğullarının sahip oldukları kuvvetiyle 
övünmek gibi amaçlarla söylenmiştir. Şiirleri genel olarak tek beyit halinde veya küçük 
kıtalar şeklinde gelmiştir. Onun bazı kasidelerinin yüz veya yüzden fazla beyite ulaşmış 
olduğu da bilinmektedir. Şiirleri, onun yaşadığı dönemde meydana gelen hadiseler hakkında 
ışık tutmaktadır. Nitekim onun şiirleri, Hz. Peygamber’in hayatı ve yaşadıklarıyla ilgili 
önemli bilgiler verdiği gibi bazı kabilelerin ona karşı nasıl savaş açtıklarını ve müşriklerin 
Müslümanlara karşı ne tür baskılar uyguladıkları hususunda da faydalı bilgiler vermektedir. 
Şiirleri, Kureyşlilerin Müslümanlara uyguladıkları boykot ve ambargonun maddelerini içeren 
sahife hakkında da önemli malumatlar aktarmaktadır.  

Bazı âlimler, Ebû Tâlib’e nispet edilen şiirlerin sıhhati hususunda şüphe etmişler ise de 
onun bazı kasidelerinin siyer kitaplarında yer alması ve Hz. Peygamber’in onlardan bazılarına 
işaret etmiş olması, onun bir şair ve ona ait şiirlerinin de bulunduğunu teyit etmektedir. Eski 
dönemlerde yaşayan dil ve nahiv âlimlerinden bazılarının onun şiirleriyle istişhad etmiş 
olmaları da ona nispet edilen bütün şiirler olmasa da onlardan büyük bir bölümünün ona ait 
olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ebû Tâlib, Hz. Peygamber, Şiir, Kureyş, Divan.  
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İCTİHÂDIN RÜKÜNLERİ BAĞLAMINDA GAZÂLÎ’NİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE 
BİR DEĞERLENDİRME 

 

 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÜMÜTLİ 

Pamukkale Üniversitesi  
ORCID No: 0000-0002-7195-7200 

          
Özet 
Sözlük anlamı ile ictihâd, zorlanma gerektiren herhangi bir faaliyette elden gelen çabayı 

ve gayreti sarfetmek gibi anlamlara gelmektedir. İslam hukuku terimi olarak ictihâd, genel bir 
ifade ile; müctehidin herhangi bir şer‘î meselenin hükmü hakkında zannî bilgiye ulaşabilmek 
için bütün gayretini harcamasıdır. Kur’ân ve Sünnet, dinî hükümlerin temel iki kaynağı 
olmakla birlikte bunların anlaşılması ve yorumlanması ancak akılla mümkündür. Kur’ân ve 
Sünnet, muayyen bir konuda ihtiyaç duyulan kural veya kuralları açıklayabilir. Bu durumda 
ictihâd yöntemi ile istidlâlde bulunmaya ihtiyaç yoktur. Öte yandan bu temel dinî metinlerde 
konu ile ilgili belirli bir kural ortaya konmuyor da, dolaylı emareler ile meselenin çözümüne 
işaret ediliyorsa, metnin yorumlanması, muhakemesi ve konu bağlamında mantık yürüterek 
gerekli çözümü üretmek müctehidin görevidir.  

İctihâd, nasslar yani Kur’ân ve Sünnet metinleri karşısında aklın işlevini temsil eden 
kavramlar arasında merkezî bir konumda yer almaktadır. Dinî hükümlerin hayata 
aktarılabilmesi ve uygulanabilmesi için ictihâdın büyük bir öneme ve fonksiyona sahip olduğu 
inkar edilemez. Zira birey ve toplumların içerisinde bulundukları zaman ve şartlara uygunluk 
arz eden dinî hükümlerin düzenlenmesi ancak ictihâd mekanizmasının işlevsel kılınmasıyla 
mümkündür. İctihadın icrasında uygunluğu temin etmek için fıkıh usulü âlimleri, müctehidin 
sahip olması gereken nitelikler, ictihâdın tam olarak gerçekleşmesi için gerekli olan prensipler 
ve ictihâd alanında keyfiliği önlemeye yönelik bazı ilkeler tespit etmişlerdir. Bu anlamda 
ictihâdın, gerekli ilmî ve dinî vasıfları taşıyan kişilerin gerçekleştirmesi gereken bir faaliyet 
alanı olduğu hususu dikkate değer bir konudur. Dolayısıyla müctehidde bulunması gereken 
şartların ne olduğu hususu bu anlamda büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada 
mütekellimîn usûlcülerinin güçlü temsilcilerinden Ebû Hâmid el-Gazâlî’nin (ö. 505/1111) 
ictihâdı oluşturan unsurlar (rükünler) hakkındaki görüşleri ele alınacaktır. Gazâlî, yaşadığı 
zamanın şartlarını da göz önüne alarak ictihâd konusuna dair gerçekçi önerilerde bulunmuş 
bir usulcüdür. Onun konuya dair yaklaşımlarıyla ictihâd kurumunun hayata aktarılacak 
yönüne vurgu yaptığı görülmektedir. Bu itibarla Gazâlî’nin ictihâda dair görüş ve katkılarının 
tespit ve değerlendirilmesinin önemli olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Gazâlî, İctihâd, Müctehid, Fıkıh Usûlü 
 

AN EVALUATION OF GHAZALI’S VIEWS IN THE CONTEXT OF THE 
FUNDAMENTAL ELEMENTS OF IJTIHAD 

Abstract 
In dictionary terms, ijtihad means to expend the effort that comes from the hand in any 

activity that requires strain. Ijtihad as the term of Islamic law, in general terms, is that the 
mujtahid is spending all his efforts to obtain crucial information about the ruling of any shar’î 
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issue. The Qur’an and Sunnah are the two main sources of religious rulings, but their 
understanding and interpretation is only possible through mind. The Qur’an and the Sunnah 
can explain the rule or rules needed for a specific issue. In this case, there is no need to use 
the ijtihad method. On the other hand, it is the duty of the Mujtahid to produce the necessary 
solution by interpreting the text, reasoning and making sense in the context of the subject if 
there is no specific rule regarding the subject in these main religious texts. 

Ijtihad is central to the concepts that represent the function of the mind in the face of the 
texts of the Qur’an and Sunnah. It cannot be denied that ijtihad has a great importance and 
function in order to transfer and apply religious provisions to life. Because, the regulation of 
religious provisions that conform to the time and conditions in which individuals and societies 
reside is only possible by making the mechanism of ijtihad functional. In order to ensure 
suitability in the execution of ijtihad, the scholars of usul al-fiqh have identified the qualities 
that the mujtahid should possess, the principles necessary for the full realization of ijtihad, 
and some principles aimed at preventing arbitrariness in the field of ijtihad. In this sense, it is 
worth considering that ijtihad is an area of activity that people with the necessary scientific 
and religious qualifications should carry out. Therefore, it is of great importance in this sense 
what the conditions are to be found in mujtahid. In this study, the opinions of the scholar of 
usul al-fiqh, Abu Hamid Al-Ghazali (d. 505/1111), about the elements forming the ijtihad will 
be discussed. Ghazali is a scholar who has made realistic suggestions on the subject of ijtihad, 
taking into account the circumstances of his time. It is seen that he emphasized the aspect of 
ijtihad reflected on life with his approaches on the subject. In this respect, it can be said that it 
is important to identify and evaluate Ghazali’s views and contributions on ijtihad. 

Keywords: Ghazali, Ijtihad, Mujtahid, Usul al-Fiqh  
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BENG Ü BÂDE'YE MODERN ANLATIM TEKNIKLERI BAĞLAMINDA BIR 
YAKLAŞIM 

 
Dr. Öğr. Üyesi Ruken KARADUMAN 

Bayburt Üniversitesi 
ORCID KODU: 0000-0003-3059-9424 

 
Özet 
Fuzûlî tarafından 16. yüzyılın sonlarında kaleme alınan Beng ü Bâde, alegorik özellikler 

gösteren bir mesnevidir. 440 civarında beyitten oluşan eserin başında münacat, tevhit, naat ve 
Hz. Ali övgüsünden sonra Şah İsmail'e dair bir methiye yer alır. Mesnevinin konusu; genç, 
enerjik ve özgüvenli olan Bâde'nin, arkadaşının ihaneti sebebiyle Beng'e savaş açması ve bu 
savaşın neticesinde kazandığı galibiyettir. Yani eserde, afyon ve şarap karşılaştırılmış; şarap, 
afyona üstün gelmiştir. Şah İsmail’e sunulan Beng ü Bâde'de; Bâde'nin Şah İsmail’i, Beng'in 
ise dönemin Osmanlı padişahı olan Sultan Bayezid'i sembolize ettiğine dair görüşler 
yaygındır.  

Beng ü Bâde'de, anlatı kurgusunun yanı sıra Fuzûlî'nin dönemin çeşitli bilimlerine 
vukufu, sosyal ve psikolojik tespitleri ön plana çıkar. Eser; sembolik dili, sağlam anlatım 
tekniği, zengin içeriği ve çok katmanlı yapısıyla da dikkat çekmektedir. Münazara türünde 
yazılmış olan bu mesnevinin şahıs kadrosu ekseriyetle insan dışı varlıklardır ve Bâde'nin, bir 
başkahraman olarak olumsuzluklardan arındırılmış bir kimlik olarak takdim edilmediği 
görülür. Mesnevinin hemen tüm kahramanlarında dramatik aksiyon oldukça yüksektir ve eser, 
genel olarak bir çatışma, mücadele atmosferine sahiptir. Bu çalışmada Beng ü Bâde olay 
örgüsü, zaman, mekân, şahıs kadrosu, kurgusu, anlatı türü, bakış açısı, anlatım teknikleri, dil 
ve üslup yönüyle incelenmiş; eserin asıl hikâye bölümü modern hikâye ve roman tahlil 
yöntemlerinden istifade edilerek değerlendirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Fuzûlî, mesnevi, Beng ü Bâde, yapısal unsurlar 
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MARDİNLİ ÖMER ŞEVKÎ EFENDİ’NİN “YÂ MUHAMMED MUSTAFÂ” REDİFLİ 
NA‘TININ ŞERHİ 

 
       Dr. Öğr. Üyesi İsmail YILDIRIM 

Kayseri Üniversitesi 
ORCID No : 0000-0001-5426-224X 

Özet 
Mardin, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, pek çok ilim 

adamı ve sanatkâr yetiştirmiştir. Bu münbit toprakların yetiştirdiği mümtaz 
şahsiyetlerden birisi de “Mardinî” nisbesiyle tanınan Ömer Şevkî Efendi’dir (ö. 
1852). Şairin doğum tarihi net olarak bilinmemekle beraber, kaynaklarda 19. asırda 
yaşadığı ifade edilmektedir. Ömer Şevkî Efendi, kadı vekilliği ve müftülük 
vazifelerini ifa etmiş bunun yanı sıra edebiyat ve sanattan da uzak kalmamıştır. 
Kaleme aldığı eserleriyle Arapça ve Farsçaya hâkim olduğu müşahede edilmektedir. 
Nitekim Dîvân-ı Se-zebân yani her üç dille telif ettiği mürettep Dîvânları şairin 
sanatkârlık kudretini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Manzumelerinde 
Urfalı Nâbî başta olmak üzere Fuzûlî, Rûhî-i Bağdâdî ve Niyâzî-i Mısrî’nin tesirinde 
kalan şair, Dîvânlarında ağırlıklı olarak dinî-tasavvufî temalı şiirlere yer vermiştir. 
Onun mensur tarzda meydana getirdiği eserler ise şairin aynı zamanda nasirlik 
hüviyetini de ortaya koymaktadır. 

Türk-İslâm Edebiyatı’na mensup şair ve yazarlar, dinin son temsilcisi kutlu 
peygamberin mübarek hayatı ve vasıflarını kayıt altına almak maksadıyla pek çok 
türde eser kaleme almışlardır. Siyer, hilye-i şerîf, mi‘râciyye, gazavâtnâme vs. bu 
türlerin başlıcalarıdır. Hz. Peygamber’i methetmek, O’nun mübarek rûhundan 
istimdad dilemek gayesiyle telif edilen türlerden birisi de na‘ttır. Ömer Şevkî Efendi 
Türkçe Dîvân’ında Resûl-i Ekrem’i öven, O’na ta‘zîm ve tekrîmlerde bulunan üç 
adet na‘t kaleme almıştır. Şairin, “der-na‘t-ı Resûl-i Ekrem salla’llâhu te‘âlâ ‘aleyhi 
ve sellem” başlığı altında: 

 “Rahmeten li’l-‘âlemînsin” yâ Muhammed Mustafâ 
 Ser-firâz-ı mürselînsin yâ Muhammed Mustafâ 
matla‘lı, kaside nazım şekli ile yazdığı ve “yâ Muhammed Mustafâ” redifiyle 

süslediği 34 beyitlik manzumesi bu na‘tlardan birisidir. Âyet ve hadis alıntılarıyla 
zenginleştirilen bu na‘tta şair Ömer Şevkî Efendi; Hz. Peygamber’in Müslüman 
toplumlar için örnek bir şahsiyet teşkil ettiğini, nübüvvetinin insanlığın kurtuluşuna 
vesile olacağını, her iki dünya saadetinin de O’na tâbi olmakla mümkün olacağını 
dile getirmiştir. Bu bildiride Ömer Şevkî Efendi’nin şahsiyeti ve eserlerine temas 
edildikten sonra mevzubahis edilen na‘tının şerhi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İslâmî Türk Edebiyatı, Na‘t, Hz. Peygamber, Ömer Şevkî 
Efendi. 
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 الثقافة اإلسالمیّة وتوظیفھا في تعلیم اللغة العربیّة للناطقین بغیرھا 
اردین أنموذجاً)(كلیّة العلوم اإلسالمیّة في جامعة م  

 
Öğr. Gör. MAHMOUD HARIRI 

Mardin Artuklu Üniversitesi  
تركیا  –محاضر، كلیّة العلوم اإلسالمیّة في ماردین    

 
 الملّخص: 

تتناوُل ھذه الدراسة أھمیّةَ توظیِف الثقافة اإلسالمیّة في تعلیم اللغة العربیّة للناطقین بغیرھا، وتتضّمن ثالث مسائل  
ألولى قام الباحث بتعریف مفھوم الثقافة اإلسالمیّة وعرِض خصائصھا ومقّوماتھا موّضحاً أھمیّتھا وعالقتھا  رئیسة؛ في ا

بتعلیم اللغة العربیّة للناطقین بغیرھا. وفي المسألة الثانیة تناول تعلیم اللغة العربیّة للناطقین بغیرھا في ضوء الثقافة  
لتعلیم وأھدافِھ والمنھجِ التعلیمّيِ الذي یجب اتّباعُھ وكیفیِّة تقدیمِھ للمتعلّمین من اإلسالمیّة مفّصالً القول في مبادئ ھذا ا

منظوِر الثقافة اإلسالمیّة، وسلط الضوء على أبرز التحدّیات التي تواجھ تعلیم اللغة العربیّة للناطقین بغیرھا في ضوء الثقافة  
لیّة العلوم اإلسالمیّة في جامعة ماردین التركیّة في تدریسھا اللغة  اإلسالمیة. وفي المسألة األخیرة عرَض الباحث لتجربة ك

 العربیّة لطّالبھا من خالل الثقافة اإلسالمیّة، وكیف أصبحت ھذه التجربة التعلیمیّة مثاًال یُحتذى بھ في تركیا. 
غة العربیّة للناطقین بغیرھا  وفي نھایة الدراسة توّصل الباحث إلى ضرورة تقدیم الثقافة اإلسالمیّة في مناھج تعلیم الل

وتوظیفھا بالشكل المناسب لما أثبتتھ التجارب الواقعیّة من فعالیّتھا في إغناء العملیة التعلیمیة وجعلھا أكثر فائدة ومتعة لدى  
 المتعلّمین.

التعلیم، الثقافة اإلسالمیّة، الناطقین بغیر العربیّة، المنھج التعلیمّي.الكلمات المفتاحیّة:   
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KÂBE TASVİRLERİ 1 
 

         Ergün ARDA 
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

ORCID No: 0000-0002-3381-8162 
                           

Özet 
Kâbe, İslam âleminde Allah’ın ilk evi ve dünyanın merkezi olarak kabul edilmektedir. 

Bu çalışma Kâbe tasvirlerini ve onların ne tür malzeme yüzeylerine çalışıldığını araştırmıştır. 
Yapılan literatür taraması sonucunda ulaşılan Kâbe tasvirleri örnekleri incelenmiş, tasvir 
görsellerinin bir arada toplanması, belgelenmesi ve kaynak oluşturması amaçlamıştır. Fıkıh 
alanında Hac yolculuğu ve kutsal yerler ile ilgili ilk eserler; Menasik-i Hac,  Menazil-i Hac, 
Haremeyn’e dair kitaplar, Hac Hatıratı ve Seyahatnameler olarak dört gurupta karşımıza 
çıkmaktadır. Mekke, Medine ve Kudüs’ü anlatan Hac Vekâletnameleri adı verilen eserlerde 
de Kâbe tasvirlerine tüm detayları ile yer verilmiştir.  Kâbe tasvirlerinin karşılaşıldığı alanlar, 
el yazmaları, minyatür çizimler, seccade ve duvar halıları, çini panolar, gravür, ahşap kalıp, 
gümüş tepsi ve bardak, metal para, cam altı resimler, sıva üstü kalem işi sanatlar ile sertifika, 
afiş ve kartpostallar gibi ürün yüzeylerine çalışıldığı tespit edilmiştir. Kâbe tasviri yapmanın, 
yaptırmanın ve vakfetmenin Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar uzanan bir 
gelenek olduğu anlaşılmıştır. Araştırma sürecinde olgunlaşan Kâbe tasvirleri geleneğinin 
devamı niteliğinde yeni tasarımların da üretilmesi düşüncesi ile bu çalışma, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Bilimsel Araştırma Projeleri koordinasyon birimince 
3321 proje numarası ile desteklenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Kâbe, Çini, Cam, Geleneksel Sanat, ÇOMÜ. 
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GRİ SULARIN ARITIMINDA İLERİ OKSİDASYON YÖNTEMLERİ  
ADVANCED OXIDATION METHODS IN THE TREATMENT OF GRAY WATER  

 
Ezgi Sühel AKTAŞ 
Harran Üniversitesi  

Özlem DEMİR 
Harran Üniversitesi  

 
Özet 
Gri su, siyah su dışındaki evlerden gelen atıksulardır. Diğer bir deyişle, duş, küvet, 

lavabo, mutfak, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesinden gelen atık suya verilen addır. Gri 
su kirletici maddeler arasında sabun, şampuan, diş macunu, gıda maddeleri, yemeklik yağ, 
deterjan ve saç gibi temizlik maddeleri bulunmaktadır. Genellikle evsel atıkların en az % 50'si 
gri sudur. Gri su, düşük kirlilik oranına sahip ve idrar atığı olmayan kirli su olarak tanımlanır. 
Ayrıca gri su; ön arıtmada duş, banyo, lavabo ve mutfak lavabolarında oluşan atıksu olarak da 
tanımlanabilir. 

Gri su, evde ikamet eden insan sayısı, yaşam standardı, sosyal ve kültürel alışkanlıklar 
ve evde kullanılan kimyasallarla doğru orantılı olarak değişen bir yapıya sahiptir. Banyoda 
lavabo, duş ve küvetten elde edilen gri su, en az kirli gri su kaynağıdır. Ortalama bir gri su 
toplam organik yüke yüzde 40-50 katkıda bulunur. Buna ek olarak, gri su, toplam askıda katı 
maddelerin dörtte birini ve evsel atık sudaki toplam fosforun üçte ikisinden fazlasını içerir. 

Gri su arıtımı fizikokimyasal arıtma yöntemleri, biyolojik arıtma yöntemleri ve ileri 
arıtma yöntemleri gibi çok çeşitli alternatifler içermektedir. Gri su arıtma teknolojisinin 
belirlenmesinde dikkate alınması gereken ana faktörler, gri suyun karakteristiğidir ve yeniden 
kullanılması planlanan alandır. Bu nedenle, gri suyun yeniden kullanılmasında alternatif 
teknolojilerin ve kombinasyonların uygulanması, olumlu sonuçlar elde etmenin tercih edilen 
başka bir yoludur. Gri suların fiziksel ve kimyasal arıtımında doğal ve yapay malzemeler, 
filtrasyon, çöktürme ve sedimantasyon ve membran teknolojileri en yaygın yöntemlerdir. Gri 
su arıtımında en çok kullanılan biyolojik arıtma yöntemleri; membran biyoreaktörleri, dönen 
biyolojik kontaktörler ve yapay sulak alanlar Fizikokimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri 
gri su arıtımında istenen sonuçları vermesine rağmen, birkaç yüksek dirençli ve toksik 
mikromolekülü gidermek için yeterince etkili değildir. Sonuç olarak, bu mikromoleküllerin 
giderilmesi için geleneksel yöntemler dışındaki alternatif arıtma yöntemleri araştırılmalıdır. 
Bu noktada, gelişmiş oksidasyon süreçlerinin böyle bir sorunun üstesinden gelmesi 
düşünülebilir. Bu çalışmada ilk olarak gri suyun tanımı ve gri su arıtımında kullanılan 
teknolojiler incelenmiş ve bu arıtma yöntemleri birbirleri ve literatür ile karşılaştırılmıştır. Gri 
suyun arıtılmasında Fenton Prosesi’nin arıtma performansı araştırılmıştır. İleri oksidasyon 
işlemleri, hidroksil radikallerinin oluşumuna dayanmaktadır. İleri oksidasyon proseslerinden 
biri olan Fenton Prosesi, diğer reaksiyon proseslerine kıyasla kısa reaksiyon süresi, 
uygulaması kolay ve ekonomik olmak gibi birçok avantaja sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Gri su, Arıtma Teknolojileri, İleri Oksidasyon Yöntemleri 
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Abstract 
Gray water is the general name for waste water from a home other than black water. In 

other words, it is the name given to the waste water coming from the shower, bathtub, sink, 
kitchen, dishwasher and washing machine. Gray water contaminants include wastes of 
cleaning agents such as soap, shampoo, toothpaste, food items, cooking oil, detergent and 
hair. Gray water has the largest proportion of domestic wastewater. Generally, minimum 50% 
of domestic wastewater is gray water. Gray water is defined as dirty water with low pollution 
rate and no urinary waste. Besides, gray water can be defined as wastewater generated in 
showers, bathrooms, sinks and kitchen sinks in pretreatment. 

Gray water has a structure that changes in direct proportion to the number of people 
residing at home, the standard of living, social and cultural habits, and chemicals used at 
home. Gray water from the sink, shower and bathtub in the bathroom is the least polluted 
source of gray water. An average gray water contributes 40-50 percent to the total organic 
load In addition, gray water contains one-quarter of total suspended solids and more than two-
thirds of total phosphorus in domestic wastewater. 

Gray water treatment includes a wide range of alternatives such as physicochemical  
treatment methods, biological treatment methods and advanced treatment methods. The main 
factors to consider in determining gray water treatment technology are the characteristic of 
gray water and the area planned to be reused. Therefore, the application of alternative 
technologies and combinations in reuse of gray water is another preferred way to achieve 
positive results. In the physical and chemical treatment of gray waters, natural and artificial 
materials, filtration, precipitation and sedimentation, and membrane technologies are the most 
common methods. The most used biological treatment methods in gray water treatment; 
membrane bioreactors, rotating biological contactors, and artificial wetlands. Although 
physicochemical and biological treatment methods give the desired results in gray water 
treatment, they are not effective enough to remove a few highly resistant and toxic 
micromolecules. As a result, alternative purification methods, other than conventional 
methods, should be explored to remove these micromolecules. At this point, advanced 
oxidation processes can be considered to overcome such a problem In this study, firstly, the 
definition of gray water and the technologies used in gray water treatment are examined and 
these treatment methods are compared with each other and the literature. The treatment 
performance of Fenton Process was investigated in the treatment of gray water. Advanced 
oxidation processes are based on the formation of hydroxyl radicals. Fenton process, which is 
one of the advanced oxidation processes, has many advantages such as requiring short 
reaction time, easy to apply and economical compared to other advanced oxidation processes. 

Keywords: Gray water, Treatment Technologies, Advanced Oxidation Methods 
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IMPACT OF NUTRITION COURSE ON LIFESTYLE BEHAVIORS OF STUDENTS 
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  Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
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Abstract 
The health status of university students can be greatly affected due to various unhealthy 

behaviors. Nutrition education should be provided during this period, which is one of the most 
important points in promoting healthy eating and exercise behavior. The objective of this 
study was to assess the effect of Nutrition Principles course on the students’ healthy lifestyle 
behaviours from different departments of the Faculty of Health Sciences.  

Non-randomized study in behavioral sciences and public health 
The Faculty of Health Sciences at a private university in Istanbul, Turkey. 
The study included socio-demographic data, universal test such as the 24-h dietary 

recall and Food Consumption and Food Frequency Questionnaire, the survey asking eating 
and physical activity habits which were conducted face to face interview with students. Body 
Mass Index, waist circumference and body fat ratios were determined by bioelectrical 
impedance device. Students were divided into 3 groups: Group 1 (n= 242) who took nutrition 
course for 1 semester, Group 2 (n = 72) who took this course for 2 semesters and the control 
group (n= 186) who did not take the nutrition principles course. 

Overall, 500 (62.5%) students participated in this study. Students who do not take 
nutrition principle course reported unhealthy and less healthy snacks whereas a total of 75% 
in Groups 1 and 2 consume healthy snacks (p<0.05). In contrast to these findings healthy 
cooking methods were preferred by the control group (p<0.001).  Interestingly, total fat intake 
and saturated fat consumption in control group was less than in other groups (p<0.05 and 
p<0.001).  

Providing adequate nutrition education to next generation of health care professionals 
will help them make better lifestyle choices for their future health status. Additionally, it 
would help them to realize importance of nutrition in health care setting.   

Keywords: High education; Nutritional behaviors; Physical activity behaviors 
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PELARGONIUM ENDLICHERIANUM FENZL. UÇUCU YAĞININ LISTERIA 
MONOCYTOGENES’E  KARŞI POST-ANTİBİYOTİK AKTİVİTESİ 
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ÖZET 
Pelargonium endlicherianum uçucu yağının enfeksiyon tedavilerinde sıklıkla kullanılan 

benzilpenisilin, gentamisin ve siprifloksasin ile kombine edilerek in vitro deney modeli 
içerisinde Listeria monocytogenes’e karşı post-antibiyotik aktivitesinin ve insan lökosit 
hücreleri üzerindeki fagositik fonksiyonları ortaya ortaya çıkarılması çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır. 

 P. endlicherianum uçucu yağının benzilpenisilin, gentamisin ve siprofloksasin ile 
kombine kullanılarak bakteriyel gelişim 0,1,2,3,4,5,6 ve 24. saatlerde analiz edilerek post-
antibiyotik etki tespit edilmiştir. In vitro lökosit hücresi modeli olarak WBC 264-9C ATCC 
HB-8902 insan lökosit hücreleri kullanılmıştır. L. monocytogenes ile uçucu yağ+antibiyotik 
kombinasyonları inoküle edildikten sonra Lökositlerin öldürme miktarını bulmak için, 0., 2., 
4., 8. ve 12. saatlerde analiz edilerek fagositik aktivite tespit edilmiştir. 

Tedavi sonrası 24. saatte, post-antibiyotik etkinin tespiti, ilaç kombinasyonu sadece 
uçucu yağ tedavisi ile karşılaştırıldığında, yaşayabilir bakteri hücre sayısında azalma olduğu 
gözlenmiştir.  Gentamisin ve siprofloksasin antibiyotiklerinin uçucu yağ ile 
kombinasyonlarının PAE süreleri yine sinerjistik etki göstererek sadece antibiyotikler ile 
muamaelesine kıyasla artmıştır.  Fagositik aktivitenin analizinde, eş zamanlı ölçümlerde 
kontrol grubu ile kıyaslandığında canlı bakteri sayısında penisilin, siprofloksasin ve 
gentamisin antibiyotiklerinin uçucu yağ kombine tedavilerinde azalış gözlenmiştir.  

Çalışmanın sonuçlarına göre L. monocyotgenes’e karşı kullanılan benzilpenisilin, 
siprofloksasin ve gentamisinin uçucu yağ ile kombine kullanımı sonucu Uçucu yağın 
antibiyotikler ile birlikte kullanılması, enfeksiyonların tedavisinde minimum etkili antibiyotik 
dozun kullanımını azalttmıştır. Bu şekilde, antibiyotiğin olumsuz etkileri giderilebilir. 
Antibiyotiklerin dirençli bakterileri hedef alan uçucu yağlarla birleştirilmesi mikrobiyal 
direnç ile mücadelede yeni seçeneklere yol açabilir.  

Anahtar Kelimeler: Pelargonium endlicherianum Fenzl., uçucu yağ, post-antibiyotik 
ve fagositik etki 

 
THE POST-ANTIBIOTIC ACTIVITIY OF PELARGONIUM ENDLICHERIANUM FENZL. 

ESSENTIAL OIL AGAİNST LISTERIA MONOCYTOGENES 
Abstract 
The main aim of the study was to combine Pelargonium endlicherianum essential oil 

with benzylpenicillin, gentamicin and ciprifloxacin, which are frequently used in the 
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treatment of infections, and to reveal the post-antibiotic effect against Listeria monocytogenes 
and the phagocytic functions of human leukocyte cells in an in vitro experimental model. 

After using P. endlicherianum essential oil in combination with benzylpenicillin, 
gentamicin and ciprofloxacin, bacterial growth was analyzed at 0,1,2,3,4,5,6 and 24 hours 
and post-antibiotic effect was determined. WBC 264-9C ATCC HB-8902 human leukocyte 
cells were used as in vitro leukocyte cell model. After inoculating L. monocytogenes with 
essential oil + antibiotic combinations, phagocytic activity was determined by analyzing it at 
0, 2, 4, 8 and 12 hours to find the killing amount of leukocytes.  

The detection of synergy at the 24th hour after treatment and the combination of drugs 
compared to essential oil treatment showed a decrease in the number of viable bacterial cells. 
The combinations of gentamicin and ciprofloxacin antibiotics with essential oil increased 
PAE times compared to antibiotics only, again showing synergistic effects. In the analysis of 
phagocytic activity, compared to the control group in simultaneous measurements, a decrease 
in the number of live bacteria combined with penicillin, ciprofloxacin and gentamicin 
antibiotics was observed.  

According to the results of the study, the use of essential oil together with antibiotics as 
a result of the combined use of benzylpenicillin, ciprofloxacin, and gentamyin with essential 
oil against L. monocyotgenes reduced the use of the minimum effective dose of antibiotics in 
the treatment of infections. In this way, the negative effects of the antibiotic can be 
eliminated. Combining antibiotics with essential oils targeting resistant bacteria can lead to 
new options in the fight against microbial resistance. 

Keywords: Pelargonium endlicherianum Fenzl., Essential oil, post-antibiotic and 
phagocytic effect 
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SICAKLIĞIN Puccinia menthae ÜREDİOSPORLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE 
ETKİSİ 

 
EFFECT OF TEMPERATURE ON UREDIOSPORES GERMINATION OF     Puccinia 

menthae 
 

                                 Öğr. Gör. Dr. Birsen GEÇİOGLU ERİNCİK  
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  

ORCID No: 0000-0002-6455-5983 
Özet 
Nane (Mentha spp.), Lamiaceae familyasına ait, çok yıllık aromatik bir bitki olup 

dünyanın birçok ülkesinde gıda, ilaç, kozmetik ve parfümeri endüstrilerinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Nanenin üretimini sınırlayan faktörlerin başında pas hastalığı gelmektedir. 
Puccinia menthae’ nin neden olduğu bu hastalık nane bitkilerinin verimini düşürürken nane 
yağlarının da genel kalitesini etkilemektedir. Etkilenen bitkilerin karakteristik belirtisi olarak 
yaprakların üst kısmında açık sarı lekeler görülürken, yaprakların altında ve genç sürgünlerde 
turuncu-kahverengi ürediospor yatakları oluşmaktadır. Sezon içerisinde leke sayısı yoğun bir 
şekilde artarak yaprağın tüm yüzeyini kaplamaktadır. Nane bitkisinin alt ve orta 
yapraklarında pas hastalığı çok daha fazla görülürken, etkilenen yapraklar dökülmekte ve 
bitkide sadece tepe yaprakları kalmaktadır. Hastalığın gelişiminde çevresel faktörlerin 
etkisini ortaya koyan sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Aydın ilinde 
nane pası hastalığının sezonsal gelişiminin daha iyi anlaşılabilmesi için sıcaklığın P. menthae 
ürediosporlarının çimlenmesi üzerine etkisinin belirlenmesidir. Bunun için, ürediospor 
inokulumu elde etmek amacıyla doğal olarak pas hastalığı gelişimi gösteren nane 
bitkilerinden üredium yatakları bulunan yapraklar toplanmıştır. Steril su içerisine daldırılan 
yapraklar, kıl fırça ile fırçalanarak ürediosporların suya karışması sağlanmıştır. 
Konsantrasyonu 1x103 ürediospor/ml olarak ayarlanmış süspansiyondan 500 µl alınarak 
üzerinde % 2’lik su agarı bulunan lam yüzeyine homojen olarak yayılmıştır. Petri kapları 
içerisine yerleştirilen lamlar; karanlıkta 5, 10, 15, 20, 25, 30 ve 35 °C sıcaklık koşullarına 
ayarlanmış inkübatörlerde 16 saat süre ile inkübasyona bırakılmıştır. Deneme beş tekerrürlü 
olarak tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulmuş ve iki farklı zamanda tekrar 
edilmiştir. İnkübasyon sonunda her bir lamelde çimlenen 45 ürediosporun çim tüpü uzunluğu 
labSens bilgisayar programı kullanılarak ölçülmüştür. İnkübasyon süresinin sonunda 5, 30 ve 
35 °C sıcaklıklarda ürediosporlarda çimlenme görülmezken 10, 15, 20, 25 °C sıcaklıklarda 
hemen hemen tüm sporlar çimlenmiştir. En uzun çim tüpü oluşumu ortalama 661,8 µm ile    
20 °C de gözlemlenmiştir. Çim tüpü uzunluğu 15 °C’de 602,5 µm, 10 °C’de 489,3 µm ve    
25 °C’de 245,5 µm olmuştur. Tüm veriler regresyon analizine göre değerlendirildiğinde 
ürediosporun çimlenmesi için optimum sıcaklık 18,13 °C olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak 
bu çalışmada elde edilen bulgular, P. menthae’ nin serin havaları seven bir patojen olduğunu 
göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Puccinia menthae, Nane, Ürediospor, Sıcaklık  
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Abstract 
Peppermint (Mentha spp.), a perennial aromatic plant belonging to Lamiaceae family, 

is widely used in food, medicine, cosmetics and perfumery industries in many countries of 
the world. Rust disease is one of the factors that limit the production of mint. This disease 
caused by Puccinia menthae reduces the yield of peppermint and affects the overall quality of 
peppermint oils. As a characteristic sign of the diseased plants, light yellow spots appear on 
the top of the leaves, while orange-brown urediospor fruiting bodies (uredium) are formed 
under the leaves and on young shoots. Throughout the season, the number of lesion increases 
intensely and may cover the entire surface of the leaf. While the rust disease is more common 
in the lower and middle leaves of the peppermint plant, the affected leaves fall out and only 
the top leaves remain in the plant. There are a limited number of studies demonstrating the 
effect of environmental factors in the development of the disease. The purpose of this study; 
for better understanding of the seasonal development of peppermint rust in Aydın province, 
to determine the effect of temperature on germination of P. menthae urediospor. For the 
purpose, in order to collect urediospor inoculum, leaves with uredium fruiting bodies were 
collected from peppermint plants that were naturally infected by rust. The leaves being 
immersed in sterile water were brushed with a bristle brush to make spore suspension. The 
spore concentration was adjusted to 1x103 urediospor/ ml.  500 µl of the suspension was 
homogeneously spread over the glass slide surface covered with 2% water agar. Slides placed 
in petri dishes and incubated at the temperatures of 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35 °C 
temperatures in the incubators for 16 hours in the dark. The trial was set up with five 
repetitions according to the completely randomized design. Experiment was repeated two 
times. At the end of incubation, germ tube length of 45 urediospor germinated in each glass 
slide was measured by using the computer software labSens. At the end of the incubation 
period, no germination was observed in urediospor at 5, 30 and 35 °C, while almost all spores 
germinated at 10, 15, 20, 25 °C. The longest germ tube formation was observed at 20 °C with 
an average of 661.8 µm. Germ tube length was 602.5 µm at 15 ° C, 489.3 µm at 10 °C and 
245.5 µm at 25 °C. When all data were evaluated according to regression analysis, the 
optimum temperature for germination of urediospor was determined as 18.13 ° C. As a result, 
the findings obtained in this study show that P. menthae is a pathogen that likes cool weather. 

Keywords: Puccinia menthae, Peppermint, Urediospor, Temperature 
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Abstract 
Since the beginning of human history plants have been used for medicinal purposes. A 

wide range of plants have been investigated for their medicinal properties including their anti-
bacterial, antioxidant, anti-cancerous and anti-inflammatory activities. However, nature is full 
of plants that are still to be investigated. Geophyte plants are those, which develop 
underground parts such as tubers, bulbs and rhizomes specifically to store nutrients. 816 
geophyte species belonging to 73 genera have been registered in Flora of Turkey. Growing 
scientific evidence suggests that, chronic inflammation may lead to serious diseases and 
therefore natural products have attracted more attention due to their anti-inflammatory 
properties. In this context, the present study was aimed to investigate the antioxidant and anti-
inflammatory activities of the underground parts of three geophyte species from Turkey, 
namely, Prospero autumnale (L.) Speta., Cyclamen cilicium Boiss. & Heldr. and Cyclamen 
hederifolium Aiton., which are the autumnal flowering plants of the family Asparagaceae and 
Primulaceae. 

P. autumnale, C. hederifolium and C. cilicium were collected from Denizli-Turkey (465 
m), Aydın-Turkey (30 m) and Antalya-Turkey (700 m), respectively. The bulbs and tubers of 
plants were air-dried over shadow at 25 °C and powdered to as a fine grain and then extracted 
with methanol. Antioxidant activity of the crude methanol extracts was measured by the 
DPPH free radical scavenging assay. Anti-inflammatory effects of the extracts were examined 
in LPS stimulated murine RAW 264.7 macrophages. Cell viability assay was performed to 
evaluate the nontoxic concentration in RAW 264.7 cell line by MTT assay. The production of 
pro-inflammatory cytokines such as IL-6, IL-12 and TNF-α were determined using enzyme-
linked immunosorbent assay (ELISA) kits. Also, the nitric oxide (NO) release by LPS-
activated RAW 264.7 cells in the culture medium was determined by a quantitative 
colorimetric assay based on the Griess reaction. 

Among the three geophyte extracts evaluated, the highest antioxidant and anti-
inflammatory activities were obtained from C. hederifolium compared to other two geophyte 
species. All the extracts dose-dependently inhibited the production of TNF-α, IL-6, IL-12 and 
NO in LPS-activated macrophages. In conclusion, these extracts may have therapeutic 
potential for the modulation and regulation of macrophage activation, and may provide safe 
and effective treatment options for a variety of inflammation-mediated diseases. However, 
therapeutic potential of these plant extracts will be further clear when the experiment will be 
carried out with isolated active principles from the extracts.  

Keywords: Cyclamen L., Prospero L., DPPH, anti-inflammatory activity, RAW 264.7, 
cytokines, NO 
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BAZI GEOFİT TÜRLERİNİN POTANSİYEL ANTİOKSİDAN VE  
ANTİ-ENFLAMATUVAR ETKİLERİ 

Özet 
İnsanlık tarihinin başlangıcından beri bitkiler tıbbi amaçlar için kullanılmaktadır. Anti-

bakteriyel, antioksidan, anti-kanser ve anti-enflamatuvar aktiviteleri de dahil olmak üzere çok 
çeşitli bitkiler tıbbi özellikleri için araştırılmıştır. Bununla birlikte, doğa hala araştırılması 
gereken bitkilerle doludur. Geofit bitkiler, özellikle besin maddelerini depolamak için 
yumrular, soğanlar ve rizomlar gibi yeraltı kısımları geliştiren bitkilerdir. Türkiye Florası’nda 
73 cinse ait 816 geofit türü kayıt altına alınmıştır. Artan bilimsel kanıtlar, kronik 
inflamasyonun ciddi hastalıklara yol açabileceğini ve bu nedenle doğal ürünlerin 
antienflamatuvar özellikleri nedeniyle daha fazla dikkat çektiğini göstermektedir. Bu 
bağlamda, bu çalışma Asparagaceae ve Primulaceae familyasının sonbahar çiçekli bitkileri 
olan, Türkiye'den üç geofit türünün (Prospero autumnale (L.) Speta., Cyclamen cilicium 
Boiss. & Heldr. ve Cyclamen hederifolium Aiton.) yeraltı kısımlarının, antioksidan ve 
antienflamatuvar aktivitelerini araştırmayı amaçlamıştır.  

P. autumnale, C. hederifolium ve C. cilicium sırasıyla Denizli-Türkiye (465 m), Aydın-
Türkiye (30 m) ve Antalya-Türkiye'den (700 m) toplandı. Bitkilerin soğanları ve yumruları 25 
°C'de gölgede kurutuldu ve ince bir toz haline getirildi, daha sonra metanol ile ekstrakte 
edildi. Ham metanol ekstraktlarının antioksidan aktivitesi, DPPH serbest radikal temizleme 
deneyi ile ölçüldü. Ekstraktların anti-enflamatuvar etkileri, LPS ile uyarılan fare RAW 264.7 
makrofajlarında incelendi. RAW 264.7 hücre hattında toksik olmayan konsantrasyonu 
değerlendirmek için MTT analizi ile hücre canlılığı deneyi yapıldı. IL-6, IL-12 ve TNF-α gibi 
pro-enflamatuvar sitokinlerin üretimi, enzim bağlı immünosorbent test (ELISA) kitleri 
kullanılarak belirlendi. Ayrıca, LPS ile aktive edilen RAW 264.7 hücreleri tarafından nitrik 
oksit (NO) salınımı, Griess reaksiyonuna dayanan kantitatif bir kolorimetrik deney ile kültür 
ortamında belirlendi. 

Değerlendirilen üç geofit ekstraktı arasında, diğer iki geofit türüne kıyasla en yüksek 
antioksidan ve anti-enflamatuvar aktivite C. hederifolium'dan elde edildi. Tüm ekstraktlar 
LPS ile aktive edilen makrofajlarda TNF-α, IL-6, IL-12 ve NO üretimini doza bağlı olarak 
inhibe etti. Sonuç olarak, bu ekstraktlar makrofaj aktivasyonunun değişimi ve düzenlenmesi 
için terapötik potansiyele sahip olabilir ve çeşitli enflamasyon-aracılı hastalıklar için güvenli 
ve etkili tedavi seçenekleri sağlayabilir. Bununla birlikte, bu bitki ekstraktlarının terapötik 
potansiyeli, deneyler ekstraktlardan izole edilen aktif maddeler ile gerçekleştirildiğinde daha 
da netleşecektir.  

Anahtar Kelimeler: Cyclamen L., Prospero L., DPPH, anti-inflamatuvar aktivite, 
RAW 264.7, sitokinler, NO 
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MANYETİK İÇİ KOVUK NiFe2O4 KÜRELERİN HAZIRLANMASINDA BLOK 
KOPOLİMER İLE STABİLİZE EDİLMİŞ POLİSTİREN MİKROKÜRELERİN 

ŞABLON OLARAK KULLANIMI 
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ORCID ID: 0000-0002-1169-6934 
 
Özet  
Nano ve mikro boyutlu metal oksitler özellikle kataliz uygulamalar başta olmak üzere 

oldukça popüler malzemelerden biridir. Özel bir malzeme sınıfı olan içi kovuk yapılar geniş 
yüzey alanı, düşük yoğunluk, bol miktardaki iç boşluk, optik, manyetik ve katalitik özellikleri 
sayesinde birçok uygulama için iyi bir adaydır. Bu içi kovuk yapıların yüzey alanı belirgin 
şekilde daha büyükken, yoğunluk aynı bileşim ve büyüklükte olan benzerlerinden çok daha 
düşüktür. Farklı türde şablonlar (yumuşak ve sert) kullanılarak içi kovuk küreler üretilmekte 
olsa da uzmanlık alanımız olan blok kopolimer ile stabilize edilmiş polimerik kürelerin bu 
amaçla kullanılmasında bu çalışmamız öncü nitelik taşımaktadır. Daha önce yapılan ilk 
çalışmamızda çift tabakalı mangan oksit@nikel oksit kürelerinin üretimi de yapılmıştır.  

Bu çalışmada, nikel ve demir öncü tuzlarının oranlarının değiştirilmesiyle (1:1 ve 1:2) 
nikel oksit-nikel demir oksit (NiO-NiFe2O4, ~%50:%50) ve nikel demir oksit (NiFe2O4, %100) 
içi kovuk kürelerin üretiminde sert şablon olarak blok kopolimer ile stabilize edilmiş 
polistiren (PS) mikroküreler kullanıldı. PS yüzeyi kontrollü çöktürme tekniği ile metal oksit 
öncü tuzları ile homojen bir şekilde kaplanmıştır. Daha sonra kalsinasyon işlemi ile manyetik 
içi kovuk metal oksit küreler üretilmiştir. PS küreler ve içi kovuk metal küreler dinamik ışık 
saçılması (DLS), termogravimetrik analiz (TGA), ışık mikroskobu, X-ışını kırınımı (XRD) ve 
taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile karakterize edildi. Üretilen NiFe2O4 içerikli metal 
oksit kürelerin kataliz uygulamalarda önemli avantajlar sunabilecek çok sayıda nano 
levhalardan oluşan yüzey morfolojisine sahip olduğu görülebilmektedir (Şekil 1). Her iki 
metal oksit türünün de manyetik özellik sergilemesi de ayrıca tekrarlı kataliz uygulamalarının 
tekrarlı kullanılmasında önemli avantajlar sağlayacaktır. 

 

 
Şekil 1. İçi kovuk manyetik NiO-NiFe2O4 kürelerin SEM görüntüsü. 

 
Anahtar Kelimeler: Emülsiyon polimerizasyonu, metal oksit, içi kovuk küre, nikel 

demir oksit, NiFe2O4 



4. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ        
7-8 Ağustos 2020, MARDİN 

 

 
166 www.artuklukongresi.org                              Kongre Özet Kitabı 

 

USE OF BLOCK COPOLYMER STABILIZED POLYSTYRENE MICROSPHERES AS 
TEMPLATES FOR PREPARATION OF MAGNETIC HOLLOW NiFe2O4 SPHERES 

         
Abstract 
Nano and micro sized metal oxides are one of the most popular materials, especially for 

catalysis applications [1, 2]. Hollow structures are good candidates for many applications 
thanks to their large surface area, low density, abundant internal space, optical, magnetic and 
catalytic properties [3, 4]. While the surface area of these hollow structures is significantly 
larger, the density is much lower than its counterparts of the same composition and size. 
Although hollow spheres are produced using different types of templates (soft and hard), this 
study is a pioneer in using polymeric spheres stabilized with block copolymer, which is our 
specialty, for this purpose. In our first study, the production of double-layer manganese 
oxide@nickel oxide hollow spheres was also performed. 

In this study, block copolymer stabilized polystyrene (PS) microspheres were used as 
hard template in the production of nickel oxide-nickel iron oxide  (NiO-NiFe2O4, ~50%: 50%)  
and nickel iron oxide (NiFe2O4, %100)  hollow spheres by changing the proportions of nickel 
and iron precursor salts (1:1 ve 1:2). The PS surface is homogeneously coated with metal 
oxide precursor salts with controlled precipitation technique. Later, by calcination, magnetic 
hollow metal oxide spheres were produced. PS spheres and hollow metal spheres were 
characterized by dynamic light scattering (DLS), thermogravimetric analysis (TGA), light 
microscopy, X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM). It can be seen 
that the produced metal oxide spheres with NiFe2O4 content have surface morphology 
consisting of a large number of nano plates that can offer significant advantages in catalytic 
applications (Figure 1). The magnetic properties of both metal oxide types will also provide 
important advantages in the repeated use of repeated catalysis applications. 

 

 
Figure 1. SEM image of magnetic hollow NiO-NiFe2O4 spheres. 

Keywords: Emulsion polymerization, metal oxide, hollow sphere, nickel iron oxide, 
NiFe2O4 
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KLORÜRLÜ ORTAMLARDA NİKOTİNAMİDİN PİRİNCİN KOROZYONUNA 
KARŞI İNHİBİTÖR ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

 
Dr. Öğr. Üyesi Gülden Asan 

 Prof. Dr. Abdurrahman Asan 
Hitit Üniversitesi  

 
Özet 
Bu çalışmada nikotinamid bileşiğin 0,2 M NaCl çözeltisinde pirincin korozyonuna 

inhibitör etkisi araştırılmıştır. Ayrıca inhibitör derişiminin ve bekleme süresinin etkisi 
incelenmiştir. Pirincin bu ortamdaki elektrokimyasal davranışını belirlemek amacıyla 
Dönüşümlü Voltametri Tekniği kullanılmıştır. Korozyon hızının belirlenmesinde 
elektrokimyasal bir yöntem olan Tafel Polarizasyon yöntemi uygulanmıştır. Çalışmalar 
sonucunda nikotinamid bileşiğinin klorürlü ortamlarda pirinç için iyi bir korozyon inhibitörü 
olduğu ve anodik inhibitör olarak bir davranış gösterdiği anlaşılmıştır.  En iyi inhibitör 
etkinliğin 120 dakika bekleme süresi ile 500 ppm inhibitör derişimi ile sağlandığı 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Korozyon, pirinç, sodyum klorür, nikotinamid, İnhibitör 
 
 
INVESTIGATION OF THE INHIBITORY EFFECT OF NICOTINAMIDE ON 

CORROSION OF BRASS IN CHLORINATED MEDIA 
 
ABSTRACT 
In this study, the inhibition effect of nicotinamide compound has been investigated on 

the corrosion of brass in 0.2 M NaCl solution. The effect of inhibitor concentration and 
holding time were examined. Cyclic Voltammetry Technique is used to determine the 
electrochemical behavior of brass in this environment. Tafel Polarization method, which is an 
electrochemical method, is used to determine the corrosion rate. As a result of the studies, it 
has been understood that nicotinamide compound is a good corrosion inhibitor for brass in 
chlorinated environments and shows behavior as an anodic inhibitor. It is determined that the 
best inhibition activity was achieved with a concentration of 500 ppm with 120-minute 
holding time. 

Keywords: Corrosion, brass, sodium chloride, nicotinamide, inhibitor 
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PİRİNCİN KOROZYONUNA ASİDİK ORTAMDA NİKOTİNAMİDİN İNHİBİTÖR 
ETKİSİ 

 
Prof. Dr. Abdurrahman ASAN 

Hitit Üniversitesi 
ORCID No: 0000-0002-1010-3981 

Dr. Öğr. Üyesi Gülden ASAN 
Hitit Üniversitesi 

ORCID No: 0000-0002-6075-159X 
 

Özet 
Bakır ve çinko alaşımı olan pirinç, mekanik dayanımı ve ısıl iletkenliği nedeniyle 

endüstrinin birçok alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak asidik ortamlarda 
korozyona uğramaktadır. İnhibitör uygulaması özellikle kapalı sistemlerde metallerin 
korozyondan korunmasında önemli etkinlik göstermektedir. Bu amaçla bu çalışmada 
nikotinamid bileşiğin 0,1 M HCl çözeltisinde pirincin korozyonuna inhibitör etkisi 
araştırılmıştır. Farklı derişimlerde (10, 20, 50 ve 100 ppm) nikotinamid içeren bu ortamda 
pirincin (60/40) korozyon hızları Tafel Polarizasyon yöntemi ile ölçülmüştür. Pirincin, 
inhibitörsüz ve inhibitörlü 0,1 HCl ortamlarında elektrokimyasal davranışını belirlemek için 
Dönüşümlü Voltamagramlar korozyon hızını belirlemek için ise Tafel Polarizasyon eğrileri 
elde edilmiştir. Tafel polarizasyon eğrilerinde, inhibitör derişimi arttıkça korozyon 
potansiyelinin daha pozitif değerlere kaydığı ve korozyon akımının azaldığı tespit edilmiştir. 
Bu durumda inhibitörün yüzeyde tutunarak bir film tabakası oluşturduğu anlaşılmaktadır. En 
iyi koruma 100 ppm inhibitör derişimi ile  % 83,1 inhibitör etkinliği ile sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Korozyon, pirinç, nikotinamid, İnhibitör 
 
Abstract 
Brass, which is a copper and zinc alloy, is widely used in many areas of the industry due 

to its mechanical strength and thermal conductivity. However, it is corroded in acidic 
environments. Inhibitor application shows important effectiveness in protecting metals from 
corrosion, especially in closed systems. For this purpose, in this study, the inhibitory effect of 
nicotinamide compound on the corrosion of brass in 0.1 M HCl solution was investigated. 
Corrosion rates of brass (60/40) were measured by Tafel Polarization method in this medium 
containing nicotinamide at different concentrations (10, 20, 50 and 100 ppm). Cycling 
Voltamagrams to determine the electrochemical behavior of brass in 0.1 HCl environments 
with and without inhibitors, Tafel Polarization curves were obtained to determine the 
corrosion rate. In Tafel polarization curves, it was determined that as the inhibitor 
concentration increases, the corrosion potential shifts to more positive values and the 
corrosion current decreases. In this case, it is understood that the inhibitor clings to the surface 
and forms a film. The best protection was provided with a concentration of 100 ppm inhibitor 
with an inhibitor activity of 83.1%. 

Keywords: Corrosion, brass, nicotinamide, inhibitor 
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ONBEŞ YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE VE OBEZİTE 
DURUMUNUN İNCELENMESİ 

 
       Öğr. Gör. Dr. Tuğba GÜLTEKİN 

  Dokuz Eylül Üniversitesi 
ORCID No: 0000-0002-0574-2551 

                         
Özet 
Günümüzde teknolojik gelişmeler yaşamı büyük oranda kolaylaştırırken, diğer yandan 

fiziksel hareketsizlik toplum sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve ciddi sağlık sorunlarına 
yol açmaktadır. Obezite ise, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, solunum sistemi 
hastalıkları ve birçok kanser türü gibi sağlık problemlerinin oluşmasına neden olmakta ve 
yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu araştırma, 15 yaş ve üzeri bireylerin fiziksel 
aktivite ve obezite durumunun incelenmesi amacıyla planlanmıştır. 15-79 yaş arası bireylerin 
cinsiyet ve yaş grubuna göre fiziksel aktivite durumuna baktığımızda, erkelerin toplam % 
37.4’ü düşük, % 26.3’ü hafif ve %36.3’ü yüksek fiziksel aktivite düzeyine sahipken 
kadınların ise, toplam % 49.4’ü düşük, % 26.0’ı hafif ve %24.6’sı yüksek fiziksel aktivite 
düzeyine sahiptir. Bireylerin beden kütle indekslerinin toplam en az 23.8 ile 15-29 yaş 
grubunda, en fazla ise, 31.1 ile 60-69 yaş grubunda olduğu görülmektedir. Bireylerin toplam 
% 34’ü  obez öncesi, % 20’sinin ise obezdir. Sonuç olarak, onbeş yaş ve üzeri erkeklerin 
fiziksel aktivite düzeyi kadınlara oranla çok daha fazla olduğu, yaş ilerledikçe fiziksel 
aktivitenin azaldığı söylenebilir. Kadınların erkeklere oranla beden kitle indekslerinin daha 
yüksek olduğu ve bireylerin yarıdan fazlasının obez öncesi ve obez olduğu ifade edilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Halk sağlığı, fiziksel aktivite, obezite. 
 
Abstract 
Today, while technological developments greatly facilitate life, on the other hand, 

physical inactivity affects public health negatively and causes serious health problems. 
Obesity causes health problems such as cardiovascular diseases, hypertension, diabetes, 
respiratory system diseases, and many types of cancer and affects the quality of life 
negatively. This research is planned to examine the physical activity and obesity of 
individuals aged 15 and over. When we look at the physical activity status of individuals aged 
15-79 according to gender and age group, 37.4% of males have low physical activity level, 
26.3% are mild and 36.3% have high physical activity level, while 49.4% of women are low, 
% 26.0 of them have mild and 24.6% of them have a high level of physical activity. It is seen 
that the total body mass indexes of individuals are in the age group of at least 23.8 and 15-29, 
and the highest is in the age group of 31.1 and 60-69. A total of 34% of individuals are pre-
obese and 20% of them are obese. As a result, it can be said that the physical activity level of 
men aged 15 and over is much higher than that of women, and the physical activity decreases 
as the age progresses. It can be stated that women have higher body mass indexes than men 
and more than half of individuals are pre-obese and obese. 

Keywords: Public health, physical activity, obesity. 
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DİYARBAKIR VE YÖRESİNE AİT 200 KOLON KANSERLİ HASTANIN KLİNİK  
ve  DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ 

 
                                   Uzm. Dr. Erkan ERDUR 

S.B.Ü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
  ORCID  no: 0000-0002-9123-2688 

 
Özet 
Kolon kanseri 4.en sık görülen  kanser türü olup.Kanser  nedenli ölümlerde görülen en 

sık 5. nedendir.Dünya  üzerinde yıllık yaklaşık 2 milyon yeni tanı ve  1 milyon ölüm ile  
toplum sağlığını ciddi bir  şekilde  tehdit etmeye  devam etmektedir .Günümüzde  
multimodaliter  tedavi ile  kolon kanseri tedavisinde  yüzgüldürücü sonuçlar  
alınabilmektedir.Bu çalışmada   kliniğimizce  takip ve tedavi edilen 200 hastaya  ait klinik ve  
demografik özellikler derlenerek takip ve  tedavilerinin literatür  ile uyumunu karşılaştırmayı 
amaçladık   

S.B.Ü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümünde şubat 
2008 ile mayıs 2020 tarihleri arasında takip ve  tedavileri yapılan 200 kolon kanserli  hastaya 
ait  klinik  ve  demografik özellikler retrospektif olarak  incelendi. 

Hastaların ortanca yaşı 55 idi (Aralık 19-85) .Hastaların 114(%57)’ü erkek,86 (%43)’sı 
kadın idi .Erken /kadın oranı 1.3 idi.Dahil edilen hastaların 129 (%64.5)’u Diyarbakır, 23 
(%11.5)’ü Mardin, 19 (%9.5)’u Batman, 11 (%5.5)’i Şırnak, 8 (%4)’i Bingöl, 5 (%2.5)’i 
Şanlıurfa,4 (%2)Siirt ,1 (%0.5)’i Suriye ikametli idi 

Hastaların şikayetlerinin başlamasından hastaneye  başvuruya  kadar geçen süre  ortanca 
5.9 (aralık 0.1-11.2) ay idi .İkiyüz hastanın 16 (%8)’sı ailesel FAP (Familyal Adenomatöz 
Polipozis) 3(%1.5) Lynch hastalığına sahipti. 97(% 48.5) hasta sağ kolon,103 hasta (%51.5) 
sol kolon tümörüne sahip idi. Hastaların 187(%96.5)’sine tedavi başlangıcında  cerrahi tedavi 
uygulandı. Hastaların 13(%6.5)ü  ise yaygın metastatik hastalık nedeniyle başlangıç tedavisi 
olarak kemoterapi aldı. Cerrahi uygulanan hastaların 95(%50.8)’ine  sol hemikolektomi, 80 
(%42.9)’ine sağ hemikolektomi, 11 (%5.8)’ine  total kolektomi ,1(%0.5) hastaya  ise  
hipec+total kolektomi uygulandı. 

Hastaların patolojik özelliklerine baktığımızda 3(%1.6)‘ü T1, 26(%13.9)’sı T2, 
103(%55.1)’ü T3 , 55 (%29.4 )i T4 tümöre  sahipti. Operasyon sırasında  çıkartılmış olan lenf  
nodu sayısı ortanca 14 idi (aralık 3-65) .Hastaların 98 (%52.4)’i N0, 52(%27.8)’si N1,37 
(%19.8)’si N2 hastalığa  sahip idi ve TNM AJCC 2017 sınıflamasına  göre tüm hastaların 
77(%38.5)’si evre 2, 63(%31.5)’ü evre 3, 39(%19.5)’u evre 4, 21(%10.5)’i evre 1 hastalığa  
sahipti . 

Tedavi başlangıcında  39(%19.5) hasta metastatik hastalığa  sahipti ve  bunların  
26(%66.6)’sına  başlangıç tedavi olarak cerrahi uygulandı. Bu hastaların  26 (%66.6)’sı 
karaciğer,12(%30.7)’si periton, 1 (%2.7)’si akciğer metastatikti.  

 Başlangıç tedavisi olarak cerrahi uygulanan 187 hastaya adjuvan tedavi olarak 
50(%26.7)’sine tedavi verilmez iken , 59(%31.6)’u FOLFOX, 22 (%11.7)’si XELOX 
,20(%10.7)’si kapesitabin,18(%9.6)’i FUFA,11(%5.9)’i FOLFOX+Bevacizumab, 7(%3.8)’si 
FOLFOX+Cetuximab tedavisi aldı . 
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Tanı sırasında  lokal veya  lokorejyonal hastalığa  sahip 161 hastanın 120 (%74.5)’sinde  
metastaz gelişmez iken 41(%25.5)’inde takiplerinde metastaz gelişti . Hastalıksız sağkalım 
metastaz gelişen grupta ortanca 19.1 ay idi (aralık 1 -68.6 ay). Tüm populasyona bakıldığında 
metastaz  gelişen 80 hastanın 53(%66.3)’ünde RAS mutant, 27 (%33.7)’sinde  RAS wild 
idi.Bu hastalara 1. Basmak tedavi olarak 32( %40 )’sine FOLFOX-Bevacizumab ,27(  % 33.7 
)’sine FOLFİRi-Bevacizumab,10 (  %12.5 )’una FOLFOX-Cetuximab, 8 (%10)’ine 
FOLFİRİ-Cetüximab tedavisi uygulandı.3(%3.8) hasta  ise  performans yetersizliği nedeniyle 
tedavi alamadı.1. Basamak tedavi ile  elde  edilen progresyonsuz  sağkalım süresi  ortanca  
12.3 (aralık 0.9-34.2 ay ) ay idi . 

Birinci basamak tedavi sonrası 12 hastaya karaciğerdeki metastatik lezyonlara  yönelik 
girişimsel işlem uygulandı. Yedi hastaya (  %58.3) cerrahi uygulanırken 5 (%41.7) hastaya 
RF işlemi yapıldı. 

İkinci basamak tedaviye  ulaşan 61 hastanın 20(%32.9)’sine FOLFİRİ-
Bevacizumab,15(%24.6 )’ine FOLFOX- Bevacizumab , 9( %14.7)’una FOLFİRİ-cetuximab,7            
(%11.4)’sine  FOLFOX-Cetuximab tedavisi uygulandı.10 (%16.4)hasta  performans  
düşüklüğü nedeniyle  tedavi alamadı 2. basamak tedaviler ile  elde  edilen ortanca  
progresyonsuz sağkalım  değeri 8.4 (aralık 3.6-24.1)aydı 

3.basamak tedaviye  ulaşan hasta  sayısı 26 idi ve bu hastaların 16 ( %61.6 ) sına 
Regorafenib ,2 (%7.7)sine  nivolumab tedavisi verildi.8(%30.7 )’i ise  performans skorları 
nedeniyle  tedavi alamadı  hastalarda   3. Basamak tedavi ile  elde  edilen progresyonsuz  
sağkalım süresi 4.6 (aralık 0.4-8.6 ay).4. basamak tedaviye  ulaşan 4  hastadan 3( %75)’ü 
FOLFİRİ.1(%25). Kapesitabin tedavisi aldı. 

Tüm metastatik hastalarda elde  edilen ortanca  genel sağkalım süresi   22.6  ay idi 
(aralık 1.6-68.6 ay )  

Hastaların tümü dahil edildiğinde  ortanca  genel sağkalım 46 ay idi (1-111.2 ay 
)çalışma  sırasında  hastaların 51(%25.5)’i ölmüştü. 

Tüm hastalar  dahil edildiğinde  5 yıllık genel sağkalım %62,1  ,lokalize hastalığa sahip 
hastalarda  5 yıllık progresyonsuz sağkalım %68 idi. 

Bu çalışmada tek merkezden takip ve tedavileri yapılan Diyarbakır 
,Batman,Mardin,Siirt,Şırnak,Bingöl ve Şanlıurfa’da  ikamet  etmekte  olan  200 kolon 
kanserine  sahip hastaya ait demografik,klinik,takip ve tedavi sonuçlarını paylaştık.Kolon 
kanseri dünyada en sık görülen 4  kanser  türü olup kansere  bağlı ölümlerde  en sık 5. 
nedendir. Türkiyede 25.2-32.1/100000 oranında ve  en sık 50 ila  60 yaş arasında 
görülmektedir.Takip ettiğimiz  hastalardaki ortanca  yaş 55 idi.Kolon kanseri kadın /erkek 
oranı yaklaşık 1.5 olup çalışmamızdaki populasyonda  bu oran 1.3 olarak tespit edildi(1). 
Şikayetlerin başlamasından hastaneye başvuruncaya kadar geçen süre  ortanca değer  5.9 ay 
olarak tespit edilmiş olup literatürde 5 gün ile 1 yıl arasında süreler mevcuttur(2).Kolon 
kanserinde  erken tanı ve tedavinin  sağkalım üzerine  olan olumlu  etkisi nedeniyle toplumun 
yakınmalar açısından bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Kolon kanserlerinin yaklaşık %7-10’unu ailesel sendromlardan gelişmektedir. 
HNPCC,Lynch sendromu, FAP, Cowden sendromu, Peutz  Jeghers,Gardner sendromu,Turcot 
sendromu, Juvenil Polipozis Koli sendromu en sık görülen kolon kanseri ile  ilişkili ailesel 
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sendromlardır (3).Kliniğimizde  takip edilen hastaların da 19(%9.5)’da kolon kanseri ile 
ilişkili genetik hastalık tespit edildi . 

Sağ kolon kanserlerinin sol kolon tümörlerine  göre  daha  kötü prognozlu olduğu 
bilinmektedir .Sol kolon tümörlerine  göre  daha  ileri evrelerde  karşımıza  çıkmakta  ve  daha  
kötü diferansiye  tümörler  olmaya  eğilimlidirler (4).Birden fazla  çalışmada  zaman içinde  
sağ kolon tümörlerinin artış gösterdiğini belirtilsede çalışmamızdaki populasyonda  sol kolon 
tümörleri ağırlıkta idi(5). 

Lokalize  kolon kanserlerinde  küratif  tedavi cerrahidir (6). Kliniğimizce takip edilen  
hastaların 187 (%96.5 )’sine cerrahi tedavi uygulandı 13(%6.5) hasta ise  yaygın metastatik 
hastalık nedeniyle  operasyon uygulanamadı .  

Cerrahi evreleme sonrası lokalize  hastalığı olan  hastalara  hastalığın evresi ve risk 
faktörleri gözetilerek adjuvan tedavi uygulandı.Evre 1 hastaların  hiç biri tedavi almazken, 
Evre 2 Hastaların risk faktörleri (12 lenf nodu örneklemesi yapılıp yapılmadığı,T4 tümör olup 
olmaması,perforasyon ve obstrüksiyon bulguları olup olmaması ,MSI durumları,kötü 
diferansiasyon içerip içermedikleri lenfovasküler  invazyon olup olmaması) göz önüne 
alınarak 23 (%29.9)  hastaya tedavi verilmez iken , 32(%41.6) )hastaya  5FU veya  
kapesitabin,22 (%28.5)hastaya ise XELOX  veya FOLFOX kemoterapisi verildi.  Evre 3 
hastaların 56 sı (% 88.9) XELOX veya FOLFOX  kemoterapisi alırken ,3(%4.8) hastaya 
kapesitabin verildi ,4 (%6.3) hastaya da  kemoterapi verilmedi. bu tedavi yaklaşımları evre  2 
ve  evre 3 kolon kanserli hastalarda  yapılan geniş katılımlı ve  fluorourasil,kapesitabin ve  
oxaliplatin kullanılan ,5486 hastanın dahil edildiği QUASAR ve MOSAİC  çalışmaları ile  
uyumlu  idi  (7-8)   

Metastatik hastalarda NRAS-KRAS ve BRAF  mutasyonları,primer tümörün sağ veya 
sol kolonda  yerleşmiş olması, metastaz alanları ve hastanın  metastaz  yükü göz önüne 
alınarak  kemoterapi ile  hedefe yönelik tedavi kombinasyonları uygulandı. Metastatik olan 80 
hastanın takiplerinde  12(%15) sine metastaz  cerrahisi uygulandı. Metastatik hasta  grubunda  
kemoterapi, hedefe  yönelik tedaviler ve  cerrahi veya lokal  girişimsel işlemler   gibi kombine  
tedaviler  ile  elde  edilen sağkalım süresi ortanca  22.6  ay idi .Son yıllardaki yayınlanan 
literatüre bakıldığında metastatik kolorektal tümörlü hastaların tedavi ile 20-36 ay  arasındaki 
yaşam beklentisi mevcuttur (9-10-11).Takip ettiğimiz metastatik kolorektal kanserli olgularda 
elde edilen 22.6 aylık sağkalım veriside bu verileri destekler nitelikte   görünmektedir        

Kolorektal karsinomlu hastalarda  bütün evreler  dahil edildiğinde 5 yıllık genel 
sağkalım beklentisi  %63 olup çalışmamızdaki hastalarda   %62.1 olarak elde edilmiştir (12). 
Tüm verilere baktığımızda  hastalarımızın   takip ve tedavisi ile  elde  edilen yaşam süreleri 
literatür  ile  uyumludur.  

Anahtar Kelimeler : Kolon kanseri, Diyarbakır, Genel sağkalım, Progresyonsuz 
Sağkalım  
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RAPID ALERT SYSTEM FOR METHICILLIN RESISISTANTSTAPHYLOCOCCUS 
AUREUS 

 
Ayfer ÇETİN 

Ahmet KOLUMAN 
Pamukkale University  

 
Abstract 
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a significant hospital infection 

recorded. It has a high and increasing. Staphylococcus aureus MRSA has a higher mortality 
and morbidity rate than methicillin-sensitive S.aureus (MSSA) infections. MRSA infections 
are mostly observed in hospitals. Infection control programs applied to limit the spread of 
MRSA in hospitals. Therefore, it is essential to detect rapidly and MRSA with less bias.  
Identification of MRSA infection requires at least 24 hours for conventional cultural test 
coupled with antimicrobial susceptibility testing methods. This period is significantly a long 
time  to control the infection. Rapid detection of infection is vital and has highly importance  
in reducing the rate of spread. 

Keywords: MRSA(Methicillin Resistant Staphylococcus aureus), Staphylococcus spp., 
Staphlococcus aureus, Rapid detection method, Biosensors 
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HETEROATOM İÇEREN İKİ AMİD TÜREVİNİN SENTEZİ, 
KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Şükriye ÇAKMAK 

Sinop Üniversitesi 
 ORCID No: 0000-0001-3597-5755 

Dr. Öğr. Üyesi Aysel VEYİSOĞLU 
Sinop Üniversitesi 

 ORCID No: 0000-0002-1406-5513 
 
Özet 
Heteroatom içeren iki amit türevi, N- (3-siyanotiofen-2-il) furan-2-karboksamid (I) ve 

Metil 5- (furan-2-karboksamido) furan-2-karboksilat (II) iki aşamalı N-Açilasyon reaksiyonu 
ile sentezlendi. Bileşiklerin yapıları IR ve NMR spektrumları ve ayrıca analitik elemental 
analizi ile belirlendi. Sentezlenen bileşiklerinin Gram-pozitif (Bacillus subtilis ATCC 6633; 
Staphylococcus aureus ATCC 25923), Gram-negatif (Klebsiella pneumoniae ATCC 70060; 
Escherichia coli ATCC 25922; Enterococcus faecalis ATCC 29212; Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853) bakteri ve mantarlar (Aspergillus niger ATCC 16404; Candida 
albicans ATCC 1023) dahil 8 mikroorganizmanın büyümesini inhibe etmek için 
antimikrobiyal aktivite testi yapıldı. Sonuç olarak, iki molekülün önemli antimikrobiyal 
aktivite gösterdiği bulundu. 
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Anahtar Kelimeler: Antimikrobial Aktivite, Sentez, Sekonder amitler, Spektroskopi 

 
SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ANTIMICROBIAL AKTIVITY OF TWO 

AMIDES DERIVATIVES CONTAINING HETEROATOM 
Abstract 
Two amide derivatives containing heteroatom, N-(3-cyanothiophen-2-yl)furan-2-

carboxamide (I) and Methyl 5-(furan-2-carboxamido)furan-2-carboxylate (II) were 
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synthesized by two-step N-Acylation reaction. The structures of compounds was determined 
by IR and NMR spectra and also analytical elemental analysis. Antimicrobial activity test of 
the synthesized compounds to inhibit the growth of 8 microorganisms including Gram-
staining-positive (Bacillus subtilis ATCC 6633; Staphylococcus aureus ATCC 25923), Gram-
staining-negative (Klebsiella pneumoniae ATCC 70060; Escherichia coli ATCC 25922; 
Enterococcus faecalis ATCC 29212; Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853) bacteria and 
fungi (Aspergillus niger ATCC 16404; Candida albicans ATCC 1023) was performed. As a 
result, two molecules were found to show significant antimicrobial activity. 
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Keywords: Antimicrobial aktivity, Synthesis, Secondary amides, Spectroscopy 
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SEKONDER HIPERPARATIROIDIYE CERRAHI YAKLAŞIM: 6 YILLIK 
DENEYIMIMIZ 
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi  
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Dr. Öğr. Üyesi Serkan KARAISLI 
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 Prof. Dr. Mehmet HACIYANLI 
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Özet 
Sekonder hiperparatiroidizm (SHPT) kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda önemli 

bir komplikasyondur. Kalsiyum ve fosfor metabolizması bozuklukları ve vasküler 
kalsifikasyon ile karakterizedir. Şiddetli SHPT, kemik ağrısı ve kaşıntıya neden olarak yaşam 
kalitesinin azalmasına neden olmaktadır. Çalışmalar, SHPT olan kronik böbrek yetmezliği 
hastalarında kardiyovasküler olay insidansının ve genel mortalitenin önemli ölçüde arttığını 
göstermiştir. Başarılı paratiroidektomi serum kalsiyum ve fosfor düzeylerinin kontrolünü 
sağlayarak SHPT ile ilişkili semptomları iyileştirebilir ve kardiyovasküler olayları ve genel 
mortaliteyi azaltabilir. Bu nedenle, tıbbi tedaviye yanıt vermeyen SHPT hastalarında 
paratiroidektomi önerilmektedir. Bu çalışmada, medikal tedaviye dirençli SHPT hastalarında 
uyguladığımız cerrahi tedavi yöntemlerini ve sonuçlarını sunmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2014- Aralık 2019 arasında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği B Grubu tarafından opere edilen 
toplam 19 SHPT hastasının kayıtları retrospektif olarak incelendi. Persistan hastalık nedeni ile 
reopere edilen hastalar ile takip verilerine ulaşılamayan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bu 
olgular dışlandıktan sonra çalışma kriterlerini karşılayan 17 hastanın demografik ve klinik 
verileri araştırıldı. 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 42,3 ± 14,2 (25 - 71) olarak bulundu. Kadın / erkek 
oranı 10/7 olarak bulundu. Tanı anında hastaların mevcut kronik böbrek yetmezliğinin süresi 
ortalama 7,7 ± 4,7 yıl (1-17) olarak hesaplandı. Böbrek yetmezliğinin en sık esansiyel 
hipertansiyona bağlı (n=4) olarak gelişmiş olduğu görüldü. Kemik ağrısı en sık hasta 
şikâyetiydi. 8 (%47) hastaya 3,5 bez paratiroidektomi, 9 (%53) hastaya ise total 
paratiroidektomi+paratiroid ototransplantasyon uygulandı. Ototransplantasyon yeri 6 hastada 
sternokleidomastoid kası iken, 3 hastada ön koldu. Patoloji sonucu tüm hastalarda hiperplazi 
olarak yorumlandı. İntraoperatif parathormon (IOPTH) ölçümü ile hastaların 15’inde (%88,2) 
yeterli parathormon düşüşü saptandı. Ortalama 39 aylık klinik takip sırasında 3 hastada 
SHPT’nin persistan olduğu görüldü. 

Tartışma ve Sonuç: Paratiroidektomi, medikal tedaviye dirençli SHPT hastalarında 
önerilen tedavi yöntemidir. Deneyimli bir endokrin cerrahi ekibi varlığı ve uygun hasta 
seçiminin tedavi başarısını artıracağı kanaatindeyiz. Ayrıca, cerrahi başarının teyidi için 
SHPT olgularında IOPTH ölçümünün rutin olarak uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: kronik böbrek yetmezliği; paratiroidektomi; sekonder 
hiperparatiroidi 
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GLİOBLASTOMA MULTİFORME TANISINDA VE NÜKSÜN TESPİTİNDE 
68GA-PSMA PET/BT İLE GÖRÜNTÜLEMENİN ROLÜ 

 
Uz. Dr. Canan Can  

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve araştırma Hastanesi  
Orcid no: 0000-0002-0255-5830 

 
Özet 
Prostat spesifik membran antijeni (PSMA), prostat kanseri hücreleri tarafından yüksek 

oranda eksprese edilen folat hidrolaz 1 olarak da bilinen bir transmembran enzimdir. Bununla 
birlikte, glioblastoma multiforme (GBM) dahil olmak üzere çeşitli solid tümörlerde, tümörle 
ilişkili neovaskülarite ile PSMA'nın aşırı ekspresyonu da kanıtlanmıştır. Bu çalışmada, beyin 
apsesi, primer ve nüks GBM’li hastalarda 68Ga-PSMA PET/BT ile görüntülemenin tanıya 
katkısını araştırmayı amaçladık. 

Çalışmamıza, daha önce GBM nedeniyle opere olan ve RT alan nüks araştırılması 
amacıyla 2 hasta ve kranial kitle? / GBM? öntanısı ile başvuran 3 hasta olmak üzere PSMA 
PET/BT görüntülemesi yapılan toplam 5 hasta retrospektif olarak dahil edildi. Tüm hastaların 
PSMA PET/BT görüntüleme öncesinde MR görüntülemeleri yapıldı ve histopatolojik olarak 
tanısı doğrulanmayan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

Hastaların 3’ü erkek, 2’si kadın ve yaş ortalaması 45,4±12 ortanca yaş 49(26-57) idi.  2 
hastada nüks ve 2 hastada primer GBM saptanırken 1 hastada kranial apse saptandı. Primer 
GBM lerin yerleşim yerleri sağ temporal ve sağ frontoparietal bölgede, nüks GBM ler sol 
temporal ve sol frontotemporal bölgede, sol paryetal lobda ise abse izlendi. GBM nüksü ve 
primer GBM saptanan hastaların lezyonlarından alınan SUVmax median değerleri 9,1(6,3-
13,7), lezyon/background SUVmax median değerleri 24,7(15,7-34,2) olarak saptandı. Kranial 
apse tanısı alan hastanın SUVmax değeri 0,8, lezyon/background SUVmax değeri 2,6 olarak 
saptandı (resim 1). 

PSMA PET/BT görüntüleme ile primer ve nüks GBM’lerde yüksek SUVmax ve yüksek 
lezyon/background SUVmax oranları saptanmış olup bu görüntüleme yöntemi hem primer 
tanıda hem de nüksün tespitinde faydalı olabilceği gibi PSMA bağlı radyonüklidlerle tedavide 
de fayda sağlayabileceğini düşündürtmektedir.  

Anahtar kelimeler: 68Ga-PSMA, PET/BT, Glioblastome multifome (GBM) 
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Resim 1. A) sol temporal lobda artmış 68Ga-PSMA tutulumu gösteren nüks GBM B) 

sağ paryetal lobda minimal PSMA tutulumu gösteren abse C) Sağ temporal lobda bariz artmış 
PSMA tutulumu gösteren primer GBM 
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EV TIPI BEYAZLATMANIN ÇEŞITLI KAHVE SOLUSYONLARINDA 
RENKLENDIRILEN DIŞ MINESI ÜZERINE ETKISININ DEĞERLENDIRILMESI 

 
Dr. Öğr. Üyesi Bora Korkut 

Marmara Üniversitesi 
Orchid no: 0000-0001-6360-9436 

 
Özet 
Üç farklı kahve tipi ile renklendirilen diş minesinin renklenme derecelerinin ve 

sonrasında uygulanan ev tipi beyazlatma işleminin etkinliğinin değerlendirilmesidir. Gereç ve 
Yöntem: Çalışmada 40 adet çekilmiş insan kesici, kanin ve premolar dişi kullanılmıştır. 
Dişler renklendirme solüsyonlarından oluşan 4 grubuna ayrılmıştır; Türk kahvesi grubu 
(n=10), Nescafe grubu (n=10), filtre kahve grubu (n=10) ve kontrol grubu (n=10). Dişler 
toplam 72 saat oda sıcaklığındaki renklendirici solüsyonlarda bekletilmiştir. Renklendirmeden 
2 hafta sonra dişler %6’ lık karbamid peroksit içeren ev tipi beyazlatma ajanı (Opalescence 
GO, Ultradent Products, ABD) ile 90 dakika boyunca beyazlatılmıştır. Renk 
değerlendirmeleri, renklendirme öncesi, sonrası ve beyazlatma sonrası olmak üzere, 
Kolorimetre (ShadeStar, Dentsply, ABD) cihazının Vita skalası kullanılarak yapılmıştır.  

Tüm deney gruplarında ‘renklendirme öncesi ve sonrası’ renk değişimi istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuş (p<0.001), ve tüm gruplar kontrol grubuna göre daha çok 
renklenmiştir (p<0.001). Türk kahvesi ve filtre kahve gruplarındaki renk koyulaşması miktarı 
arasında anlamlı fark bulunmamış (p≥0.05), fakat bu iki grupta da Nescafe grubuna göre 
anlamlı derecede daha fazla renklenme olmuştur (p<0.001). ‘Renklendirme sonrası’ ve 
‘beyazlatma sonrası’ ölçümler arasında da tüm deney gruplarında anlamlı derecede renk 
açılması görülmüştür (p<0.001). Üç deney grubunun da renk açılma miktarı arasında anlamlı 
bir fark bulunmamış olup (p≥0.05), üç grupta da kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha 
fazla renk açılması gözlemlenmiştir (p<0.001).  

Türk kahvesi ve filtre kahve, aynı şartlarda Nescafeye oranla daha fazla renklenmeye 
neden olmuştur. Kahve renklenmelerine ev tipi beyazlatma işlemi etkilidir. Daha az ve daha 
çok renklenmiş dişlerde aynı şartlarda yapılan beyazlatma işlemi, benzer oranda etki 
etmektedir. İleri derecede dış renklenme olan dişlere daha uzun süre beyazlatma ajanı 
uygulanması daha uygun olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Diş renklenmesi, kahve renklenmesi, ev tipi beyazlatma 
 

EVALUATION OF THE EFFECT OF HOME BLEACHING ON DISCOLORED 
HUMAN ENAMEL AFTER COFFEE STAINING 

Abstract 
Evaluation of the discoloration of human enamel after staining in three different coffee 

solutions and the effect of home bleaching following the discoloration.  
40 extracted human incisors, canines and premolars were included in the study. Teeth 

were divided into 4 staining solution groups; Turkish coffee (n=10), Nescafe (n=10), filter 
coffee (n=10) and control group (n=10). The teeth were discolored for 72 hours at room 
temperature. Two weeks after the discoloration procedure, the teeth were bleached using a 
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home bleaching agent containing 6% carbamide peroxide (Opalescence GO, Ultradent 
Products, USA) for 90 minutes. Color evaluations were performed using Vita scale of a 
clinical colorimeter (ShadeStar, Dentsply, ABD).  

Significant color changes were detected between ‘before and after discoloration’, for all 
experimental groups (p<0.01), and all the groups were discolored more than control group 
(p<0.001). There were no significant difference between Turkish coffee and filter coffee 
groups (p≥0.05), whereas both groups showed higher discoloration compared to Nescafe 
group (p<0.001). Significant color brightening was determined between ‘after discoloration’ 
and bleaching’, for all the experimental groups (p<0.001). There was no significant difference 
between the experimental groups regarding the amount of brightening (p≥0.05), however all 
experimental groups showed higher amount of brightening compared to the control group 
(p<0.001).  

Turkish coffee and filter coffee were determined more effective staining solutions than 
Nescafe, under the same conditions. Home bleaching was considered effective for coffee 
staining. Effect of bleaching procedure for higher and lesser discolored teeth, were considered 
similar under the same conditions. Therefore application of bleaching agent for a longer 
period might be effective for severe discolored teeth.  

Keywords: Discoloration, coffee staining, home bleaching 
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PYOJENİK GRANÜLOMA VAKA SERİSİ 
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Özet 
Yumuşak doku tümörlerinden en sık gözlenen pyojenik granüloma, ağız içinde sıklıkla 

dişetinden köken alan ve bazen kemiğe uzanan kanamalı, koyu kırmızı, saplı ya da sapsız 
olabilen loblu büyümeler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Vasküler kaynaklı büyümeler olan 
pyojenik granüloma lobüler kapiller hemanjiyom olarak da adlandırılmaktadır.Kadınlarda iki 
kat daha sık gözlenmekle birlikte her yaşı ilgilendirebilir. Damarsal büyümelerin 
etiyolojisinde kesin bir neden bulunmamakla birlikte, büyümeyi lokal irritasyon, kronik 
travma, kötü oral hijyen, parafonksiyonel alışkanlıklar, diş çekim öyküsü, aşırı sarkık 
restorasyonlar ve diş fırçası travmasının tetikleyebileceği düşünülmektedir. Aşırı büyüyerek 
çiğneme fonksiyonunu engelleyebilir veya kronik travma neticesinde yüzeyinde ülserleşmeler 
meydana gelebilir. Bu nedenle kanama dışında asemptomatik seyreden pyojenik granüloma 
ağrılı bir karaktere bürünebilir. Kesin tanı biyopsi ile konulmaktadır. Bu sunumda pyojenik 
granülomanın bölgesel olarak farklı karakter sergilediği vakaları ele alacağız. Kliniğimize 
başvuran ve pyojenik granüloma tanısı alan 24 hastanın farklı etiyolojik faktörlere bağlı 
olarak ağız içerisinde gingival büyümelere sahip olduğu gözlendi. 8 ila 72 yaş aralığındaki 
bireylerin 17’si kadın (%71) 7’si erkekti (%29). Bireylerin yaş ortalaması 29,5 idi. 28 
pyojenik granülomanın ağız içerisinde, 16 anterior maksilla (%57), 4 sağ posterior maksilla 
(%14), 1 sol yanak içi (%4), 2 sol posterior mandibula (%7), 4 anterior mandibula (%14), 1 
sağ posterior mandibulada (%4) olmak üzere 6 farklı lokalizasyonda olduğu saptandı. Başta 
kötü ağız hijyeni olmak üzere hormonal durumlar (hamilelik ve puberte), diş çekimi, lokal 
predispozan faktörler (erüpsiyon, diastema) ve kronik travmanın pyojenik granülomaya sebep 
olduğu düşünülmüştür. Anormal kanamalar ile karakterize tüm pyojenik granüloma 
tümörlerinin cerrahi eksizyonu ile periodontal sağlığın sürdürülmesi ve oral hijyen 
uygulamalarının doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi hedeflenmiştir. Vakaların 
hiçbirinde tedavi sonrası nüks gözlenmemiştir. Sonuç olarak, pyojenik granüloma iyi huylu 
oral tümörler arasında anterior maksilla ve mandibulada sıklıkla gözlenen ve her yaştaki 
bireyi ilgilendiren reaktif lezyonlardır. Titiz bir cerrahi planlamanın yanında pyojenik 
granülomaya sebep olduğu düşünülen faktörlerin eliminasyonu, pyojenik granülomanın 
nüksüne engel olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pyojenik granüloma, lokal irritasyon, nüks. 
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CASE SERIES OF PYOGENIC GRANULOMA 
Abstract 
The most frequently observed pyogenic granuloma from soft tissue tumours occurs in 

the form of lobulated growths that may be bluish or red, peduncle or sessile, with excessive 
haemorrhage, which originates from the gum and sometimes, extends to the underlying bone. 
Due to pyogenic granuloma is a vascular-origin growth, it is also called as lobular capillary 
haemangioma. It is observed twice as often in women and may be associated with all age 
groups. Although there is no certain reason for the aetiology of the epulis, it is thought that 
local irritation, chronic trauma, oral hygiene, parafunctional habits, tooth extraction history, 
excessive overhanging restorations and toothbrush trauma can induce it. By overgrowing, it 
can prevent chewing function or as a result of chronic trauma, ulcers may occur on its surface. 
For this reason, pyogenic granuloma, which is generally asymptomatic except bleeding, may 
turn to a painful case. The final diagnosis is made by biopsy. In this presentation, we will 
consider different cases where the pyogenic granuloma has regionally different 
characteristics. It was observed that 24 patients applied to our clinic and diagnosed with 
pyogenic granuloma had gingival tumours in the mouth due to different etiological factors. 17 
(71%) of the individuals between 8 and 72 years old were female and 7 (29%) were male. The 
mean age of individuals was 29.5. Twenty eight pyogenic granulomas were in 6 different 
localizations in the mouth including 16 anterior maxilla (57%), 4 right posterior maxilla 
(14%), 1 inner cheek surface (4%), 2 left posterior mandible (7%) and 4 anterior mandible 
(14%), and 1 right posterior mandible (4%). Etiological factors, such as hormonal conditions 
(pregnancy, puberty), tooth extraction, local predisposing factors (eruption, diastema), poor 
oral hygiene and chronic trauma, were considered to cause pyogenic granuloma. In addition 
to maintaining periodontal health with the surgical excision of all pyogenic granulomas 
characterized by abnormal bleeding, it has been aimed to perform oral hygiene practices 
properly and completely. No recurrence was observed in any of the cases after surgical 
excision. As a result, pyogenic granulomas are benign reactive lesions that are frequently 
observed in anterior regions of the jaws, which concern individuals of different ages. 
Elimination of probable factors to cause pyogenic granuloma as well as meticulous surgical 
planning will prevent recurrence of pyogenic granuloma 

Keywords: Pyogenic granuloma, local irritation, recurrence  
 

 

 



4. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ        
7-8 Ağustos 2020, MARDİN 

 

 
183 www.artuklukongresi.org                              Kongre Özet Kitabı 

 

KÖPEKLERDE ANKSİYETE İLİŞKİLİ DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI 
 

Kardelen ÜNALLEYLİOĞLU 
Kırıkkale Üniversitesi 

ORCID numarası: https://orcid.org/0000-0002-4201-2363  
Prof. Dr. Süleyman ÇİLEK 

 Kırıkkale Üniversitesi 
ORCID numarası: https://orcid.org/0000-0002-2352-649X  

 
Özet 
Köpekler evcilleştirilmelerinden sonra, insanlarla birlikte yaşamaya adapte olmak adına 

olumlu ve olumsuz birçok davranışsal değişim göstermişlerdir. Hayvan davranışları biliminin 
gelişmesiyle birlikte, davranış bozukluklarının bilimsel temeli araştırılmaya başlanmıştır.  
Köpeklerde anksiyete ile ilişkili davranışsal bozukluklara sıklıkla rastlanmaktadır ve bunları 
“korku”, “genel anksiyete”, “fobi”, “obsesif kompulsif bozukluk”, ayrılık anksiyetesi” ve 
agresyon” şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Korku, genel anksiyete ve fobiler evcil 
köpeklerde davranışsal problemlerin büyük bir bölümünü oluşturur. Anksiyete; bilinmeyen, 
belirsiz bir tehdide gösterilen tepki olarak ifade edilmektedir. Artan solunum ve nabız, 
titreme, felç, gastrointestinal problemler gibi fizyolojik ve davranışsal belirtiler gözlenebilir 
ve bu belirtiler hayvanın kendisi ve çevresi için oldukça yıpratıcı olabilir. Korku; mevcut 
tehlikeye verilen doğal bir yanıt olarak ifade edilebilir. Korku davranışının “patolojik” olarak 
nitelendirilebilmesi için köpeğin, normal şartlarda korku duymayacağı durumlara, normalden 
fazla tepki göstermesi gerekmektedir. Bu orantısız tepkilerin kalıcı hale gelmesi “fobi” olarak 
tanımlanır. Obsesif kompulsif bozukluğu olan hayvanlar ise stereotipik davranışlar sergilerler, 
bu davranışlar tekrarlayan, sürekliliği olan ve belirgin bir amaca hizmet etmeyen eylemlerdir. 
Obsesif kompulsif bozukluğun bazı ırklarda daha sık görülmesi genetik yatkınlığı, stres 
faktörü ise çevresel etkiyi göstermektedir. Ayrılık anksiyetesi, sahibinin yokluğu sonucu 
ortaya çıkan, kendini; havlama, solunum ve salivasyon artışı, eşyalara hasar verme, agresyon, 
uygunsuz dışkılama veya işeme, stereotipik davranışlar, gastrointestinal problemler ve 
huzursuzluk ile gösteren davranış problemidir. Köpeklerde ayrılık anksiyetesi, çoğunlukla 
diğer davranış bozuklukları ile beraber seyreder. Köpeğin sahibinden ayrı pansiyon ve barınak 
koşullarına uzun süre maruz kalması bu durumu tetikleyebilmektedir. Saldırganlık, hayvan 
tarafından tehdit olarak algılanabilen birçok etken ile ortaya çıkabilen bir sosyal davranış 
biçimidir.  Patolojik saldırganlık hem halk sağlığı hem de hayvan refahı açısından üzerinde 
durulması gereken bir problemdir. Bazı ırklar belirli saldırganlık biçimlerine daha yatkın olsa 
da saldırganlığa sebep olan en önemli faktör hayvan sahibinin yetiştirme biçimidir. Köpek 
davranışları, genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Davranışların 
kalıtsal bir temeli olması hem davranış problemlerinin tespitini kolaylaştırmakta hem de 
köpek yetiştiriciliğinde damızlık seçimi yaparken davranış bozukluklarının da dikkate 
alınması gerektiğini göstermektedir. Bununla beraber çevresel faktörlerin iyileştirilmesi, 
hayvan refahına yapacağı pozitif katkı nedeniyle davranış bozukluklarının önlenmesinde 
oldukça önemlidir. 
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Özet 
Genom düzenleme, bir hücre veya organizmada, genom içerisindeki DNA’da ekleme 

veya çıkarma yoluyla spesifik değişiklikler yapma işlemidir. Bu amaçla; nükleazlar, DNA’yı 
tıpkı kesim enzimleri gibi belirli bir dizide keser ve kesilen bölgeler DNA tamir 
mekanizmaları ile onarılarak, DNA dizisinde bir değişiklik veya düzenleme yapılmış olunur. 
Hayvan yetiştiriciliğinde genom düzenleme, hastalık modellerinin oluşturulması, hastalıklara 
dirençli hayvanların geliştirilmesi, adaptasyon yeteneği ve verim düzeyi yüksek çiftlik 
hayvanlarının elde edilmesi, çiftlik hayvanlarının sütlerinden farmasötik ürünler elde edilmesi 
ve paraziter hastalıkların yayılmasının engellemek amacıyla ara konak canlıların genetiğinin 
değiştirilmesi gibi farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Son yıllarda, genomik düzenleme 
çalışmaları dizi spesifik nükleazlar olan; “Çinko-parmak nükleazlar”, “Transkripsiyon 
aktivatörü benzeri efektör nükleazlar” ve “CRISPR/Cas nükleaz yöntemleri” ile 
yapılmaktadır. Çinko-parmak nükleazları, yaygın olarak kullanılan ilk gen düzenleme araçları 
olup, Çinko parmak nükleaz aktivitesinin gösterilmesi amacıyla birçok canlı türünde başarılı 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemin sahip olduğu bazı dezavantajlar (güvenilir 
nükleaz tasarımları üretmenin zorluğu, tasarımların diğer nükleazlara göre daha karmaşık 
oluşu ve başarı oranının daha düşük olması) nedeniyle günümüzde farklı yöntemler 
kullanılmaya başlanmıştır. Transkripsiyon aktivatörü benzeri efektör nükleazlar, genom 
düzenleme için Çinko-parmak nükleazlara bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Bu yöntemde 
Çinko-parmak nükleazlara benzer şekilde, çift sarmallı kırılmalar uyarılarak hedef bölgedeki 
konak genomunu modifiye edilebilir. CRISPR/Cas9 teknolojisi ise, endonükleaz Cas9 ve 
kılavuz RNA aracılığı ile genomun istenen bir bölgesinde çift zincir kırıklarının oluşumuna 
neden olur ve “Homolog Rekombinasyon” ve “Non-Homolog Uç̧ Birleşmesi” DNA tamir 
mekanizmaları kullanılarak, bu çift zincir kırıklarının genom düzenlemesi gerçekleştirilir. Son 
yıllarda, CRISPR/Cas9 teknolojisi, modifiye genomlu hayvanların oluşturulmasında daha sık 
kullanılmaya başlanmıştır. Hayvanlarda kantitatif karakterleri belirleyen gen bölgeleri 
arasında negatif korelasyon bulunduğu için, et ve süt verimi, yaşama gücü ve yumurta verimi 
gibi birden fazla verim özelliğinin birlikte ıslahını gerçekleştirilememektedir. CRISPR/Cas9 
teknolojisinin kullanımının, negatif korelâsyonlara sahip karakterlerin birlikte ıslahını 
mümkün kılabileceği düşünülmektedir. “Çinko-parmak nükleazlar”, “Transkripsiyon 
aktivatörü benzeri efektör nükleazlar” ve “CRISPR/Cas” teknolojileri; mutasyon oranı, hedef 
sekans uzunluğu, istenmeyen genetik modifikasyonları, maliyeti, bağlanma şekli ve konumu 
açısından farklılıklar göstermekte ve farklı özellikleri nedeni ile bu metotlar farklı bilimsel 
araştırmalarda tercih edilebilmektedirler. Genom düzenleme çalışmaları ile gelecekte çok 
sayıda genomu düzenlenmiş hayvan üretilerek, hayvansal üretimin ve hayvan başına verim 
düzeyinin artırılabileceği söylenebilir. 
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Özet 
Hayvanların verimlerinden faydalanmak ve üretimlerinin devamlılığını sağlamak 

amacıyla on binlerce yıl önce başlayan evcilleştirme çalışmaları sonrasında hayvanların pek 
çok özellikleri değişmiştir. Değişen özelliklerin başında gelen davranış özellikleri hayvanların 
yetiştirilme yönlerini ve bakım besleme koşullarının sağlanmasını önemli derecede 
etkilemektedir. Davranış dışarıdan veya endokrinal olarak alınan bir uyarana karşı oluşan 
istemli ve istemsiz hareketlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Sürü halinde veya birden fazla 
birey şeklinde barındırılan hayvanlarda davranış problemleri daha sık gözlenmekteyken 
bireysel barındırılan hayvanlarda davranış sorunlarının daha az şekillendiği yapılan çalışmalar 
ile ortaya konulmuştur. Bireysel barındırmaya verilebilecek en iyi örnek olan yarış atlarında 
davranış özellikleri bakım besleme, yarışa hazırlık ve yetiştirme koşulları ile yakından 
ilişkilidir. Hayvanlarda davranışı belirleyen temel özelliklerden bir diğeri de hayvanların refah 
durumları olmaktadır. Atlarda davranış özellikleri diğer çiftlik hayvanlarına oranla 
evcilleştirme sonrası çok az değişim göstermiş olup bireysel barındırmanın ve özel bakım 
beslemenin bu durum ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ancak refah koşullarının 
sağlanamadığı durumlarda; bakıcının tecrübesiz veya agresif davranışlar sergilemesi, nalbant 
hataları, rasyonun yanlış ve eksik hazırlanması ile barınma alanlarının hayvanın ihtiyaçlarını 
karşılamasına engel olacak şekilde dizayn edilmesi kısaca refah koşullarının sağlananaması 
hayvanlarda davranış ve sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Son yıllarda 
önemi iyice anlaşılan hayvan refahı alanındaki çalışmalar hayvanların verim 
performanslarının refah koşulları ile birebir ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Hayvanların 
temel ihtiyaçlarını ve özgürlüklerini karşılayabilecekleri yönetim sistemlerinin oluşturulması, 
hayvan refahı kriterlerine uygun bakım besleme ve barındırma koşullarının sağlanması 
sonucunda hem verimler yükselmekte hem de hayvanlarda davranış ve sağlık problemlerinin 
görülme sıklığı azalmaktadır. Günümüzde sportif amaçlar için yetiştirilmeye devam edilen 
atlarda temel sorunlardan bir tanesi yarış öncesi ve yarış sırasındaki stres olgularıdır. Yarış 
öncesi antreman ve bakım dönemlerinde uygun refah koşulları sağlanamayan atlarda agresyon 
şekillendiği görülmektedir. Yine yarış öncesi nakillerde uygun nakil şartlarının 
sağlanamaması durumunda hem yarış performansı azalmakta hem de hayvanlarda 
sakatlanmalar meydana gelebilmektedir. Yarış atlarında stres koşullarını ortadan kaldırmaya 
yönelik olarak takı ismi verilen bir takım aksesuarlar geliştirilmiş böylece yarış öncesi ve 
yarış sırasındaki stres ile agresyon önlenmeye çalışılmıştır. Bu takıların bir kısmı yarış 
öncesinde start noktasına kadar kullanılmakta iken bir kısmı yarış sırasında da kullanılmaya 
devam edilmektedir. Ülkemizde en sık kullanılan takılardan ikisi olan kapalı gözlük ve 
kulaklık çoğu şampiyon atta sıklıkla görülmektedir. Bu sayede yarış süresince ses ve gürültü 
ile yabancı atlar başta olmak üzere yabancı diğer bireylere tepki göstermesi engellenmekte; 
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davranış problemleri ile sağlık sorunları minimuma indirilmektedir. Bu derlemede takıların 
yarış atlarında refah parametrelerine ve davranış gelişimine katkıları üzerinde durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Davranış, Yarış atları, Hayvan refahı, Takılar. 
 

CONTRIBUTIONS OF CHARMS USED IN RACEHORSES TO WELFARE 
PARAMETERS AND THEIR EFFECTS ON RACE STRESS 

Abstract 
Many characteristics of animals have changed since the domestication studies started 

tens of thousands of years ago in order to benefit from the yields of animals and to ensure the 
continuity of their production. Behavioural characteristics leading to changing characteristics 
significantly affect the way animals are raised and the provision of care and feeding 
conditions. The behavior is defined as all of the involuntary and involuntary movements that 
occur against a stimulus that is received externally or endocrinally. Behavior problems were 
observed more frequently in animals hosted in herd or in the form of more than one 
individual, while behavior problems were less shaped in individual hosted animals. The 
behavior characteristics of racehorses, which are the best examples of individual housing, are 
closely related to the conditions of care, feeding, preparation for the race and breeding. 
Another of the main characteristics that determine behavior in animals is the welfare status of 
animals. The behavior characteristics of horses showed little change after domestication 
compared to other farm animals, and it is thought that individual housing and special care 
feeding are associated with this condition. However, in cases where welfare conditions cannot 
be achieved, the caregiver's inexperienced or aggressive behavior, blacksmith errors, incorrect 
and incomplete preparation of the ration and the design of the housing areas to prevent the 
animal's needs to be met in short, welfare conditions can lead to the emergence of behavior 
and health problems in animals. Studies in the field of Animal Welfare, whose importance has 
been well understood in recent years, reveal that the yield performance of animals is one-to-
one related to the welfare conditions. As a result of the creation of management systems 
where animals can meet their basic needs and freedoms, providing care feeding and hosting 
conditions in accordance with animal welfare criteria, both yields rise and the incidence of 
behavioural and health problems decreases in animals. One of the main problems in horses 
that continue to be bred for sporting purposes today is stress before and during the race. 
Aggression is observed in horses that do not have proper welfare conditions during pre-race 
training and maintenance periods. Again, in case of failure of proper transport conditions in 
pre-race transplants, both the performance of the race decreases and injuries may occur in the 
animals. In order to eliminate stress conditions in racehorses, a number of accessories called 
jewelry were developed, thus preventing stress and aggression before and during the race. In 
the event of a race, the race committee will decide whether or not the race will take place. 
Closed glasses and headphones, two of the most common jewelry in our country, are often 
seen on most champion horses. In this way, during the race, the response of foreign horses to 
other foreign individuals is prevented and behavior problems and health problems are reduced 
to a minimum. This review focused on the contribution of charms to welfare parameters and 
behavioral development in racehorses. 

Keywords: Behavior, Racehorses, Animal welfare, Charms. 
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