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Saat: 09.00-12.00 / CUMA 06.03.2020
FRIDAY 06.03.2020/ TIME 09.00-12.00
Doç. Dr. Filiz GÖLPEK
Dr. Öğr. Üyesi Erhan KILINÇ
HİZMETKÂR LİDERLİK VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Dr. M. Aslı KÜÇÜKGÜNGÖR
GİRİŞİMCİLİĞİN FİNANSMANI YÖNTEMİ OLARAK
MELEK YATIRIMCILAR
Emre GÜL
HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YALIN ÜRETİM
Prof. Dr. Bülent SEZEN
UYGULAMALARI İLE TEDARİKÇİ FİRMA
VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI
Öğr. Gör. Tolga ERGÜN
KATILIM BANKALARININ PERFORMANSINDA REKLAM
Öğr. Gör. Hilal OK ERGÜN
GİDERLERİNİN ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Dr. Sertan AKBABA
THE SUCCESS OF POPULIST NATIONALISM IN ITALY:
COMPARING THE ITALIAN NORTHERN LEAGUE AND
FIVE STAR MOVEMENT
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KOÇARSLAN
ULUSLARARASI PAZAR KOŞULLARINI FIRSATA
DÖNÜŞTÜREBİLME YETENEĞİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Dilan YÜKSEL
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ONLİNE YEMEK
Dr. Öğr. Üyesi Adem AKBIYIK
DAĞITIM PLATFORMLARINA YÖNELİK TUTUM VE
DAVRANIŞSAL NİYETLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Salome JAPARİDZE
Dr. Öğr. Üyesi Adem AKTAŞ

Sultan SARI
Dr. Öğr. Üyesi Sara ONUR
Hasan Selçuk TANDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÖMERCİOĞLU
Hazal AK
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERGÜN
Nazlı PARLAK
Doç. Dr. Mihalis KUYUCU
Samuel Atsibha GEBREYESUS

Samuel Atsibha GEBREYESUS

Arş. Gör. Yaşar ARLI

POSSİBİLİTİES OF CREATİNG ATTRACTİVE
ENVİRONMENT FOR MOTİVATİON OF AUTOMOBİLE
AND MARİNE TRANSPORTABLE SYSTEMS IN AJARA
YEREL İŞLETMECİLERİN YAŞI VE ÇALIŞMA SÜRESİNİN
MÜŞTERİ ALGISINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ;
MALAZGİRT ÖRNEĞİ
BANKA KREDİLERİNDE SEKTÖREL YOĞUNLAŞMA VE
KARLILIK İLİŞKİSİ
KATILIM BANKACILIĞI ve TC EKONOMİSİ’ NDEKİ YERİ
VERGİ YÜKÜNÜN VERGİYE UYUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
EVCİL HAYVAN MALZEMELERİ PAZARINDA ETİCARET KULLANIMI: TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR-TURİZM VE
EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL VERİ
ANALİZİ
TÜRKİYE’DE SPOR MEDYASI: GENÇLER SPORU HANGİ
MECRALARDAN TAKİP EDİYOR? SPOR
ASSESSMENT OF THE CHALLENGES AND BENEFITS OF
ADOPTION OF INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR
ACCOUNTING STANDARDS IN DEVELOPING
COUNTRIES (A CASE OF ETHIOPIA)
ASSESSMENT OF THE CHALLENGES OF POST
CLEARANCE AUDİT İN ETHİOPİAN REVENUE AND
CUSTOMS AUTHORİTY (A CASE OF MEKELLE BRANCH
OFFİCE)
SİKKENİN İCADINDAN ÖNCEKİ TİCARETE GENEL BİR
BAKIŞ

Dr. Öğr. Üyesi Razim BAYRAMLI
Prof. Dr. Vaqif NƏSİROV
Dr. Öğr. Üyesi Emin NƏSİROV
Natella NAMAZOVA
Dr. Muhammed SAYRAC
Arş. Gör. Dr. H. Yasin UZUNOK
Prof. Dr. Bekir SARI
Ayşenur ASLAN
Serpil EŞSİZ
Dr. Hüseyin AKBAŞ
Doç. Dr. Ferit GÜRBÜZ
Dr. Öğr. Üyesi Cahit TAŞDEMİR
Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ
Assoc. Prof. Dr. Melike AYDOĞAN

Doç. Dr. Ergün DEMİREL
Şuayip OKUMUŞ
Prof. Dr. Ümit BÜYÜKSARI
Berker BAYDAN
Doç. Dr. Halil Murat ÜNVER
Al-Hameedawi M.
Ozceyhan V.
Al-Hameedawi M.
Ozceyhan V.

K0,945Cs0,055NO3 MONOKRİSTALINDA QURULUŞ FAZA
ÇEVRİLMƏLƏRİ
MASA ÜSTÜ KOHERENT FEMTOSANİYE X IŞINI LAZER
KAYNAĞI KULLANILARAK DİFRAKTİF GÖRÜNTÜLEME
ScGa 3 BİLEŞİĞİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İLK
PRENSİPLER METODU İLE İNCELENMESİ
ELASTOMER ESASLI ÜÇLÜ KOMPOZİTLERİN SENTEZİ,
KARAKTERİZASYONU VE GAZ SENSÖRÜ
ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
DİETİLENTRİAMİN ESASLI PROTİK İYONİK SIVILAR:
SENTEZ, KARAKTERİZASYON VE ANTİPROLİFERATİF
ÇALIŞMALAR
GENELLEŞTİRİLMİŞ VANISHING LOKAL MORREY
UZAYLARINDA LUSIN-AREA İNTEGRALİNİN SINIRLILIĞI
LİSELERE GEÇİŞ SINAVINA (LGS) GİREN ÖĞRENCİLERİN
MATEMATİK DERSİ BAŞARILARININ İNCELENMESİ
NEIGHBORHOODS OF A CLASS OF QUASI-CONVEX
FUNCTIONS OF COMPLEX ORDER

Saat: 12.00-15.00 /Cuma 06.03.2020
FRIDAY 06.03.2020/ TIME 12.00-15.00
Doç. Dr. Ergün DEMİREL
AUTONOMY VERSUS STANDARDIZATION FOR
UNIVERSITY ACADEMIC PROGRAMS
FINDIK ZURUFUNDAN ÜRETİLEN ODUN PLASTİK
KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME ÖZELLİKLERİ
KÖPEK TİBİA KIRIKLARININ TESPİTİ İÇİN SSD
MOBILENET V2 PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE
VERİ KÜMESİ OLUŞTURMA
NUMERICAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER
ENHANCEMENT ON THE THERMAL &AMP;
HYDRAULIC BY USING CUO/WATER NANO-FLUID
NUMERICAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER
ENHANCEMENT ON THE THERMAL &AMP;
HYDRAULIC PERFORMANCE OF A CORRUGATED TUBE
KONUŞMA SES SİNYALLERİNİN ANALİZİ İLE TIKAYICI
UYKU APNESİNİN TESPİTİ

Yasemin UYAR TOPRAK
Dr. Öğr. Üyesi Derya YILMAZ
Doç. Dr. Metin YILDIZ
Prof. Dr. Sinan YETKİN
Buse ÇOPUR
Fatih DURAK
Doç. Dr. Mehtap ŞAFAK BOROĞLU
Prof. Dr. İsmail BOZ
Dr. Fatih BAHADIR

Dr. Öğr. Üyesi Parisa POURALI KAHRIZ

EFFECTS OF ZIF-7 AND REARRANGEMENT
CONDITIONS ON THE GAS SEPARATION
PERFORMANCE OF THERMALLY REARRANGED
HAB:ODA-IPCL COPOLYAMIDE MEMBRANES
FARKLI BULON ÇAPLI ÇELİK SİSMİK DAMPERLERİN
SONLU ELEMANLAR ANALİZİ
DETERMINATION OF THE EFFECTS OF CULTURE
PERIOD IN DAYS ON GRASS PEA PLANT
REGENERATION

Dr. Latif Onur UĞUR
MSc. Nebih ALBAYRAK

FINE KINNEY METODU İLE ŞANTİYELERDE İŞ GÜVENLİĞİ
RİSK DEĞERLEDİRMESİ: DÜZCE İLİ KAPSAMINDA BİR
UYGULAMA
GIDA KALİTESİ VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA
KULLANILABİLECEK LAZER TABANLI İKİ TEKNİĞİN
İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI: HİPERSPEKTRAL
GÖRÜNTÜLEME VE SERS METODU
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ ÖĞRENCİLERİN
RADYO FREKANS ELEKTROMANYETİK ALAN
KAYNAKLARINA KARŞI RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Erman Kadir
ÖZTEKİN
Arş. Gör. Sebahat ÖZTEKİN
Şahin TEKÇE
Sinan İLANBE
İrem KARAMAN
Doç. Dr. Özlem COŞKUN
Rasim Berk AKYOL
Prof. Dr. Semra ÇORUH

DOĞAL VE ENDÜSTRİYEL ATIK MATERYAL KATKILI
KOMPOZİTLERLE ATIKSULARDAN FENOL GİDERİMİNİN
İNCELENMESİ
GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ KULLANILARAK AL7050-T7451
ALAŞIMININ DELİNMESİ SIRASINDA BOYUTSAL DOĞRULUK,
SİLİNDİRİKLİK VE DAİRESELLİĞİN DENEYSEL İNCELENMESİ
VE OPTİMİZASYONU
KONVEKS YAKIT MALİYET FONKSİYONLU TERMİK ÜRETİM
BİRİMLERİ İÇEREN HİDROTERMAL KOORDİNASYON
PROBLEMİNİN İLETİM HATTI KAYIPLI OLARAK ÇÖZÜLMESİ
LİMAN DEVLETİ DENETİMLERİNDE CAN KURTARMA
TEÇHİZATI KAYNAKLI UYGUNSUZLUKLARA YOL AÇAN
ETKENLERİN ARAŞTIRILMASI
KRILL-HERD ALGORİTMASI KULLANILARAK ZEMİNİN
SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ
TABAN İZOLASYONLU ÇELİK ÇERÇEVELERİN YAPI-ZEMİN
ETKİLEŞİMİ DİKKATE ALINARAK SİSMİK DAVRANIŞLARININ
İCELENMESİ
TOKSİK AĞIR METALLERİN TESPİTİ İÇİN KOLORİMETRİK
SENSÖRLER OLARAK SCHİFF BAZ TÜREVLERİNİN
KULLANIMI

Doç. Dr. Fırat KAFKAS
Hüseyin DAĞLI
Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÖZYÖN
Doç. Dr. Celal YAŞAR
Arş. Gör. Şükrü İlke SEZER
Dr. Öğr. Üyesi Ercan AKAN
Dr. Y. Bülent SÖNMEZER
Kerim BAŞARIR
Dr. Seccad BAYRAMOĞLU
Prof. Dr. Beytullah TEMEL
Öğr. Gör. Dr. Ziya AYDIN

Arş. Gör. Dr. Şaban GÜVENÇ
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nur GERMİR
Doç. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK
TAMER
Dr. Öğr. Üyesi Murat Buğra
TAHTALI
Arş. Gör. Sedef SELVİLER SİZER
Doç. Dr. Yonca Betil KABAK
Prof. Dr. Murat KABAK
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZARI
Dr. Öğr. Üyesi Özge DEMİRKALE

C-MANİFOLDLARDA BELLİ TİPTE EĞRİLERİN
KARAKTERİZASYONU VE ÖRNEKLERİ ÜZERİNE
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ’NE BAĞLI BANKA
GRUPLARINDA İSTİHDAM EDİLEN KADIN PERSONEL
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
EMEKLİLİK SONRASI YAŞAMIN SEYRİNE DAİR BİR
ARAŞTIRMA (Trabzon İli Örneği)
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN GÜVENLİK SORUŞTURMALARI
HAKKINDA VERDİĞİ KARARIN MEVCUT İDARİ DAVALARA
VE BUNDAN SONRAKİ MEMUR ALIMLARINA ETKİSİ
SAANEN KEÇİLERİNDE NODUS ATRIOVENTRICULARIS’İN
MORFOLOJİK YAPISI
TÜRKİYE’DE İLLERİN MAKROEKONOMİK AÇIDAN KORTALAMALAR KÜMELEME YÖNTEMİ İLE GRUPLANMASI

Saat: 15.00-17.00 /Cuma 06.03.2020
FRIDAY 06.03.2020/ TIME 15.00-17.00
Bu oturumda Moderatör ara verebilir

Arş. Gör. Ayşe Merve SARAÇOĞLU
GEZER
Hilal AKCANCA
Prof. Dr. Zeynep ULUDAĞ
Özge ÖZTÜRK

KONUTLARDA KÜBİK MİMARİ ARAYIŞLARI VE
DAİRESEL CEPHELER: KARABÜK ÖRNEĞİ
DEMİRYOLUNUN ESKİŞEHİR KENT GELİŞİMİNE KATTIĞI
DEĞER
BEDEN VE MEKÂNIN KAVRAM-BAĞLAM İLİŞKİSİ

Doç. Dr. Senem KAYMAZ KOCA
Ayşegül SAKA
Prof. Dr. Sare SAHİL
Prof. Dr. Aliye Senem DEVİREN
Nihal GÖKÇE
Dr. Öğr. Üyesi Kübra YILDIRIM
ÖZCAN
Prof. Dr. Özlem Güzey KOCATAŞ
Hasan Göktuğ TOPTAŞ
Dr. Zehra USLU BÜLBÜL
Dr. Öğr. Üyesi F. Nurcan SERT
Arş. Gör. Sebile Merve ÖZTÜRK
Doç. Dr. Hicran Hanım HALAÇ
Doç. Dr. Elvira LATIFOVA

ANTAKYA'DA MODERNİZMİN KONUT ÜZERİNDEN
OKUNMASI
ÇEVRE DOSTU KENT GÖSTERGELERİ VE
UYGULAMALARI
DÜNYADA KIRSAL ALAN SINIFLANDIRMALARI VE
KIRSALLIK NİTELİKLERİ BAĞLAMINDA ANKARA
İLÇELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ PERFORMANSININ
DEĞERLENDİRİLMESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
GÖSTERGELERİNE DAYALI YÖNTEMLERİN
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN TARİHİ YAPILARIN
KİMLİK VE RUHU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
SAHİPATA CAMİ’NİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ
TARİHİ ÇEVREDE MEKANSAL AİDİYET: YÖRÜK KÖYÜ
ÖRNEĞİ
SELÇUKLULARIN KAFKASYA’DAKİ MANEVİ-KÜLTÜREL
MİRASININ ÖRNEĞİ OLARAK SAHUR MEDRESESİ

Saat: 09.00-12.00 / CUMARTESİ 07.03.2020
SATURDAY 07.03.2020/ TIME 09.00-12.00
Hatice ÜNSAL
Prof. Dr. Ümit DENİZ
Serpil TAŞTAN
Prof. Dr. Gülümser Gültekin AKDUMAN
Serpil TAŞTAN
Prof. Dr. Gülümser Gültekin AKDUMAN
Prof. Dr. İsmail KARAKAYA
Ömer DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Hasan TABAK
Dr. Ceylan GÜNDEĞER
Dr. Nurcan TEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Yavuz TABAK

Arş. Gör. Dr. Görkem AVCI
Prof. Dr. Nevzat GÜMÜŞ
Yeliz ÇELEN
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KILINÇ
Yeliz ÇELEN
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ZORLU
Dr. Öğr. Üyesi Fulya ZORLU
Pınar Nilay TÜRK
Selin URAL
Zülfiye KUVAÇ
Hanife ATLI

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ TUVALET
EĞİTİMİNE İLİŞKİN ANNELERİN BİLGİ VE
UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZME
YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MOBBİNG VE
ÖRGÜTSEL SİNİZME YÖNELİK ALGILARI ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ÇOKLU CEVAPLI MADDE TÜRÜNÜN PSİKOMETRİK
ÖZELLİKLERİ HAKKINDA ÖDM ÇALIŞANI, ALAN
UZMANI ve AKADEMİSYENLERİN GÖRÜŞLERİNİN
İNCELENMESİ
SINIFIN YÖNETİMİNİ GÖZLEMEK: ÖĞRETMENLER
SINIFTA BİR ORKESTRA ŞEFİ OLABİLİR Mİ?
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK ÖZ-YETERLİK
İNANÇLARININ, TEKNOLOJİYE VE ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ
İNCELENMESİ
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA SINIF İKLİMİ ÜZERİNE
BİR ÇALIŞMA

İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ İNSANLAR,
YERLER VE ÇEVRELER ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK
BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ
TÜRKİYE'DE MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE OLGUNLAŞMA
ENSTİTÜLERİ (1945-2020)
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE GEOGEBRA KULLANIMI
HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİK
ÇEŞİTLİLİK KONUSUNDAKİ ZİHİNSEL MODELLERİNİN
KAVRAMSAL OLARAK İNCELENMESİ
FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA
STEAM EĞİTİMİNE YER VERİLME DÜZEYLERİ VE
ARTTIRILABİLİRLİĞİ
FEN BILGISI EĞITIMINDE ETKINLIK TEMELLI VE

Doç. Dr. Semra BENZER

SORGULAMAYA DAYALI EĞITIM HAKKINDA ÖĞRENCI
GÖRÜŞLERI
2023 EĞİTİM VİZYONU VE OKUL DIŞI EĞİTİM

Arş. Gör. Dr. Görkem AVCI
Prof. Dr. Nevzat GÜMÜŞ
Öğr. Gör. Aysel ARSLAN

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON
DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
BELİRLENMESİ
FEN BİLİMLERİ DERSİNDE EĞİTSEL OYUN TEKNİĞİNİN
KULLANILMASININ 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK
BAŞARILARINA VE BİLİMSEL YARATICILIKLARINA
ETKİLERİ

Gülcan DADAYLI
Dr. Öğr. Üyesi Canay PEKBAY

Dr. Öğr. Üyesi Serpil YORGANCI

TERS YÜZ SINIFLARDA SINIF İÇİ
ETKİNLİKLERDE GEOGEBRA UYGULA

__________________________________________________________
Prof. Dr. Feride ÖZTÜRK
Çağla Rahşan ALTUN

Doç. Dr. Elçin YAZICI
Dr. Ceylan GÜNDEĞER
Dr. Işıl YAMAN BAYDAR
Prof. Dr. Adalet KANDIR

H. Avni EKE
Dr. Öğr. Üyesi Şule ÇEVİKER AY
Doç. Dr. Zeliha YAZICI
Prof. Dr. Arzu ÖZYÜREK
Doç. Dr. Zeliha YAZICI
Prof. Dr. Arzu ÖZYÜREK
Öğr. Gör. Dr. Yener KELEŞ

Dr. Terane NAĞIYEVA

Dr. Öğr. Üyesi Nisa Gökden KAYA
Doç. Dr. Ayla ARSEVEN
Öğr. Gör. Ceren TAŞSETEN AYDIN
Doç. Dr. Ayla ARSEVEN
Tuğba YILDIZ
Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU
Uzm. Özge ÜNLÜ
Öğr. Gör. Dr. Aydan USTAOĞLU ÇELİK
Dilek SARIKAYA
Prof. Dr. Abdullah AYDIN
Fatma ÖZTÜRK GÜLER
Dr. Öğr. Üyesi Defne ERDEM METE
Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU
Uzm. Özge ÜNLÜ

__________

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE VE AB (AB-15) ARASINDAKİ
ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ: İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK
ETKİNLİKLERİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
YATAY/DİKEY BİREYCİLİK/TOPLULUKÇULUK ÖLÇEĞİ
KISA FORMUNUN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI VE
YAPIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
“48-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN TEMEL KAVRAM
KAZANIMINI
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ”NİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK
ÇALIŞMASI
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIK
DÜZEYLERİ, YABANCI DİL ÖĞRENME İNANÇLARI,
YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGILARI ARASINDAKİ
İLİŞKİLER
FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ
MESLEKİ TUTUMLARI
FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARINDA
MESLEKİ TUTUM VE ÖZ YETERLİK ALGISI
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN ÖĞRENCİLERE
KARŞI ETİK KURALLARI UYGULAMALARINDA
BİRBİRLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR: TÜRKİYE’DE
UYGULANMIŞ BİR OLAY İNCELEMESİ
ARGOLARIN ULUSAL DİL TEMELİNDE KURULMASI

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLER SERBEST
ZAMANLARINI NASIL DEĞERLENDİRİYOR?
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR
DERSİNE İLİŞKİN DEĞER ALGILARI
OKUL REHBERLİK PROGRAMININ UYGULANMASI VE
GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARA YÖNELİK
CİNSEL İSTİSMARI ÖNLEME PROGRAMLARI
4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER
ALAN ÇOCUK OYUNLARININ BELİRLENMESİ
EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN
FEN ÖĞRETİMİNE ETKİSİ
YABANCI DİL DERS KİTABI DEĞERLENDİRME
ÇALIŞMASI: ANKARA ÖRNEĞİ
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE ÇEVRE BİLİNCİNİN
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EDEBİYATIN KULLANIMI
ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN BİR ÇOCUĞA CİNSEL
İSTİSMARDAN KORUNMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ:
BİR VAKA ÇALIŞMASI

TÜRK KÜLTÜRÜNDE ASTRAL UNSUR OLARAK GÜNEŞ, AY
VE YILDIZ
KÜTAHYA VAHİT PAŞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ ‘‘43 VA
2220 NUMARALI ŞİİR MECMUASI’’NDA BULUNAN İBN
KEMÂL’İN BİLİNMEYEN VASİYET- NÂMESİ
HURUFİ BİR YAZAR DERVİŞ MUKÎMÎ VE VAHDET-NÂME-İ
İLÂHÎ’Sİ
MÜNEVVER AYAŞLI’NIN ROMANLARINDA DOĞU-BATI
KARŞITLIĞI
MEDYADA TÜRKÜ ÇAĞI: TÜRKÜLÜ HİKÂYEDEN TÜRKÜLÜ
TV DİZİSİNE
SINIRI AŞAN KOLEKTİF HAFIZA: CEMALEDDİN LATİÇ VE
MEHMET AKİF ERSOY ŞİİRLERİNDE İMGE
BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜK ÇALIŞMASI
ÇERÇEVESİNDE SEYYİD VEHBÎ DİVANI
TURKS ON STAGE IN CHRISTOPHER MARLOWE’S
TAMBURLAINE: A COMPARATIVE HISTORICAL READING
PERCY BYSHEE SHELLY’NIN BAZI ŞİİRLERİNDE OTORİTEYE
KARŞI MUHALEFET
QƏRBİ AZƏRBAYCAN VƏ ŞƏRQİ ANADOLU
DİALEKTLƏRİNİN ORTAQ LEKSİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLƏRİNƏ TƏSİRİ
DİL USLUBU

Duygu UYSAL
Ali ALTUN
İbrahim UZUN
Kübra YURTCU
Dr. Öğr. Üyesi Cevdet AVCI
Yazgül AKAT
Dr. İpek TAŞDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Filiz BARIN
AKMAN
Dr. Öğr. Üyesi Turan Özgür
GÜNGÖR
Əlvan CƏFƏROV
Prof. Dr. Həcər HÜSEYNOVA
Dr. Gülahmed İMANOV

Dr. Yaşar Seracettin BAYTAR

Hayat KARAOSMANOĞLU

ARAPÇADA FİİL KALIPLARININ ANLAM ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ
İLK DÖNEM ABBASİ HALİFELERİNİN EHL-İ HADİS İLE
MÜNASEBETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
MU’TEZİLÎ DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİNDE EHL-İ KİTAP’IN
ROLÜ
BİLİMSEL GELİŞMELER KUR’AN’IN ANLAŞILMASINA
KATKI SAĞLAR MI?
İSLAM HUKUKUNDA AİLE VE AİLENİN DEVAMLILIĞINA
YÖNELİK EVLİLİK ÖNCESİ TEDBİRLER
YUNAN TRAGEDYASİ VE TASAVVUF FELSEFESİNİN ORTAK
NOKTALARI
BİR BİLİNÇ FENOMENİ OLAN TEKNOLOJİNİN GİZEMİ

Adalet Sena PEKER

HİLMİ ZİYA ÜLKEN’E GÖRE İNSAN

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AKGÜL
Hatice POLAT
Dr. Öğr. Üyesi Sema ÇELEM
Doç. Dr. Suat ERDEM
Dr. Öğr. Üyesi Fulya KİNCAL

Saat: 12.00-15.00 /Cumartesi 07.03.2020
SATURDAY 07.03.2020/ TIME 12.00-15.00
Bu oturumda Moderatör ara verebilir
Uzm Dr. Elif ELİBOL
Op. Dr. Ayşe Seçil KAYALI DİNÇ
Uzman Dr. Ömer AKYÜREK

Dr. Recep ALANLI
Dr. Öğr. Üyesi Murat Bülent KÜÇÜKAY
Dr. Kadir Serkan YALÇIN
Dr. Efe ÖNEN
Dr. İbrahim Ethem ARSLAN

GERİYATRİK HASTALARDA TİNNİTUS
SINIFLANDIRMA DAĞILIMININ İNCELENMESİ
SİGARA VE KOKU FONKSİYONLARI: KOKU
FONKSİYONLARI NASIL ETKİLENİR? GERİ
DÖNÜŞÜMLÜ MÜDÜR?
EKLEM TUTULUMUNUN EŞLİK ETTİĞİ WILSON
HASTALIĞI: OLGU SUNUMU WILSON’S DISEASE
ACCOMPANYING WITH JOINT INVOLVEMENT: CASE
REPORT
TİROİD HORMONLARI İLE OBSTRUKTİF UYKU APNE
SENDROMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
MESANE AĞRISI SENDROMU VEYA İNTERSTİSYEL
SİSTİTİ TEŞHİS ETMEDE KLİNİSYENLERİN
FARKINDALIĞI

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE MOTOR BLOKSUZ
EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
HEMŞİRELERİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE
YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Uzm. Dr. Sinan AVCI
Dr. Öğr. Üyesi Hilal TÜZER
Öğr. Gör. Dr. Tuba YILMAZER
Gülçin GÜLEŞEN
Kadriye KIZILTEPE
Dr. Öğr. Üyesi Duygu MERGAN
İLİKLERDEN
Dr. Öğretim Üyesi Halise AKÇA

CERRAHİ UYGULANAN SPONTAN PNÖMOTORAKS
OLGULARINDA DENEYİMLERİMİZ
ÇOCUKLUK ÇAĞI KARBONMONOKSİT
ZEHİRLENMESİNDE KARDİYAK BELİRTEÇLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Op. Dr. Volkan ÇAĞLAYAN
Uzm. Dr. Ömer Faruk ATEŞ
Dr. Ahmet Burak KARA
Dr. Öğr. Üyesi Onur TAYDAŞ
Bahtım KARACALI
Dr. Öğr. Üyesi Neriman MOR

Arş. Gör. Dr. Dilek TUNÇ UĞUR
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes GÖKLER
Dr. Öğr. Üyesi Egemen ÜNAL
Prof. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU
Doç. Dr. Fatma Gökşin CİHAN
Doç. Dr. Ahsen KAYA
Arş. Gör. Dr. Selen CAN TEMÜRKOL
Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÜLER
Kubilay İNAN

Dr. Öğr. Üyesi Huri Seval GÖNDEREN
ÇAKMAK

Dt. Nevin TAŞ
Dt. Şebnem YILMAZ
Doç. Dr. Ferhan EĞİLMEZ
Dt. Nevin TAŞ
Dt. Şebnem YILMAZ
Doç. Dr. Ferhan EĞİLMEZ
Gheyath Munadhil Azeez Azeez,
Ece Uçar
Işıl Çekiç Nagaş
Çiğdem GENİŞ
Prof. Dr. Sultan AYAZ ALKAYA
Prof. Dr. Ayla ÜNSAL
Ecem YENİPINAR

FONKSİYONEL TIP
ÇOCUĞUN EKONOMİK İSTİSMARINA BAĞLI AĞIR BİR
YANIK OLGUSU

Dr. Öğr. Üyesi İlknur AYTEKİN ÇELİK
Ahmet Feyyaz AYDIN
Prof. Dr. Ayla ÜNSAL

Fzt. Beyzanur PARLAK
Dr. Öğr. Üyesi Çetin SAYACA

TEKRARLAYAN ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALARINDA
METABOLİK DEĞERLENDİRME VE TAŞ ANALİZİ
SONUÇLARI
TİROİD NODÜLLERİNE YÖNELİK FARKLI
ULTRASONOGRAFİK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
KARS YÖRESİNDE DÜŞÜK YAPMIŞ, DÜŞÜK ÖYKÜSÜ
VEYA ÖLÜ DOĞUM ÖYKÜSÜ BULUNAN KADINLARDA
ANTİ-TOXOPLASMA GONDİİ ANTİKORLARININ
SEROPREVELANSI VE OLASI RİSK FAKTÖRLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
ELEKTROMANYETİK DALGALARIN SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE
KARİNAL SLEEVE SAĞ PNÖMONEKTOMİ
STERNAL KLEFTİN CERRAHİ ONARIMI
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YAPILAN SAĞLIK
TARAMALARININ ÖĞRENCİLERİN YAŞ VE
CİNSİYETLERİNE GÖRE İNCELEMESİ
ORAL ANTİ-KANSER AJAN KULLANAN KANSER
HASTASINA BAKIM VERİNLERİNİN YAŞADIĞI
ZORLUKLAR: SİSTEMATİK REVİEW

KRONİK İNMELİ HASTALARDA DUYSAL
ORGANİZASYONDAN SORUMLU SİSTEMLER İLE
FONKSİYONEL AKTİVİTELER ARASINDAKİ İLİŞKİ
CAM SERAMİK RESTORASYONLARIN SİMANTASYONUNDA
KULLANILAN GELENEKSEL VE SELF ADEZİV REZİN
SİMANLARIN KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
ZİRKONYA DENTAL İMPLANTLARA YAPILAN YÜZEY
MODİFİKASYONLARI
BOND STRENGTH AND EVALUATION METHODS IN
PROSTHETIC DENTISTRY
ADÖLESANLARDA DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI, SOSYAL
KAYGI VE EBEVEYN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
HEMŞİRELİK KONGRE VE SEMPOZYUM KİTAPLARINDA
YAYINLANAN ŞİDDET VE BAĞLAMINDAKİ ÇALIŞMALARIN

Gül KIRATLI
Fatma Nur ÇEVİK
Dr. Öğr. Üyesi Begümhan
TURHAN
Dr. Öğr. Üyesi Ergün HASGÜL
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz SALCI
Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ
Dr. Öğr. Üyesi Kubilay ÖZER

Dr. Öğr. Üyesi Orçun AVŞAR
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi TÜRKER-KAYA
Arş. Gör. Dr. Sezen TOKSOY
KÖSEOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ali DOĞRU
Dr. Cansu AKBULUT
Doç. Dr. Nazan Deniz YÖN
Arş. Gör. Dr. Sezgi ARMAN
Büşra ÖZYOLCİ
Prof. Dr. Selma SEVEN ÇALIŞKAN
Gamze ÖZKAN
Prof. Dr. Murat KAYA
Mohammed Munir Shamsan Naji ALDUBAI
Prof. Dr. Murat KAYA

İNCELENMESİ: 1990-2015 (25 YIL)
GONARTROZ TANILI KADIN BİREYLERDE FİZYOTERAPİNİN
AĞRI,
FONKSİYONELLİK VE KİNEZYOFOBİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN
İNCELENMESİ
YAŞLILIK DÖNEMİ İNTİHARLARINDA SOSYAL SORUNLARIN
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE
KISITLAYICILARININ İNCELENMESİ
SAĞLIK POLİTİKALARI VE SAĞLIK TURİZMİ

MikroRNA’lar: HUNTİNGTON HASTALIĞINDA POTANSİYEL
BİYOMARKERLAR
PTZ İLE İNDÜKLENEN EPİLEPTİK NÖBETLER SIÇAN BEYİN
SAĞ VE SOL HEMİSFERLERİN PROTEİN YAPI VE
İÇERİKLERİNİ FARKLI ŞEKİLDE ETKİLER
BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.)
GENOTİPLERİNİN ÇİMLENME DÖNEMİNDE TUZ STRESİNE
TEPKİLERİ
DİMETOAT UYGULAMASININ ZEBRA BALIĞI BÖBREK
DOKUSUNDAKİ HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİ
Puntius tetrazona KALBİNİN VENTRİKÜL VE BULBUS
ARTERİYOZUS KISIMLARI ÜZERİNE HİSTOLOJİK BİR
DEĞERLENDİRME
EVERGESTIS FRUMENTALIS (Linn,[1760]) VE LOXOSTEGE
STICTICALIS (Linn,[1760]) (LEPİDOPTERA: CRAMBİDAE)
TÜRLERİNDE TİMPANAL ORGAN YAPISI
PRİAPULUS CAUDATUS’TAN DOĞAL İNCE KİTİN FİLM
ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
PYCNOGONUM LİTTORALE VE BOREONYMPHON
ABYSSORUM DENİZ ÖRÜMCEKLERİNDEN KİTİN ELDE
ETMESİ VE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİ
KARAKTERİZASYONU

Fatma AKÇAKOCA
Halit APAYDIN
Dr. Ali TOKER
Prof. Dr. Bahri KARLI

ARDIŞIK GEÇMİŞ AKIM ve YAPAY SİNİR AĞLARI
KULLANARAK GÜNLÜK AKIMLARIN TAHMİNİ
TARIMDA YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KULLANIMI ÜZERİNE
BİR İNCELEME

İhsan GÖLGÜL
Doç. Dr. Gülüzar Duygu SEMİZ
Dr. Elif ÖZDEMİR

SU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILMASINDA BİTKİ
STRESS İNDEKSLERİNİN KULLANIMI
MISIR HAT VE MELEZLERİNİN BAZI BESİN ELEMENTLERİ
(Cu, Fe, Mn) BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
MISIRDA BİYOAKTİF BİLEŞENLERİN KANTİTATİF
ANALİZİ
AB’YE UYUM SÜRECİNDE KIRSAL KALKINMA
DESTEKLERİ
ELEKTROŞOKLU VE ELEKTROŞOKSUZ KESİM
YÖNTEMLERİNİN HAYVANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
VETERİNER OFTALMOLOJİDE ACİL DURUMLAR

Dr. Elif ÖZDEMİR
Bayram SADE
Dr. Turgay OYMAN
Dr. Ali TOKER
Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Özge YAŞAR
Dr. Öğr. Gör. Melahat TOKER

Dr. Öğr. Üyesi Rozelin AYDIN
Maide DEMİRBAŞ

HAYVANLARDA ATRİYAL SEPTAL ANEVRİZMANIN
EKOKARDİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ADANA’DA SUYUN GÜVENLİĞİ

Farman SHALIZADA
Erol SEKE
Eisa AGHCHEHLI
Prof. Dr. Malcolm CLARKE
Dr. İsmail TEKAÜT
Deniz Emre EKİCİ
Dr. Öğr. Gör. Murat BAKIRCI
Hakan ÇEVİK
Dr. Öğr. Üyesi Tarık KOÇAL
Burak GÜNAYDIN
Prof. Dr. Ümit BÜYÜKSARI
Kimya Yük. Müh. Berk TIRNAKÇI
Doç. Dr. Yavuz SALT
Dr. Öğr. Üyesi İnci SALT
Çağdaş KÜÇÜK
Prof. Dr. Çağın KANDEMİR ÇAVAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Alkan ÖZKAN

DİKGEN FREKANS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA
SİSTEMLERİNDE TEPE/ORTALAMA GÜÇ ORANININ FAZ
KAYDIRMALARLA DÜŞÜRÜLMESİ
DİYABETİK RETİNOPATİDE GENERATIVE
ADVERSERYAL AĞ KULLANILAN DERİN ÖĞRENME
ESASLI VERİ GUÇLENDİRME: İNCELEME
S960 QL ÇELİĞİNİN TEL ELEKTRO EROZYON İLE
KESİLMESİ İŞLEMİNDE KESME PARAMETRELERİNİN
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİNİN RAŞTIRILMASI
AUS UYGULAMALARINDA KULLANILMASI İÇİN BİR
MOBİL CİHAZIN MEMS İVMEÖLÇER HATALARININ
DÜZELTİLMESİ
DERE AĞZI YÜZER ÇÖP KAPANI SİSTEMLERİNİN
İSTANBUL HALİÇ BÖLGESİ İÇİN TASARLANMASI
HİDRO-TERMAL İŞLEM UYGULANMIŞ AYÇİÇEĞİ SAPI
İÇEREN YONGA LEVHALARIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ
PERVAPORASYON İLE DESALİNASYONA YÖNELİK
ZEOLİT 5A DOLGULU POLİ(VİNİL ALKOL)
MEMBRANLARIN HAZIRLANMASI VE
KARAKTERİZASYONU
SİNYAL PROTEİNLERİNİN BİLGİSAYAR-TEMELLİ
YÖNTEMLERLE SINIFLANDIRILMASI
NEREDEYSE KONTRA gb-SÜREKLİ FONKSİYONLAR
ÜZERİNE

Saat: 15.00-17.00 / Cumartesi 07.03.2020
SATURDAY 07.03.2020/ TIME 15.00-17.00
Bu oturumda Moderatör ara verebilir
Dr. Öğr. Üyesi N. Damla YILMAZ
USTA
Fatih KURTÇU

Öğr. Gör. Ertan ŞEHİT
Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÇALIŞ
Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÇALIŞ
Öğr. Gör. Nuray ÇINAR

Dr. Öğr. Üyesi Şule ÇEVİKER AY
Cansın ALBAYRAK
Gülşen BAYRAM
Onur KÖSE

Prof. Dr. Feriha AKPINARLI
Dr. Öğr. Üyesi Ayşem YANAR

Doç. Dr. Cumhur Okay ÖZGÖR

DORUMBURNU NEKROPOLÜ (ANTALYA/SERİK)
KURTARMA KAZISINDAN ELE GEÇİRİLEN İNSAN
İSKELETLERİNİN (MS 5.-6. YY) ANTROPOLOJİK ANALİZİ
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE ULUS VE
CUMHURİYET GAZETELERİNE VERİLEN RADYO
REKLAM METİNLERİNİN MODERN TOPLUM YAPISI
ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
ROMA HEYKEL SANATI ÜZERİNDE HELLENİZASYON
ETKİSİ VE ROMA KOPYALAMA SANATI
SAKIP SABANCI MARDİN KENT MÜZESİ DİLEK SABANCI
SANAT GALERİSİ’NDE BULUNAN BİR GRUP KEMER
TOKASI
OSMANLI MİNYATÜR SANATINDA TOPOGRAFİK
RESİMLERDEN ÖRNEKLER
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ DÜZENLENMİŞ
ÖĞRENME
BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ (KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
DÜŞÜNMEYİ DESTEKLEYEN SINIF ÖLÇEĞİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
SPENGLER VE TOYNBEE’NİN DÖNGÜSEL MODELLERİ
VE YENİ
VARSAYIMLAR
TARİHİ TEKSTİL DOKUMALARIN BELGELENMESİ VE
ETNOGRAFYA MÜZELERİNDE SERGİLENMESİNE İLİŞKİN
ÖNERİLER: SOF DOKUMA ÖRNEĞİ

RESİMDEN FOTOĞRAF SANATINA GROTESK
BEDENLER

Tolga TELLAN
Öğr. Gör. Türkan AYDOĞAN
Kübra KILIÇ
MUSTAFA EREN ELMALI
Dr. Rıfat OLGUN

PLATFORM KAPİTALİZMİ VE MEDYANIN DEĞİŞEN
DOĞASINI KAVRAMAK
İKNA, KÜLTÜR VE KÜLTÜREL İMGELER
GÜNCEL SANATTA DİSİPLİNLERARASI OLARAK
TEKSTİL MALZEMELERİNİN KULLANIMI
ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ SÖZLÜ ŞİDDETE
MARUZ KALMASI: CİNSİYET ÜZERİNDEN BİR OKUMA
GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN SOSYAL HAYATA
KATILIMINDA KENTSEL TASARIM YAKLAŞIMLARININ
ETKİSİ

Dr. Murat TURĞUT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Dr. Mahir TERZİ

TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK ÖNEMİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİNDE TURİZME FARKLI BİR BAKIŞ

Dr. Öğr. Üyesi Esin ERGÜN

DİJİTAL ÇAĞA UYUMLU BİR EBEVEYN OLABİLMEK

Dr. Öğr. Üyesi Hilal YAKUT İPEKOĞLU

ENGELLİLİĞE BAKIŞTA KÜLTÜREL FARKLILIKLAR

Elif Ayça KARACA

OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE II. MEŞRUTİYET
DÖNEMİ SİNEMA DENETİMLERİ (1908-1918)
İĞNEADA YEREL HALKININ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
TUTUMUNUN BELİRLENMESİ
ALGILANAN SİBER ZORBALIK ŞİDDETİNİN
INSTAGRAM KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ
BİR SERGİLEME MEKANI OLARAK SOSYAL MEDYA
HESAPLARI; YENİ MEDYA SANATÇILARININ
ÇALIŞMALARI
“SAĞLIKLI YAŞAM DERGİSİ” FORMSANTE’NİN KADIN
BEDENİ TEMSİLLERİ ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL
BİR ANALİZ
SOSYAL MEDYADA CİNSİYETÇİ SÖYLEMİN ÜRETİMİ:
TWİTTER ÜZERİNE BİR İNCELEME
SİMÜLASYON KURAMI BAĞLAMINDA SOSYAL
MEDYADA GERÇEĞİN YİTİRİLMESİ VE SAHTE HAYAT
İNŞASI: RULİNG TWİTTER HESABI ÜZERİNE BİR
İNCELEME
ÖNYARGININ KISA SÜRELİ HAFIZAYA ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Bilal DEVECİ
Havva Nur DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Adem AKBIYIK
Rabia YILDIRIM
Betül YENİÇERİ
Betül YENİÇERİ
Arş. Gör. Rabia SERTTAŞ
Gülşah GÖNÜLŞEN
Hüsne Turap BABADAĞ
Gülbüke BALTA
Mami OVEZOV

Ahmet Baturalp ÖKMEN
Doç. Dr. Habib GÜRBÜZ
Dr. Öğr. Üyesi Celal YELGEL
Sevinc İBRAHİMOVA
Prof. Dr. İman ƏSGƏRZADƏ
Dr.Qəhrəman HÜSEYNOV
Dr. Şərif İSMAYILOV
Doç. Dr. Doğan AYDIN
Merve İrem Birinci
Dr. Nermin ŞARLAK

Dr. Öğr. Üyesi Nuri ŞEN

ATIK ISI GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ: BUJİ
ATEŞLEMELİ MOTORDA ÖRNEK BİR UYGULAMA
POST TRANSITION METAL CHALCOGENIDES FOR
OPTOELECTRONIC APPLICATIONS
Ga 0.5 In 1.5 Se 3 BƏRK MƏHLUL KRISTALLARININ
QURULUŞU VƏ TERMOELEKTRIK XASSƏLƏRI
METAFOR PATLAMASI: YENİ POPÜLASYON TABANLI
METASEZGİSELLER ÜZERİNE BİR TARTIŞMA
SWAT MODELİ VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARI

DETERMINATION THE LIMIT DRAWING RATIO OF
MART1400 STEEL WITH EXPERIMENTAL AND FINITE
ELEMENTS METHOD
Dr. Mahsa POURALI KAHRIZ

Asst. Prof. Dr. Hakan BAYRAK
Assoc. Prof. Dr. Ferhat AKGÜL
Mustafa ALDEMİR
Prof. Dr. İsmail Hakkı AKÇAY
Doç. Dr. Habib GÜRBÜZ
Hüsameddin AKÇAY
Alkan İŞERİ
Prof. Dr. Şenol BAŞKAYA
Mehmet Çağatay TAŞKIN
Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Melih OKUR
Dr. Öğr. Üyesi Berrin TOPUZ

Seval GÜRBÜZ
Yusuf Arif KUTLU

Dr. Öğr. Üyesi Koray KARABULUT
Dr. Öğr. Üyesi Doğan Engin ALNAK
Gıda Müh. Umut TAŞ
Prof.Dr. Hatice Kalkan YILDIRIM
Merve Karaman
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Güllü
Arş. Gör. Mustafa Latif ÇOBANKAYA
Prof. Dr. İlyas ÇANKAYA
Mehmet Artun BAKİ
Arş. Gör. Dr. Vesile Hatun AKANSEL
Arş. Gör. Şule Nur SARGIN
Doç. Dr. Talip KELLEGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Şükriye GÜVELİ
Buse ZARALIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÇEVİK
Assistant Professor Sertan OZAN
Associate Professor Jixing LIN
Associate Professor Yuncang LI
Professor Cuie WEN
Esra KARAKAYA
Prof. Dr. Yıldıray TOPCU

EFFECT OF POLARITY ON BULBLET REGENERATION
OF LILIUM CANDIDUM L USING LEAVES AS
EXPLANTS
BRIDGE CONDITION PREDICTION USING MARKOV
PROCESS
MODEL TURBOJET MOTORUNDA ALTERNATİF
YAKITLARIN KULLANIMINA YÖNELİK TEST
DÜZENEĞİNİN HAZIRLANMASI VE ÖN TESTLER
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN TİPİK BİR
VERNİK KABİNİNİN NÜMERİK ANALİZİ
DÖNER PALETLİ TÜRBİNLERDE YAĞLAMANIN
PERFORMANSA ETKİSİ
DOĞAL SU NUMUNELERİNDE ESER MİKTARDAKİ
Cd(II), Pb(II) ve Zn(II) İYONLARININ 2.6
İMETİLMORFOLİNDİTİYOKARBAMAT
KOMPLEKSLERİ
ŞEKLİNDE AMBERLİT XAD-4 KOLONUNDAN
ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE TAYİNİ İÇİN YENİ BİR METOD
TÜRKİYEDEKİ YIKICI DEPREMLERİN ÖNCÜL
İŞARETLERİNE
YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASININ İLK SONUÇLARI

NANOAKIŞKAN KULLANILAN GERİYE DÖNÜK ADIM
AKIŞINDA FARKLI ADIM KÖŞE YAPILARININ ISI
TRANSFERİ VE AKIŞ ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
BAL ŞARABI VE BAL ORJİNLİ DAMITIK İÇKİSİNDE BAZI
AROMA BİLEŞENLERİ
Ag-ZnSe İNCE FİLMLERİNİN MALZEME VE FOTODİYOT
ÖZELLİKLERİ
MATLAB GUI’DE FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN YILLIK
ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN BİR TAHMİN ARACI
TBDY 2019’ A GÖRE TASARLANMIŞ BETONARME BİR
BİNANIN LİNEER OLMAYAN PERFORMANS
DEĞERLENDİRMESİ
PARALEL ROBOTİK MONTAJ HATLARINDA MALİYET
ENKÜÇÜKLENMESİ
NICKEL(II) COMPLEXES OF N(4)-SUBSTITUTED
THIOSEMICARBAZONES: STRUCTURAL ANALYSIS, AND
ANTIOXIDANT PROPERTIES
YÜZEYİ GELİŞTİRİLMİŞ 30CRMOV9 ÇELİĞİNİN YAPISAL
VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF COLD ROLLING
REDUCTION RATE ON THE RECRYSTALLIZATION
BEHAVIOR OF Ti-40.7Zr-24.8Nb ALLOY
DÜŞÜK YOĞUNLUKLU LİF LEVHA (LDF) ATIKLARININ
BURGU REAKTÖRDE PİROLİZİ

Saat: 09.00-12.00 / PAZAR 08.03.2020
SUNDAY 08.03.2020/ TIME 09.00-12.00
Bu oturumda Moderatör ara verebilir
Gökçe AKGÜN

ARTİSTİK YÜZMENİN OLİMPİK KATEGORİ
YARIŞMALARINA KATILAN SPORCULARIN DÜNYA
ŞAMPİYONALARINDAKİ YAŞ ORTALAMALARININ
İNCELENMESİ

Doç. Dr. Esin GÜLLÜ
Doç. Dr. Abdullah GÜLLÜ
Doç. Dr. İhsan ÇETİN
Arş. Gör. Abdulsamet EFDAL
Gökçe AKGÜN

ÇİM HOKEYİ SPORCULARINDA SENTETİK ÇİM SAHA
KULLANIMININ KAN METAL DÜZEYLERİNE ETKİSİ
ARTİSTİK YÜZME DÜNYA SIRALAMASI SİSTEMİ
YÖNTEMİYLE
OLİMPİYAT OYUNLARINA KATILIM ANALİZİNİN
HAZIRLANMASI
YÜKSELTİDE EGZERSİZİN OKSİDATİF STRES DÜZEYİNE
ETKİSİ
REKREATİF AMAÇLI KOŞUCULARIN SPORA BAĞLILIK
DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ VE
ZAMAN YÖNETİMİ
«ҚЫЗ ЖІБЕК» СПЕКТАКЛІНДЕГІ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ
ШЕБЕРЛІК

Arş. Gör. Yusuf BUZDAĞLI
Dr. Arş. Gör. Murat OZAN
Kamil UZGUR
Doç. Dr. H. Ahmet PEKEL
Prof. Dr. Latif AYDOS
Dr. Onur Mutlu YAŞAR
А.ГУМАРОВ
Б.Р. ҚАРАБАЛАЕВА

ҚАЗАҚ КЕСКІНДЕМЕШІЛЕРІ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ
МИФОЛОГИЗАЦИЯЛАУ ЖҮЙЕСІ

Dr. Öğr. Üyesi Derya ATEŞ
Dr. Öğr. Üyesi Derya ATEŞ
Dr. Ahmet Cahit İYİLİKLİ
Assoc. Prof. Lasha BAZHUNAİSHVİLİ
Avukat, Yağız ŞENGÜLER
Arş. Gör. Çağlar ÖZDEMİR
Arş. Gör. Dr. Armağan ÖRKİ
Ezgi Özlem TAMDEMIR

Bersu VAROL
Semanur DEMİRKAYA
Assoc. Prof. Irakli MANVELIDZE
Cihan AKDAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Emine Gülselcen
KAFKASYALI
Assist. Prof. Lasha KHOZREVANIDZE
Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN
Sevil Merve BAŞER

EVLİLİK BİRLİĞİNDE KADININ SOYADI İLE İLGİLİ
GÜNCEL GELİŞMELER
BOŞANMA SONRASI VELAYET HAKKI VE ORTAK
VELAYET
YAŞAMIN BİR ÖRÜNTÜSÜ OLARAK HUKUK ( HUKUK
VE YAŞAM ÖRGÜSÜ)
DILEMMA OF POLITICAL ORIENTATION IN THE SOUTH
CAUCASUS REGION
TRAFİK SİGORTALARINDA MADDİ ANLAMDA
SİGORTA HİMAYESİNİN KAPSAMI
TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER ÖRNEĞİNDE NEOKLASİK
REALİZM VE GÖÇ POLİTİKALARI
FOUCAULT'NUN DÜŞÜNCESİNDE AYDINLANMA
SORUNU
TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL TEPKİLERE KARŞI
DİYALOJİK DEMOKRASİ ANLAYIŞININ
UYGULANABİLİRLİĞİ
REGİONAL PROBLEMS OF ELECTRONİC GOVERNANCE
İN AUTONOMOUS REPUBLİC OF ADJARA
YAPISALCI MARKSİZM VE LOUIS ALTHUSSER’İN
TOPLUM ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR İNCELEME
THE NEW ERA OF THE ISLAMIC STATE - THREATS AND
CHALLENGES IN THE CONTEXT OF REGIONAL
SECURITY
İSTİSMARA MARUZ KALAN ERGENLERİN SOSYAL
BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Saat: 12.30-14.30 / PAZAR 08.03.2020
SUNDAY 08.03.2020/ TIME 12.30-14.30
Bu oturumda Moderatör ara verebilir
Jamaluddin Sadruddin Oghli
Esra UYAR OKCU
Dr. Rıdvan BAL

ABD’NİN AFGANİSTAN MÜDAHALESİNİN YASALLIK
SORUNU
AB-KANADA CETA MÜZAKERELERİ KAPSAMINDA
AVRUPA KOMİSYONUNUN ÖZERKLİĞİNİN
İNCELENMESİ
ABD DİPLOMATİK RAPORLARINDA MENEMEN OLAYI

PHD Gela IREMADZE

CONFLICTS AND SOME SECURITY ISSUES IN THE
BLACK SEA REGION
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Serkan D. KOŞOÇAYDAN
Dr. Gökhan ULUDAĞ

ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK
ÜZERİNE ETKİSİ İLE İLGİLİ BİR ALAN ARAŞTIRMASI
ÖRGÜTSEL ADALETİN PSİKOLOJİK SERMAYEYE
ETKİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
BEYNƏLXALQ TERRORİZMLƏ MÜBARİZƏ İMKANLARI

Dr. Gökhan ULUDAĞ
Doç. Dr. Ramid HÜSEYNOV
Doç. Dr. Emin NƏSİROV
Jean Denis MIALA NDOMBELE
Lucien KUZONDISA MUNTIMA

THE RIGHT TO INTELLECTUAL PROPERTY IN MODERN
CHINA

Saat: 12.30-14.30 /Pazar 08.03.2020
Bu oturumda Moderatör ara verebilir
Dr. Prof. Vaqif NƏSİROV
Dr. Öğr. Üyesi Aybəniz RZAYEVA
Dr. Prof. Hüseyn İBRAHİMOV
Prof. Dr. Edil EYVAZOV
Aygün İBRAHİMLİ
Güney MİRZƏYEVA
Prof. Dr. Edil EYVAZOV
Dr. Öğr. Üyesi Sultanəli
QURBANOV
Dr. Öğr. Üyesi Vidadi HÜSEYNOV
Doç. Dr. Elshad HAMİDOV
HAMİD OĞLU
Gülnarə HƏSƏNOVA
Rakida Amina MARFAT

Sahilə ORUCOVA
Günel İSRAFİLOVA
Aygül İSMAYILOVA
Prof. Dr. Ramazan GAFARLI
А.И. ХУДИЕВА

Durdona BULTAKOVA
Muhabbat QURBONOVA
Nodira XUDOYNAZAROVA
Muhabbat QURBONOVA
Dilnavoz NAJIMOVA
Uzoq JO'RAQULOV

RADİOAKTİV ŞÜALANMANIN Cu1,975Ni0,025S KRİSTALINDA
QURULUŞ ÇEVRİLMƏLƏRİNİN XARAKTERİNƏ TƏSİRİ
METALLİK MAYELƏRİN DİNAMİK ÖZLÜLÜYÜ
SİSTEMİNİN KİNETİK VƏ MAQNİT XASSƏLƏRİ

О ГЛАДКИХ РЕШЕНИЯХ ОПЕРАТОРНО –
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА В
ГИЛЬБЕРТОВО ПРОСТРАНСТВО
AZƏRBAYCANIN ÇAY SULARINDA MİKROSKOPİK
GÖBƏLƏKLƏRİN BİOMÜXTƏLİFLİYİ
MORPHOLOGİCAL AND POMOLOGİCAL DİVERSİTY AMONG
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HİZMETKÂR LİDERLİK VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
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PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT
Dr. Öğr. Üyesi Erhan KILINÇ
Selçuk Üniversitesi
ÖZET
Günümüz örgütlerinin varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet edebilmeleri, çalışanlarını etkili ve
verimli kılacak ve onları çalışmaya teşvik edecek uygulamalardan geçmektedir. Bu anlamda
örgütlerde tartışılan en önemli konuların başında liderlik kavramı gelmektedir. Bu liderlik
tarzlarından biri de takipçilerine hizmet etmeye odaklanan, onlara değer veren ve güçlenmeleri
için onlara destek olan hizmetkâr liderliktir. Psikolojik güçlendirme ise işin kişiye anlamlı
gelmesi, işini yapmaya kendini yeterli bulması, işi üzerinde karar verebilme hakkına sahip
olduğunu ve işinde başarılı olduğunu düşünmesi anlamına gelmektedir. Psikolojik
güçlendirmenin özünde, çalışanın kişisel fayda isteğinin artırılması ve kendine olan inancının
yükseltilmesi yatmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, çalışanların hizmetkâr liderlik algısı ile psikolojik güçlendirme düzeyi
arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu kapsamda çalışanların medeni durum, cinsiyet,
çalıştıkları iş pozisyonu, eğitim durumu değişkenlerine göre hizmetkâr liderlik algılarında ve
psikolojik güçlendirme düzeylerinde istatistiksek olarak bir farklılık olup olmadığı da
incelenmiştir. Araştırma kapsamında, Konya’da faaliyet gösteren kafe ve restoran çalışanlarına
anket formu dağıtılmış, çalışmaya katılmaya gönüllü olan 18 adet kafe ve restoran araştırmaya
dahil edilmiştir. İşletme müdürü, müdür yardımcısı, şef, garson, komi, barista ve kasiyer olmak
üzere toplam 120 çalışana anket uygulanmıştır. Araştırma veri toplama formu olarak Van
Dierendonck ve Nujiten (2011)’in 26 maddeden oluşan hizmetkâr liderlik ölçeğinin kısa formu
ile Thomas ve Velthouse (1990)’un 12 maddeden oluşan psikolojik güçlendirme ölçeği formu
kullanılmıştır. Araştırma verileri Şubat-Mart 2019 tarihleri arasında toplanmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre; katılımcıların hizmetkâr liderlik davranışı algıları ile psikolojik
güçlendirme düzeyleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde (r=0,489) bir ilişki saptanmıştır
(p<0,01). Çalışanların cinsiyet, eğitim durumu ve medeni durum değişkenlerine göre hizmetkâr
liderlik davranışı algıları ve psikolojik güçlendirme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır (p>0,05). Meslek değişkeni bakımından psikolojik güçlendirme düzeyi açısından
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu (p<0,05) saptanmıştır. İşletme müdürü/
yardımcısı/şef meslek grubunda olanların Aşçı/garson/komi /barista/kasiyer meslek grubunda
olanlara göre daha yüksek psikolojik güçlendirme düzeyine sahip oldukları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hizmetkâr Liderlik, Psikolojik Güçlendirme, Restoran Ve Kafe
İşletmeleri.
ABSTRACT
The ability of today's organizations to maintain their competitiveness and sustainability is based
on practices that will employ and encourage their employees to work with high quality. In this
sense, the concept of leadership is one of the most debated issues in the struggle of organizations
to become more competitive. One of these leadership styles is the servant leadership approach,
which focuses on serving its followers. The servant leadership style, which is a people-oriented
leadership approach, emphasizes the importance of listening, empowering and pursuing its
followers. On the other hand, psychological empowerment means that the job is meaningful to
the employee, that the employee finds himself / herself sufficient to do his job and that he has the
right to decide on the job and think that he / she is successful in the job. The essence of

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

1

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

psychological empowerment is to increase employee's desire for personal benefit and increase
self-belief.
The aim of this study is to determine the relationship between servant leadership perception and
psychological empowerment level. In this context, it has been examined whether there is a
statistically significant difference in the perceptions of servant leadership and psychological
empowerment levels according to the variables of marital status, gender, job position, educational
status. Within the scope of the research, a questionnaire was distributed to the employees of cafes
and restaurants operating in Konya and 18 cafes and restaurants volunteering to participate in the
study were included in the study. A total of 120 employees were surveyed including business
manager, assistant manager, chef, waiter, busboy, barista and cashier. The short form of the 26item servant leadership scale of Van Dierendonck and Nujiten (2011) and the 12-item
psychological empowerment scale form of Thomas and Velthouse (1990) were used as the
research data collection form. Data were collected between February and March 2019.
According to the results of the research; a moderate positive correlation (r = 0.489) was found
between the participants' perceptions of servant leadership behavior and their levels of
psychological empowerment (p <0.01). No significant difference was found between the
perceptions of servant leadership behavior and psychological empowerment levels according to
the variables of gender, education and marital status (p> 0.05). There was a statistically significant
difference in terms of occupational variable in terms of psychological empowerment (p <0.05).
It is seen that those who are in the occupational group of business manager / assistant / chief have
higher level of psychological empowerment than those in the occupation group of cook / waiter /
komi / barista / cashier.
Keywords: Servant Leadership, Psychological Empowerment, Restaurant and Cafe Businesses.
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TÜRKİYE’DE İLLERİN MAKROEKONOMİK AÇIDAN K-ORTALAMALAR
KÜMELEME YÖNTEMİ İLE GRUPLANMASI
CLUSTERING PROVINCES IN TURKEY BASED ON MACROECONOMIC
PERSPECTIVE WITH K-MEANS ALGORITHM
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZARI
Dr. Öğr. Üyesi Özge DEMİRKALE
İstanbul Aydın Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışma Türkiye’de yer alan illerin seçili makro-ekonomik ve demografik göstergelerini
dikkate alarak, kendi içinde farklı gruplara ayrılıp ayrılmadığını ortaya çıkartmayı
amaçlamaktadır. Bu amaçla belirlenen göstergeler dikkate alınarak benzer iller ve aynı
zamanda benzemeyen yani farklılık gösteren iller, 2017 yılı için belirlenecektir. Verilerin
arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirleyebilmek için birçok istatistiksel yöntem
mevcuttur. Yöntem; kısaca belirlenen kriterler doğrultusunda benzer özellik gösteren birimlerin
kendi aralarında kümelere ayrılması olarak tanımlanabilir. Böylelikle birbirine benzemeyen
birimler de farklı kümelerde yer alarak kolaylıkla belirlenmiş olur. Bunun dışında kümeleme
analizi farklı amaçlar için de kullanılabilir. Örneğin analizlerdeki değişken sayısını azaltmak
için; belirli kriterler çerçevesinde birbirine benzer olan (benzemeyen) değişkenler kümeleme
analizi yardımıyla belirlenerek elde edilen sonuçlardan hangi değişkenin (değişkenlerin)
analize dâhil edilip edilmeyeceğine karar verilebilir.
Bu çalışmada 2017 yılı için Türkiye’de yer alan illerin seçili makro-ekonomik ve demografik
göstergelerini dikkate alarak benzerlikleri (benzemezlikleri) tespit edilecektir. Makroekonomik gösterge olarak gayri safi yurtiçi hâsıla, dış ticaret, takipteki alacaklar, toplam nakdi
krediler, krediler, konut satışı, sanayi girişi, sağlık harcaması ve turizm gelirleri dikkate
alınmıştır. Demografik gösterge olarak nüfus, yüksekokul ve üstü mezun dikkate alınmıştır.
Benzer iller ise kümeleme analizi yöntemlerinden hiyerarşik olmayan K-ortalamalar yöntemi
yardımıyla belirlenecektir. K-ortalamalar yönteminin iki temel sorunsalı olduğu düşünülebilir,
bunlardan biri k parametresinin belirlenmesi diğeri ise başlangıç merkez seçimidir. Bu
çalışmada k parametresinin değeri, Türkiye’nin 7 bölgeden oluşması nedeniyle 7 olarak ele
alınmıştır. Literatür incelendiğinde k değerini belirlemek için birçok farklı yöntem kullanıldığı
görülmektedir. Elbow (Dirsek) yöntemi, Calinski ve Harabasz indeksi (1974), Davies ve
Bouldin indeksi (1979), Krzanowski ve Lai indeksi (1985) ve Silhouette indeksi (1987) k
değerini hesaplamak için literatürde sıkça kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. Bu
çalışmada ise bu indekslerden Silhouette indeksi yöntemin diğer sorunsalını en aza indirgemek
için kullanılacaktır. Bu indeks farklı başlangıç merkez verilerden elde edilen küme gruplarının
hangisinin daha geçerli olduğunun belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Bir başka ifade ile olası
tüm veri seti içinden başlangıç merkez verilerle analiz gerçekleştirilecek ve elde edilen küme
gruplarının Silhouette indeks değerleri hesaplanarak, bu değer sayesinde hangi küme grubunun
daha geçerli olduğuna karar verilecektir. Elde edilen en geçerli küme grubunda yer alan kümeler
ve bu kümelerde yer alan iller belirlenerek, bu illerin yer aldığı bölgelerle benzerlik gösterip
göstermediği değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kümeleme Analizi, K-ortalamalar Algoritması, Silhouette İndeksi,
Makro-ekonomik Göstergeler.
ABSTRACT
This study aims to determine whether the provinces in Turkey are divided into different groups
by taking into account the selected macro-economic and demographic indicators. Similar
provinces and also non-similar provinces that differ will be determined for 2017 by taking into
account the indicators determined for this purpose. There are many statistical methods available
to determine the similarities or differences between the data. The method can be defined as the
separation of the units with similar properties among themselves according to the selected
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criteria. Thus, dissimilar units are easily determined. In addition, clustering analysis can be used
for different purposes. For example, in order to reduce the number of variables in the analysis,
it is possible to determine which variable (variables) will be included in the analysis from the
results obtained from cluster analysis, which are similar (non-similar) variables within the
framework of certain criteria.
In this study, similarities (non-similarities) will be determined by taking into account selected
macro-economic and demographic indicators of the provinces in Turkey for 2017. As macroeconomic indicators, gross domestic product, foreign trade, non-performing receivables, total
cash loans, loans, sales of housing, industry input, health expenditures and tourism revenues
were taken into account. As a demographic indicator, population, graduates and higher schools
were taken into account. Similar provinces will be determined using non-hierarchical k-means
algorithm. It is the most popular clustering algorithm due to its relative ease to implement. The
k-means algorithm has two basic drawbacks. One of them is to determine the value of parameter
k and the other one is the selection of initial centers. In this study, the value of k parameter was
taken as 7, because Turkey consists of 7 different regions. When the literature is examined, it
is observed that many different methods are used to determine this parameter. Elbow method,
Calinski and Harabasz index (1974), Davies and Bouldin index (1979), Krzanowski and Lai
index (1985) and Silhouette index (1987) are among the methods frequently encountered in the
literature for determining the value of parameter k. However, in this study the Silhouette index
will be used to minimize one of the drawbacks of the algorithm. This index will help to
determine the valid group among the groups constructed from different initial centers. In other
words, the algorithm implemented with all possible initial centers from the dataset. As a result
of these analyzes, we have obtained different cluster groups. Then Silhouette index value of
these cluster groups have been calculated and these values help us to decide which cluster group
is more valid. Hence the most valid (appropriate) cluster group have been obtained. By
examining the provinces belong to clusters in the valid cluster group, it will be evaluated
whether these provinces are similar to the regional distribution of the provinces in Turkey.
Key Words: Cluster Analysis, K-means Algorithm, Silhouette Index, Macro-economic
Indicator.
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GİRİŞİMCİLİĞİN FİNANSMANI YÖNTEMİ OLARAK MELEK YATIRIMCILAR
ANGEL INVESTORS AS A MEANS OF ENTERPRENEURSHIP FINANCE
Dr. M. Aslı KÜÇÜKGÜNGÖR
ODTÜ Avrupa Çalışmaları
ÖZET
Son yıllarda teknolojinin sağladığı olanaklara bağlı olarak geleneksel üretim modellerinin yanı
sıra, yeni fikir ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi söz konusu olmuştur. Gelecek vaadeden
buluşları, fikirleri olan girişimciler çoğunlukla projelerini kendileri finanse edecek kaynaklara
sahip olmamaları nedeniyle, dışarıdan finansmana ihtiyaç duymaktadır. Ancak, yeni kurulan bu
şirketler, henüz kazançlı olmamaları nedeniyle, geleneksel borçlanma yöntemleriyle finansman
sağlayamamaktadır. Alternatif sermaye kaynaklarına başvurulması suretiyle girişimciliğin
finansmanı yöntemleri bu kapsamda ortaya konulmuştur. Bir girişimin aldığı desteğin niteliği,
şirketin gelişiminin hangi aşamasında bulunduğuna bağlı olarak değişmektedir. Girişimin erken
finansman aşamasında kullanılan temel yöntemler; girişimcinin kendi kaynakları ve aile,
arkadaşlar ve ikna edilebilen yabancılardan oluşan yakın çevresinden kaynak temini, melek
yatırımcılık ve girişim sermayesi olarak kabul edilmektedir.
Melek yatırımcılar, girişimlere erken aşama sermaye sağlanması ekosistemi içinde, yüksek
riskli projelerin finansmanını şirketin tohum aşaması sonrasında ancak girişim
sermayedarlarının yatırımı öncesinde kişisel olarak yüklenen varlıklı bireylerdir. Melek
yatırımcılar, yatırımlarının riskini azaltmak üzere hem şirketin günlük işlerine hem de uzun
vadeli stratejik karar alma sürecine katkıda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, girişimci şirketi
kendi iş hayatındaki bağlantılı olduğu kişiler ağına dahil etmekte, diğer potansiyel yatırımcılar,
ürün ve hizmet sağlayıcıları ve dağıtıcıları ile buluşturmaktadır.
Başlangıç aşamasındaki girişimlere yatırım yapılması, bilgi paylaşımındaki eksiklikler ve
girişimcinin kendi menfaati doğrultusunda yatırımcıları zarara uğrama riski başta olmak üzere
pek çok belirsizliğe ve dolayısıyla soruna sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle girişimin
finansmanının hukuki zeminde ne şekilde düzenlendiği, seçilen yöntemin başarısı açısından
vazgeçilmez bir gereklilik oluşturmaktadır. Sözleşme serbestisine geniş olanak veren Amerikan
şirketler hukuku, bu kapsamda özellikle Delaware hukuku, Silikon Vadisi’ndeki Amerikan
girişim şirketlerinin başarılı biçimde kurulması ve finanse edilmesinin en önemli nedenlerinden
biri olarak kabul edilmektedir. Melek yatırımcılık kavramı Türk hukukunda, 15.02.2013 tarihli
“Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” aracılığıyla düzenleme konusu olmuştur.
Anılan düzenleme ile finansmana erişimde zorluk yaşayan başlangıç veya büyüme
aşamasındaki girişimlerin, bireysel katılım sermayesi aracılığıyla desteklenmesine dair usul ve
esasları belirleyen yasal zemin oluşturulmuştur.
Bu çalışmada, ilk olarak melek yatırımcılığın ortaya çıkış biçimi, nitelikleri, erken aşama şirket
finansmanında başvurulan üç aşamalı sistem içindeki yeri ele alınmıştır. Bunun yanı sıra diğer
yöntemler ile farklılaşan veya birbirini tamamlayan yönleri ile fon açığını kapatma konusundaki
fonksiyonu incelenmiştir. Bu kapsamda, yöntemin en başarılı örneklerinin görüldüğü Delaware
uygulamasında konuya yaklaşım biçimi ve bunun etkileri değerlendirilmiştir. Son olarak bir
finansman yöntemi olarak melek yatırımcılığın temel nitelikleri itibariyle Türk hukukunda
düzenlenişi ele alınarak işlevlerinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Girişimciliğin Finansmanı, Melek yatırımcılık, Girişim Sermayesi, Erken
Aşama Yatırımın Finansmanı
ABSTRACT
In recent years due to the facilities provided by the technology in addition to the traditional
production models, new ideas and production methods have been introduced. Entrepreneurs,
who have promising inventions or ideas, are in need of external financial sources as they
generally lack the personal financial facilities. However, these newly founded ventures cannot
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receive traditional financing support, as they are not yet profitable. Therefore, the financing of
the entrepreneurship by alternative sources of capital has been introduced in this regard. The
qualifications of the support a start- up company is receiving depends on the stage of the
development level of the investment. The main alternative financing techniques at the early
stages of the of the investment are funding from the entrepreneur’s close circle which consist
of own funds of the entrepreneur, friends, family and persuaded outsiders, financing by the
angel investors and finally financing via venture capital investment.
Within the ecosystem of early stage financing, angel investors are the wealthy individuals who
undertake the financing of the start-up venture after the seed stage period and before the
investment made by the venture capitalists. In order to reduce the investment risks, the angels
contribute to both daily management of the company as well as the long term strategic decision
making. Additionally, they introduce the start up to their network and the potential investors,
product and service providers and distributors they have been in contact with.
Investing in a start-up venture, involves many potential uncertainties and problems mainly due
to the information asymmetry and risk of entrepreneur’s diversion of corporate opportunities
for his own purposes against the benefit of the investors. For this reason, the design of the
specific financing method in the legal sphere is crucial for its successful application.
Extensively enabling nature of the American law and, Delaware law in particular, that provides
a large contractual freedom is regarded as one of the main underlying factors, that has led to
the successful foundation and financing of the American start-up ventures in Silicon Valley.
Angel investment is regulated under Turkish law via “Regulation on Personal Contribution
Capital” dated 15.02.2013. The regulation sets the legal base for the principles and procedures
for supporting the early stage and developing investments which have difficulty in accessing
the finance.
In this study, first the rising of the angel investors, their qualifications and the place of angels
in the three-phased system of early stage venture company financing are examined.
Additionally, the differences of angel financing from other methods and its specific
qualifications that complements other methods as well as its functions in terms of filling
financing gap are explored. In this regard, the approach of the Delaware law in which the most
successful examples of the method is seen and its effects are analysed. Finally, regulation of
the angel investing as a form of financing under Turkish law with its main principles is
examined and the possible ways of enhancing its functions are evaluated.
Keywords: Entrepreneurial Finance, Business Angels, Venture Capital, Start-up Funding
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HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YALIN ÜRETİM UYGULAMALARI İLE TEDARİKÇİ
FİRMA VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI
INCREASİNG PRODUCTİVTY OF A SUPPLİER VİA LEAN PRODUCTİON
TECHNİQUES IN AEROSPACE INDUSTRY
İmalat Mühendisi Emre GÜL
Prof. Dr. Bülent SEZEN
Gebze Teknik Üniversitesi

ÖZET
Bu çalışmada, yalın üretim tekniklerinin sürekli iyileştirme anlayışı benimsenerek havacılık
sektöründe çalışan tedarikçi bir firmanın süreçlerini optimize ederek verimlilik artışı sağlandı.
Yalın üretimde adeta bir şemsiye görevi görerek çatısı altında bir çok farklı tekniği barındıran
KAIZEN sürekli iyileşme felsefesi ile çalışma sürdürüldü.
Optimizasyon çalışması, imalat metotlarının optimizasyonu ile NC imalat sürelerinin
iyileştirilmesi sonucu tezgah kapasitesi artışı ve nesting çalışması ile ham malzeme tasarrufu
olarak gerçekleştirildi.
NC imalat metotlarının optimizasyonu ile kapasite artışı çalışmasında NX programının
bilgisayar destekli imalat (CAM) modülü kullanılarak optimizasyon sağlandı. Talaşlı imalat
için kullanılan freze tezgahlarının kapasite çalışması ile doluluk oranı analiz edilip tezgaha
imalat süresi olarak fazla yük getirerek dar boğaz oluşturan parçalar tespit edildi.
Çalışmanın devamında bu parçaların tezgahlarda imalatı için hazırlanmış NC programları
incelenerek takım yolu oluşturma , kesici takım seçimi, kesme parametreleri, tezgah
kabiliyetleri üzerinde araştırmalar ile süreç optimizasyonu sağlanarak NC imalat süreleri
iyileştirildi. Tezgahın sürekli çalışabildiği devir, tork ve stabilitesi gibi etkenler çalışmanın
merkezinde tutularak doğru talaşa giriş ve çıkış , kesici takım ile doğru takım yolu örülmesi ,
kesici takımın boşta hareketlerinin önlenmesi, optimum talaş derinliği ve kesme hızlarına
ulaşmaya çalışıldı. Yapılan bu iyileştirme çalışmaları neticesinde incelenen parçaların mevcut
tezgah kapasitesinde imalat süresi olarak getirmiş olduğu yükler azaldı ve kapasite artışı ile bu
parçalar için ek tezgah yatırımına gerek kalmadığı tespit edildi.
Nesting çalışması ile ham malzeme iyileştirmesi NX programının modelleme modülü
kullanılarak gerçekleştirildi. Ham malzeme maliyetleri bir işletmenin ana gider kalemini
oluşturur. Yapılacak ufak iyileştirmeler bile yüksek adetli üretimlerde ciddi kârlar bırakır. Bu
anlayışla farklı şekilde ve boyutlarda parçalar aynı plaka içerisinde bir araya getirilerek
minimum hurda malzeme kalacak şekilde yerleştirme yapıldı.
Ham malzeme iyileştirmesi yapılırken farklı disiplinleri bir araya getirmek suretiyle araştırma
yapıldı. Çalışmada, detay parça hadde yönü, ham malzeme kalınlığı ve çekme dayanımı, dead
zone kaldırılması, ham malzeme cinsi, kesim için tezgah seçimi ve kesme parametreleri,
parçaların yıllık ihityaçları birlikte bir bütün olarak değerlendirildi. Doğru stok kullanma ve
nesting çalışmaları ile bir yılda ön görülen tasarruf 27 ton 673 kg olarak gerçekleşti.
Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, Bilgisayar Destekli İmalat, NC Program, Frezeleme
Optimizasyonu, Tezgah Kapasite Analizi, Ham Malzeme Optimizasyonu, Nesting
ABSTRACT
In this study, productivity of a supplier, which has been available in aerospace industry for
decades, was increased via manufacturing processes optimization with the help of lean
production philosophy. Power of Kaizen thinking which pretends like an umbrella that covers
many lean production techniques throughout the study.
During the optimization study, firstly, NC program run time has been decreased by optimizing
manufacturing methods and the result of this improvement, workbench capacity has been
enhanced. Secondly, Raw material utilization rate has been dropped dramatically by performing
nesting activities on detail parts.
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NC program run time optimization methodology on NX, which is being used in aerospace
industry for CAM/CAD purposes, was used to improve workbench capacity. Capacity analysis
were performed and results have been analyzed to clearly determine the bottlenecks in
workbench capacity.
During the realization of the study, NC programs of selected parts have been examined and
program run times were enhanced by performing advanced manufacturing methodologies such
as more effective cutting tool path, appropriate cutting tool selection, optimum cutting
parameters and workbench abilities. In the center of workbench capabilities such as optimum
speed, torque and power factors, correct chip removal, proper cutting tool paths along with
proper cutting tools, prevention of cutting tool idle moves, optimum cutting depth and cutting
speeds were aimed to be achieved. As the consequence of these optimization studies,
workbench loads of analyzed parts has been decreased and additional workbench investment
necessity was eliminated.
One another aspect of the study has been the raw material nesting activities. These activities
were performed by NX modelling module. Raw material costs are to be considered as the major
expense of companies. Every bit of saving on raw material cost should be considered as the
main earning of profit in mass production. Based on this perspective, different parts were nested
in single plate to minimize scrapped raw material.
Different disciplines were merged into each other for raw material optimization studies. During
the study; grain direction, raw material grade and thickness, tensile strength, ultrasonically dead
zone areas, cutting parameters, workbench selection and part delivery rates were analyzed
respectively. Consequently, 27.673,00 kg of raw material saving is achieved by selection of
correct raw material stock and performing nesting activities consecutively.
Keywords: Lean Production, Computer Aided Manufacturing (CAM), Numeric Control
Programming, Milling Optimization, Workbench Capacity Analysis, Raw Material
Optimization, Nesting

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

8

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

KATILIM BANKALARININ PERFORMANSINDA REKLAM GİDERLERİNİN
ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF ADVERTISING EXPENSES ON PERFORMANCE OF
PARTICIPATION BANKS: THE CASE OF TURKEY
Öğr. Gör. Tolga ERGÜN
Trabzon Üniversitesi

Öğr. Gör. Hilal OK ERGÜN
Trabzon Üniversitesi

ÖZET
Katılım bankaları, faizsizlik prensibi çerçevesinde mal ve hizmete dayalı bankacılık
faaliyetlerini sürdüren finansal kurumlardır. Bu yönüyle diğer bankalardan farklılaştığı
söylenebilir. 2020 yılı itibariyle Türkiye bankacılık sektöründe otuz yedinci yılını geride
bırakan katılım bankaları, bankacılık sektöründe önemli bir pay edinmeyi amaç haline
getirerek faaliyetlerine devam etmektedir. Katılım bankaları tarafından sunulan bankacılık
ürün ve hizmetlerinin potansiyel müşterilere duyurulması, tanıtılması ve bilgilendirilmesi
katılım bankalarının rekabet gücünü artırabilmesi açısından önem arz eden bir konu haline
geldiği ifade edilebilir. Bu bağlamda, katılım bankaları tarafından ayrılan reklam giderlerinin,
bankaların performansına olan etkisi çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
Çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının net faaliyet karı üzerinde,
reklam giderlerinin etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda
performans göstergesi olarak kullanılan net faaliyet karının bağımlı değişken, reklam
giderlerinin ise bağımsız değişken olduğu bir araştırma modeli oluşturulmuştur. Değişkenlere
ait verilere Türkiye Katılım Bankaları Birliği veri bankasından ulaşılmıştır. 2010-2017 yılları
arasındaki 32 çeyrek dönem verileri zaman serisi yöntemlerinden johansen eş bütünleşme ve
granger nedensellik testleri ile analiz edilmiştir. Üç aşamadan oluşan ekonometrik analizde
öncelikle değişkenlere ait serilerin durağanlığı Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve PhillipsPerron (PP) birim kök testleri ile sınanmıştır. Daha sonra johansen eş bütünleşme testi ile
serilerin uzun dönem ilişkisi analiz edilmiştir. Son olarak da granger nedensellik testi ile
seriler arasındaki ilişkinin yönü belirlenmeye çalışılmıştır.
Ampirik çalışmadan elde edilen bulgulara göre, reklam giderleri ile katılım bankalarının net
faaliyet karı eş bütünleşiktir. Diğer bir ifade ile uzun dönemde her iki serinin birlikte dengeye
geldiği saptanmıştır. İki seri arasında istatistiksel olarak pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki
tespit edilmiştir. Granger nedensellik testi sonucunda reklam giderleri ile net faaliyet karı
arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğunun sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç olarak, 2025 yılı vizyonu kapsamında katılım bankalarının toplam bankacılık sektörü
içindeki payının %15’e yükselmesinin hedeflendiği bir ortamda, katılım bankaları daha fazla
reklam gideri ayırarak gerek televizyon, gazete ve radyo gibi geleneksel medya araçlarından
gerekse de facebook, twitter ve instagram gibi sosyal medya araçlarından, sunulan bankacılık
hizmetlerini müşterilere anlatarak net faaliyet karını artırıcı politikalar geliştirebileceği
kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Katılım Bankaları, Reklam Gideri, Eş Bütünleşme, Granger Nedensellik
ABSTRACT
Participation banks are financial institutions that carry out banking activities based on goods
and services within the framework of the interest-free principle. It can be said that it differs
from other banks in this aspect. Participation banks, which have surpassed 37 years in Turkish
banking sector by 2020, continue their activities by aiming to acquire a significant share in
banking sector. It can be stated that announcement, promotion and informing of banking
products and services offered by participation banks to potential customers has become a
significant issue in terms of increasing the competitiveness of participation banks. In this
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context, the effect of advertising expenses allocated by participation banks on performance of
banks is the subject of the study.
The purpose of the study is to determine the effect of advertising expenses on the net
operating profit of participation banks in Turkey. For this purpose, a research model has been
established in which net operating profit, which is used as performance indicator, is the
dependent variable and advertising expenses are the independent variable. Data belonging to
variables have been obtained from Data Bank of Participation Banks Association. Data for 32
quarters between the years of 2010- 2017 have been analysed by time series methods,
johansen cointegration and granger causality tests. In econometric analysis consisting of three
stages, the stability of series belonging to variables has been tested primarily by Augmented
Dickey-Fuller (ADF) and Philips-Perron (PP) unit root tests. Then, the long-term relationship
of the series is analyzed with johansen cointegration test. Finally, the direction of relationship
between the series has been tried to be determined with granger causality test.
According to findings from the empirical study, advertising expenses and net operating profit
of participation banks are co-integrated. In other words, both series have been found to be in
equilibrium in the long run. A statistically positive and significant relationship is determined
between two series. As a result of granger causality test, it has been concluded that there is a
bi-directional causality relationship between advertising expenses and net operating profit.
As a result, in an environment where participation banks’share in total banking sector is
targeted to increase to 15% within the scope of the vision of 2025, We believe that
participation banks could develop policies that shall increase their net operating profits by
allocating more advertising expenses and by explaining the banking services offered to
customers either from traditional media tools such as television, newspaper and radio or from
social media tools such as facebook, twitter and instagram.
Keywords: Participation Banks, Advertising Expenses, Co-integration, Granger Causality
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THE SUCCESS OF POPULIST NATIONALISM IN ITALY: COMPARING THE
ITALIAN NORTHERN LEAGUE AND FIVE STAR MOVEMENT
POPÜLİST MİLLİYETÇIİLİĞİN İTALYA'DAKİ BAŞARISI: İTALYAN KUZEY LİGİ VE
BEŞ YILDIZ HAREKETİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Sertan AKBABA
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
ABSTRACT
The rise of identity populism, fueled by nationalist movements, has become the main
determinant in policy making and policy shaping processes. Thanks to the reappearance of
populist parties, starting with the 1990’s, the electorate has become more issue related than
ideology oriented. As every concern, whether it be cultural, economic or environmental, is
instrumentalized by these parties. And, it is this alteration, which has boomed the rise of
populism. Specifically, it is identity populism gaining more and more ground in European
politics. In a handful of nation-states in Europe, populist parties are gaining success, visibly in
Italy, forming even the first populist government in post-war Europe. Identity politics is shaped,
constructed, even manipulated via different actors. The goal of this paper is to understand how
action level of identity re-construction is shaping current Italian political life, rather than system
level. With the rise of the Northern League Party, and to some degree the Five Star Movement,
a shift from the system towards these populist parties is witnessed, where, these parties are
reorganizing, re-mobilizing and re-identifying Italian identity, blending it into populist politics
and pressuring the system into a populist nationalist surge, pushing the center politics towards
the edge of the right. Both the anti-immigrant Northern League and, the anti-establishment Five
Star Movement have gained success, thanks to the intense identity crisis. The study evaluates
this argument via analyzing the political discourse of the aforementioned political parties within
a comparative perspective.
Key Words: Populist Nationalism, Political discourse, Northern League, Five Star Movement
ÖZET
Milliyetçi hareketlerin körüklediği kimlik popülizmi yükselirken, politika oluşturma ve politika
şekillendirme süreçlerinde ana belirleyici olmaktadır. 1990'lardan başlayarak, popülist
partilerin yeniden ortaya çıkması ile birlikte, seçmen tercihleri ideoloji odaklı olmaktan ziyade,
popülist partilerin ortaya koyduğu sorunlar üzerinden belirlenmektedir. İster kültürel, ister
ekonomik, ister çevresel olsun her sorun bu partiler tarafından araçsallaştırılmakta ve kitleler
tarafından kabul görmektedir. Popülizmin yükselişini de sağlayan esasen bu konu odaklı
sorunsallaştırmadır. Özellikle, Avrupa siyasetinde giderek daha fazla zemin kazanan ise kimlik
popülizmidir. Avrupa'da artan sayıda ülkede, popülist partiler yükselirken, İtalya'da savaş
sonrası Avrupa’sında ilk popülist hükümet bile kurulmuştur. Kimlik politikaları farklı aktörler
aracılığıyla şekillenir, yapılandırılır, hatta manipüle edilir. Bu çalışmanın amacı, kimlik
siyasetinin sistem yerine eyleme yönelik geçirdiği dönüşüm ve popülist partilerin mevcut
İtalyan siyasi yaşamını nasıl şekillendirdiğini anlamaktır. İtalya’da Kuzey Ligi Partisi'nin
yükselişi ve bir dereceye kadar Beş Yıldız Hareketi, ana akım siyaseti doğrudan etkilemekte ve
sistemin kendisi bu popülist partilere doğru bir kaymaya sebebiyet vermektedir. Bu partiler
İtalyan kimliğini yeniden düzenlemeye, pekiştirmeye ve yeniden tanımlamaya başlamıştır.
Yürütülen popülist siyaset, hem sistemi hem de diğer partileri, popülist milliyetçi bir
dalgalanma içinde baskı altına almakta ve merkez siyaseti sağa doğru itmektedir. Hem göçmen
karşıtı olarak tanımlanan Kuzey Ligi Partisi hem de sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi, yaşanan
kimlik krizi sayesinde ise başarılı olmaktadır. Çalışma bu argümanı, yukarıda belirtilen siyasi
partilerin siyasi söylemlerini karşılaştırmalı bir bakış açısıyla analiz ederek
değerlendirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Popülist Milliyetçilik, Siyasal Söylem, Kuzey Ligi, Beş Yıldız Hareketi
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ULUSLARARASI PAZAR KOŞULLARINI FIRSATA DÖNÜŞTÜREBİLME
YETENEĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE ABILITY TO TRANSFORM INTERNATIONAL MARKET
CONDITIONS TO OPPORTUNITY
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KOÇARSLAN
Selcuk Üniversitesi
ÖZET
Günümüz işletmeleri değişimin ve rekabetin yoğun olduğu bir ortamda ticari faaliyetlerini
sürdürmek zorundadırlar. Teknolojik gelişmeler, internetin yaygınlaşması ve bilgiye çok kısa
zamanlarda ulaşılması değişim sürecini daha da hızlandırmıştır. Küreselleşme ve işletmelerin
uluslararası pazarlamaya daha fazla önem vermeleri ile dış pazarlarda karşılaştıkları yeni
durumlar ile bu süreç daha karmaşık hale gelmektedir. Böyle bir ortamda rekabet giderek
zorlaşmaktadır. Diğer taraftan işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri gerekmektedir. Bunun
içinde dış çevre koşullarının iyi algılanması gerekmektedir. Dış çevre koşullarında meydana
gelen değişim süreci işletmeleri tehdit edebildiği gibi fırsatlarda sunmaktadır. Dolayısı ile
yöneticilerin değişime direnç göstermek yerine değişimi benimsemek ve işletmelerini yeni
duruma adaptasyonunu sağlamak için çaba sarf etmeleri önem arz etmektedir. Değişimin
olumlu sonuçlarını algılayan yöneticiler dış çevre koşullarındaki farklılaşan uygulamaları
analiz ederek işletmelerinin hem rekabet edebilirlik düzeyini hem de sürdürülebilirlik düzeyini
arttırmış olmaktadırlar. Dış çevre koşullarında meydana gelen değişimleri iyi anlayıp
işletmelerini yeni duruma hazırlamak isteyen yöneticilerin öncelikle değişen şartlarla ilgili
bilgileri toplamaları daha sonra bu bilgileri analiz etmeleri ve bu analiz sonuçlarına göre
geleceği tahmin ederek strateji ve pazarlama politikalarını oluşturmaları gerekmektedir. Bunu
etkin şekilde sağlayabilmek için işletmelerin iyi bir pazarlama bilgi sistemine sahip olmaları
gerekmektedir. Etkin bir bilgi sistemine sahip olmayan işletmelerin dış pazar koşullarında
meydana gelen değişimleri anlamaları mümkün değildir. Bu amaçla bu çalışmada değişimin
kaçınılmaz olduğu dış pazar koşullarındaki farklılıkları anlayıp bunları fırsata çevirmenin
önemi üzerinde durulmuştur. Konu önemli olmasına rağmen birçok işletme tarafından ihmal
edildiği görülmektedir. Bu amaçla bu konu üzerinde durularak işletmelere böyle ortamlarda
nasıl davranmaları ve değişimi fırsat olarak görüp bundan nasıl kazanç ve avantajlar
sağlayacağı hususunda önerilerde ve tavsiyelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime: Uluslararası Pazarlar, Dış Pazar Koşulları, Değişim
ABSTRACT
Today's businesses have to continue their commercial activities in an environment where
change and competition are intense. Technological developments, the widespread use of the
Internet and access to information in a very short time have accelerated the change process.
This process is becoming more complex with the globalization and more importance given to
international marketing by businesses and the new situations they face in foreign markets. In
such an environment, competition is getting more and more difficult. On the other hand,
businesses need to survive. In this, external environmental conditions must be perceived well.
The process of change occurring in external environmental conditions can threaten businesses
as well as offering them opportunities. Therefore, it is important for managers to make efforts
to adopt change and adapt their businesses to the new situation instead of resisting change.
Managers, who perceive the positive results of the change, analyze different practices in
external environmental conditions, increasing both the level of competitiveness and
sustainability of their businesses. Managers who want to understand the changes occurring in
external environmental conditions and prepare their businesses for a new situation must first
collect information about changing conditions, then analyze this information and create strategy
and marketing policies by predicting the future according to the results of this analysis. In order

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

12

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

to achieve this effectively, businesses must have a good marketing information system. It is not
possible for companies that do not have an effective information system to understand the
changes occurring in foreign market conditions. For this purpose, in this study, the importance
of understanding the differences in foreign market conditions where change is inevitable and
turning them into opportunities is emphasized. Although the issue is important, it is seen that it
has been neglected by many businesses. For this purpose, it was emphasized on this issue and
made suggestions and recommendations on how businesses behave in such environments and
how they would benefit from the change, and how it would generate benefits and advantages.
Key words: International Markets, Foreign Market Conditions, Change
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ONLİNE YEMEK DAĞITIM
PLATFORMLARINA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞSAL NİYETLERİ
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDE AND BEHAVIORAL
INTENTIONS TOWARDS ONLINE FOOD DELIVERY PLATFORMS
Yüksek Lisans Öğrencisi, Dilan YÜKSEL

Dr. Öğr. Üyesi Adem AKBIYIK
Sakarya Üniversitesi

ÖZET
Geleneksel satın alma yönteminde tüketiciler kısıtlı olan seçenekler arasından seçim
yaparken, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte birçok seçenek arasından alışveriş
yapma olanağı elde etmişlerdir. Birçok tüketici internet platformlarının kullanım kolaylığı ve
ekonomik fırsatları olması nedeniyle geleneksel alışveriş yerine internetten alışveriş yapmayı
tercih etmektedirler. Tüketicilerin çevrimiçi alışverişi tercih etmeleri bazı işletmelerin eticarete yönelmesine neden olmuştur. Özellikle yiyecek ve içecek sektöründeki işletmeler
paket servis hizmetlerini çevrimiçi dağıtım ve kurye hizmetleri sunan e-aracı platformları
kullanarak müşterilerine sunmaya başlamıştır.
Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin Türkiye’de faaliyet gösteren önde gelen bir
çevrimiçi yemek dağıtım servisine karşı olan algılarının (kullanım kolaylığı, kullanım sonrası
fayda, hedonikmotivasyon, fiyat tasarrufu, zaman tasarrufu, önceki satın alma deneyimi)
tutum ve davranışsal niyetleri üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, Yeo,
Goh&Rezaei (2017) tarafından geliştirilen “Çevrimiçi Yemek Dağıtım Servislerine Yönelik
Tutum Ve Niyet Ölçeği” nin Türkçeye uyumlaştırılması gerçekleştirilmiş ve ampirik olarak
test edilmiştir. Ölçeğin uyumlaştırma çalışmaları sürecinde İngilizce yeterliğe sahip bilişim
teknolojileri alanından 5 uzman ile görüşülerek ölçek ifadelerine yönelik çeviri-tersine çeviri
işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de önde gelen bir yemek dağıtım servisinin açıkladığı 2019 istatistiklerine göre daha
çok gençlerin çevrimiçi yemek siparişi verdiği görülmektedir. Bu yüzden çalışmada üniversite
öğrencileri örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma kapsamında Sakarya Üniversitesi
öğrencilerine yönelik Şubat – Mart 2020 döneminde 200 anketten oluşan bir pilot çalışma
gerçekleştirilmiştir. SmartPLS yazılımı kullanılarak yapılmış olan pilot çalışma verileri de
yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Gerekli Türkçe uyumlaştırması
gerçekleştirilen ölçek ile orijinal çalışmada bulunan araştırma modeli test edilmiş ve
değerlendirilmiştir.
Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin çevrimiçi yemek dağıtım platformlarına
yönelik algı ve tutumlarının, bu platformları kullanma niyetleri üzerindeki etkisi yapısal
eşitlik modellemesi ile ortaya konulacaktır. Araştırma sonuçlarının ve uyumlaştırılmış
ölçeğin, çevrimiçi dağıtım ve kurye hizmetleri alanındaki literatüre katkıda bulunması
beklenmektedir. Ayrıca, elde edilen bulguların, uygulamada bu alanda yer alan paydaşlara
yönelik (platform yönetimi, hizmet alan kurum,hizmet alan müşteri) iyileştirme
faaliyetlerinde yönlendirici etkisi olması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Yemek Siparişi, E-Ticaret, Çevrimiçi Yemek Dağıtım
Platformu, E-Aracı, Ölçek Uyumlaştırma
ABSTRACT
Intraditionalpurchasingmethod, whileconsumerschoosingamongthelimitedoptions, they
theopportunitytoshopamongmanyoptionswithwidespreaduse
of
Internet.Manyconsumersprefertoshop online instead of traditionalshoppingbecause
theirease of use and economicopportunities. Consumerspreferencesfor online shopping
ledsomebusinessestofocus on e-commerce. Especiallybusinesses in thefood
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beverageindustryhavestartedtoprovidetakeaway
service
totheircustomersusing
eintermediaryplatformsthatoffer online delivery and courierservices.
Thepurpose of thisstudy is toexamineeffect of universitystudents’ perceptions
(hedonicmotivations, pricesaving, time saving, prior online purchaseexperience) towards a
leading online fooddelivery service in Turkey on attitudes and behavioralintentions.
Inthiscontext,
“Attitude
and
IntentionScaleTowards
Online
Food
Delivery
Services”developedbyYeo, Goh&Rezaei (2017) that is adaptedtoTurkishwasconducted and
testedempirically.Duringtheadaption of thescale, 5 expertswith English proficiency from
thefield
of
informationtechnologieswereconsulted
and
translationbacktranslationprocessesforscaleexpressionswerecarriedout.
Accordingto
2019
statistics
of
a
leading
online
fooddelivery
service,
mostlyyoungpeoplepurchasefood from internet in Turkey. Therefore, in thisstudy,
universitystudentswereselected as samples. Withinthescope of theresearch, a pilot studywith
200 questionnaireswasconductedto Sakarya UniversitystudentsbetweenFebruary and March
2020.Thedataobtained
from
pilot
studywereanalyzedbyusingSmartPLS
software
withstructuralequationmodeling. Withthescalewhich is adaptedtoTurkishwasperformed,
theresearch model in theoriginalstudywastested and evaluated.
As a result of theresearch, theeffect of universitystudents' perceptions and attitudestowards
online
fooddeliveryplatforms
on
theirintentionsforusingtheseplatformswill
be
demonstratedthroughstructuralequationmodeling.
Researchresults
and
adaptedscaleareexpectedtocontributetotheliteratureabout online delivery and courierservices.
Inaddition, forcontributiontopractice,thefindingsobtainedareexpectedtohave a guidingeffect
onimprovementactivitiesforstakeholders’ field (platform management, institutionthatget
service, customerthatget service) in thisfield.
Keywords: Online FoodOrdering, E-Commerce, Online Food Delivery Platform, E-intermediary,
Adaption of Scale
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POSSIBILITIES OF CREATING ATTRACTIVE ENVIRONMENT FOR MOTIVATION
OF AUTOMOBILE AND MARINE TRANSPORTABLE SYSTEMS IN AJARA
Salome JAPARIDZE
Batumi Shota Rustaveli State University, PhD Student of Business Administration
Processes undergoing with globalization are discussed in this article, which shows importance of
developing and refining of transportable sector. There are opportunities of coordinating
functioning of transportable branches, according to international standards and harmonization of
country’s legislation, all above mentioned are in the group of priorities of Georgian government,
which serves for increasing and developing competitiveness of the country.
There is represented strategy of social-economic developing of Georgia-“GEORGIA_2020”according to which it is defined to use potential of transit in following main directions:
imperfection of truck infrastructure and developing of logistic centres; facilitating investments in
logistic and transport, strengthening of cooperation between government and private sector and so
on.
Georgia provokes increasing interest on regional and international market, as the center of new
geo-economical gravitation. Accordingly, it is shown in this article recourses of transportable
logistic system in Georgia and particularly in the region of Ajara, create attractive and favorable
environment for elevation of motivation in automobile and marine transporting.
There are also discussed some strategic infrastructural projects, such as building of deep water
harbor in Anaklya; building of new Baku-Tbilisi-Yarsi Railway Highway; developing of logistic
centres, and “Europe-Caucasus-Asia” transportation corridor TRACECA occupies dominant part
in transportation system in the economy of region.
According to qualitative research, there is represented activity of Batumi seaport and automobile
transportation, as the most important key junction of our transportation system. Also comparable
statistic analysis of cargos transported by transportation branches and quantity of containers.
Exactly Batumi seaport is one of harbors in Georgia in favor of which Georgia became
transportation hub and strengthens this position time by time.
In conclusion, there are some recommendations, which will help to arise competitiveness of the
country as transit corridor, particularly:

To help integration into transportation systems and deepening of regional
cooperation;

To implant effective system of governing the country;

To implement strategy of long-term government document;

In order to overcome high competitiveness, identifying and developing of
competitive advantages of state organs.

Mutually useful taxis and custom service.

Make perfect structural-organizational forms of specific transportation system,
particularly of marine system. Among them implementation of sentence about clusters.
KEYWORDS: Transport, Logistic, Marine Potential, Transporting, Transit Corridor, Strategy,
Infrastructure, Seaport, Cluster, Hub
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YEREL İŞLETMECİLERİN YAŞI VE ÇALIŞMA SÜRESİNİN MÜŞTERİ ALGISINA
ETKİSİNİN BELİRLENMESİ; MALAZGİRT ÖRNEĞİ
DETERMINING THE EFFECT OF THE AGE AND WORKING TIME OF LOCAL
BUSINESSES ON CUSTOMER PERCEPTION; MALAZGIRT EXAMPLE
Dr. Öğr. Üyesi Adem AKTAŞ
Muş Alparslan Üniversitesi

ÖZET
Yerel işletmelerde müşteri perspektifi ticari alış verişlerin artışı anlamında değerlidir. Bu
kapsamda yerel işletmecilerin yaş-mesleki tecrübesi ile müşteri algısı arasındaki ilişkinin
belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı işletme sahiplerinin müşteri algısı
düzeyinin belirlenmesidir. Ayrıca işletme sahiplerinin yaş ve çalışma sürelerinin ile müşteri
algısı arasındaki ilişkinin analizidir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Alan uzmanı
araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılarak veri toplanmıştır. Rastgele örneklem
yöntemi ile toplanan veriler Microsoft Excel programı ve SPSS 17 yardımı ile analiz
edilmiştir. Araştırma Muş ile Malazgirt ilçesindeki 306 işletmeci ile yapılmıştır. Araştırmada
işletme sahiplerinin çoğunluğunun 26-35 (%39.20) yaş aralığı ve 6-10 (%34.97) yıllık
mesleki deneyimlerinin olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda; işletme
sahiplerinin müşteri algısının “iyi” düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca işletme sahiplerinin
yaşı ve mesleki tecrübeleri ile müşteri algısı arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı
belirlenmiştir. Sonuçların paralelinde öneriler sunulmuştur.
Anahtar kavramlar; İşletmeci, Müşteri Algısı, İşletmeci Yaşı, Mesleki Deneyim
ABSTRACT
In local businesses, the customer perspective is valuable in terms of the increase in
commercial exchanges. In this context, the relationship between the age-professional
experience of local businesses and customer perception should be determined. The purpose of
this study is to determine the level of customer perception of business owners. It is also an
analysis of the relationship between the owners' age-working time and customer perception.
Survey method was used in the research. Data were collected using a questionnaire developed
by field researchers. The data collected by random sampling method were analyzed with the
help of Microsoft Excel and SPSS 17 program. The research was conducted with 306 local
businesses in Malazgirt district of Muş. In the study, it was determined that the majority of the
business owners have 26-35 (39.20%) age range and 6-10 (34.97%) years of professional
experience. As a result of the analysis of the data; It is determined that the perception of the
customers of the business owners is “good” level. In addition, it was determined that there is
no relationship between the age-professional experience of the business owners and the
customer perception. In line with the results, suggestions are presented.
Keywords; Businesses, Customer perception, Businesses Age, Professional Experience
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BANKA KREDİLERİNDE SEKTÖREL YOĞUNLAŞMA VE KARLILIK İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP OF SECTORAL CREDIT CONCENTRATION AND RETURN IN
BANKING CREDITS
Sultan SARI
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ÖZET
Finansal piyasalardaki tüm faaliyetler ekonomideki tüm aktörleri etkiler. Bankalar da bu
finansal piyasalardaki önemli kurumlardır ve özellikle Türkiye gibi banka temelli bir
ekonomide bankalar sistemik öneme sahiptirler. Ana faaliyet konusu “kredi vermek” olan
bankalar makro ekonomi politikalarından etkilendikleri gibi aynı zamanda kredi portföylerini
oluştururken yoğunlaşma ve çeşitlendirme yönünde yaptıkları tercihlerle diğer bir deyişle, risk
ve performans açısından yaptıkları tercihlerle makro ekonomiyi de etkilerler. Yüksek kâr elde
etmek amacıyla, belli bir sektöre (alana) yoğun kredi vermeleri ve bu alanda uzmanlaşmaları,
sektörün kredi riskini artırarak finansal kırılganlıklara yol açabilir. Bu çalışmanın amacı da
bankaların tek tek yaptıkları ve ya sürü halinde yaptıkları bu kredi portföy tercihlerinin,
bankacılık sektörü olarak, kârlılık sağlayıp sağlamadığını anlamaktır. Çalışmada 2007-2018
döneminde üçer aylık verilerle (kârlılık oranı olarak ROA ve ROE, sektörel kredi
yoğunlaşması için Herfindahl-Hirschman endeksi –HHI-, bankacılık sektörü toplam yasal
özkaynak risk ağırlıklı kalemler oranı, krediler toplam aktifler oranı, toplam faiz gelirleri
ortalama toplam

aktifler oranı, toplam faizdışı gelirler ortalama toplam aktifler oranı,

ağırlıklandırılmış kredi faiz oranı, büyüme hızı, reel kur) Türk bankacılık sektöründe
kullandırılan kredilerin sektörel yoğunlaşması ile kârlılık arasındaki ilişki ARDL
(Autoregressive Distributed Lag Bound Test – Gecikmesi Dağıtılmış OtoRegresif Sınır Testi)
Yöntemi’ne göre analiz edilmiştir. Yoğunlaşma endeksi olarak Herfindahl-Hirschman
Endeksi (HHI) kullanılan bu çalışma sonucunda tüm Türk bankacılık sektörü kredilerinde
sektörel kredi yoğunlaşması ile kârlılık arasında güçlü bir ilişki tespit edilmiştir. Aynı
zamanda, faiz gelirlerin kârlılık ile ilişkisi pozitif yönde ve güçlü bulunurken, faizdışı
gelirlerin kârlılık ile ilişkisi negatif yönde ve faiz gelirlerininkinden daha güçlü bulunmuştur.
Bu da bankacılık sektörünün aracılık faaliyetlerini yerine getirdiğini ve asıl ana faaliyet
konusu olan kredilerden kâr ettiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: sektörel kredi yoğunlaşması, kârlılık,faiz gelirleri, faiz-dışı gelirler,
Herfindahl-Hirschman Endeksi(HHI), ARDL sınır testi)
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ABSTRACT
All the financial market operations influence all the actors in the economy. Banks are the
important institutions in the financial markets and especially in the bank-based economies
like Turkey, banks are the systemic important institutions. The banks, their basic operations is
crediting, is affected from the macro economics policies, and also influence them by all the
choices between concentration and diversification to compose their credit portpolio, in other
words, by their choices between risk and performance. They can lead to the financial frigality
by increasing the credit risk in the banking sector by crediting intensively to any sector in
which specialise for high return. The aim of this study is to consider whether or not each
banks’ or many banks’ loan portfolio choices ( herding) return as the banking sector. In this
study, the correlation of the sectoral concentration in the Turkish banking and banking return
is analysed by the ARDL (Autoregressive Distributed Lag Bound Test) method, in other
word, the ARDL bound test approach by using quarterly data (ROA and ROE as return rate,
Herfindahl-Hirschman Index –HHI- as sectoral credit concentration, the rate of equity and
total risky assets of Turkish banking sector, the rate of credits and assets, the rate of interest
income and average total assets, the rate of non-interest income and average total assets, loan
interest rate, growth rate and real exchange rate) between 2007-2018. As a result of this study,
there is a high significant relationship between the sectoral concentration in the Turkish
banking sector and return in these period. Moreover, the correlation of the return and interest
income is positive and significant, non-interest income is negative and more significant. It
indicates that the banks operate as the agency and they return mainly from crediting.
Key Words: sectoral credit concentration, banking return, interest income, non-interest
income, Herfindahl-Hirschman Index, ARDL-bound test
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KATILIM BANKACILIĞI ve TC EKONOMİSİ’ NDEKİ YERİ
Dr. Öğr. Üyesi Sara ONUR
Kırıkkale Üniversitesi
Hasan Selçuk TANDOĞAN
Kırıkkale Üniversitesi
ÖZET
İnsanoğlunun yerleşik hayata geçişiyle birlikte, özellikle tarımsal üretim, madencilik ve
zanaatkarlıkta üretim fazlası ortaya çıkarması ticaret için ilk nedenler olarak ortaya çıkmıştır.
Dahası krallıkların, beyliklerin gücünü fetihlerle arttırması ve kazanılan ganimetler sayesinde
politik güç ile ekonomik gücün ilk el ele verdiği zamanları yaşatmaya başlamıştır. Ayrıca,
Avrupa’ da yeşil çuha üzerine serili masalar (banklar) ve masa sahipleri (bankerler)
merkantilizmin, paranın gücünü simgelediği yer ve kişiler olarak ünlenmeye başlamıştır.
Liberal rüzgarlarla ülke sınırlarını aşan mal ithalat- ihracatı, parasal ekonominin de gelişimini
sağlamıştır. 1970’ lerde yaşanan petrol krizleri, Keynes iktisatına yeniden dönüşü
simgelerken, aynı zamanda para, kredi piyasası da hareketlenmiştir. 1980’ lerde meydana
gelen bilgi teknolojilerindeki gelişim de bu hareketliliğe, hatırı sayılır yüksek hızda ivme
kazandırmıştır. Milenyum çağının başlamasıyla, gelişmekte olan ülkeler de bu hareketlilik ve
gelişmelerden yararlanmaya başlamıştır. Aynı zamanda kendi kültürlerini, çalışma
prensiplerini hatta dini inançlarını da çalışma hayatına aksettirmeleri sonucu, 1970’ lerden
sonra Katılım Bankalarının yerli ve yabancı piyasalarda belirli paylar almaya başlamasına
neden olmuştur.
“Faizsiz bankacılık” ile ünlenen, katılım bankaları reel sektörle mali sektör arasında köprü
olan finans kurumlarıdır. Bir yanda faize karşı tavır alarak, kar payı karşılığı mevduat
toplamakta, diğer yandan da faiz dışı prensiplerle kredi vererek, fonksiyonel anlamda reel
ekonomiyi finanse etmekte olan katılım bankacılığı, mali sektörde de bankacılık faaliyetinde
bulunan kurumlardır.
Ticari bir işletme gibi “para alıp- satan” bir banka, temelde “fon toplama ve fon kullandırma”
olarak iki temel fonksiyona sahiptir. Geleneksel bankacılık sistemiyle aynı mantıkta çalışan
Katılım Bankalarının özgünlüğü, dini nedenlerle para yerine daha çok reel üretim araçlarını
kullanmasıdır.
Halk arasında “İslami Banka”, “kar zarar ortaklığı bankası”, faizsiz banka” isimlendirilen
Katılım Bankaları, çalışma prensiplerini İslam dininden almıştır.
Literatürde 1940’ lı yıllarda İslam ekonomistleri tarafından teorik çalışmalar yapılmaya
başlanmış, 1960’ larda bankerler (şahıs bankaları) tarafından uygulamaya konulmaya
başlanmıştır. 1970’ li yılların ortalarında, sermaye açısından oldukça avantajlı olan arap
ülkeleri sayesinde, ilk defa İslamiyet Dini doğrultusunda, Arap Yarımadası ve Körfez
Bölgesi’ nde bankalar kurulmaya başlanmış, Türkiye ve Malezya ile 1980’ lerde de devam
etmiştir. Ülkemizde 1980’ li yıllarda Özel Finans Kuruluşları olarak kurulmaya başlanmıştır
(Canbaz, 2016: 5).
Anahtar Kelimeler: Banka, Faizsiz Bankacılık, İslami Banka, Özel Finans Kuruluşları,
Katılım Bankaları
Jel Kodları: G21, G29, N20
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ABSTRACT
The emergence of excess production, especially in agricultural production, mining and
craftsmanship, with the transition of the human being to the resurrection has emerged as the
first reasons for trade. Moreover, the kingdoms have begun to experience the political power
and the first hand of economic power, thanks to the conquest of the principals by conquest
and the spoils won. In Europe, too, masks (banners) and table holders (bankers) spread on
green cloth began to become famous as mercantilism, the place and people who symbolize the
power of money.
Liberal imports and exports of goods exceeding the borders of the country, the development
of the monetary economy. While oil crises in the 1970s symbolized the return to Keynesian
economics, money and credit markets were also active. The development of the information
technologies that took place in the 1980s gave this movement momentum at considerable high
speed. By the beginning of the millennium, developing countries began to take advantage of
these mobility and development. At the same time, their culture, working principles and even
their religious beliefs are reflected in their working lives, which resulted in the Participation
Banks starting to receive certain shares in local and foreign markets after the 1970s.
Familiar with "interest-free banking", participation banks are financial institutions that bridge
the real sector and the financial sector. Participation banking, which is in a position to take a
stance against interest, financing profit-earning deposits and loans on a non-interest basis,
financing the real economy in a functional sense, is a banking activity in the financial sector.
A "money-making" bank, like a commercial enterprise, basically has two basic functions as
"fund collection and funding". The authenticity of the Participation Banks working in the
same logic as the traditional banking system is to use more real production means instead of
money for religious reasons. Among the people, "Islamic Bank", "profit loss partnership
bank", interest-free bank "called the Participation Banks, working principles, Islamic religion
has taken. In the 1940s, theoretical studies were started by Islamic economists in the
literature, and started to be put into practice by bankers (private banks) in the 1960s. 1970 's
In the middle of the year, thanks to a very favorable Arab countries in terms of capital, for the
first time Islam in the religious context, the Arabian Peninsula and the Gulf Region' in the
banks began to be established, with Turkey and Malaysia during the 1980s has continued in. It
started to be established as Private Finance Institutions in 1980s in our country.
Keywords: Bank, Interest Free Banking, Islamic Bank, Special Finance Institutions,
Participation Banks
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VERGİ YÜKÜNÜN VERGİYE UYUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
TAX BURDEN IMPACT ON TAX COMPLIANCE
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÖMERCİOĞLU
Kırıkkale Üniversitesi
ÖZET
Vergiler kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla mükelleflerden karşılıksız olarak ve
zor kullanılarak toplanan bedellerdir. Tarih içerisinde yöntemleri veya kapsamları değişmiş
olmakla birlikte Devletlerin egemenliklerini gösteren ve pekiştiren bir araç olduğu her zaman
kabul görmüştür.
Her ne kadar bir zorlamadan bahsedilse de çağdaş vergi sistemleri mükelleflerin gönüllü
olarak vergisel yükümlülüklerini yerine getirmesini beklemektedir. Vergi bilinci yüksek olan
toplumlar, vergiye gönüllü uyum gösterirler. Bu sayede elde etmek istedikleri toplumsal
menfaatlerin Devlet eliyle görüleceğine inanmaktadırlar.
Vergi bilincini ve vergiye uyumu sağlayan birtakım faktörler bulunmaktadır. Bunlar
mükelleflerin kendi geliştirdikleri içsel, başka bir deyişle manevi motivasyonlar olabileceği
gibi ekonomik, sosyal ya da yönetsel bir takım faktörler şeklinde genel olarak dışsal
motivasyonlar da olabilir.
Çalışmada vergi bilincini ve vergiye gönüllü uyumu etkileyen içsel motivasyon olarak vergi
etiğine değinilmiştir. Ayrıca vergi uyumunun gelişmemesi halinde vergi kaçırma, vergiden
kaçınma, vergi grevi ve vergi reddi, vergi yansıması ve yerleşmesi ile vergi inzivası şeklinde
ortaya çıkan vergiye karşı tepkilerden bahsedilmiştir. Dışsal motivasyonlar ise
örneklendirilmiş; konumuz açısından sadece ekonomik faktörlerden biri olan vergi yükü
üzerinden bir değerlendirme sunulmuştur.
Vergi yükü, mükelleflerin gelirleri üzerindeki eksilmedir. Başka bir ifadeyle elde edilen
kazancın ne kadarının vergi olarak ödendiğini oransal olarak gösterir. Bu kavram
mükelleflerin mali hürriyetlerini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bu sebeple de her ne
kadar dışsal-ekonomik bir faktör olsa da içsel motivasyonların oluşumunda büyük bir paya
sahiptir.
Gelirler üzerindeki vergi yükünün artması, mükellefin daha az birikim yapmasına ve
dolayısıyla vergiye karşı tepkiler oluşturmasına yol açar. Bu tepkiler daha çok, vergi kaçırmak
fiili şeklinde ortaya çıkmakta ve bir suç veya kabahat olarak kamu düzeni bozmaktadır. Öte
yandan son zamanlarda vergi inzivası veya vergiden kaçınma tepkilerinin de arttığı
söylenebilir. Ne şekilde olursa olsun, sonucunda kayıt dışılık artmakta ve kamu harcamaları
için elde edilecek kaynak azalmaktadır. Bu bakımdan çalışmada vergilemenin sınırları tespit
edilmiş, Türkiye açısından son 5 yıllık (2014-2018) veriler neticesinde vergi yükünün vergiye
uyum üzerindeki etkisi değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vergi etiği, Vergi bilinci, Vergiye uyum, Vergiye karşı tepkiler, Vergi
yükü.
ABSTRACT
Taxes are the fees collected from taxpayers with no response and by force to perform public
services. Although its methods or contents have changed in history, it has always been
accepted that it is a tool that shows and reinforces the sovereignty of States.
Modern tax systems expect taxpayers to obey their tax obligations voluntarily, although a
force is also mentioned. Societies with high tax awareness are voluntary in tax compliance. In
this way, they believe that the social benefits they want to achieve will be execute by the
State.
There are a number of factors that effect tax awareness and tax compliance. These can be
either inner, in other words moral motivations that taxpayers develop themselves, as well as
economic, social or administrative, also in general external motivations.
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In the study, tax ethics was mentioned as the inner motivation affecting tax awareness and
voluntary compliance. In addition, the reactions to tax such as tax evasion, tax avoidance, tax
strike and tax rejection, tax reflection and settlement, and tax retreat in case of the tax
compliance do not develop is mentioned. External motivations are illustrated and in terms of
our topic an evaluation is presented only on tax burden, which is one of the economic factors.
The tax burden is the reduction in taxpayers’ income. In other words, it shows the percentage
of the income earned as a tax. This concept is one of the most important factors affecting
taxpayers’ financial liberty. For this reason, although it is an external-economic factor, it has a
large contribution on the inner motivations.
Increasing the tax burden on the revenues causes the taxpayer to save less and thus generate
tax reactions. These reactions emerge mostly in the form of tax evasion and disrupt public
order as a crime or misdemeanor. On the other hand, it can be said that the tax retreat or tax
avoidance reactions have increased recently. However named or described, informality
increases and the resources to be obtained for public expenditures decrease at the end. In this
regard, the limits of taxation were determined in the study and the last 5 years (2014-2018)
data results were tried to evaluate by the impact of the tax burden on tax compliance in terms
of Turkey.
Keywords: Tax ethics, Tax awareness, Tax compliance, Reactions to tax, Tax burden
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EVCİL HAYVAN MALZEMELERİ PAZARINDA E-TİCARET KULLANIMI:
TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
E-COMMERCE USE IN DOMESTIC ANIMAL MATERIALS MARKET: A RESEARCH
ON CONSUMERS
Hazal AK
Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERGÜN
Giresun Üniversitesi
ÖZET
E-ticaret, Türkiye ve dünya ekonomisinde çok büyük bir öneme sahiptir. Günümüz iş
dünyasında e-ticaret ile birçok alanda faaliyet yürütülmektedir. Tüketici, iktisadi mal ve
hizmetleri belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan veya kişisel ve ailesinin
ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürün ve hizmetleri satın alan, kullanan, tüketen kişilere
denmektedir. Kısaca tüketici bir ürünü veya hizmeti satın alan ya da satın alma kapasitesine
sahip olan gerçek kişidir. E-ticaret sayesinde hem tüketiciler istedikleri ürüne, markaya ve
işletmeye daha kolay ve daha rahat bir şekilde ulaşabilir hem de işletmeler tüketicilere ve
geniş kitlelere çok daha kolay ulaşabilirler. E- ticaret son zamanlarda web ve mobil
uygulaması teknolojilerindeki değişmelerle birlikte ortaya çıkan yeni bir alışveriş şeklidir. Eticaretin en yaygın olan türü işletmeden tüketiciye yapılan satış olan B2C’dir. E-ticaret
platformlarındaki sanal mağaza uygulamaları ile şirketler sanal ortamda; araba, kitap, giyim,
bilgisayar, cep telefonu, yiyecek içecek gibi birçok ürünün doğrudan tüketiciye satışını
yapmaya başlamıştır. İşletmeler, kendilerine ait bir e- ticaret sitesi kurarak ürünlerini
satabilirler veya diğer tüm satıcıları bir araya getiren e- ticaret platformlarına (Gittigidiyor,
Hepsiburada, Trendyol gibi) ürünlerini koyarak satış yapabilirler. E- ticaret işletmelere,
küresel pazarlarda ürünlerini satma ve oradaki tüketicilere ulaşma imkânı da sağlamaktadır.
Evcil hayvan malzemeleri pazarı Türkiye'de ve dünyada gün geçtikçe önem kazanan bir
pazardır. İnsanlar çevrelerinden veya yazılı, görsel ve sosyal medya gibi platformlarda yapılan
yayınlardan etkilenerek evcil hayvanları sahiplenmektedirler. Bu çalışmanın amacı; e- ticaret
sitelerinden evcil hayvan malzemeleri satın alan tüketicilerin e- ticareti kullanma amaçlarını,
e- ticaretten beklentilerini, sağladıkları yararları ve e - ticarette karşılaştıkları zorlukları ortaya
çıkarmaktır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konu ile ilgili yapılan
önceki çalışmalara yer verilmiştir. İkinci bölümde, genel olarak e - ticaretten bahsedilmiştir.
Üçüncü bölümde evcil hayvan malzemeleri satın alan tüketiciler ve evcil hayvan
malzemelerinden bahsedilmiştir. Sonuç bölümünde ise internet üzerinden evcil hayvan
malzemeleri satışlarının genel bir değerlendirmesi yapılarak bu yolla alışveriş yapan
tüketiciler üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: E- ticaret, Tüketici, Evcil Hayvan Malzemeleri
ABSTRACT
E-commerce has great imprtance on Turkey’s and World’s economy. In today's business
world, activities are carried out in many areas with e-commerce. The consumer is called
people who purchase and use economic goods and services for a certain price, or who buy,
use and consume products and services to meet their personal and family needs. In short, the
consumer is a real person who purchases or has the capacity to purchase a product or service.
Thanks to e-commerce, both consumers can reach the product, brand and business they want
more easily and more comfortably, and businesses can reach consumers and large masses
much more easily. E-commerce is a new form of shopping that has emerged recently with
changes in web and mobile application technologies. The most common type of e-commerce
is B2C, which is sales from business to consumer. With the virtual store applications in ecommerce platforms, companies started to sell many products such as cars, books, clothing,
computers, mobile phones, food and beverages directly to the consumer. Businesses can sell
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their products by building their own e-commerce site, or they can sell their products on ecommerce platforms (such as Gittigidiyor, Hepsiburada, Trendyol) that bring together all
other sellers. E-commerce also provides businesses the opportunity to sell their products in
global markets and reach the consumers there. Pet supplies market is a market gaining
importance day by day in the world and Turkey. People own pets by being influenced by their
environment or by publications made on platforms such as printed, visual and social media.
The purpose of this study; To reveal the goals of consumers purchasing pet supplies from ecommerce sites, their expectations from e-commerce, the benefits they provide and the
difficulties they encounter in e-commerce. The study consists of four chapters. In the first
section, previous studies on the subject were examined. In the second part, e - commerce is
mentioned in general. In the third section, consumers who purchase pet supplies and pet
supplies are mentioned. In the conclusion section, a general evaluation of the sales of pet
supplies on the internet was made and the effects on the consumers shopping in this way were
evaluated.
Keywords: E-commerce, Consumer, Pet supplies
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DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR-TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME
İLİŞKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ
DIRECT FOREIGN INVESTMENTS-PANEL DATA ANALYSIS OF THE
RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND ECONOMIC GROWTH
Nazlı PARLAK
Uşak Üniversitesi
ÖZET
Ekonomide ortaya çıkan küreselleşme gün geçtikçe etkisini arttırmaktadır. Ticaret anlayışını
da farklılaştıran bu etki ekonomiyi bilgi ve iletişim ekonomisi seviyesine yükseltmektedir.
Piyasalar arası etkileşimler küreselleşme ile artan oranda ilerlemektedir. Bu artışlarda en
nihaiyi faktör olan ekonomik büyüme üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Ekonomik
büyüme İktisat okullarınca her dönemde farklı şekillerde tanımlanmış ve dönemin değişen
ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir.
Klasik dönemde içsel bir sorun olan bu olgu 19. Yüzyıla gelindiğinde ise tamamen küresel bir
sorun haline gelmektedir. iç ve dış piyasalardaki hareketlilik her ülkenin ekonomik büyüme
çemberlerini çizmektedir. Turizm ekonomide en önemli ve en dinamik sektör olmaktadır.
Turizm her ülke grubunun özelliklerine göre değişik önem arz etmektedir. Dolayısıyla
gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir bir büyüme faktörü iken, gelişmekte olan ülkeler açısından
büyüme ve kalkınmanın lokomotif faktörü olmuştur. İktisat literatürüne bakacak olursak
doğrudan yabancı yatırımların da ülke ve dünya ekonomisi üzerinde refah arttırıcı bir etkiye
sahip olduğu kabul edilmektedir. Çok uluslu sermaye şirketleri kendilerine uygun ya da kendi
ekonomilerine benzer üretim faktörlerini içeren ülkeleri keşfetmeye çalışırken, ülkelerin
amacı ise uluslar arası sermayeyi kendilerine çekmeye çalışırlar. Teoride ticaret özgürlü
yüksek olan ülkelerin daha rekabetçi olduğu görülmektedir. Bu çalışmada küreselleşme ve
büyümenin nedenselliğinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Bu çalışma da Avrupa Birliğine üye ülkelerin doğrudan yabancı yatırımlar, ekonomik büyüme
ve turizm ilişkisinin panel nedensellik analizi kullanılarak araştırılması amaçlanmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda verisine ulaşılabilinen ülkeler 1997-2018 dönemleri arasında
incelenmiştir. İktisadi beklenti doğrultusunda doğrudan yabancı yatırımlar, ekonomik büyüme
ve turizm arasında bir nedensellik ilişkisi beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler; Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Turizm, Panel Veri Analizi
ABSTRACT
Globalization emerging in the economy is emerging day by day. This impact economy, which
also differentiates the understanding of trade, raises the economy to the level of information
and communication economy. Inter-market interactions are progressively increasing with
globalization. Starting on economic growth is effective. Economic growth is defined by the
schools of economics in all sorts of different ways.
By the 19th century, it becomes a completely global problem. Mobility in the domestic and
foreign markets draws every economic economic circle. Tourism is the most important and
dynamic sector in the economy. Tourism features of each country group. Developing
countries have been the driving force of growth and development. If we look at the economic
literature, it is accepted that foreign investments have a welfare increasing effect on the
country and the world economy. Multinational capital companies need to discover countries
that contain similar production factors of their respective investors. In theory, trade is more
than the higher ones. This design aims to improve the causality of globalization and growth.
The panel of economic growth and tourism relationship aims to research for causality
analysis. It was examined between the years 1997-2018. A causal relationship is expected
between economic investment and tourism.
Keywords; Foreign Direct Investments, Tourism, Panel Data Analysis
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TÜRKİYE’DE SPOR MEDYASI: GENÇLER SPORU HANGİ MECRALARDAN
TAKİP EDİYOR? SPOR GAZETELERİ ÖRNEĞİNDE GENÇLERİN SPOR
MEDYASINA YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doç.Dr. Mihalis KUYUCU
İstanbul Aydın Üniversitesi
ÖZET
Spor dünyada kitleleri peşinden sürükleyen ve popüler kültürün şekillenmesinde önemli rol
oynayan etkinliklerden biridir. Popüler kültürün gündeminin belirlenmesinde medya ile birlikte
devamlı bir işbirliği içinde olan spor toplumların ortak paydalarda buluşmasında da önemli bir
oynamaktadır. Spor ile medya bu ortak paydada buluşurken özellikle gençlerin gündemlerine
şekil vermekte ve onların tüketim alışkanlıklarına da etki etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de
spor medyasının gençler üzerindeki etkilerini ve gençlerin spor medyasını nasıl tükettiği konusu
ile ilgili betimsel bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde spor medyası kavramı
üzerinde durulmuş ve medya & spor ilişkisinelik literatür taraması yapılmıştır. Türkiye ve
dünyada spor medyasına yönelik yapılan akademik araştırmaların taranmıştır. Çalışmada spor
medyasını spor gazeteleri özelinde derinlemesine inceleyen araştırmada anket yöntemi
uygulanarak gençlerin spor medyasını nasıl kullandığına dair bulgular toplanmıştır. Çalışmada
gençlerin hangi sporları hangi medya mecralarından takip ettiği, spor gazetelerinin işlevleri,
satın alınma nedenleri cinsiyete ve tutulan takımlara göre farklılık gösterip göstermediği
incelenmiştir. Araştırmada dijital medyanın geleneksel medyaya olan etkisinin spor
medyasında da kendisini gösterdiği konusuna vurgu yapılmış ve spor gazetelerin medyanın
dijitalleşmesine karşı ne tür önlemler alması gerektiği konusunda önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Spor, Medya, Spor Medyası, Spor Gazeteleri, Futbol, Popüler Kültür
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ASSESSMENT OF THE CHALLENGES OF POST CLEARANCE AUDIT IN
ETHIOPIAN REVENUE AND CUSTOMS AUTHORITY (A CASE OF MEKELLE
BRANCH OFFICE)
Samuel Atsibha GEBREYESUS
Consultant and lecturer, Ethiopian Civil Service University addis Ababa, Ethiopia
ABSTRACT
The increase in volume of international trade and the need for trade facilitation has necessitated
the adoption of risk management and audit-based controls. Post Clearance Audit is one of the
most important means/tools used by many countries in the customs reform and modernization.
Ethiopia has introduced Post Clearance Audit in 2009, in its reform to improve trade facilitation
and control at the Headquarters and Branch Offices. The Mekelle Branch Office also started the
PCA in the same year. The main objective of this study is to assess the challenges of the Post
Clearance Audit at the Mekelle Branch Office and tried to assess the proficiency and
competency, of the PCA auditors, legal framework to implement PCA, the level of risk
management, the contribution of PCA in the trade facilitation and revenue collection and tried to
identify the major challenges in the implementation of PCA. To achieve these objectives, both
quantitative and qualitative research approaches were used and data were collected from primary
and secondary sources. The primary data were collected, using survey method, from the PCA
staff, taxpayers or agents and non-PCA staff. About 128 structured questionnaires were
distributed to the respondents and the response rate is 81.3%. The analysis provided that the PCA
auditors have good education background but they are constrained by lack of training and
development; the legal framework of ERCA (Customs Proclamation 859/2014, Article 21/ 4 has
a problem concerning the long audit coverage period; risk management is not applied in the PCA
to select cases for audit; the existing audit program doesn’t contribute to the desired level; and
PCA does not cover all the customs regimes. The study concluded that if PCA were conducted
by competent auditors, it could have resulted in effective customs administration. Finally, the
researcher recommends that the Tax Authority /ERCA/ should improve the capabilities of the
PCA auditors; risk management should be adopted in the case selection; and the tax laws should
be reviewed regularly, so that loopholes of the law can be addressed .
Key words: Post Clearance Audit, Trade Facilitation, Risk Management
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ASSESSMENT OF THE CHALLENGES AND BENEFITS OF ADOPTION OF
INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS IN DEVELOPING
COUNTRIES (A CASE OF ETHIOPIA)
Samuel Atsibha GEBREYESUS
Consultant and lecturer, Ethiopian Civil Service University Addis Ababa, Ethiopia
ABSTRACT
The review assesses the benefits and challenges of adopting International Public Sector
Accounting in Ethiopia in public sectors. The objective of the study was to provide an insight on
the contribution of IPSAS in enhancing quality, consistency and comparability of governmental
financial information within and between jurisdictions. IPSAS are intended to apply to general
purpose financial reports. They apply under two distinct bases of accounting: cash accounting
(the cash basis IPSAS) and accrual accounting (IPSAS 1 – 20). The methods used for the study
were document analysis and interview with concerned officials of accounting and auditing board
of Ethiopia for triangulation. The results show that the adoption of IPSAS enhances level of
accountability and transparency of managements by providing timely and clear annual financial
reports. It also improves the quality and comparability of financial reports of public sectors.
Unavailability of adequate professionals’ staffs in the areas of asset valuation and public sector
accounting, lack of budget for training of staffs, difficulties in recognition, measurement and
valuation of assets, lack of compiled data, and lack of management commitment in the
implementation of IPSAS are challenges in the implementation of IPSAS in public sectors.
Public sectors should adopt IPSASs for better management, accountability and transparency in
financial reporting, the government higher officials should be committed to implement IPSAS to
enhance the quality and comparability of financial reports, the government should give emphasis
to implement IPSAS to attract foreign direct investment, Accounting and Auditing Board of
Ethiopia should assist public sectors by providing training and consultancy in the adoption
process, the ministry of education should revised the curriculum of the accounting courses by
incorporate PSAS.
Key words: IPSAS Adoption, comparability, accountability, publicsectors
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ANAYASA MAHKEMESİ’NİN GÜVENLİK SORUŞTURMALARI HAKKINDA
VERDİĞİ KARARIN MEVCUT İDARİ DAVALARA VE BUNDAN SONRAKİ
MEMUR ALIMLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION ON SECURITY
INVESTIGATION TO THE PROCUREMENT OF EXISTING ADMINISTRATIVE CASES
AND SUBSEQUENT OFFICERS
Dr. Öğr. Üyesi, Murat Buğra TAHTALI
İnönü Üniversitesi

ÖZET
Türk hukukunda devlet memurluğuna girişteki genel koşullar 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde tek tek sayılmıştır. 657 Sayılı kanunda belirtilen bu
koşulların yanında 7070 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması
Hakkında Kanun’un düzenlemesiyle memurluğa giriş için gerekli olan ilkelere güvenlik
soruşturmasının olumlu sonuçlanması şartı da getirilmiştir.
Bu düzenlemeye gidilmesinin temel nedeni, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör
Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimidir. Bu darbe girişiminden
sonra, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından yurt genelinde ilan
edilen Olağanüstü Hal kararı çerçevesinde Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri
çıkartılarak kamu kurumlarına sızan FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı kişiler kamu görevinden
ihraç edilmiştir. İşte bir yanda kamu kurumları örgüt üyelerinden temizlenirken, diğer taraftan
getirilen bu düzenlemeyle bundan sonra kamu kurumlarına memur olarak atanacak kişilerin
Anayasal düzene ve ülkenin demokratik kazanımlarına bağlı olmayan kişilerin kamu
kurumlarında yer almasının önlenmesi amaçlanmıştır.
Ancak daha sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından aynen onaylanan
kanunla memurluğa giriş için getirilen bu ek şart, iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’nin
önüne götürülmüş ve Yüksek Mahkeme tarafından Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal
edilmiştir.
Mahkemenin iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, yayım tarihine
kadar açılmış bulunan ve devam etmekte bulunan bu davalara iptal kararının etki edip
etmeyeceği ve bundan sonraki memur alımlarında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin birçok ayrı
değerlendirme yapılmıştır. Ancak henüz yeni bir düzenlemeye gidilmediği için bundan
sonraki memur alımlarında sürecin akıbeti hala netleşmemiş durumdadır.
Bu çalışmada, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bu kararın, güvenlik soruşturmasından
olumsuz rapor almış kişilerce açılan davaları ve bundan sonraki memur alımlarını nasıl
etkileyeceği değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Güvenlik Soruşturması,
Olağanüstü Hal.
ABSTRACT
İn Turkish legal system, the general conditions for entering civil service are individually
counted in item (A) of Article 48 of Law No. 657 on Civil Servants. In addition to these
conditions stipulated in Law No. 657, the condition required for the security investigation to
be concluded positively to the principles required for admission to the civil service with the
regulation of the Law on Making Certain Regulations in the Scope of State of 7070.
The main reason for this arrangement was the treacherous coup attempt by the Fetullah
Terrorist Organization (FETÖ) on 15 July 2016. After this coup attempt, within the
framework of the State of Emergency Decree declared by the Council of Ministers convened
under the Presidency of the Republic of State, the State of Emergency Decrees were issued
and individuals who were in touch with FETÖ who leaked to public institutions and who were
involved were dismissed from public office. On the one hand, while the public institutions are
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cleared from the members of the organization, on the other hand, with this regulation, it is
aimed to prevent the persons who will be appointed as civil servants from now on to be
included in the public institutions that are not connected with the Constitutional order and the
democratic achievements of the country.
However, later in the Grand National Assembly of Turkey (Parliament) for admission to these
additional terms imposed by law, approved by the same officer, taken before the
Constitutional Court to cancel the prompt and was canceled bulunarak unconstitutional by the
Supreme Court.
Following the publication of the court's cancellation decision in the Official Gazette, many
separate evaluations have been made as to whether the cancellation decision will affect the
cases that have been filed and are in progress until the date of publication and how to proceed
with the recruitment of civil servants. However, since no new arrangements have been made
yet, the fate of the process is still unclear in the recruitment of officers.
In this study, it will be evaluated how this decision made by the Constitutional Court will
affect the lawsuits filed by those who have received negative reports from the security
investigation and the subsequent civil servant recruitment.
Keywords: Administrative Law, Administrative Proecdure Law, Security Investigation, State
Of Emergency.
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MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE GEOGEBRA KULLANIMI HAKKINDA ÖĞRENCİ
GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATİON OF STUDENTS’ OPİNİONS ABOUT GEOGEBRA İN MATHEMATİCS
TEACHİNG
Yeliz ÇELEN
Amasya Üniversitesi
ÖZET
Matematik öğretiminde deneme yanılsama etkinliklerinin gerçekleştirilmesini sağlayan dinamik
geometri yazılımları önem kazanmaktadır. Bu yazılımlardan en önemlisi de Geogebra’dır. Bu
araştırmanın amacı 8. Sınıf öğrencilerinin matematik öğretiminde Geogebra kullanımı hakkındaki
görüşlerini değerlendirmektir. Bu amaç kapsamında Ankara ilinde 8. Sınıfta okuyan 16 öğrenciye
eşlik ve benzerlik konusu etkinlikleri çerçevesinde öğretim gerçekleştirilmiş ve uygulamalar
yaptırılmıştır. Bu uygulamaların sonunda öğrencilere araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 4 adet
açık uçlu sorudan oluşan bir değerlendirme formu uygulanmıştır. Araştırmada özel durum yaklaşımı
kullanılmıştır. Bu kapsamda eşlik ve benzerlik konusunun bu alanda materyal geliştirmeye uygun
olduğu düşünülerek bu konu matematik öğretimi süreci için belirlenmiştir. Verilerin analizi için
betimsel araştırma yöntemlerinden faydalanılmış olup açık uçlu sorulardan elde edilen veriler
bulgular kısmında örneklendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin GeoGebra
kullanımına yönelik olumlu görüşlere sahip olduğu, geogebranın matematik öğrenme süreçlerini
zevkli hale getirdiği, matematiksel terimleri somutlaştırarak algılamayı kolaylaştırdığı ve öğrenmeyi
kalıcı hale getirdiği yönde birleştikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Matematik Öğretimi, Geogebra, Dinamik Matematik Yazılımları
ABSTRACT
Dynamic geometry software, which enables trial and illusion activities to be realized in mathematics
teaching, gains importance. The most important of these software is Geogebra. The aim of this
research is to evaluate the opinions of 8th grade students about the use of Geogebra in mathematics
teaching. Within the scope of this aim, 16 students studying in 8th grade in Ankara province have
been trained and practices have been carried out within the framework of activities related to
accompaniment and similarity. At the end of these applications, an evaluation form consisting of 4
open-ended questions developed by the researchers was applied to the students. The special case
approach was used in the research. In this context, considering that the subject of accompaniment
and similarity is suitable for developing materials in this field, this subject has been determined for
the mathematics teaching process. Descriptive research methods were used to analyze the data, and
the data obtained from open-ended questions are exemplified in the findings section. According to
the results of the research, it was seen that the students had positive opinions about the use of
GeoGebra, the geogebras made the learning processes enjoyable, they made it easier to perceive by
embodying the mathematical terms and they made the learning permanent.
Keywords: Teaching Mathematics, Geogebra, Dynamic Math Software
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TÜRKİYE'DE MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ
(1945-2020)
OLGUNLAŞMA INSTİTUTES İN VOCATİONAL AND TECHNİCAL EDUCATİON İN
TURKEY (1945-2020)
Mustafa KILINÇ & Yeliz ÇELEN1
ÖZET
Türkiye’de olgunlaşma enstitüleri mesleki teknik eğitim alanında açılan kız enstitüleri ve akşam
sanat okullarından mezun öğrencilere mesleğinde uzmanlaşma ve iş sahibi olma noktasında
eğitim faaliyetleri yürütmüştür. İlk olgunlaşma enstitüsü 1945 yılında İstanbul’da açılırken şu
an mevcut olgunlaşma enstitüleri Türkiye’nin bütün bölgelerini kapsayacak şekilde artarak
sayıları 24 ‘ü bulmuştur. Olgunlaşma enstitüleri bir taraftan Türk kültürünün ulusal ve
uluslararası düzeyde tanınırlığını sağlarken diğer taraftan açıldıkları bölgenin kültürel ve
ekonomik anlamda olumlu yönde gelişmelerini sağlamıştır. Enstitüler ülkemize gelen yabancı
misafirlere yönelik tanıtım faaliyetleri düzenlerken aynı zamanda Türk moda anlayışının da
gelişmesine katkı sağlamışlardır. Bu bağlamda olgunlaşma enstitüleri dönemin yönetimindeki
kişilerin eşlerini tasarlamış ve dikmiş oldukları elbiselerle giydirirken yurt dışından gelen
misafirlere de ülkeyi temsilen sundukları hediyelerle Türk kültürünün yüceliğini sunmuşlardır.
Bunlarla beraber enstitü, kızların mesleki teknik eğitim sahasında bireylerin ilgi ve kabiliyetleri
doğrultusunda uzmanlaşmalarını sağlayarak eğitimde kaliteyi artırma noktasında ulusal
düzeyde katkı sunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Olgunlaşma Enstitüsü, Mesleki Eğitim, Teknik Eğitim
ABSTRACT
Olgunlaşma Institutes in Turkey have been serving as educational organizations in which
students having graduated from Girl Institutes and Evening Art Schools that are vocational and
technical education centers could gain expertise which can help them to be recruited. The first
Olgunlaşma Institute was opened in İstanbul in 1945, but there have been twenty-four
organizations throughout Turkey. In addition to promoting the recognition of the Turkish
Culture at national and international level, these organizations have contributed to the cultural
and economical developments of their environments. Furthermore, they have organized
advertising activities for foreigners visiting Turkey, and add to the development of Turkish
Fashion Style. In this sense, they have designed clothes for the spouses of administrators in the
related period and presented gifts to the foreign visitors, thereby promoting the dignity of
Turkish Culture. Additionally, they have made significant contributions in terms of promoting
the quality of education, by enabling female students to get education according to their skills
and abilities.
Keywords: Olgunlaşma Institute, Vocational Education, Technical Education
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PERCY BYSSHE SHELLEY’NİN BAZI ŞİİRLERİNDE OTORİTEYE KARŞI
MUHALEFET
OPPOSITION TO THE AUTHORITY IN SOME OF PERCY BYSSHE SHELLEY’S POEMS
Dr. Öğr. Üyesi, Turan Özgür GÜNGÖR
Öğr. Gör. Semih OKATAN
Kafkas Üniversitesi

ÖZET
On sekizinci yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan ve etkisini on dokuzuncu yüzyılın ortalarına
kadar hissettiren Romantizm akımı, Neo-klasizme tepki olarak doğmuştur. Romantizmin
oluşumunda etkisi olan olayların başında 1789 yılında meydana gelen Fransız İhtilali gelmektedir.
İhtilal sonrası hem feodal toplumsal yapı, hem de aristokrat sınıf önemli ölçüde güç kaybetmiş ve
buna karşın burjuva sınıfı etkili bir toplumsal sınıf olarak yükselişe geçmiştir. Düşünce yönünden
feodal sistemle çatışma içine giren J. J. Rousseau, Montesquieu gibi felsefeciler de Romantizmin
gelişiminde önemli katkılar sağlamıştır. Percy Bysshe Shelley, kendisi de aristokrat bir aileden
gelmiş olmasına karşın, aristokrasiye ve otoriteye tepki gösteren önemli bir Romantik şairdir.
Oxford’daki eğitiminden yazdığı “The Necessity of Atheism” (Ateizmin Gerekliliği) adlı kitapçık
yüzünden uzaklaştırılmıştır. Ailesinin Oxford’daki otoritelerden özür dilemesi isteğini reddederek
eğitimine geri dönmemiş ve ailesiyle de ilişkisini sona erdirmiştir. Shelley, yazdığı kitapçıklarda
ticareti, monarşiyi, evliliği ve et yemeyi eleştirirken; bunların yerine Cumhuriyetçiliği, nikâhsız
birlikte yaşamayı, ateizmi ve vejetaryenliği övmüştür. Bu çalışmada, Shelley’nin Romantik akıma
katkılarından, otoriteye olan tepkisi ele alınacak ve bu bağlamda şairin ‘To the West Wind’ (Batı
Rüzgârına), ‘Ozymandias’ ve ‘England in 1819’ (1819’da İngiltere) adlı şiirleri analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Romantizm, Shelley, Otorite, Muhalefet, Fransız İhtilali
ABSTRACT
The Romanticism movement, which emerged towards the end of the eighteenth century and made
its impact felt intensely in the nineteenth century, emerged as a reaction against Neo-classicism.
The French Revolution, which occurred in 1789, is one of the most important events affecting the
formation of Romanticism. After the Revolution, both the feudal social structure and the aristocratic
class lost their considerable power, and despite the noble class, the bourgeois class began to rise as
an influential social class. Philosophers such as J. J. Ruosseau and Montesquieu, who reacted
against the feudal system in terms of thought, also contributed to the development of Romanticism.
Percy Bysshe Shelley is an important Romantic poet who reacts against aristocracy and authority,
although he, himself, comes from an aristocratic family. He was dismissed from Oxford because of
his thesis on “The Necessity of Atheism”. He refused his family’s request to apologize from the
authorities in Oxford and did not return to his education and ended his relationship with his family.
While Shelley criticized trade, monarchy, marriage, and eating meat in her booklets, she praised
Republicanism, free love, atheism and vegetarianism. In this study, Shelley’s contributions to the
Romantic Movement, his opposition against authority will be discussed and in this context the
poet’s poems ‘To the West Wind’, ‘Ozymandias’ and ‘England in 1819’ will be analyzed.
Key Words: Romanticism, Shelley, Authority, Opposition, French Revolution
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GERİYATRİK HASTALARDA TİNNİTUS SINIFLANDIRMA DAĞILIMININ
İNCELENMESİ
EVALUATION OF THE RELATION BETWEEN CLASSIFICATION OF DISTRIBUTION
IN PATIENTS WITH GERIATRIC TINNITUS
Uzm Dr. Elif ELİBOL
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ÖZET
Amaç:Tinnitus herhangi bir uyaran olmaksızın, kulaklarda algılanan ses olarak
nitelendirilmektedir. Tinnitus çoğu zaman subjektif olup ancak hasta tarafından
değerlendirilebilmektedir. Hasta kendine özgü tek ton ya da birkaç farklı ton tarif edebilir.
Tinnitus sadece hasta tarafından hissediliyorsa subjektif, muayenelerle ya da gözlemlerle
ikinci bir şahıs tarafından da duyuluyorsa objektif olarak değerlendirilir. Odyolojik testlerde
disfonksiyon yaratıp yaratmamasına göre, santral ve periferik oluşuna göre sınıflandırılabilir.
Biz bu araştırmada tinnitus tanısı ile takip edilen geriyatrik hasta grubunun etiyolojik grup
dağılımını değerlendirmeyi, tinnitus sınıflamasını hastalarda değerlendirmeyi amaçladık.
Metot: Çalışmaya polikliniğimize tinnitus şikayetiyle başvuran 65 yaş üstü 60 hasta
eklenmiştir. Hastalar tinnitus etyolojisine göre objektif veya subjektif olarak birinci alt grupta
ve ayrıca odyolojik disfonksiyonu olan veya olmayan olarak ikinci alt grupta incelenmiştir.
Tinnitus şikayetlerine göre hastalara komple odyolojik test yaptırılmış, test sonuçları her bir
frekansta kayıp olup olmamasına göre değerlendirilmiştir. Alt gruplar arasında yüzdelik ve
istatistiksel olarak herhangi bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 72.80 izlendi (SD: 4.12). Bu hastaların 36’sı kadın 24’ü
erkek izlenmiştir. Hastaların 58’inde (%96.6) subjektif tinnitus, 2’sinde (%3.3) objektif
tinnitus izlenmiştir. Objektif tinnitusu olan hastaların birinde radyoterapiye bağlı patent östaki
tüpü, diğerinde arteriyovenöz malformasyon olduğu izlenmiştir. Subjektif vertigo görülme
durumu objektif vertigoya göre daha fazla izlenmiştir. Hastaların 45’inde (% 75) sensörinöral
tipte bir ya da daha fazla frekansı tutan işitme kaybı izlenmiştir. Hastaların 15’inde (%25)
herhangi bir odyolojik disfonksiyon izlenmemiştir.
Sonuç: Bizim incelediğimiz geriyatrik grup tinnitus hastalarında subjektif tinnitus tanısı
objektif tinnitus tanısına göre daha fazla izlenmiştir. Odyolojik olarak bir ya da birden fazla
frekansta sensörinöral işitme kaybı olan hasta grubu da, odyolojik olarak herhangi bir bulgu
izlenmeyen hasta grubuna göre daha fazla izlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tinnitus, odyolojik tetkik, geriyatrik hasta
ABSTRACT
Objective: Tinnitus is defined as the perceived sound in the ears without any stimulus.
Tinnitus is often subjective but can be evaluated by the patient. The patient may describe her
own unique tone or several different tones. Tinnitus is considered subjective only if it is felt
by the patient, or objectively if it is heard by a second person through examinations or
observations. In audiological tests, it can be classified according to whether it creates
dysfunction, central or peripheral. In this study, we aimed to evaluate the etiologic group
distribution of the geriatric patient group with the diagnosis of tinnitus and to evaluate the
tinnitus classification in patients.
Methods: Sixty patients over 65 years of age who presented with tinnitus to our outpatient
clinic were included in the study. Patients were examined in the first subgroup, objectively or
subjectively according to the etiology of tinnitus, and also in the second subgroup with or
without audiological dysfunction. According to the complaints of tinnitus, complete
audiological tests were performed and the test results were evaluated according to whether or
not there was a loss in each frequency. There was no statistical difference between the groups.
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Results: The mean age of the patients was 72.80 years (SD: 4.12). Of these patients, 36 were
female and 24 were male. Subjective tinnitus was observed in 58 patients (96.6%) and
objective tinnitus was observed in 2 patients (3.3%). One patient with objective tinnitus had
patent eustachian tube due to radiotherapy and the other had arteriovenous malformation.
Subjective vertigo was observed more frequently than objective vertigo. In 45 (75%) of the
patients, one or more hearing loss of the sensorineural type was observed. No audiological
dysfunction was observed in 15 (25%) patients.
Conclusion: The subjective tinnitus diagnosis was more frequent in the geriatric group
tinnitus patients than the objective tinnitus diagnosis. The audiological group of patients with
sensorineural hearing loss at one or more frequencies was also observed more than the group
of patients whose audiological findings were not observed.
Keywords: Tinnitus, audiometry, geriatric patient.
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YAŞLILIK DÖNEMİ İNTİHARLARINDA SOSYAL SORUNLARIN ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF THE EFFECTS OF SOCIAL PROBLEMS IN SUICIDE OF THE
ELDERLY PERIOD
Dr. Öğr. Üyesi, Ergün HASGÜL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

ÖZET
Her insan doğumla başlayan ve ölümle sonlanan bir süreçten geçmektedir. Bu süreç yaşlanma
olarak adlandırılır. Yaşlanma hem biyolojik hem de kronolojik bir olgudur. Kronolojik olarak
yaşlanma insan her geçen zaman yaş almasını, biyolojik yaşlanma ise döllenme ile başlayan ve
yaşam boyu devam eden bir süreçtir. İnsanı gelişimsel olarak inceleyen bilimler bu süreci dönemler
olarak ele almaktadır. Yaşlanma süreci ile bireylerde fiziksel ve ruhsal yönden bazı işlevlerde,
sosyal ilişkilerde azalma ve kayıplar ortaya çıkar. Yaşlılık bu süreç içinde ölümden önceki son
dönem olarak kabul edilir. Genel görüşte yaşlılık dönemi bir gerileme ya da bir yavaşlama dönemi
olarak görülür. Bu görüş toplum içinde yaşlılara karşı bir önyargıyı geliştirmekte, yaşlılar hasta,
zayıf ve bağımlı olarak görülmekte, ötekileştirilerek toplumda sosyal olarak dışlanmaktadır.
Yaşlılara yönelik bu ayrımcı ve olumsuz yaklaşımlar, yaşlıları yalnızlaştırmakta, psiko-sosyal
sorunlarını artırmakta ve hatta intihara sürüklemektedir. Yaşlılık ve intihar 20. Yüzyılda toplumsal
bir olgu olarak kabul görülmeye başlanmıştır. Bilimsel çalışmalar, yaşlılık dönemini incelemeye ve
intihar davranışının nedenini araştırmak amacıyla yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de 2018 yılında
kaba intihar hızı 3,88’dir (Yüz binde). İstatistikler her geçen yıl intihar eden yaşlı sayısının arttığını
göstermektedir. En fazla yaşlı intiharlarının 75 yaş ve üstündeki yaşlarda olduğu görülmektedir.
Aile içi geçimsizlik, hastalık, ticari başarısızlık, hissi ilişki ve istediği ile evlenememe, geçim
zorluğu gibi nedenler intihara sebep olmaktadır. Yaşlılık dönemi sosyal sorunları, aktif ve sağlıklı
yaşlanma, yaşam kalitesinin ve sosyal refahın artırılması, yaşlılarla ilgili düzenlemelerin ve
politikaların geliştirilmesi, haklarının savunulması sosyal hizmetin konularından bazılarıdır. Bu
çalışma; yaşlılık döneminde ortaya çıkan intiharın ve sosyal nedenlerinin incelenmesi, Dünya’daki
durumunun değerlendirilmesi ve öneriler sunulması amacıyla hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dünya, İntihar, Sosyal Sorunlar, Yaşlılık
ABSTRACT
Every person goes through a process that starts with birth and ends with death. This process is
called aging. Aging is both a biological and chronological phenomenon. Chronologically, aging is a
process that begins with aging each time, and biological aging starts with fertilization and continues
throughout life. The sciences that examine human developmentally, address this process as periods.
With the aging process, a decrease in physical relations and social functions and social relations
occurs in individuals. Old age is considered as the last period before death in this process. In
general view, the old age period is seen as a decline or a slowdown period. This view develops a
prejudice against the elderly in the society, the elderly are seen as sick, weak and addicted, they are
marginalized and socially excluded. These discriminatory and negative approaches towards the
elderly isolate the elderly, increase their psycho-social problems and even lead to suicide. Aging
and suicide started to be accepted as a social phenomenon in the 20th century. Scientific studies
started to be carried out to examine the aging period and to investigate the cause of suicidal
behavior. Crude suicide rate was 3.88 (Per One hundred thousand) in Turkey in 2018. Statistics
show that the number of elderly people committing suicide increases every year. It is seen that most
suicides of the elderly are at the age of 75 and over. Causes such as family incompatibility, illness,
commercial failure, emotional relationship and inability to marry with what he wants, and difficulty
in making a living cause suicide. Social problems of the old age, active and healthy aging,
increasing the quality of life and social welfare, developing regulations and policies about the
elderly, advocating their rights are some of the topics of social work. This study has been prepared
in order to examine suicide and social causes occurring in old age, to evaluate its situation in the
world and to present suggestions.
Keywords: Elderly, Social Problems, Suicide, World
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MÜASİR TÜRK ƏDƏBİ DİLİNDƏ VURĞU
УДАРЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ТУРЕЦКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
STRESS IN MODERN TURKISH LITERARY LANGUAGE
Dr. Gülnarə İMANOVA
BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsi
РЕЗЮМЕ
Настоящая работа посвящается разработке ранее мало изученной проблемы ударения в
современном турецком литературном языке и рассмотрению вопросов, связанных с
турецким ударением, а именно: основные свойства турецкого ударения, связь ударения
и фонетической структуры слова, участие ударения в ритмической организации речи,
проблема побочного ударения, основные тенденции развития турецкой
акцентологической системы и некоторые другие. Рассматривая особенности
расстановки ударения в турецком языке, мы вместе с тем можеи проследить ряд
вопросов, связанных с этой проблемой. Во-первых, это касается фонетики, так как
изучается фонетический
состав
слова
в
совокупности
с
акцентной
и слоговой структурой. Во-вторых, эта проблема касается фонологии, так как ударение
служит средством, вскрывающим фонематический состав слова; оно также обладает
способностью различать слова и формы слова. В-третьих, ударение неразрывно связано
с морфологией, так кактурецкое ударение, как известно, является подвижным и может
передвигаться с одной морфемы на другую в процессе слово- или формоизменения.
Ключевые слова: турецкий язык, фонетика, ударение, словесное ударение, логическое
ударение
SUMMARY
This paper deals with the development of previously little studied problems of stress in modern
Turkish literary language and the consideration of issues related to Turkish stress, namely: the
basic properties of Turkish stress, the connection of stress and the phonetic structure of the
word, the participation of stress in the rhythmic organization of speech, the problem of side
stress, basic development trends of the Turkish accentological system and some others.
Considering the peculiarities of the placement of stress in Turkish, we can also trace a number
of issues related to this problem. First, it concerns phonetics, since the phonetic composition of
the word is studied in conjunction with the accent and syllable structure. Secondly, this problem
concerns phonology, since stress is a means of revealing the phonemic composition of a word;
it also has the ability to distinguish between words and forms of words. Thirdly, the stress is
inseparably linked with morphology, so the Turkish stress, as is well known, is mobile and can
move from one morpheme to another in the process of word or form change.
Keywords: Turkish, phonetics, stress, word stress, logical stress
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SİKKENİN İCADINDAN ÖNCEKİ TİCARETE GENEL BİR BAKIŞ
AN OVERVİEW OF TRADE BEFORE THE INVENTION OF THE COIN
Arş. Gör. Yaşar ARLI
Akdeniz Üniversitesi
ÖZET
Klasik Arkeoloji eğitiminin ağırlıklı olarak okutulduğu bölümlerde öğrenciler tarafından daha
çok MÖ VII. yüzyılın ortalarından itibaren Lidyalıların parayı yani sikkeyi basmasıyla
ilişkilendirdikleri ticaretin aslında Tarih Öncesi Çağlar’dan itibaren var olduğunu vurgulamak
gayesiyle ele aldığım bu yazıda Neolitik Çağ’dan, Hitit Krallığı’na kadarki süreçte ticaret,
ticaretin önemi, ticari mallar ve dağılımı hakkında bilgi vermekteyim. Ticaret, en basit
ifadeyle bir malın değiş tokuşu ya da alım-satım faaliyetidir. Avcılık ve toplayıcılıktan,
yerleşik hayata geçen insanoğlunun ihtiyaç fazlası ürettiği malı, ihtiyacı olan diğer bir malla
takas etmesiyle başlayan bu süreç insanların karşılaştıkları toplumsal sorunları çözmek için
bir arada yaşama ihtiyacından dolayı kurulan kentlerde de devam etmiştir. Kentler arasında
başlayan ticaret bizim Neolitik Çağ’da tanık olduğumuz değiş tokuştan ziyade daha çok alımsatım faaliyetidir. Kentler arası ya da devletler arası ticaretin gelişmesi sonucunda ortaya
çıkan marjinal değer ve marjinal değere sahip objeleri elde tutma ya da sahip olma arzusu bazı
devletlerin tarih sahnesinde güçlü olmalarına neden olurken, bazılarının da yok oluşuna sebep
olmuştur. Pek çok zenginliği bünyesinde barındıran Mezopotamya da bu süreçte oldukça
etkin rol oynamış olup, birçok devlete ev sahipliği yapmıştır.
Anahtar Kelimeler: Değiş-tokuş, Alım-satım, Ticaret.
ABSTRACT
In this paper, I aim to emphasize that trade, which has been mostly associated with the
striking of coins by the Lydians since the middle of the seventh century B.C. by students of
Classical Archaeology, has existed since Prehistoric Ages. I also aim to underscore the
importance of trade, trade goods and their distribution from the Neolithic Epoch to the times
of the Hittite Empire. In simple terms, trade is the bartering of goods or buying and selling.
This process started with the bartering of surplus property produced by mankind who had
adopted a sedentary life following the period of hunting and gathering, and continued with
establishing cities in order to live and solve problems together. Trade among cities was much
like buying and selling rather than bartering during the Neolithic Epoch. With the
development of trade among cities or states, the existence of marginal values and the desire to
own objects with marginal values contributed to the strength of many states in history while
this desire also caused many other states to vanish from history. Mesopotamia, which was a
wealthy area at the time, also played an influential role and was home to numerous states
during this period.
Key Words: Exchange, Buying and Selling, Trade
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K0,945Cs0,055NO3 MONOKRİSTALINDA QURULUŞ FAZA ÇEVRİLMƏLƏRİ
STRUCTURAL PHASE TRANSFORMATIONS IN THE MONOCRYSTAL
K0,945Cs0,055NO3
Dr. Öğr. Üyesi Razim BAYRAMLI
Bakı Mühəndislik Universiteti

Prof. Dr. Vaqif NƏSİROV
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Dr. Öğr. Üyesi, Emin NƏSİROV
H.Əliyev Adına Ali Hərbi Məktəbi

Natella NAMAZOVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fizika İnstitutu

ÖZET
İzotermik kristallaşma üsulu ilə KNO3 və CsNO3-ün suda məhlulundan K0,945Cs0,055NO3
monokristalları yetişdirilmiş, rentgenoqrafik və optik mikroskopiya üsulları ilə həmin
nümunələrdə quruluş faza çevrilmələri tədqiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, alınan kristal
otaq temperaturunda rombik qəfəsə (II – modifikasiya) malik olub, T455K temperaturlu həmin
qəfəs heksaqonal qəfəsə (III – modifikasiya) çevrilir. Morfoloji tədqiqatlar götərmişdir ki,
K0,945Cs0,055NO3 monokristalında rombik (II)  heksaqonal (III) çevrilməsi II – modifikasiya
daxilində III - modifikasiya kristalı rüşeyiminin yaranması və böyüməsi ilə gedir. III –
modifikasiya kristalının kristal mərkəzi əvvəlcə 100 kristalloqrafik istiqamətində böyüyür, bu
istiqamətdə böyümə başa çatdıqdan sonra 001 istiqamətində davam edir.
Kinetik tədqiqatlardan alınan nəticələr MATLAB proqramı əsasında işlənərək müəyyən edilmişdir
K0,945Cs0,055NO3 kristalında II  III çevrilmə sürətinin temperatur asılılığı
sm
  (0.4044T  0.7481T 2  0.003343T 3 )  10 2
emprik düsturu ilə ifadə oluna bilər.
san
Burada T= Tçev-T0 olub, Tçev-çevrilmə temperaturu, T0- isə qarşılıqlı çevrilən modifikasiya
kristalları arasında tarazlıq temperaturudur. Sürət ölçmələrinin nəticələri əsasında II  III
polimorf çevrilmənin aktivləşmə enerjisi hesablanmışdır.
Anahtar Kelimeler: Kristal, Monokristal, Polimorf Çevrilmə, Modifikasiya, Kinetika,
Aktivləşmə Enerjisi
ABSTRACT
The monocrystals K0,945Cs0,055NO3 have been prepared from the solution KNO3 and CsNO3
through the isotermic crystallization method, the structural phase transformations in these patterns
have been researched through the roentgenographic and optic microscopy methods. It has been
determined that, the crystal achieved has a rhombic cage (II - modification) in the room
temperature, that cage with T455K temperature is turned into hexagonal cage (III - modification).
The morphological researches have stated that, the conversion of rhombic (II)  hexagonal (III)
in monocrystals K0,945Cs0,055NO3 occurs with the formation and growth of III- modification crystal
bond within II modification. The crystal center of III modification crystal grows up beforehand in
100 crystallographic direction, and continues in this 001 direction after the growing up in this
direction.
The results gained in the kinetic researches have been determined being used on the basis of
MATLAB program. The temperature dependence of II  III conversion speed in the crystal
K0,945Cs0,055NO3 may be expressed with the empiric formula
cm
  (0.4044T  0.7481T 2  0.003343T 3 )  10  2
T=Tcon-T0,
Tcon-temperature
sec
conversion, and T0 - balance temperature among the modification crystals conversed mutually.
The activation energy of II  III polymorph transformation has been calculated on the basis of
the speed measures.
Keywords: Crystal, Single Crystals, Polimorphic Transition, Modification, Kinetics, Activation
Energy
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MASA ÜSTÜ KOHERENT FEMTOSANİYE X IŞINI LAZER KAYNAĞI
KULLANILARAK DİFRAKTİF GÖRÜNTÜLEME
DIFFRACTIVE IMAGING USING A TABLE-TOP COHERENT FEMTOSECOND SOFT
X RAY LASER SOURCE
Dr. Muhammed SAYRAC
Cankiri Karatekin University
ÖZET
Koherent x ışını difraktif görüntüleme (CDI) tekniği, yapıların nano ölçek çözünürlüğünde
görüntüsünü elde etmek için güçlü bir yöntem olmuştur. X ışını görüntüleme tekniği oldukça
parlak ışık kaynağı üreten ve hızlandırıcı temelli olan serbest elektron lazerinden (FEL) elde
edilen koherent atımlarla sınırlandırılmıştır. Ultra kısa lazer teknolojisindeki gelişmeler
sayesinde, masa üstü femtosaniye lazerle çalışan x ışını kaynakları serbest elektron lazerleri
için oldukça ekonomik bir alternatif x ışını kaynağı sunar. Lazerle çalışan x ışını kaynağı
parlak, koherent bir ışık kaynağı üretir ve bu kaynağa kısa dalga boyu bölgesinde optik
darbeler üreten yüksek harmonik üretimi (HHG) denir.
Numune yüksek harmonik üretimi kaynağıyla etkileşime girdiği zaman, nesnenin kırınım
modeli oluşturulur. Daha sonra, numune görüntüsünden numunenin yapısını elde etmek için
bir algoritma kullanılarak yeniden oluşturulabilir. Bu yönteme tutarlı difraktif görüntüleme
(CDI) tekniği denir. Yüksek harmonik üretimi kaynağının tutarlı difraktif görüntüleme tekniği
için deneysel uygulaması, nano-mikron nesnelerinin ve biyolojik numunelerin kompakt ve
maliyeti düşük bir femtosaniye lazer sistemi kullanılarak masa üstü bir kaynakla
görüntülenmesi için umut vericidir.
Bu çalışmada, üç farklı örnek, yani 50 mikron kalınlığında bir tel, 100 mikron kalınlığında bir
tel ve metal bir plaka harmonik kaynağının ilerleme yoluna yerleştirilmiştir. Her bir harmonik
sinyalinin numunelerle etkileşimi sonucu, farklı harmonik sinyalleri için nesnenin bir difraktif
desenini üretir. 61nm'den 38nm'ye kadar kısa dalga boyuna karşılık gelen yüksek harmonik
üretiminden gelen her bir harmonik sinyalleri, yük bağlaşımlı aygıt (CCD) kamera tarafından
kayıt edilir. Harmonik mertebelerin görüntüsü, MATLAB yazılımı kullanılarak farklı dalga
boyuna sahip olan her bir harmonik mertebe için numunenin görüntüsünü elde etmek için
daha detaylı bir şekilde analiz işlemi gerçekleştirilir.
Anahtar Kelimeler: X Işını Mikroskobu, Femtosaniyeli Lazer, Yüksek Harmonik Üretimi,
Aşırı Ultraviyole, Attosaniye Bilimi
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ABSTRACT
Coherent x ray diffraction imaging (CDI) technique has been a powerful method for capturing
a structures on the nanoscale. The x ray imaging technique has been limited to coherent pulses
from a free electron laser (FEL), which is an accelerator based and highly brilliant light
source. The improvements in ultrashort laser technology makes possible that tabletop
femtosecond laser driven x ray sources offer a relatively inexpensive alternative for free
electron lasers. The laser driven x ray source produces a bright, coherent light source, and this
source is called high harmonic generation (HHG), which produces optical pulses in the short
wavelength region.
When the sample is exposed to HHG source, a diffraction pattern of the object is created.
Then, the object image can be reconstructed by performing an algorithm to retrieve the
structure of the sample. This method is called coherent diffractive imaging (CDI) technique.
The CDI experimental application of HHG source is promising for imaging of nano-micron
objects and biological samples with a table-top source by using a compact and inexpensive
femtosecond laser system.
In this paper, a three different samples, namely a 50 micron wire, a 100 micron wire and a
metal plate are placed on the path of the propagating harmonic source. The interacting each
harmonic order with the samples produces a pattern of the object for different harmonic
orders. The each harmonic order corresponding to short wavelength from 61nm to 38nm are
captured by a charge coupled device (CCD) camera. The image of the harmonic orders are
further processed to retrieve the image of the obstacle for different wavelength source using
MATLAB software.
Keywords: X Ray Microscopy, Femtosecond Laser, High Harmonic Generation, Extreme
Ultraviolet, Attosecond Science
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ScGa3 BİLEŞİĞİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İLK PRENSİPLER METODU
İLE İNCELENMESİ
FIRST-PRINCIPLES STUDY OF PHYSICAL PROPERTIES OF ScGa3 COMPOUND
Arş Gör. Dr. H. Yasin UZUNOK
Sakarya Üniversitesi
ÖZET
Basit kübik yapıda kristalleşen ScGa3 bileşiğinin yapısal, elektronik, titreşim ve elektron-fonon
etkileşimi özellikleri Yoğunluk Fonksiyonel Teorisinin genelleştirilmiş gradyen yaklaşımı
kullanılarak hem spin-orbit etkileşimi ile hem de spin-orbit etkileşimi göz ardı edilerek
incelenmiştir. Hesaplanan yapısal özellikler daha önceki deneysel veriler ile uyum içerisinde
olup bileşiğin iyonik, kovalent ve metalik bağ yapılarının her üçünü de barındırdığını
göstermiştir. Elektronik yapı incelemesi sonucunda dağınım gösteren iki adet elektronik bandın
Fermi seviyesini kestiği görülmüş olup bu durum malzemenin metalik karakterini göz önüne
sermiştir. Bu bantlardan düşük enerji seviyesine sahip olan karmaşık bir Fermi yüzeyi
yuvalanmasına neden olup fonon spektrumunda muhtemel bir fonon anomalisinin
görülebileceğine işarettir. Elektronik durum yoğunluğuna bakıldığında galyum atomunun p
kabuğunun Fermi seviyesinde baskın olduğu görülmektedir. Süperiletkenliğin BCS teorisine
Cooper çiftleri Fermi seviyesi civarındaki elektronlardan oluştuğu için incelenen malzemede
süperiletkenliğin Ga atomunun p kabuğundan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Fermi
𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚
seviyesinde durum yoğunluğu değeri 1.82 𝑒𝑉 kadardır.
Titreşim özellikleri incelenirken Doğrusal Tepki metodu kullanılmıştır. Örgü dinamiği
sonuçları sonucunda negatif fonon frekansı bulunmadığından malzeme, dinamik olarak
kararlıdır denilebilir. Fonon dağılım spektrumunda akustik fonon modlarında küçük anomaliler
göze çarpmaktadır. Hesaplanan elektron-fonon etkileşim parametresi değeri 0.57 olup zayıforta sınırında yer alan bir değerdir. Çok yüksek olmayan elektron-fonon etkileşim değeri
nedeniyle yüksek bir süperiletkenliğe geçiş sıcaklığı beklenmemektedir. Nitekim Eliashberg
spektral fonksiyonu ve Allen-Dynes modifiyeli McMillan denklemine uygun bir 0.13 değerinde
Coulomb itme sabiti eklenip bu veriler yardımıyla yapılan hesaplamalarda, spin-orbit etkisi göz
önüne alınarak hesaplanan süperiletkenliğe geçiş sıcaklığı 2.29 K olarak bulunmuştur. Bu değer
𝑚𝐽
deneysel değer olan 2.1 K ile uyum içerisindedir. Elektronik özgül ısı değeri ise 7,27 𝑚𝑜𝑙.𝐾2
𝑚𝐽

olarak hesaplanmış olup bu değer daha önce bulunan değer olan 7,03 𝑚𝑜𝑙.𝐾2 ile uyum
içerisindedir. Bu değer bileşiğin zayıf bir elektron korelasyonu gösterdiğinin bir kanıtıdır.
Anahtar Kelimeler: Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi, fononlar, elektron-fonon etkileşimi,
süperiletkenlik, elektronik yapı, spin-orbit etkileşimi
ABSTRACT
The structural, electronic, vibrational and electron-phonon interaction properties of ScGa3
compound that crystallised in simple cubic structure were examined by using the generalized
gradient approach of the Density Functional Theory with and without spin-orbit interaction.
The calculated structural properties are in agreement with the previous experimental data and
showed that the compound contains all three kinds of bonding such as ionic, covalent and
metallic. As a result of the electronic structure examination, two electronic bands showing
dispersion cross the Fermi level, which reveals the metallic character of the material. A complex
Fermi surface with low energy level from these bands causes nesting and indicates that a
possible phonon anomaly can be seen in the phonon spectrum. When the electronic density of
states is examined, it is seen that the p shell of the gallium atom is dominant at the Fermi level.
Since the BCS theory of superconductivity indicates that the Cooper pairs are composed of
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electrons around the Fermi level, we can say that the superconductivity originates from the p
𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑠
shells of the gallium atoms. The density of states value at the Fermi level is up to 1.82 𝑒𝑉
Linear Response method was used while examining vibration properties. It can be said that the
material is dynamically stable since there are no negative phonon frequencies as a result of
lattice dynamic results. In the phonon dispersion spectrum, small anomalies are noticeable in
acoustic phonon modes. The calculated electron-phonon interaction parameter value is 0.57
which could be considered as a value between the weak-medium boundary. Because of this
electron-phonon interaction value, a high superconductivity transition temperature is not
expected. As a matter of fact, with addition of reasonable Coulomb repulsion constant value of
0.13 to Eliashberg spectral function and Allen-Dynes modified McMillan equation, the
transition to superconductivity temperature was calculated as 2.29 K considering the spin-orbit
interaction effect. This value is in agreement with previous experimental value of 2.1K. The
𝑚𝐽
electronic specific heat value is calculated as 7,27 𝑚𝑜𝑙.𝐾2 which is in agreement with the
𝑚𝐽

previously found value of 7,03 𝑚𝑜𝑙.𝐾2. This value is proved that the compound shows a weak
electron correlation.
Keywords: Density Functional Theory, Phonons, Electron-Phonon İnteraction,
Superconductivity, Electronik Structure, Spin-Orbit İnteraction
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ELASTOMER ESASLI ÜÇLÜ KOMPOZİTLERİN SENTEZİ,
KARAKTERİZASYONU VE GAZ SENSÖRÜ ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND GAS SENSOR
PROPERTIES OF ELASTOMER BASED TERNARY COMPOSITES
Prof. Dr. Bekir SARI
Gazi Üniversitesi
Ayşenur ASLAN
Serpil EŞSİZ
ÖZET
Bu çalışmada; önce kimyasal polimerleşme yöntemiyle, yükseltgen olarak demir(III) klorür
(FeCl3) ve çözücü olarak susuz kloroform (CHCl3) kullanılarak polipirol (PPy) sentezlendi.
Daha sonra, üç farklı kütlede PPy içeren polistiren/poli(cis-1,4-izopren)/polipirol (PS/PI/PPy)
özgün üçlü kompoziti toz halinde sentezlendi. Deneylerde nmonomer/nyükseltgen mol oranı 1/3
olarak alındı ve PPy %96 verimle sentezlendi. PPy ve kompozitlerin iletkenlikleri dört nokta
tekniği ile oda sıcaklığında ve 10-50℃ sıcaklık aralığında ölçüldü. Oda sıcaklığında PPy’ün
iletkenliği 1,4x10-2 S cm-1 ve üçlü kompozitler arasında en yüksek iletkenlik de
PS(%31)/PI(%31)/PPy(%38) kompozitinde 4,3x10-5 S cm-1 olarak bulundu. Sıcaklık arttıkça
üçlü kompozitlerin de iletkenliklerinin arttığı gözlendi. FT-IR analizleri ile PPy ve üçlü
kompozitlerin oluşumu desteklendi. Gouy ölçümlerinden elde edilen sonuçlar tüm
polimerlerin iletkenlik mekanizmalarının polaron yapıda olduğunu gösterdi. PPy’ün ve
kütlece üç farklı yüzdede sentezlenen kompozitin hidroklorik asit, aseton, etanol, asetonitril,
etil asetat, amonyak, karbon tetraklorür, 2-propanol, heksan ve diklorometan olmak üzere 10
farklı kimyasal madde buharına karşı gaz sensör özellikleri incelendi. Elde edilen sonuçların
iletkenlik-süre ve bağıl iletkenlik-süre grafikleri çizildi. En iyi gaz sensör özelliği; hem etkicevap süresinin kısa olması hem de iletkenlik değişimlerinin fazla olması sebebiyle HCl
buharında elde edildi. Deneyler süresince sıvı kimyasal madde buharları doğal difüzyon ile
polimere nüfuz ettiğinden, hem çözücülerin her biri için difüzyon katsayıları hesaplandı hem
de bu çözücülerin zamana bağlı kütle akısı denklikleri oluşturulup, ölçüm süresi boyunca
sistemdeki çözücü derişimleri hesaplandı. Kütle aktarımında önemli kriterler olan
gözeneklilik ve bükümlülük faktörü PPy ve kompozitler için incelendi. Difüzyon aktarımı
olayı için en önemli kriterlerden biri olan gözeneklilik faktörü SEM ile incelendi. SEM
analizleri sonucunda en gözenekli kompozitin en iyi gaz sensör özelliği gösterdiği tespit
edildi. Buradan gözeneklilik arttıkça kütle aktarımının arttığı sonucuna ulaşıldı. Ayrıca
çalışmanın devamında bulguların XRD analizi ile desteklenmesi hedeflenmektedir.
Bu çalışmadaki maddi desteğinden dolayı TÜBİTAK’a teşekkür ederiz. TÜBİTAK 1002
Projesi, Proje No: 119Z027.
Anahtar Kelimeler: Üçlü Kompozit, Polistiren, Poli(Cis-1,4-İzopren), Polipirol, Gaz
Sensörü.
ABSTRACT
In this study; firstly polypyrrole (PPy) was synthesized by a chemical polymerization method
using iron (III) chloride (FeCl3) as an oxidant and anhydrous chloroform (CHCl3) as a solvent.
Then; polystyrene/poly (cis-1,4-isoprene)/polypyrrole (PS/PI/PPy) novel ternary composites
synthesized in powder form that include three different percentages of PPy. In the
experiments, the mole ratio of nmonomer / noxidant was taken as 1/3 and the polymerization yield
of PPy was 96%. The conductivity of PPy and ternary composites were measured by the fourpoint technique at room temperature and 10-50 ℃ temperature range. The conductivity of PPy
was found as 1.4x10-2 S cm-1 and among the ternary composites, the highest conductivity was
found to be 4.3x10-5 S cm-1 in PS(31%)/PI(31%)/PPy(38%) at room temperature. The
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conductivity of PPy and ternary composites increased with increasing temperature. The
formation of PPy and ternary composites was supported by FT-IR analysis. The results
obtained from Gouy measurements showed that the conductivity mechanisms of all polymers
were polaron. The gas sensor properties of the PPy and ternary composites synthesized in
three different percentages by mass against 10 different chemical vapor as, hydrochloric acid,
acetone, ethanol, acetonitrile, ethyl acetate, ammonia, carbon tetrachloride, 2-propanol,
hexane, dichloromethane, were investigated. Conductivity-time and relative conductivity-time
graphs of the obtained results were plotted. The best gas sensor property in terms of effectresponse time was obtained in HCl vapor. Since the liquid chemical vapors permeated the
polymer by natural diffusion during the experiments, both of the diffusion coefficients were
calculated for each of the solvents, and the time-dependent mass flux equivalents of these
solvents were formed, and the solvent concentrations in the system were calculated during the
measurement period. The porosity and bending factor which are important criteria for mass
transfer were examined for PPy and composites. The porosity factor, one of the most
important criteria for this diffusion transfer event, was examined by SEM. SEM images
showed that the most porous composite had the best gas sensor properties. It was concluded
that; mass transfer increased with increasing porosity. Furthermore, it is aimed to support the
findings with XRD analysis.
We would like to thank TUBITAK for its financial support in this study. TUBITAK 1002
Project, Project No: 119Z027.
Keywords: Ternary Composite, Polystyrene, Poly (Cis-1,4-İsoprene), Polypyrrole, Gas
Sensor.
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DİETİLENTRİAMİN ESASLI PROTİK İYONİK SIVILAR: SENTEZ,
KARAKTERİZASYON VE ANTİPROLİFERATİF ÇALIŞMALAR
DIETHYLENETRIAMINE BASED PROTIC IONIC LIQUIDS: SYNTHESIS,
CHARACTERIZATION AND ANTIPROLIFERATIVE STUDIES
Dr. Hüseyin AKBAŞ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Hüseyin AKBAŞ
Tokat Gaziosmanpaşa University
ÖZET
İyonik sıvılar (İS'ler) 100 °C'nin altındaki sıcaklıklarda sıvı kalabilen tuzlar olarak tanımlanır.
İS'lerin aprotik (AİS'ler) ve protik (PİS'ler) iyonik sıvılar olmak üzere iki alt sınıfı vardır. Çok
düşük buhar basıncı, yanıcı olmayan, yüksek kimyasal ve termal kararlılık, yüksek iyonik
iletkenlik ve geniş elektrokimyasal pencere içerebilen benzersiz özellikleri nedeniyle, İS'ler
çeşitli uygulamalar için kullanılmıştır.
Kanser, yaygın sağlık problemlerinden biridir ve Dünya genelinde kanser nedenli ölüm oranı
oldukça yüksektir. Kolorektal kanser de günümüzde insanlardaki kanser ölümlerinin başında
yer almaktadır. Kanser tedavisinde klasik kemoterapötiklerin kullanılmasının yanı sıra, tedavi
etkinliğinin arttırılması için yeni ilaç hedefleri araştırılmakta ve yeni moleküller
tanımlanmaya çalışılmaktadır. Kullanılan ajanların kanser hücreleri üzerindeki etkisinin
belirlenmesinde ve kanser tedavisi için aday molekül olarak kullanılmasında hücre hatlarında
in vitro olarak yapılan araştırmalar büyük öneme sahiptir.
Bu çalışmada, dietilentriamin bazlı PİS'ler, eşit miktarda bir asit ile bir baz arasında proton
transferi ile sentezlendi. Asetat ve 2-hidroksibenzoat anyonları içeren iki PİS hazırlandı ve
yapıları FT-IR spektroskopisi, 1H, 13C-NMR ve elemental analiz (CHN) teknikleri
kullanılarak doğrulandı. Bunlara ek olarak, sentezlenen maddelerin in vitro koşullarda kolon
kanseri (HT-29) hücre hattı üzerindeki antiproliferatif özellikleri MTT analiziyle
belirlenmiştir. Bu analiz, 8 farklı konsantrasyonda (1.56-200µg/ml) 3 tekrar olarak çalışılıp
söz konusu maddeler ile 48 saat süresince muamele edilmiştir. Sonuçlar, sentezlenen
bileşiklerin HT-29 kanser hücrelerine karşı anti-proliferatif aktivitelerinin dikkate değer
olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Protik İyonik Sıvı, Sentez, Spektroskopi, Antiproliferatif Etki
ABSTRACT
Ionic liquids (ILs) are defined as salts that can remain liquid at temperatures below 100 °C.
ILs have two subclasses, aprotic (AILs) and protic (PILs) ionic liquids. Because of their
unique properties, which can include very low vapor pressure and non-flammable, high
chemically and thermallystability, high ionic conductivity and wide electrochemical window,
ILs have been used for various applications.
Cancer is one of the common health problems and the death rate caused by cancer worldwide
is quite high. Colorectal cancer is one of the leading cancer deaths in humans today. In
addition to using classical chemotherapeutics in cancer treatment, new drug targets are being
investigated and new molecules are tried to be defined in order to increase the effectiveness of
the treatment. In vitro research in cell lines is of great importance in determining the effect of
the agents used on cancer cells and using them as candidate molecules for cancer treatment.
In this study, the diethylenetriamine-based PILs were synthesized by proton transfer between
an equimolar amount of a acid and a base. Two PILs containing acetate and 2hydroxybenzoate anions were prepared and their structures were confirmed using FT-IR
spectroscopy, 1H, 13C-NMR and elemental analysis (CHN) techniques was carried out.
Additionally, the antiproliferative properties of the synthesized substances on colon cancer
(HT-29) cell line in vitro were determined by MTT analysis. This analysis was repeated 3
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times in 8 different concentrations (1.56-200 µg/ml) and treated with the substances for 48
hours. The results showed that the antiproliferative activities of the synthesized compounds
against HT-29 cancer cells are remarkable.
Keywords: Protic İonic Liquids, Synthesis, Spectroscopy, Antiproliferative Effect
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GENELLEŞTİRİLMİŞ VANISHING LOKAL MORREY UZAYLARINDA LUSINAREA İNTEGRALİNİN SINIRLILIĞI
THE BOUNDEDNESS OF LUSIN-AREA INTEGRAL ON GENERALIZED VANISHING
LOCAL MORREY SPACES
Doç. Dr. Ferit GÜRBÜZ
Hakkari Üniversitesi

ÖZET
𝑆 𝑛−1 = {𝑥 ∈ ℝ𝑛 : |𝑥| = 1}, ℝ𝑛 (𝑛 ≥ 2) de 𝑑σ normalleştirilmiş Lebesgue ölçüsü ile
donatılmış birim küresini göstersin.
𝛺 ∈ 𝐿𝑠 (𝑆 𝑛−1 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞ olsun. 𝛺,
sıfırıncı dereceden homojenlik koşulunu, yani,
𝛺(𝜆𝑥) = 𝛺(𝑥) for any 𝜆 > 0, 𝑥 ∈ ℝ𝑛 \{0}
ve 𝑆 𝑛−1 birim küre üzerindeki integralin sıfıra gitme özelliğini (vanishing moment koşulu),
yani,
𝑥
∫𝑆𝑛−1 𝛺(𝑥 ′ )𝑑𝜎(𝑥 ′ ) = 0, burada herhangi bir 𝑥 ≠ 0 için 𝑥 ′ = |𝑥| dir, sağlayan ℝ𝑛 \{0}
üzerinde tanımlı bir fonksiyondur.
𝑛+1
Γ(𝑥) = {(𝑦, 𝑡) ∈ ℝ𝑛+1
= ℝ𝑛 × (0, ∞) olmak üzere, Lusin-area
+ : |𝑥 − 𝑦| < 𝑡} and ℝ+
integrali
1

𝜇𝛺,𝑆 (𝑓)(𝑥) = (∫

2 𝑑𝑦𝑑𝑡 2
𝛺(𝑦−𝑧)
∫𝛤(𝑥) | 𝑡 ∫|𝑦−𝑧|<𝑡 |𝑦−𝑧|𝑛−1 𝑓(𝑧)𝑑𝑧| 𝑡 𝑛+1 )
1

biçiminde tanımlanır.
[1] den esinlenerek, bu çalışmada genelleştirilmiş vanishing lokal Morrey uzaylarında Lusinarea integralinin sınırlılığını ele alacağız.
Anahtar Kelimeler: Lusin-area integrali; Morrey uzayları; genelleştirilmiş vanishing lokal
Morrey uzayları.
Kaynakça
[1] F. Gürbüz, The boundedness of Lusin-Area integral on generalized local Morrey spaces,
Ankara International Congress on Scientific Researches, Ankara, 45-49. ISBN: 978-6057811-18-9.
ONAY: “Bu çalışma Hakkari Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
Tarafından Desteklenmiştir. Proje Numarası: FM20BAP1”
ABSTRACT
Suppose that 𝑆 𝑛−1 = {𝑥 ∈ ℝ𝑛 : |𝑥| = 1} is the unit sphere in ℝ𝑛 (𝑛 ≥ 2) equipped with the
normalized Lebesgue measure 𝑑σ.
Let 𝛺 ∈ 𝐿𝑠 (𝑆 𝑛−1 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞. 𝛺 is the function defined on ℝ𝑛 \{0} satisfying the
homogeneous of degree zero condition, that is,
𝛺(𝜆𝑥) = 𝛺(𝑥) for any 𝜆 > 0, 𝑥 ∈ ℝ𝑛 \{0}
and the integral zero property (=the vanishing moment condition) over the unit sphere 𝑆 𝑛−1 ,
that is,
∫𝑆𝑛−1 𝛺(𝑥 ′ )𝑑𝜎(𝑥 ′ ) = 0,
𝑥
where 𝑥 ′ = |𝑥| for any 𝑥 ≠ 0. The Lusin-area integral is defined by
1

𝜇𝛺,𝑆 (𝑓)(𝑥) = (∫

2 𝑑𝑦𝑑𝑡 2
𝛺(𝑦−𝑧)
∫𝛤(𝑥) | 𝑡 ∫|𝑦−𝑧|<𝑡 |𝑦−𝑧|𝑛−1 𝑓(𝑧)𝑑𝑧| 𝑡 𝑛+1 ) ,
𝑦| < 𝑡} and ℝ𝑛+1
= ℝ𝑛 × (0, ∞).
+
1

where Γ(𝑥) = {(𝑦, 𝑡) ∈ ℝ𝑛+1
+ : |𝑥 −
Inspired by [1], in this work, we consider the boundedness of the Lusin-area integral on
generalized vanishing local Morrey spaces.
Keywords: Lusin-area integral; Morrey spaces; generalized vanishing local Morrey spaces.
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LİSELERE GEÇİŞ SINAVINA (LGS) GİREN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK
DERSİ BAŞARILARININ İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE SUCCESS OF MATHEMATICS COURSES OF STUDENTS
WHO TAKE THE HIGH SCHOOL TRANSITION EXAM (LGS)
Dr. Öğr. Üyesi Cahit TAŞDEMİR
Bitlis Eren Üniversitesi

ÖZET
Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmelere paralel olarak eğitim sisteminde de
bazı değişikliklerin yapılması kaçınılmaz olmuştur. Öğrencileri, hızla gelişen bilgi
teknolojisinin gerektirdiği nitelikle ve başarılı bireyler olarak yetiştirmek milli eğitimimizin
önemli amaçlarından birisidir. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren TEOG sınav
sistemi yerine getirilen LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sınavına giren öğrencilerin başarılarının ve
bu başarılarına etki eden faktörlerin belirlenmesi oldukça önemlidir.
Ülkemizdeki ortaöğretime geçiş sürecinde geçmişten beri uygulanan sınav sistemlerinin
tamamında matematik dersi önemli bir yere sahip olmuştur. Ancak gerek merkezi sınavlar,
gerekse okuldaki ders başarısı göz önüne alındığında, matematik öğrencilerinin en zorlandığı
derslerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da matematik eğitimi konusunda yeterince
başarılı olamadığımızın bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu nedenle, sorunun kaynağına
inmek; matematik dersinin öğretim süreçlerini incelemek, okuldaki öğretimin merkezi
sınavlarda başarılı olabilmek için yeterli olup olmadığı araştırmak gerekmektedir (Çelikel ve
Karakuş, 2017). Bu nedenle yeni uygulanan LGS sınav sisteminin uygulama alanı içindeki
matematik dersindeki öğrencilerin başarı düzeylerinin belirlenmesi önemlidir.
Bu araştırma, Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren öğrencilerin matematik dersindeki başarı
düzeylerini farklı değişkenlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç için araştırma
verileri, araştırmacı tarafından hazırlanmış olan anket yardımıyla toplanmıştır. Araştırmada
nicel bir yöntem olan betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitimöğretim yılının birinci yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Doğu
Anadolu bölgesinde bulunan bir ilin yaklaşık 80 bin nüfuslu ilçesindeki farklı liselerin 9.
sınıflarında okuyan ve LGS sınava giren toplam 417 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada
9.sınıfların seçilme nedeni, 9.sınıflarda okuyan öğrencilerin 2018-2019 eğitim öğretim yılında
LGS sınavına giren öğrencilerin olmasıdır. Bu anket formunda öğrencinin cinsiyeti, mezun
oldukları ortaokul, babanın eğitim durumu, annenin eğitim durumu, evde internet-bilgisayar
olup olmadığı ve matematik (20 soru) alt testinde doğru ve yanlış cevap soru sayıları gibi
sorular yer almıştır. Anket formu ilçe milli eğitim müdürlüğünden gerekli izin alındıktan sonra
araştırmacı tarafından uygulanmış ve anketin nasıl doldurulacağı hususunda katılımcılara
yeterli düzeyde bilgilendirme yapılmış ve yeterli miktarda zaman verilmiştir. Toplanan
verilerin analizinde iki değişkenli faktörler için bağımsız örneklem t-testi ve ikiden fazla
değişkenler için ise tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Elde edilen F
değerinin anlamlı olması durumunda farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu
belirleyebilmek için Scheffe testinden yararlanılmıştır. Yapılan istatistiksel çözümlemelerde
anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre; liselere geçiş sınavına giren
öğrencilerin matematik dersi başarıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermediği, ancak okul türü, anne ve baba eğitim seviyesi ve evlerinde bilgisayar- internet
olup olmaması durumuna göre ise anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmada
elde edilen sonuçlara göre bazı öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Liselere geçiş sınavı, matematik başarısı, değişken
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ABSTRACT
In parallel with the rapid developments in science and technology, it is inevitable that some
changes will be made in the education system. It is one of the important aims of our national
education to train students as successful individuals with the qualifications required by rapidly
developing information technology. It is very important to determine the success of the students
taking the LGS (transition to high schools exam) exam, which has been put in place by the
TEOG examination system since the 2017-2018 academic year, and the factors affecting their
success.
In the process of transition to secondary education in our country, mathematics lesson has taken
an important place in all of the examination systems that have been applied since the past.
However, given both the central exams and the success of the course in the school, mathematics
is one of the most difficult courses for students. This can be regarded as an indication that we
are not doing enough in math education. Therefore, to get to the source of the problem; it is
necessary to examine the teaching processes of the mathematics course and to investigate
whether the teaching in the school is sufficient to be successful in the central examinations
(Çelikel and Karakuş, 2017). Therefore, it is important to determine the success levels of the
students in the mathematics course within the application area of the newly implemented LGS
exam system.
The aim of this study was to examine the success levels of the students who took the High
School Transition exam (LGS) according to different variables. For this purpose, the research
data was collected with the help of a survey prepared by the researcher. A quantitative method,
the descriptive scanning model, was used in the research. The research was conducted in the
first semester of the 2018-2019 academic year. The sample of the research was taken from the
9 different high schools in the district of 80 thousand inhabitants of a province in the Eastern
Anatolia region. it comprised a total of 417 students who studied in its classes and took the LGS
exam. 9 in the study.why the classes were chosen, 9.students who study in Grades Are those
who take the LGS exam in the 2018-2019 school year. The form of this questionnaire the
student's gender, secondary school graduation, father's education, mother's education, at home
internet-whether it is computer, and mathematics (20 questions) sub-test included questions
such as the number of correct and incorrect answers. The questionnaire was applied by the
researcher after obtaining the necessary permission from the district directorate of National
Education and the participants were informed about how to complete the questionnaire and
given sufficient time. Independent sample t-test for bivariate factors and single factor variance
analysis (ANOVA) for more than two variables were used in the analysis of the collected data.
The Scheffe test was used to determine the difference between groups if the F value obtained
is significant. The level of significance was taken as 05 in the statistical analyses. According to
the results of the analysis, it was determined that the students who took the high school entrance
exam did not differ significantly according to gender, but they did differ significantly according
to the type of school, the level of education of parents and whether or not they had computers
and internet in their homes. According to the results of the study, some suggestions were
presented.
Keywords: High school transition exam, mathematics achievement, variable
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NEIGHBORHOODS OF A CLASS OF QUASI-CONVEX FUNCTIONS OF
COMPLEX ORDER
Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ
Baskent University

Assoc. Prof. Dr. Melike AYDOĞAN
Istanbul Technical University

ABSTRACT
Let 𝑇𝑛 𝑝 denote the class of functions 𝑓(𝑧) of the form
𝑘
𝑓(𝑧) = 𝑧 𝑝 − ∑∞
(𝑎𝑛+𝑝 ≥ 0, 𝑝, 𝑛 ∈ ℕ+ = {1, 2, 3, … })
𝑘=𝑛+𝑝 𝑎𝑘 𝑧

which are analytic in open unit disc. We define the (𝑛, 𝛿) neighborhood of a function 𝑓(𝑧) ∈
𝑇𝑛 𝑝 by
∞
𝑘
𝑁𝑛,𝛿 (𝑓, 𝑔) = {𝑔 ∈ 𝑇𝑛 𝑝 ∶ 𝑔(𝑧) = 𝑧 𝑝 − ∑∞
𝑘=𝑛+𝑝 𝑏𝑘 𝑧 and ∑𝑘=𝑛+𝑝 𝑘|𝑎𝑘 − 𝑏𝑘 | ≤ 𝛿 }.

We denote by 𝑇𝑛 𝑝 (𝜆, 𝛾, 𝛽, 𝐴, 𝐵) the class of functions given by
1 𝑓 ′ (𝑧)+𝜆𝑧 2 𝑓 ′′ (𝑧)
𝑔′ (𝑧)

𝑇𝑛 𝑝 (𝜆, 𝛾, 𝛽, 𝐴, 𝐵) = {𝑓: 𝑓 ∈ 𝑇𝑛 𝑝 and [1 + 𝛾 (

1+𝐴𝑧

− 1)] ≺ [1 + 𝜆(𝑝 − 1)] 1+𝐵𝑧}

where 𝑔(𝑧) is a convex function of order 𝛽 and 0 ≤ 𝜆 ≤ 1, 0 ≤ 𝛽 ≤ 1, 𝛾 ∈ ℂ ∖ {0}, −1 ≤
𝐵 ≤ 𝐴 ≤ 1.
A function 𝑓 ∈ 𝑇𝑛 𝑝 is said to be in the class 𝐾𝑛 𝑝 (𝜆, 𝛾, 𝛽, 𝜇, 𝐴, 𝐵) if it satisfies the following nonhomegeneous Cauchy-Euler type differential equation of order 𝑚.
𝑚−1

𝑚−1

𝑗=0

𝑗=0

𝑑𝑚 𝑤
𝑚
𝑑 𝑚−1 𝑤
𝑚
𝑚−1
(𝜇
𝑧
+
(
)
+
𝑚
−
1)𝑧
+ ⋯ + ( ) ∏(𝜇 + 𝑗)𝑤 = ∏(𝜇 + 𝑗 + 1) 𝑔
𝑚
𝑚−1
𝑑𝑧
1
𝑑𝑧
𝑚
𝑚

where 𝑤 = 𝑓(𝑧) ∈ 𝑇𝑛 𝑝 , 𝑔 ∈ 𝑇𝑛 𝑝 (𝜆, 𝛾, 𝛽, 𝐴, 𝐵), 𝜇 > −1 (𝜇 ∈ ℝ).
The main object of this work is obtain (𝑛, 𝛿) neighborhoods of the functions in the class
𝐾𝑛 𝑝 (𝜆, 𝛾, 𝛽, 𝜇, 𝐴, 𝐵).
Keywords: Convex function, quasi-convex function, complex order
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AUTONOMY VERSUS STANDARDIZATION FOR UNIVERSITY ACADEMIC
PROGRAMS
ÜNİVERSİTE AKADEMİK PROGRAMLARININ SERBESTLİĞİ İLE STANDART HALE
GETİRİLMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Assoc. Prof Dr Ergün DEMİREL, PhD
Piri Reis University
ABSTRACT
When it comes to university freedom, more management and financial freedom are understood.
In fact, one of the most important elements of university freedom is that the university should
be free to prepare its own course programs. This is especially important in the age of
technology, which is developing rapidly every day. Nowadays this issue is becoming more and
more important when professions are reshaping continuously and new professions emerge.
The institutions responsible for the regulation of higher education in almost all countries are
under the control of the state and constantly want to establish a tighter autonomy on both state
and private universities. The most common practice in this field is the standardization of
academic programs and academic procedures. With this excuse, the state can intervene in the
internal regulations of universities.
Today, standardization has been an inevitable practice. However, in universities where ideas
need to be developed freely, standardization is interpreted as 'dressing a tight dress for
everyone'.
In this research, it will be investigated how to arrange the academic programs of universities by
keeping in mind the freedom of the university and the necessity of standardization.
Keywords: University Freedom, University Programs, Standardization at University
ÖZET
Üniversite özgürlüğü denildiğinde daha çok yönetim ve finansal özgürlük anlaşılmaktadır.
Aslında üniversite özgürlüğünün en önemli unsurlarından birisi de üniversitenin kendi ders
programlarını hazırlamada özgür olmasıdır. Özellikle her gün süratle gelişen teknoloji çağında
bu daha da önem kazanmaktadır. Her gün mesleklerin yeniden şekillendiği ve yeni mesleklerin
ortaya çıktığı günümüzde bu konu daha da önemli hale gelmektedir.
Hemen hemen tüm ülkelerde yükseköğretimin düzenlenmesinden sorumlu kurumlar devletin
denetimindedir ve sürekli olarak gerek devlet gerekse özel üniversiteler üzerinde daha sıkı bir
otonomi kurmak istemektedirler. Bu alanda görülen en yaygın uygulama akademik
programların ve akademik usullerin standardizasyonudur. Bu bahane ile üniversitelerin iç
düzenlemelerine devlet müdahale edebilmektedir.
Günümüzde standardizasyon kaçınılmaz bir uygulama olmuştur. Ancak fikirlerin serbestçe
geliştirilmesi gereken üniversitelerde standardizasyon ‘dar bir elbiseyi herkese giydirmek’
şeklinde yorumlanmaktadır. Bu araştırmada üniversite özgürlüğünü ve standardizasyonun
gerekliğini akılda tutarak, üniversitelerin akademik programlarında nasıl bir düzenleme
yapılması gerektiği araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Üniversite Özgürlüğü, Üniversite Programları, Üniversitede
Standardizasyon
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FINDIK ZURUFUNDAN ÜRETİLEN ODUN PLASTİK KOMPOZİTLERİNİN
EĞİLME ÖZELLİKLERİ
FLEXURAL PROPERTİES OF WOOD PLASTİC COMPOSİTES PRODUCED FROM
HAZELNUT HUSK
Şuayip OKUMUŞ
Prof. Dr. Ümit BÜYÜKSARI
Düzce Üniversitesi

ÖZET
Türkiye’de ve dünyada azalan orman kaynaklarına karşılık tarımsal atıkların odun plastik
kompoziti (OPK) üretiminde kullanılması giderek önem kazanmaktadır. Türkiye tarımsal atık
potansiyeli bakımından dünyanın önde gelen ülkelerin arasında yer almaktadır. Bu
potansiyelin OPK üretiminde kullanım imkanı bulması ile ulusal ekonomiye önemli bir katkı
sağlanacaktır. Bu çalışmanın amacı fındık zurufunun odun plastik kompoziti üretiminde
kullanım imkanlarının arttırılmasıdır. Bu çalışma kapsamında plastik olarak polipropilen (PP)
ve tarımsal atık olarak fındık zurufu (yeşil kabuk) kullanılmıştır. Düzce ili fındık üretiminde
önde gelen illerden biridir ve yıllık yaklaşık 50 000 ton fındık zurufu atığı ortaya çıkmaktadır.
Fındık zurufu belirli oranlarda (% 10, % 20, % 30, % 40 ve % 50) odun unu yerine katılarak
eğilme direnci ve elastikiyet modülündeki değişimler belirlenmiştir. PP/ fındık zurufu unu
karışımının ara yüzeylerinde bağlayıcı etkiyi sağlamak amacıyla % 3 oranında maleik anhidrit
polipropilen (MAPP) kullanılmıştır. Fındık zurufu, PP ve MAPP vidalı extruder kullanılarak
pelet haline getirilmiştir. Üretilen peletlerden sıcak preste odun plastik kompoziti üretimi
yapılmıştır. Fındık zurufu oranının artması ile eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü
değerlerinin azaldığı belirlenmiştir. OPK içerisine MAPP eklenmesi durumunda MAPP
içermeyen gruplara göre eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü değerlerinde artış
olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fındık zurufu, Odun plastik kompoziti, Eğilme direnci, Elastikiyet
modülü, Polipropilen
ABSTRACT
Agricultural wastes are becoming increasingly important in the manufacture of wood plastic
composites (WPC) in Turkey and in the world. Turkey is among the world's leading country
in terms of agricultural waste potential. A significant contribution to the national economy
will be provided with the possibility of using this potential in WPC production. The aim of
this study is to increase usage posssibility of the hazelnut husk (green shell) in the WPC
production. The hazelnut husk and polypropylene were used as a agricultural waste and
plastic raw material. Düzce is one of the leading provinces in hazelnut production and
approximately 50 000 tons of hazelnut husk waste is produced annually in there. The hazelnut
husk were add to the WPC’s at different ratios (10%, 20%, 30%, 40% ve 50%) and bending
strength and modulus of elasticity values were determined. MAPP (Maleic anhydride
polypropylene) for polypropylene mixtures were add at a rate of 3% in order to provide the
bonding effect on the interface of polymer/hazelnut husk flour mixtures. The pellets were
produced from mixture of the hazelnut, PP, and MAPP in a screw extruder. WPC panels were
pressed using a hot press. The bending strength and modulus of elasticity values were
decreased as the hazelnut husk ratio in the WPC increased. The adding MAPP to the WPC
improved the measured flexural properties.
Keywords: : Hazelnut husk, Wood plastic composites, Bending strength, Modulus of
elasticity, Polypropylene

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

55

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

KÖPEK TİBİA KIRIKLARININ TESPİTİ İÇİN SSD MOBILENET V2
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE VERİ KÜMESİ OLUŞTURMA
DATASET CREATION AND SSD MOBILENET V2 PERFORMANCE EVALUATION
FOR DOG TIBIA FRACTURE DETECTION
Doktora Öğrencisi Berker BAYDAN
Doç. Dr. Halil Murat ÜNVER
Kırıkkale Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmada, tibia kemik kırıklarına ait dijital röntgen görüntü veri setleri kullanarak derin
öğrenme yöntemlerinden biri olan SSD MobileNet V2 yardımıyla kırıkların daha hassas ve hızlı
bir şekilde bilgisayar yöntemiyle tespiti amaçlanmıştır. Kemik kırıkları insan ve hayvanlarda
sık karşılaşılan önemli bir sağlık problemidir. Son yıllarda radyasyona maruziyet, maliyetli
olma ve problemin daha iyi tespit edilememesi gibi nedenlerden dolayı klasik yöntem olan XRay’e daha iyi alternatif olarak derin konvolüsyonel sinir ağları (CNN'ler) vasıtasıyla tıbbi
görüntüleme teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. Derin öğrenme çok katmanlı yapay sinir
ağlarının verimli bir şekilde eğitilmesi sonucu ortaya çıkan yeni bir teknolojidir. CNN
tekniklerinin tıbbi uygulamaları, kanserin sınıflandırılması, kırık tanısı, nörolojik hastalıklar ve
biyomedikal görüntü alma sistemleri gibi alanlarda klinisyenlerin hastalıkları daha çabuk
teşhisine ve sınıflandırmasına yardımcı olur. Bu araştırmada etik izin ve onay alınan farklı
veteriner fakültelerinden toplanan 1000 kemik görüntüsünden gerekli inceleme işlemleri
yapılarak 144 adet tibia kırık kemik görüntüsü elde edildi. Bunlardan 124 adeti eğitim işlemi
için ayrıldı. Kalan 19 adeti de test için kullanıldı. Bu görüntüleri eğitim ve test işlemlerinde
kullanabilmek için üzerlerinde etiketleme işlemi yapıldı. 144 görüntünün tamamında uzman
veteriner hekim tarafından kırıklar tespit edilip etiketlendi. Etiketleme işlemi için “labelImg”
etiketleme aracı kullanıldı. Görüntü üzerinde sistemin bulduğu sonuç ile etiketlenen görüntünün
gerçek değerinin karşılaştırılması için kesişim bölü birleşim (IoU) eşik değeri (0.5) esas alındı.
IoU >0.5 sonucu True Positive olarak kabul edildi. Ayrıca Precision (Kesinlik) ve Recall
(Hassasiyet) değerleri belirlendi. Sistemin genel performansını tespit etmek için F-Score
hesaplaması kullanıldı. Yapılan işlemlerin ardından 19 kırık görüntüsü için F skoru 0.68 olarak
belirlendi (%68). Veri seti çoğaltılarak ve farklı ön tanımlı modeller denenerek başarı
yüzdesinin artılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tibia, Kırık, Derin Öğrenme, SSD MobileNet V2, Veri Kümesi
ABSTRACT
In this study, it was aimed to detect the fractures more accurately and quickly by computer
method with the help of SSD MobileNet V2, which is one of the deep learning methods by
using digital x-ray image datasets of tibia bone fractures. Bone fractures are an important health
problem frequently encountered in humans and animals. In recent years, medical imaging
techniques have been used through deep convolutional neural networks (CNNs) as a better
alternative to X-Ray, which is the classical method for reasons such as radiation exposure, being
costly and the problem cannot be detected better. Deep Learning is a new technology that come
up efficient training of convolutional neural networks. It helps clinicians diagnose and classify
diseases more quickly in areas such as medical applications of CNN techniques, cancer
classification, fracture diagnosis, neurological diseases, and biomedical imaging systems. In
this research, 144 Tibia bone fracture were obtained from 1000 bone images that were collected
from different veterinary faculities with ethical permission. 124 fracture images were used for
training. The remaining fracture images were used for testing. In order to use these images in
training and test, they were labeled. “labelImg” annotation tool were used for labeling the
images. Intersection over Union (IoU) threshold value which is determinde as 0.5, was used to
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compare the actual value of annotated image with application results on the images. If IoU is
greater than 0.5, the result was accepted as a True Positive. Also, Precision and Recall values
were calculated fort this study. In order to specify general success rate of this application, FScore was calculated. For 19 test fracture images, F-score result was 0.68 (%68). It was aimed
to increase success rate of bone fracture detection using data augmentation and different preprocess techniques.
Keywords: Tibia, Fracture, Deep Learning, SSD MobileNet V2, Dataset
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NUMERICAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER ENHANCEMENT ON THE
THERMAL & HYDRAULIC BY USING CUO/WATER NANO-FLUID
Al-Hameedawi M.
Ozceyhan V.
Erciyes University
ABSTRACT
In this work, a numerical study was conducted to investigate heat transfer enhancement effect of
(CuO-Water) nano-fluids flow in a circular horizontal tube in order to improve the thermal
performance. The considered nanofluid flows utilized a single-phase with a different volume
fractions are limited from [water fluid (0)% to 4.0%). The base water fluid with Reynolds number
ranging between (6000 to 30,000), were tested in the middle of the tube at inlet temperature 293k
and hydraulic diameter with 26.9mm at uniform constant heat flux 50,000 W/m2 was applied to
the outer surface of horizontal tube by utilizing Computational Fluid Dynamics (CFD) program.
For the purpose of validation, thermo-physical properties of the nanoparticles and the water were
assumed; depending on the temperature, and were calculated from the equations and
experimental correlations of previous studies. The k-ε standard turbulent model was chosen to
simulate turbulent flow. The results obtained from the fully developed region shown the highest
value of heat transfer coefficient was obtained greater 5.72 times than water flow through a
smooth tube that the heat transfer coefficient for pitch length 50mm at Re=18,000 with the
volume fraction at φ=4%, by the same way the highest value of pressure drop ∆p was obtained
greater 3.5 times than water flow through a smooth tube for pitch length 50mm at Re=18,000.
That noticed the results in terms of hydraulic performance show that inserting CuO-water
nanofluid when raising the volume concentration for nanofluid the value of heat transfer
coefficient was decreased and Against that increase the pressure drop penalty and friction factor.
Keywords: Heat Transfer Enhancement, CuO/Water Nano-fluid, Reynolds Number, Friction
Factor, Pressure Drop
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NUMERICAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER ENHANCEMENT ON THE
THERMAL & HYDRAULIC PERFORMANCE OF A CORRUGATED TUBE
Al-Hameedawi M.
Ozceyhan V.
Erciyes University
ABSTRACT
This study presents a numerical investigation of the effect corrugated tubes inserted with four
different pitch lengths [smooth tube(0mm),50mm, 100mm, 250mm] dimensions into a horizontal
tube through water-base fluid with and without inserted the corrugated tube, at a uniform constant
heat flux of 50,000 W/m2; applied over the test section in the middle of the tube. An analysis
was carried out for the Reynolds number between the range 6000 to 30,000, at inlet temperature
293k and hydraulic diameter with 26.9mm, that dependence on temperature the corrugated tube
was tested by using a (CAD) Computer Aided Design and (CFD) Computational Fluid Dynamics
programs. The K-ε standard turbulent model was chosen to simulate turbulent flow. Based on the
results obtained upon inserting the corrugated tube, the value of heat transfer coefficient, thermal
conductivity Reynolds number and pressure drop were found to decrease upon increasing the
pitch length value. The highest value of heat transfer coefficient was obtained greater 4.21 times
than water flow through a smooth tube that the heat transfer coefficient value at pitch length
50mm, and the highest value of pressure drop Δp was calculated at for pitch length 50mm greater
3.23 times than water flow through a smooth tube at Re=18,000. That noticed the results in terms
of hydraulic performance show that inserting corrugated tubes when raising the number of pitch
length the value of heat transfer coefficient was decreased and Against that increase the pressure
drop penalty and friction factor.
Keywords: Heat Transfer Enhancement, Corrugated Tube Inserted, Heat Transfer Coefficient,
Reynolds Number, Pressure Drop
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KONUŞMA SES SİNYALLERİNİN ANALİZİ İLE TIKAYICI UYKU APNESİNİN
TESPİTİ
OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA DETECTION BY ANALYSIS OF SPEECH SOUND
SIGNALS
Yasemin UYAR TOPRAK
Başkent Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Derya YILMAZ
Başkent Üniversitesi

Doç. Dr. Metin YILDIZ
İzmir Demokrasi Üniversitesi

Prof. Dr. Sinan YETKİN
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET
Tıkayıcı Uyku Apnesi (TUA) en sık görülen uyku bozukluklarından biridir. TUA tanısında
altın standart olarak kullanılan Polisomnografi, gece uykusu süresince birçok fizyolojik
sinyalin kaydedilmesini ve bunların bir uzmanca değerlendirilmesini gerektirdiğinden,
maliyeti yüksek ve uzun zaman alan bir yöntemdir. Bu dezavantajlarından dolayı son yıllarda
Polisomnografinin yerine basitleştirilmiş yaklaşımların geliştirilmesi önem kazanmıştır.
TUA’lı kişilerde uyku sırasında üst solunum yolu (ÜSY) kaslarında görülen değişimler,
solunum ve horlama seslerinin akustik özelliklerinde değişime neden olduğundan, bir grup
araştırmacı solunum ve horlama seslerinden apne tespiti üzerine yoğunlaşmışlardır. Bu
çalışmalar ışığında yakın zamanda; ses yolu üzerinde yer alan ve TUA hastalarında deforme
olarak solunum yolunu tıkayan ÜSY kaslarının, kişinin normal konuşma seslerini de
etkileyeceği hipotezinden yola çıkılarak, uyanıkken alınan ses örneklerinin incelenmesi
yönünde bazı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda seslerin akustik özellikleri
çoğunlukla doğrusal analiz yöntemleri ile değerlendirilmişlerdir.
ÜSY, farklı biyomekanik özelliklere ve fonksiyonlara sahip düzensiz geometrik yapılar ve
dokular içeren oldukça karmaşık bir sistemdir. Yumuşak dokular genellikle doğrusal olmayan
viskoelastik davranışlarla yönetilir. Dolayısıyla bu doğrusal olmayan dinamikler, bu yoldan
geçerek üretilen seslerin de durağan ve doğrusal olmayan bir yapıda olmasına neden olurlar.
Kişiler uyanıkken birkaç dakika içerisinde kaydedilecek seslere, doğrusal olmayan
karakteristiklerini ortaya çıkarmaya yarayacak analizlerin uygulanması, TUA tanısı için
önemli sonuçlar verebilir.
Bu hipotez ve literatürde yer alan çalışmaların ışığında bu çalışmada, 20 TUA hastası ve 20
sağlıklı bireyden uyanık durumda iken kaydedilen kısa süreli /i/ ve /ı/ sesi örnekleri; bir
sistemin düzensizliğinin ölçüsü olarak değerlendirilen entropi temelli doğrusal olmayan
özelliklerden; yaklaşım, örnek, Shannon entropileri ve rassal sürecin Gaussyanlıktan
sapmasının ölçüsü olarak değerlendirilen, üçüncü ve dördüncü derece istatistikler olarak
tanımlanan çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) parametreleri ile değerlendirilmişlerdir.
Elde edilen özellik vektörü 60% eğitim 40% test kümesi olarak ayrılarak; k en yakın komşu
ve topluluk ağacı sınıflayıcılarına uygulanmış; sırasıyla 91.9% ve 87.4% eğitim, 79.5% ve
80.8% test doğrulukları elde edilmiştir. Topluluk ağacı sınıflayıcısının test performansı k en
yakın komşu sınıflayıcısından daha iyidir. Elde edilen sonuçlar TUA’nin kolay ve hızlı bir
şekilde tanısı için ümit vericidir. Çalışma, oluşumunda ÜSY’nin daha etkin olduğu sessiz
harfler için gerçekleştirilirse, daha yüksek sınıflama doğruluğu oranlarına ulaşılabileceği
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tıkayıcı Uyku Apnesi, Entropi, Yüksek Dereceli Momentler
ABSTRACT
Obstructive Sleep Apnea (OSA) is one of the most common sleep disorders.
Polysomnography, which is used as the gold standard in the diagnosis of OSA, is a costly and
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long-lasting method as it requires recording of many physiological signals during night sleep
and evaluating them by a specialist. Due to these disadvantages, it has become important to
develop simplified approaches instead of polysomnography examination in recent years. A
group of researchers focused on the detection of apnea from breathing and snoring sounds, as
changes in upper airway (UA) muscles during sleep caused changes in the acoustic properties
of breathing and snoring sounds. In the light of these studies, recently; based on the
hypothesis that the UA muscles located on the vocal tract and deforming the respiratory tract
in OSA patients will also affect the person's normal speech sounds, some studies have been
conducted to examine the sound samples taken while awake. In these studies, the acoustic
properties of sounds were mostly evaluated by linear analysis methods.
UA is a highly complex system that includes irregular geometric structures and textures with
different biomechanical properties and functions. Soft tissues are generally managed by
nonlinear viscoelastic behaviour. Therefore, these nonlinear dynamics cause sounds produced
through this path to have a non-stationary and nonlinear structure. Applying analysis to reveal
the nonlinear characteristics of the sounds that will be recorded in a few minutes while the
people are awake can give important results for the diagnosis of OSA.
In the light of this hypothesis and the studies in literature, in this study, short-term /i/ and /ı/
voice samples, recorded from 20 OSA patients and 20 healthy individuals while awake, are
analysed by approximate, sample, Shannon entropies which are entropy-based nonlinear
features evaluated as a measure of the irregularity of a system, and skewness and kurtosis
cumulants which are defined as third and fourth degree statistics and evaluated as the measure
of the deviation of the random process from Gaussianity. The resulting feature vector is
divided into approximately 60% training and 40% test data sets; applied to the k nearest
neighbors and ensemble tree classifiers; 91.9% and 87.4% of training, 79.5% and 80.8% of
test accuracy are obtained, respectively. The test performance of the ensemble tree classifier is
better than the k nearest neighbors classifier. The results obtained are promising for easy and
fast diagnosis of OSA. It is considered that higher classifying accuracy rates can be achieved
if the study is carried out for consonants in which the UA is more effective in its formation.
Keywords: Obstructive Sleep Apnea, Entropy, High Order Moments
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FARKLI BULON ÇAPLI ÇELİK SİSMİK DAMPERLERİN SONLU ELEMANLAR
ANALİZİ
FINITE ELEMENT ANALYSIS OF SEISMIC DAMPERS WTH DIFFERENT BOLT
DIAMETERS
Dr. Fatih BAHADIR
Necmettin Erbakan Üniversitesi

ÖZET
Ülkemizde son olarak 24 Ocak’ta meydana gelen Elâzığ-Sivrice depreminde de görüldüğü
üzere, deprem gerçeği ve depreme dayanıklı yapı stokunun gerekliliği bir defa daha
sorgulanmaktadır. Mevcut binaların deprem gelmeden deprem hasarlarına neden olacak
kusurlarının giderilmesi, deprem güvenliğini arttırmaya yönelik olarak yeni elemanlar
eklenmesi, yapının kütlesinin azaltılması, mevcut elemanlarının deprem davranışlarının
iyileştirilmesi, kuvvet aktarımında sürekliliğin sağlanması (TBDY,2018) ile binaların
güçlendirilmesi mümkün olacaktır. Mevcut çerçevelere çelik çapraz çubuklar eklenerek
güçlendirme, yapının yük taşıma kapasitesine önemli bir katkı sunmaktadır. Yeni deprem
yönetmeliği (TBDY-2018)’e göre merkezi veya dışmerkezi çelik çapraz eleman eklenmesi ve
bu çubukların burkulması önlenmesi çubuk (BÖÇ) olarak detaylandırılması gerekmektedir. Bu
çubukların burkulmasını önlemek veya sınırlandırmak için yapının güçlendirme şekline göre
altlarına, birleşim yerlerine veya üstlerine sismik bulonlu damperler konulması ile ilgili bu
çalışmada, bulon çaplarının güçlendirmeye katkısı araştırılmaktadır. Bu çalışmada, ANSYS
analiz programında parametre olarak bulonların çapları sırasıyla 5 mm, 6 mm, 8 mm olarak
girilmiştir. Analiz çalışmalarında sismik damperin yapmış olduğu deplasmanlar ve bulonlarda
oluşan gerilmeler karşılaştırılmıştır. ANSYS analiz programında bu üç adet numunenin
monolitik yüklemeler etkisi altında nonlineer analizi gerçekleştirilmiştir. Analizlerde
kullanılacak numunelerde, toplam on adet çelik bulondan oluşturulan sismik damper
kullanılmıştır. Bu analizlerin sonuçlarına göre yapılacak deneylerde kullanılacak numuneler ¼
ölçekli planlanacağından, analizler ile uyum sağlaması için aynı ölçekte damper tasarlanmıştır.
Güçlendirmelerde kullanılması düşünülen çelik çapraz elemanlar, 25x25x1.5 mm kesitli kutu
profilden teşkil edilmiş ve bu elemanların burkulma yükü yaklaşık 2800 kg olduğundan, sismik
bulonlu damperde maksimum bu yüke göre analizleri yapılmıştır. Bu analizlerin neticesinde,
çelik çapraz elemanların uçlarında düşünülen sismik damperler, burkulma oluşumunu
engelleyecek yönde önemli bir katkı sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Burkulma formasyonu, Sismik Bulonlu Damper, Çelik Çapraz Eleman,
Güçlendirme.
ABSTRACT
As seen in the Elâzığ-Sivrice earthquake, which last occurred in our country on January 24, the
earthquake truth and the necessity of earthquake-resistant building stock is questioned once
again.It will be possible to strengthen the buildings by eliminating the flaws that will cause
earthquake damage before the earthquake arrives. These strengthenings are provided by adding
new structural elements, reducing the mass of the building and improving the earthquake
behavior of the existing structural elements (TEC-2018). Strengthen by adding steel cross
members to the existing frames makes an important contribution to the load-bearing capacity
of the building. According to the new earthquake regulation (TEC-2018), adding a central or
external center steel cross member is a feasible method in existing buildings. The purpose of
this study is to investigate the contribution of changes in the diameters of the bolts used in the
seismic dampers to the strengthening of the building. These dampers are placed at the frame
joints of the building, above or below the frame beam according to the strengthen type. In this
study, the diameters of the bolts were entered as 5 mm, 6 mm, and 8 mm respectively in ANSYS
analysis program. In the analysis studies, the displacements made by the seismic damper and
the stresses on the bolts were compared. In ANSYS analysis program, nonlinear analysis of
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these three samples was performed under the influence of monolithic loading. In the samples
to be used in the analyzes, seismic dampers formed from ten steel bolts in total were used. These
samples were entered into the ANSYS program on a ¼ scale in order to make comparisons
between analyzes and experiments. The steel cross members, which are considered to be used
in strengthening, are formed of a box profile with a 25x25x1.5 mm cross-section. Since the
buckling load of these elements is about 2800 kg, the analysis of the seismic steel bolt damper
has been made according to this maximum load. As a result of these analyzes, the seismic steel
bolt dampers considered at the ends of the steel cross members made an important contribution
to prevent buckling formation.
Keywords: Buckling formation, Seismic Bolt Damper, Steel Cross Member, Strengthening.
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DETERMINATION OF THE EFFECTS OF CULTURE PERIOD IN DAYS ON
GRASS PEA PLANT REGENERATION
MURDUMUK BİTKİ REJENERASYONU ÜZERİNE KÜLTÜR GÜN SÜRELERİNİN
ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Parisa POURALI KAHRIZ
Ardahan Technical Sciences Vocational School, Ardahan University
ABSTRACT
Grass pea (Lathyrus sativus L.) is an important plant legume crop. It has large potential for their
use as animal feed and human consumption as it can grow on marginal lands and can survive
even under extreme abiotic stress . Their is need to develop in vitro micropropagation
protocols in grass pea containing βODAP (β-N-oxalyl-L-α,β diaminopropionic acid ) that is
responsible for human neurological and animal disorders This study aimed to study behaviour
of grass pea under tissue cultures conditions using embryo explants with two cotyledons
cultured for 5-25 days, 10-20 days, 15-15 days, 25-5 days and 30-0 days (5 different periods)
on MS medium containing 0.05 mg / l TDZ followed by their cultures on MS medium in the
same order. The maximum shoot regeneration frequency (100%) with 18 shoots per explant
was induced on MS medium containing 0.05 mg/l TDZ-MS medium using 15-15 days cultures
period. The mean shoot length decreased proportionately with increasing durations of cultures
period treatments. The regenerated shoots were rooted on MS medium containing 0.25, 0.5 mg/l
IBA. The plants were acclimatised in the greenhouse. In conclusion, the importance of the time
period for explants to remain on a specific phytohormones containing medium has been
emphasised in this micropropagation study.
Key words: Effects Of Periodicity, Cultures Day Lengths, Micropropagation, Tissue Culture
ÖZET
Murdumuk (Lathyrus sativus L.) önemli bir baklagil bitki ürünüdür. Marjinal topraklarda
büyüyebildiği ve aşırı abiyotik stres altında bile hayatta kalabildiği için hayvan yemi ve insan
tüketimi olarak kullanımları için büyük bir potansiyele sahiptir. İnsan ve hayvanların nörolojik
hastalıklarından sorumlu olan βODAP (β-N-oksalil-L-α, β diaminopropiyonik asit) içeren
murdumuk içinde in vitro mikro-çoğaltma protokolleri geliştirmeleri gerekmektedir. İki
kotiledon ile embriyo eksplantları 5 farklı süre 5-25 gün, 10-20 gün, 15-15 gün, 25-5 gün ve
30-0 gün sırasıyla 0.05 mg/l TDZ içeren MS ortamı - MS ortamına aktrılarak
kültüre
alınmıştır. 15 gün boyunca eksplantların TDZ içeren ortamında kalma soncu eksplant başına
18 adet sürgün elde edilmiştir. Eksplantlar üzerinde % 100 sürgün rejenerasyon izlenmiştir.
Ortalama sürgün uzunluğu, kültür dönemi muamelelerin süreleri ile orantılı olarak azalmıştır.
Elde edilen sürgünler, 0.25 mg / l IBA içeren MS ortamı üzerinde köklendirilmiştir. Bitkiler
sera koşullarda dış ortamına alıştırılmıştır. Sonuç olarak sağlıklı murdumuk mikroçoğaltım için
hormon muamele sürenin önemi vurgulanmıştır.
Anahtar kelimeler: Periyodisiti Etkileri, Kültür Gün Süreleri, Mikroçoğaltım, Doku Kültürü
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GIDA KALİTESİ VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA KULLANILABİLECEK
LAZER TABANLI İKİ TEKNİĞİN İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI:
HİPERSPEKTRAL GÖRÜNTÜLEME VE SERS METODU
COMPARİSON AND METHOD OVERVİEW OF TWO PROMİSİNG LASER-BASED
TECHNİQUES FOR THE FOOD QUALİTY AND SAFETY CONTROL:
HYPERSPECTRAL IMAGİNG AND SERS METHODS
Dr. Öğr. Üyesi Erman Kadir Öztekin
Araş. Gör., Sebahat Öztekin
Bayburt Üniversitesi

ÖZET
Gıda üretimi ve depolanmasında gerçek zamanlı görüntüleme uygulaması gıda piyasası
açısından çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu süreçlerde gıda ürünlerinde olası patojenlerin
görülmesi büyük miktardaki gıda ürünlerinin israf edilmesine ve gıda zehirlenmelerine yol
açabilmektedir. Gıda denetiminde kullanılan klasik yaklaşımlar gerçek zamanlı denetim
uygulamasını yavaşlatabilmekte ayrıca sıklıkla kalifiye personellere ihtiyaç duymaktadır. Öte
yandan lazer tabanlı görüntüleme yaklaşımları, gıda proseslerindeki gerçek zamanlı
görüntüleme denetimlerine kolaylıkla entegre edilebilmektedir. Bu bağlamda iki gelecek vaat
eden teknik olan Hiperspektral Görüntüleme Metodu (HSI) ve Yüzeyde Güçlendirilmiş Raman
Spektroskopisi (SERS) çalışma içerisinde detaylı olarak incelenmiştir.
HSI metodunda önceden belirlenmiş farklı uyarıcı dalga boylarına karşılık gelen iki boyutlu
spektral görüntüler elde edilmektedir. Her bir görüntüdeki spektral uyumluluklar aynı kimyasal
ve fiziksel karakteristikleri işaret etmektedir. Yüzeylerdeki beklenmeyen kontaminasyonların
tespiti HSI metodunun genel uygulamaları arasındadır. Öte yandan incelenen hacimdeki
belirlenmiş biyolojik yapıların tanımlanması SERS metoduyla yapılmaktadır. Genel olarak bu
yapılar çok fazla Raman aktif olmadıklarından, Raman aktif olan ekstra karmaşık metal bazlı
yapılar sentezlenmektedir. Bu karmaşık yapılar SERS etiketleri olarak tanımlanıp, tarama
hassasiyetini arttırırlar. Bu yapılar mikro küresel yapılar üzerinde nano parçacıklar ekilerek
üretilirler. Bu etiketler hedefteki biyolojik yapıya bağlanarak tanıma hassasiyetini arttırırlar.
Bu iki metodun kullanıldığı uygulamalarda elde edilen bulguların hassaslık ve özgünlük
bakımından çok başarılı sonuçlandığı görülmüştür. Bu iki metot da gerçek zamanlı görüntüleme
uygulamalarında kullanılabileceğinden ikisinin de tespit ve değerlendirme süreleri
alternatiflerine göre çok çok kısadır. Bu çalışmada bahse geçen iki metot teknik açıdan
incelenmiş ve uygulamalardaki başarıları tartışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bakteriyel
patojenler ve çok küçük miktardaki kontaminasyonlar bile yeterli hassasiyette ve kısa sürede
tespit edilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lazer tabanlı teşhis, gıda güvenliği, nano partikül, hiperspektral, HSI,
SERS etiketi.
ABSTRACT
Real-time monitoring of food production and storage processes is very critical issue in today’s
food market. Unwanted presence of food pathogens may cause disposal of food products in
high quantities and foodborne severe health issues. Traditional detection techniques for food
processes decelerate real-time monitoring applications and they often need qualified
professionals. On the other hand, laser-based methods can be easily fit into food processes to
accomplish monitoring in real time. The two most promising advance techniques namely,
Hyperspectral Imaging Method (HSI) and Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) are
reviewed in detail.
In HSI method two-dimensional spectral images are collected with respect to selected excitation
wavelengths. In this method, spectral matching in images correspond to similar chemical and
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physical characteristics. Detection of unexpected contaminations on food surfaces are general
applications of HSI method. On the other hand, recognition of target biological structures is
accomplished by using SERS method. Since some molecule groups are not very Raman active,
extra Raman active complexes are used to increase detection quality. These complexes are
identified as SERS labels and they generally design by seeding nano particles on micro sprerical
metal cores. These complexes are modified to attach to target to increase recognation level.
The application performances of these two methods have yielded very promising results in
terms of sensitivity and specificity. Since they are both strong candidates for real-time
monitoring their acquisition and assesment time period is very short compared to classical
approaches. In this study, two methods are technically presented and their applications are
discussed. Results showed that bacterial pathogens and even contaminations in small amounts
on food surface can be detected with these two methods.
Keywords:Laser-Based Diagnostics, Food Safety, Nano Particle, Hyperspectral, HSI, SERS
Label.
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ ÖĞRENCİLERİN RADYO
FREKANS ELEKTROMANYETİK ALAN KAYNAKLARINA KARŞI RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
RISK ASSESSMENT OF STUDENTS AT SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY
AGAINST RADIO FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD RESOURCES
Şahin TEKÇE
Sinan İLANBEY
İrem KARAMAN
Doç. Dr. Özlem COŞKUN
Süleyman Demirel Üniversitesi

ÖZET
Günümüzde hızla gelişen teknoloji ile birlikte elektromanyetik alan maruziyetinde önemli
oranda artış gözlenmektedir. İnsanlar çoğu zaman farkında bile olmadan, adeta bir
elektromanyetik kirlilik balonu içerisinde yaşamlarını sürdürmektedir. Su, hava ve gürültü
kirliliğinin yanı sıra insan sağlığına tehdit oluşturan en önemli kirlilik elektromanyetik
radyasyon olmuştur. Bu nedenle, özellikle gelişen mobil iletişim sistemleri ile birlikte radyo
frekans (RF) radyasyona maruziyetin artması bilim insanlarını bu konu üzerine araştırmalar
yapmaya yönlendirmiştir. RF radyasyonun karaciğer, böbrek, beyin ve daha birçok canlı
dokuda hasarlara neden olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır.
İnsanları bilmeden maruz kalınan bu elektromanyetik alanın olası etkilerinden korumak için,
yapılan ölçüm ve değerlendirmeler oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Isparta
Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu ve Batı kampüslerindeki öğrencilerin yaşam alanlarında
elektriksel ve manyetik alan ölçümlerinin yapılması ve ölçüm sonuçlarını uluslararası
standartlara göre karşılaştırıp değerlendirmektir. Kampüs içinde elektrik alan ve manyetik
alan ölçümleri için elektromanyetik alan ölçüm cihazı (EXTECH 480836, Extech Instrument
Corporation, USA) kullanılmıştır. Ölçümler her fakültede ayrı ayrı yapılmış olup öğrenci
yoğunluğunun en fazla olduğu saatler tercih edilmiştir. Sonuçlar, Uluslararası İyonize
Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu’nun (ICNIRP) genel halk için belirlediği sınır
değerler ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde üniversite genelinde Elektrik alan
şiddetinin 1.5 V/m‘ nin altında ve yoğun olarak 0.5 V/m‘ nin altında olduğu görülmüştür.
Elde edilen tüm ölçüm sonuçları sınır değerler içerisinde bulunmuştur. Ancak bazı kalabalık
yerlerde değerlerde yükselmeler olmuştur. Örneğin, Doğu yerleşkesi içerisinde bulunan
kütüphane önünde daha yüksek değerler ölçülmüştür. Bu artışın sebebinin, bölgedeki öğrenci
kalabalığı sonucu oluşan yoğun cep telefonu sinyallerinin olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik Alan Ölçümü, RF Elektromanyetik Alan,
Elektromanyetik Kirlilik, Sınır Değerler
ABSTRACT
Today, with the rapidly developing technology, a significant increase in electromagnetic field
exposure is observed. People often live in a bubble of electromagnetic pollution, without
realizing it. In addition to water, air and noise pollution, the most important pollution that
poses a threat to human health is electromagnetic radiation. Therefore, especially with the
developing mobile communication systems, the increase in radio frequency (RF) radiation
exposure has led scientists to make researches on this topic. RF radiation has been proven to
cause damage to liver, kidney, brain and many other living tissues.
Measurements and evaluations are very important in order to protect people from the possible
effects of this electromagnetic field which is unintentionally exposed. The aim of this study is
to measure the electrical and magnetic field values in the living spaces of the students in
Eastern and Western campuses of Isparta Süleyman Demirel University and to compare and
evaluate the measurement results according to international standards. The electromagnetic
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field measurement device (EXTECH 480836, Extech Instrument Corporation, USA) was used
for the electric and magnetic field measurements in the campus. The measurements were
made separately in each faculty and the hours in the highest student density were preferred.
The results were compared with the limit values established by the International Commission
for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) for the general public. When the results are
examined, it is seen that the electric field strength is below 1.5 V/m and intensely below
0.5V/m throughout the university. All measurement results were found within the limit
values. However, there have been increases in values in some crowded places. For example,
higher values were measured in front of the library in the East campus. It is thought that the
reason for this increase may be the intense cell phone signals caused by the crowd of students
in the region.
Keywords: Electromagnetic Field Measurement, RF Electromagnetic Field, Electromagnetic
Pollution, Limit Values
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DOĞAL VE ENDÜSTRİYEL ATIK MATERYAL KATKILI KOMPOZİTLERLE
ATIKSULARDAN FENOL GİDERİMİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION REMOVAL OF PHENOL FROM WASTES WITH NATURAL AND
INDUSTRIAL WASTE MATERIAL ADDED COMPOSITES
Rasim Berk AKYOL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Semra ÇORUH
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Evsel, endüstriyel, tarım ve hayvancılık kullanımı sonrasında açığa çıkan sular, içerdiği
organik, inorganik, kimyasal, fiziksel, biyolojik, toksik ve insan çevre sağlığına odaklı zararlı
maddeler içermesi sebebiyle ‘’atıksu’’ olarak tanımlanmaktadır.Çevre kalitesine ve halk
sağlığına verilen önemin artması kirleticilerin deşarjından önce kabul edilebilir seviyelere
getirilmesini zorunlu kılmıştır. Önemli bir endüstriyel atıksu olan fenol tehlikeli ve zehirli
sular olması sebebiyle biyolojik sistemler üzerinde büyük rol oynamaktadır. Fenol EPA’ya
göre en zehirli kimyasallar arasında 11.sırada yer almaktadır. Fenol’ün çeşitli kaynakları
bulunmaktadır. Bunlar kok ve petrol rafinerileri, boya ve kimya endüstrileri, ilaç, tekstil,
plastik ve kağıt endüstrileridir. Fenoller, su kaynaklarındaki çözünmüş oksijen
konsantrasyonun azalmasına sebep olmaktadır.Ayrıca klor ile reaksiyona girdiğinde açığa
çıkan klor-fenol bileşikleri içme sularında istenmeyen tat ve koku sebebine yol açtıklarından
uygulanan yöntem ve doğru standartlara göre uygun bir şekilde giderilmesi gerekir. Fenol
içeren suların arıtımı için kullanılan birçok arıtım teknolojisi bulunmaktadır. Fenol genel
olarak adsorpsiyon, kimyasal oksidasyon, organik çözücülerle ekstraksiyon, membran ayırma,
ozon ile kimyasal oksidasyon, iyon değiştirme gibi birçok arıtım yöntemleriyle arıtımı
sağlanır.
Bu tez çalışmasında, adsorpsiyon yöntemi ile aktif karbon, ceviz biyoçarı, sodyum aljinat
katkılı mikro küre kompozitleri adsorbent olarak kullanılarak atık sularından fenol giderimi
araştırılmıştır. Adsorpsiyon çalışmaları için adsorbent miktarı ve başlangıç fenol
konsantrasyonu, gibi parametreler incelenmiştir. Aljinat katkılı aktif karbon ve biyoçar mikro
küreleri oluşturularak bu mikro kürelerin fenol giderimi üzerine etkisi incelenmiştir.
Adsorpsiyon izoterm çalışmaları yapılmıştır.Fenol giderimi için adsorpsiyon dengesi 90
dakika olarak belirlenmiştir. Artan konsantrasyon ile adsorplanan aktif karbon, ceviz biyoçarı
ve sodyum aljinat içeren mikro küre miktarının arttığı ancak yüksek konsantrasyonlar için
adsorbent miktarının yetersiz kaldığı bu nedenle giderim veriminin düştüğü saptanmıştır.
İncelenen tüm şartlar altında, aktif karbon üzerine fenol’ün maksimum adsorpsiyonu % 93,41
ceviz biyoçar’ı üzerine maksimum adsorpsiyonu %32,00, soydum aljinat içerikli aktif karbon
mikro küre % 52,33 ve sodyum aljinat içerikli ceviz biyoçarı mikro küre üzerine maksimum
adsorpsiyonu % 22,00 olarak belirlenmiştir. İzoterm incelemelerinde aktif karbon’un Temkin
izotermine diğer adsorbentlerinLangmuir izoterm modeline uyduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Fenol, Aktif Karbon, SodyumAljinat, Biyoçar, Mikro küre
ABSTRACT
Water released after domestic, industrial, agricultural and livestock use is defined as
‘wastewater’ because it contains organic, inorganic, chemical, physical, biological, toxic and
harmful substances focused on Human Environmental Health. The increased importance
given to environmental quality and Public Health has made it mandatory for pollutants to be
brought to acceptable levels before discharge. Phenol, an important industrial wastewater,
plays a major role in biological systems as it is dangerous and toxic waters. Phenol is 11th
among the most toxic chemicals, according to the EPA. There are several sources of phenol.
These are coke and oil refineries, color and chemical industries, medicine, textile, plastic and
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paper industries. Phenols cause decreased concentration of dissolved oxygen in water sources.
In addition, chlorine-phenol compounds that are released when reacting with chlorine cause
unwanted taste and smell in drinking water, so they must be removed according to the method
applied and the correct standards. There are many treatment technologies used for the
treatment of phenol-containing waters. Phenol is generally treated with many treatment
methods such as adsorption, chemical oxidation, extraction with organic solvents, membrane
separation, chemical oxidation with ozone, ion exchange.
In this thesis study, phenol removal from wastewater using adsorption method absorbent
activated carbon, Walnut biochar, sodium alginate-doped microsphere composites as
adsorbents was investigated. Parameters such as initial adsorbent amount and phenol
concentration were examined for adsorption studies. The effect of alginate-doped activated
carbon and biochar microspheres on phenol adsorption removal was investigated. Adsorption
isotherm studies were performed. Adsorption equilibrium was reached at 90 th. Increasing the
amount of phenol adsorption with increased cleaning, but it is found that the amount of
adsorbent is insufficient for a high rate of antifreeze, in which case the removal efficiency is
reduced. Under all conditions examined, the maximum adsorption of phenol on trading
activated carbon 93,41%, the maximum adsorption of walnut biochar on phenol 32,00%,
the maximum adsorption of including with sodyum aljinate trading activated carbon
microsphere on phenol 52,33% and the maximum adsoption of including with sodium
aljinate walnut biochar microsphere on phenol 22,00%. In the isotherm studies, it has been
determined that commercial activated carbon fits the Temkin isotherm and other adsorbents
found the Langmuir isotherm model.
Anahtar Kelimeler: Adsorption, Phenol, Active Carbon, SodiumAljınate, Biochar,
Microsphere
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GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ KULLANILARAK AL7050-T7451 ALAŞIMININ
DELİNMESİ SIRASINDA BOYUTSAL DOĞRULUK, SİLİNDİRİKLİK VE
DAİRESELLİĞİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU
EXPERIMENTAL INVESTIGATION AND OPTIMIZATION OF DIMENSIONAL
ACCURACY, CYLINDRICITY AND CIRCULARITY DURING BORING OF AL7050T7451 ALLOY BY USING GREY RELATIONAL ANALYSIS
Doç. Dr. Fırat KAFKAS
Hüseyin DAĞLI
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Üretim her zaman endüstrilerin çoğunun kalbidir. Delikler çoğu durumda montaj amaçları için
gerekli olduğundan, delik delme süreçleri ile üretilen delikler çok dikkat gerektiren son derece
önemli işlemlerdir. Bir plaka veya yüzey üzerine deliklerin hassas bir şekilde delinmesi, bu
amaç için tasarlanmış, delik işleme tezgâhlarında matkap, rayba veya delik kateri denilen
takımlar kullanılarak yapılır. Tolerans sınırı içerisinde olmasına rağmen, deliklerin yanlış
geometrisi nedeniyle montaj sorunları ortaya çıkabilir. Ölçü bozukluğu, silindiriklik,
dairesellik, diklik ve pozisyon hataları gibi çeşitli geometrik toleranslar bu tür montaj
problemlerinden sorumludur. Bu araştırma, Al7050-T7451 Alüminyum alaşımlı levha
malzemede önceden delinmiş deliklerin 12 mm çapa işlenmesiyle oluşturulan deliklerin
boyutsal doğruluğu, daireselliği ve silindirikliği üzerine delme parametrelerinin etkilerini
belirlemeye odaklanmıştır. Deneyler, kuru işleme koşulları altında bir delik işleme kafası
kullanılarak hassas delik delme tezgâhında gerçekleştirilmiştir. Deliklerin işlenmesinde iki
farklı özelliğe sahip CCGT 060202 26G6 ve CCGT 060202F-AL KX kesici uçlar
kullanılmıştır. Bu çalışmada, kesici uç tipi, iş mili hızı (dev/dak) ve ilerleme oranı (inch/dev)
delik işleme parametreleri olarak seçilmiştir. Dikkate alınan parametrenin her biri iki seviyeye
sahip olup, deney planı Taguchi L8(27) orthogonal düzene göre oluşturulmuştur. Delik
işlemeyle oluşturulmuş deliğin kalite karakteristikleri olarak ölçü tamlığı, dairesellik ve
silindiriklik dikkate alınmış ve birden çok kalite özelliğini eşzamanlı olarak sağlayacak olan en
iyi şartların belirlenmesi hedeflenmiştir. Birden çok kalite özelliğine sahip bu tür problemlerin
çözümünde, Gri İlişkisel Analizi (GRA) kullanışlı ve basit bir yaklaşım sunar. Bu nedenle, delik
işleme parametrelerinin çoklu kalite karakteristikleri üzerindeki etkisini araştırmak için gri
ilişkisel analizi kullanılmıştır. Ayrıca, çoklu kalite karakteristiği üzerine işleme
parametrelerinin katkı oranını belirlemek için de Pareto Anova analizi uygulanmıştır. Elde
edilen sonuçlar, kaplamalı takım-yüksek kesme hızı-düşük ilerleme hızı kombinasyonu altında
çoklu kalite gereksinimlerinin (ölçü tamlığı, dairesellik ve silindiriklik) en ideal olduğunu
göstermektedir. Ayrıca, Pareto Anova analizi sonuçları, çoklu kalite gereksinimleri üzerinde,
kesici uç tipinin (yaklaşık %79) ve ilerleme oranının (yaklaşık %14) en yüksek etkiye sahip
olurken, kesme hızının (%7) ise en düşük etkiye sahip olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Delik İşleme, Geometrik Toleranslar, Pareto Analizi, Gri İlişkisel Analizi
ABSTRACT
Manufacturing is always the heart of majority of industries. Since the holes are necessary for
mounting purposes in most cases, the holes produced by the drilling processes are extremely
important processes that require a lot of attention. Pricese drilling of holes on a plate or surface
is done by using jig borer designed for this purpose by using tools called drill bit, reamer or
boring tool. Though the tolerance is within limit, the assembly problems could arise due to the
improper geometry of these holes. Various geometrical tolerances like cylindricity, circularity,
perpendicularity and position errors are responsible for such assembly problems. This research
focused on determining the effects of boring parameters on the dimensional accuracy,
circularity and cylindricity of the hole produced by boring to 12 mm the diameter of the holes
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predrilled on Al7050-T7451 Aluminium alloy plate material. The experiments have been
carried out on a jig borer by using a boring head under dry machining conditions. CCGT 060202
26G6 and CCGT 060202F-AL KX inserts having two different quality features have been used
for boring of the holes. In this study, the insert type, spindle speed (rpm) and feed rate (inch/
rev) has been selected as boring parameters. Each of the considered parameter has two levels,
and the experimental plan has been created according to the Taguchi L8 (27) orthogonal array.
Dimensional accuracy, circularity and cylindricity are taken into account as quality
characteristics of the hole formed by boring and it is aimed to determine the best conditions that
will provide multiple quality characteristics simultaneously. In the solution of such problems
with multiple quality characteristics, Grey Relational Analysis (GRA) offers a useful and
simple approach. Therefore, grey relational analysis has been used to investigate the effect of
boring parameters on multiple quality characteristics. In addition, Pareto Anova analysis has
been applied to determine the contribution rate of boring parameters on multiple quality
characteristic. The obtained results show that multiple quality requirements (dimensional
accuracy, circularity and cylindricity) are optimal under the combination of coated tool-high
cutting speed-low feed. In addition, Pareto Anova analysis results show that the type of insert
(approx. 79%) and feed rate (approx. 14%) have the highest effect, while cutting speed (7%)
has the lowest effect on multiple quality requirements.
Keywords: Boring, Geometric Tolerances, Pareto Analysis, Grey Relational Analysis
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KONVEKS YAKIT MALİYET FONKSİYONLU TERMİK ÜRETİM BİRİMLERİ
İÇEREN HİDROTERMAL KOORDİNASYON PROBLEMİNİN İLETİM HATTI
KAYIPLI OLARAK ÇÖZÜLMESİ
THE SOLUTION OF CONVEX COST FUNCTION WITH THERMAL GENERATION
UNITS INCLUDING HYDROTHERMAL COORDINATION PROBLEMS WITH LOSSY
TRANSMISSION LINE
Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÖZYÖN
Doç. Dr Celal YAŞAR
Dumlupınar Üniversitesi
ÖZET
Elektrik enerjisi günümüzde kullanımı en yaygın olan ve ihtiyaç duyulan diğer enerji türlerine
kolaylıkla çevrilebilen bir enerji türüdür. Bu nedenle elektrik enerjisi üretim sistemlerinin
optimal işletilmesi, yatırım planlaması, daha az kayıpla enerji iletimi ve daha güvenli olarak
enerji dağıtımı gibi konular, elektrik mühendisliğinde önemli konular arasında yer almaktadır.
Bu konulardan birisi olan elektrik enerji üretim sisteminin optimal işletimi ise, genel anlamda
sistemin toplam yakıt maliyetinin en aza indirgenmesi olarak tanımlanabilir.
Elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere termik ve hidrolik üretim birimlerinin birlikte
çalışması durumunda ortaya çıkan probleme, literatürde hidrotermal koordinasyon problemi
(HKP) denilmektedir. Bu tür problemler termik kısıtların yanında hidrolik kısıtlarında
eklenmesini gerektiren ve çözümü nümerik metotlar ile zor olan bir optimizasyon
problemidir. Hidrotermal koordinasyon probleminin kısa sürelerde kabul edilebilir bir
çözümünün elde edilmesi için geliştirilen birçok sezgisel algoritmaya literatürde sıklıkla
rastlanmaktadır. 2015 yılında literatüre giren yerçekimsel arama algoritması da (Gravitational
search algorithm-GSA), bu çözüm algoritmalarından birisidir. Sezgisel algoritmaların ilk
tasarım aşamasında gözden kaçan veya eksik kalan yönleri, daha sonra uygulanan metotlarla
tamamlanmaya ve geliştirilmeye çalışılır. Bu amaçla mevcut klasik algoritmayı daha kararlı
ve daha hızlı yapıya kavuşturmak için yapılan çalışmalara, algoritma iyileştirme metotları
denilir. Literatürde rastlanan algoritma iyileştirme metotlarından birisi de artırımlı sosyal
öğrenme (Incremental social learning-ISL) metodudur.
Bu çalışmada konveks yakıt maliyet fonksiyonlu termik üretim birimleri içeren hidrotermal
koordinasyon probleminin çözümünde iletim hattı kayıpları da dikkate alınmıştır. Bu
problemin çözümü için ISL ile GSA birleştirilerek kullanılmış ve ortaya çıkan bu algoritmaya
geliştirilen artırımlı yerçekimsel arama algoritması (IGSA) denilmiştir. Örnek problem olarak
literatürde çözümü var olan bir güç sistemi seçilmiş ve IGSA ile çözümü yapılıp elde edilen
sonuçları tartışılmıştır. Bu örnek güç sisteminin iletim hattı kayıpları Newton-Raphson AC
yük akışı metodu kullanılarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hidrotermal koordinasyon problemi, Konveks yakıt maliyet
fonksiyonları, Artırımlı sosyal öğrenme, Artırımlı yerçekimsel arama algoritması.
ABSTRACT
Today electrical power is the most commonly used type of power which can be easily
converted into other types of powers that are needed. Therefore, the subjects such as the
optimum operation and the investment plan of the electrical power generation systems, power
transmission with less loss and safer power dispatch take place among significant subjects in
electrical engineering. The optimum operation of the electrical power generation unit, which
is one of these subjects, can be generally defined as the minimization of the total fuel cost of
the system.
The problem which appears as a result of the operation of thermal and hydraulic generation
units together in order to meet the electrical power need, is called hydrothermal coordination
problem (HCP) in literature. These kinds of problems, which require the addition of the
hydraulic constraints as well as thermal constraints, are optimization problems which are
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difficult to solve with numeric methods. Many metaheuristic algorithms developed in order to
obtain an acceptable solution of the hydrothermal coordination problem in short times, are
frequently met in literature. Gravitational search algorithm (GSA), which entered the
literature in 2015, is also one of these solution algorithms. The overlooked or lacking aspects
of the metaheuristic algorithms in the initial design phase, are tried to be completed or
developed with the methods that are applied later. The studies, done for this reason, in order
to render the present classical algorithm more decisive and faster, are called algorithm
improvement/betterment methods. One of the algorithm improvement/betterment methods
that is met in literature, is Incremental social learning (ISL) method.
In this study, the transmission line losses have also been considered in the solution of
hydrothermal coordination problem including thermal generation units with convex fuel cost
function. ISL and GSA have been used together for the solution of this problem and the
algorithm developed as a result, has been called Incremental Gravitational Search Algorithm
(IGSA). A power system whose solution is already present in literature has been selected as
the sample problem and it has been solved with IGSA and the obtained results have been
discussed. The transmission line losses of this sample power system have been calculated by
using Newton-Raphson AC load flow method.
Keywords: Hydrothermal coordination problem, Convex fuel cost functions, Incremental
social learning, Incremental gravitational search algorithm
NOT: Bu çalışma Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÖZYÖN’ün Doç. Dr. Celal YAŞAR’ın
danışmanlığında tamamladığı “Kısa Dönem Hidrotermal Koordinasyon Problemlerinin
Geliştirilmiş Yerçekimsel Arama Algoritması ile Çözümü” adlı doktora tezinden türetilmiştir.
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LİMAN DEVLETİ DENETİMLERİNDE CAN KURTARMA TEÇHİZATI
KAYNAKLI UYGUNSUZLUKLARA YOL AÇAN ETKENLERİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF THE FACTORS THAT LEAD TO DEFICIENCIES ORIGINATE
FROM LIFE SAVING APPLIENCES IN PORT STATE CONTROL
Arş. Gör. Şükrü İlke SEZER
Dr. Öğr. Üyesi Ercan AKAN
İskenderun Teknik Üniversitesi
ÖZET
Dünya ticaretinin yaklaşık %85’i deniz taşımacılığıyla yapılmaktadır. Ülkeler arasındaki en
yaygın taşımacılık biçimi olmasından dolayı dünya genelindeki büyümeye bağlı olarak deniz
ticaretinde büyüme meydana gelmektedir. Bu büyüme sonucunda deniz trafiğinin yoğunluğu
artmaktadır. Bu durum deniz taşımacılığının riskli bir hal almasına yol açarak deniz
kazalarının meydana gelmesine sebep olmaktadır. Meydana gelen kazalar sonucunda
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından çeşitli
düzenlemeler yapılarak, sözleşmeler aracılığıyla denizde emniyet, güvenlik ve çevre
konularında bazı kurallar ve standartlar oluşturulmuştur. Söz konusu kuralların ve
standartların gemilerde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek üzere denetimler
yapılmaktadır ve yapılan denetimlerin amacı, standart altı gemilerin tespit edilmesidir.
Gemilere uygulanan bu denetimlerden önemli bir tanesi liman devleti denetimidir. Liman
devleti denetimi; bir ülkenin kendi limanlarına gelen yabancı bayraklı gemileri denizde
emniyet, çevre kirliliği, gemi adamlarının çalışma ve yaşama koşullarına yönelik denetime
tabi tutan bir mekanizmadır.
Liman devleti denetimlerini gerçekleştiren uzmanlar tarafından, uluslararası sözleşmelerin
gereklerine uygun olmayan durumlar uygunsuzluk olarak belirlenir. Gemilerde tespit edilen
uygunsuzlukların bazılarının hemen düzeltilmesi beklenirken bazılarınınsa belirli bir zaman
içerisinde düzeltilmesi istenir. Gemi adamlarının ve deniz çevresinin emniyetini olumsuz
yönde etkileyen uygunsuzlukların hemen düzeltilmesi istenir ve düzeltilinceye kadar gemi
tutuklanır. Bazı durumlarda, gemi tutuklandıktan sonra geminin söz konusu bölgesel liman
devleti anlaşmasına üye olan ülkelerin limanlarına girmesi yasaklanır. Gemilerin tutuklanması
veya yasaklanması durumu ciddi mâli kayıplara neden olmaktadır. Ayrıca gemilerde tespit
edilen uygunsuzluk sayısının artması gemilerin risk profilini de artırmaktadır. Bu durumda
gemilere uygulanan denetimlerin sıklığı artırılır.
Bölgesel liman devleti denetimi anlaşmalarına üye olan ülkelerce her sene yayınlanan raporlar
incelendiğinde can kurtarma teçhizatı kaynaklı uygunsuzluklar genel olarak üst sıralarda yer
almaktadır. Ayrıca bu teçhizatlar, yaşanan bir deniz kazası sonrasında kazazedelerin
hayatlarının kurtarılmasında önemli rol oynamaktadır. Bu alanda meydana gelen
uygunsuzluk, belki de gemi adamlarının hayatlarının kurtulamamasına sebep olabilir. Can
kurtarma teçhizatı kaynaklı uygunsuzlukların fazla olması ve insan hayatı açısından ciddi
önem arz etmesinden dolayı uygunsuzluklara yol açan faktörler araştırılmıştır.
Can kurtarma teçhizatı kaynaklı uygunsuzlukların sebepleri araştırılırken Delphi tekniğinden
faydalanılmıştır. Üç tur olarak tasarlanan Delphi tekniği 11 kişiden oluşan uzman gruba
uygulanmıştır. İlk turda sorulan açık uçlu soruya verilen yanıtlar neticesinde 20 madde
belirlenmiştir. İkinci ve üçüncü turda 5’li Likert ölçeği kullanılarak çalışmaya katılan
uzmanlar arasında fikir birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Üçüncü tur sonunda 17 madde
üzerinde fikir birliği sağlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, can kurtarma teçhizatı kaynaklı
uygunsuzlukların ortaya çıkmasına yol açan etkenleri tespit ederek gemi adamları, denizcilik
şirketleri ve can kurtarma teçhizatı bakımı yapan şirketler üzerinde farkındalık oluşturmak ve
uygunsuzluk sayısını azaltmak için çözüm önerileri sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Liman Devleti Denetimi, Can Kurtarma Teçhizatı, Uygunsuzluk, Delphi
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ABSTRACT
Approximately 85% of world trade is done by sea transportation. Since it is the most common
form of transportation among countries, the growth in maritime trade occurs depending on
global growth. As a result of this growth, the density of sea traffic increases. This situation
causes maritime transportation to become risky and causes marine accidents to occur. As a
result of the accidents that occurred, various conventions have been made by the International
Maritime Organization (IMO) and the International Labour Organization (ILO). And some
rules and standards have been established on the issues of safety, security, and environment at
sea. Inspections are carried out to check whether these rules and standards apply to ships. The
purpose of the inspections is to detect substandard ships. An important one of these
inspections applied to ships is port state controls. Port state controls; is a mechanism that
controls foreign-flagged ships arriving at their own ports of a country for safety at sea,
environmental pollution, working and living conditions of seafarers.
Where conditions on board are found that are not in compliance with the requirements of the
relevant instruments by the port State control officers, these are recorded as deficiencies.
While some of the deficiencies detected on the ships are expected to be corrected
immediately, others are requested to be corrected within a certain time frame. Deficiencies
that negatively affect the safety of seafarers and the marine environment are required to be
rectified immediately. The ship is detained until it is rectified these deficiencies. In some
cases, after the ship is detained, the ship is prohibited from entering the ports of the countries
that are members of in question the regional port state agreement. The detention or banning of
ships causes serious financial losses. In addition, the increase in the number of deficiencies
detected on the ships increases the risk profile of the ships. In this case, the frequency of
inspections carried out to ships is increased.
When the reports published annually by the countries that are members of the regional port
state control agreements are examined, deficiencies arising from life-saving appliances are
generally at the top rank. Also, these appliances play an important role in saving victims' lives
after a marine accident. Maybe deficiency in this subject may cause seafarers to lose their
lives. Many deficiencies originate from life-saving appliances and they are seriously
important in terms of human life. For these reasons, the factors that lead to these deficiencies
have been investigated.
Delphi technique was used while investigating the causes of deficiencies that originate from
life-saving appliances. Delphi technique, which was made in three rounds, was carried out to
the expert group consisting of 11 people. As a result of the answers to the open-ended
question asked in the first round, 20 items were determined. In the second and third rounds, it
was tried to reach consensus among the experts who participated in the study by using the 5point Likert scale. At the end of the third round was reached a consensus on 17 items. The
aim of this study is to identify the factors that lead to the emergence of deficiencies arising
from life-saving appliances and to raise awareness of seafarers, maritime companies and
companies that maintain life-saving appliances, and to offer solutions reduce the number of
deficiencies.
Keywords: Port State Control, Life Saving Appliances, Deficiencies, Delphi
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KRILL-HERD ALGORİTMASI KULLANILARAK ZEMİNİN SIVILAŞMA
POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF SOIL LIQUEFACTION POTENTIAL BY USING KRILL HERD
ALGORTIMA
Dr. Öğr. Üyesi Yetiş Bülent SÖNMEZER
Yüksek Lisans Öğr., Kerim BAŞARIR
Kırıkkale Üniversitesi
ÖZET
Zemin sıvılaşması deprem esnasında yapılara verdiği hasarlar nedeniyle geoteknik deprem
mühendisliğinde önemli ve zor problemlerden birisi olmuştur. İzmit, Düzce, Chi Chi ve
Taiwan (1999) depremlerinde bu fenomenin tipik örnekleri görülmüştür. Deprem esnasında
tekrarlı yüklemeler altında suya doygun zeminlerde meydana gelen kayma gerilmeleri
drenajsız koşullarda boşluksuyu basıncının artmasına ve zeminde dayanımının kaybolmasına
neden olmaktadır. Özellikle gevşek kum ve siltler söz konusu olduğunda bu dayanım
kayıpları daha da artmakta ve yapıların ciddi hasarlar görmesine neden olmaktadır. Bu
hasarlar yapıların yana devrilmesi, zemine gömülmesi veya tamamen yıkılması şeklinde
olmaktadır.
Zemin sıvılaşmasının mekanizmasını anlamak ve yıkıcı etkilerini en aza indirmek amacıyla
saha çalışmaları ve analitik çalışmalar yapılmaktadır. Saha çalışmalarında yüksek kalitede
bozulmamış numuneler elde etme zorluğu ve bununla ilgili maliyetler önem kazanmaktadır.
Bununla birlikte bu çalışmalardan elde edilen veriler kullanılarak zeminin sıvılaşma riski
analitik yöntemlerle ortaya konulabilmektedir. Bu çalışmada zeminin sıvılaşma riski Krill
Herd (Karides Sürüsü) optimizasyon yöntemi kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Bu
amaçla sıvılaşma vakalarının görüldüğü farklı depremlere ait 222 lokasyondan elde edilen
zemin parametreleri kullanılarak analizler yapılmıştır. Ancak bu parametrelerin zemin
sıvılaşmasına etkisi değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple lokasyonlardan elde edilen 12
farklı zemin parametresi WEKA veri sınıflandırma programında analize tabi tutulmuştur.
Maksimum yer ivmesi (amax) rölatif sıkılık (Dr), efektif gerilme (), ince tane oranı (%FC) ve
depremin büyüklüğü (M) zemin sıvılaşmasında önem sırasına göre öne çıkan parametreler
olmuştur. MATLAB programında lokasyonlara ait veriler Krill-Herd algoritması kullanılarak
Exp, Linear, Power, Quad ve Semi Quad denklem modelleriyle optimize edilmiştir. Her bir
modelde çalışma verileriyle yapılan denemeler sonucunda Power model zeminde sıvılaşma
olup olmayacağını %87,7 doğrulukta tahmin eden model olmuştur. Dikkate alınan zemin
parametreleri kullanılarak yapılan karşılaştırmalar, Power modelin sıvılaşma olup
olmayacağını tahmin etmede geleneksel yöntemlerden çok daha iyi performans gösterdiğini
göstermektedir.
ıvılaşma riskini belirlemek amacıyla geliştirilen model inşaat mühendisliğinin kilit taşlarından
biri olan güvenli ve ekonomik tasarım için yeterli bir orandır. Bu modelin geliştirilmesi,
geoteknik profesyonellerine zeminde sıvılaşma riskini belirlemede kolaylık sağlaması
bakımından faydalı olacağı tahmin edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sıvılaşma, Optimizasyon, Deprem, Krill-Herd
ABSTRACT
Soil liquefaction has been one of the important and difficult problems in geotechnical
earthquake engineering due to the damage caused to the structures during an earthquake.
Typical examples of this phenomenon were observed in Izmit, Düzce, Chi Chi and Taiwan
(1999) earthquakes. Shear stresses occurring in water-saturated soils under cyclic loads during
the earthquake cause increased pore water pressure and loss of soil resistance in undrained
conditions. Especially in the case of loose sands and silts, these strength losses increase even
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more and cause serious damage to the structures. These damages are in the form of
overturning of the buildings, embedment to the ground or complete collapse.
Field studies and analytical studies are carried out to understand the mechanism of soil
liquefaction and to minimize its destructive effects. The difficulty of obtaining high quality
undisturbed samples and associated costs are important in field studies. However, using the
data obtained from these studies, the risk of liquefaction of soil can be revealed by analytical
methods. In this study, the liquefaction risk of soil was tried to be determined by using Krill
Herd optimization method. For this purpose, analyses were conducted using soil parameters
obtained from 222 locations of different earthquakes where liquefaction cases were observed.
However, the effect of these parameters on soil liquefaction varies. For this reason, 12
different soil parameters obtained from locations were analyzed in the WEKA (Waikato
Environment for Knowledge Analysis) data classification program. Maximum ground
acceleration (amax) relative density (Dr), effective stress (), fine content (%FC) and
earthquake magnitude (M) were prominent parameters in the order of importance in soil
liquefaction. In MATLAB (Matrix Laboratory) program, data of locations are optimized with
Exp, Linear, Power, Quad and Semi Quad equation models by using Krill Herd (Shrimp
Herd) algorithm. As a result of the trials conducted with the study data in each model, the
Power model was the model that predicted whether there would be liquefaction on the ground
with 87.7% accuracy. Comparisons using the considered soil parameters show that the Power
model performs much better than traditional methods to predict whether there will be
liquefaction.
The model developed to determine liquefaction risk is a sufficient rate for safe and
economical design, which is one of the keystones of civil engineering. It is anticipated that the
development of this model will be beneficial for geotechnical professionals to facilitate the
determination of the risk of liquefaction on the soil.
Keywords: Liquefaction, Optimization, Earthquake, Krill-Herd
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TABAN İZOLASYONLU ÇELİK ÇERÇEVELERİN YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ
DİKKATE ALINARAK SİSMİK DAVRANIŞLARININ İCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE SEISMIC BEHAVIOR OF BASE ISOLATED STEEL FRAMES
CONSIDERING THE EFFECTS OF SOIL-STRUCTURE INTERACTION
Dr. Seccad BAYRAMOĞLU
Prof. Dr. Beytullah TEMEL
Çukurova Üniversitesi

ÖZET:
Bu çalışmada yapı-zemin etkileşimi (YZE) dikkate alınarak taban izolasyonlu çelik yapıların
sismik davranışı araştırılmıştır. Yapısal modellerin sismik analizi için Sonlu Elemanlar
Yöntemine (SEY) dayalı SAP2000 programı yardımıyla sayısal bir model geliştirilmiştir.
Gerçekleşmiş olan sismik analizlerde, zemin, sismik izolatör, deprem ve üst yapı özelliklerinin
yapı davranışları üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Yapı-zemin etkileşimi analizi için direk
analiz yöntemi kullanılmıştır. Analizler serbest titreşim analizi ve zorlanmış titreşim analizi
olarak iki durumda gerçekleştirilmiştir. Sayısal integrasyon analiz yöntemini kullanarak zaman
tanım alanında gerçekleşmiş olan zorlanmış titreşim analizlerinde, üstyapı ve sismik izolatörlerin
davranışının nonlineer, zemin davranışının ise lineer olduğu kabul edilmiştir. Analizlerden elde
edilen sonuçlara göre, doğal serbest titreşim periyodu, rölatif deplasman ve taban kesme kuvveti
gibi sismik davranış parametreleri incelenmiştir. Ayrıca sismik taban izolasyonu sisteminin
performansını elde etmek için, izolatör performans faktörü tanımlanmış olup, bu faktörden
yararlanarak değişik zemin tipleri için izolatörün performansı değerlendirilmiştir. Elde edilen
sonuçlar, sismik taban izolasyonlu binaların analizi ve tasarımında yapı-zemin etkileşimi etkisi
konusunun yönetmeliklerde dikkate alınması için bir temel teşkil edebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yapı-Zemin etkileşimi, Sismik izolasyon, Çelik yapı, Sismik Analiz
ABSTRACT:
In this study, the effect of soil-structure interaction (SSI) on the seismic behavior of baseinsolated steel structures is investigated. A numerical model based on the Finite Element Method
(FEM) has been developed using SAP2000 software for seismic analysis of structural models. In
the seismic analysis, the effects of soil, seismic isolator, earthquake and superstructure
characteristic on structural behavior are evaluated. The analysis are performed in two cases as
free vibration analysis and forced vibration analysis. The forced vibration analysis performed in
the time domain using numerical integration analysis method. The behavior of the superstructure
and seismic isolators are assumed to be nonlinear and the soil behavior is linear. According to
the results obtained from the analysis, seismic behavior parameters such as natural free vibration
period, relative displacement and base shear force are investigated. In addition, in order to obtain
the performance of the seismic base isolation system, the isolator performance factor has been
defined and the performance of the isolator for different soil types has been evaluated using this
factor. Obtained results can be used as a basis for considering the effect of soil-structure
interaction in the analysis and design of seismic base isolated buildings in design codes.
Keywords: Soil-structure İnteraction, Seismic Base İsolation, Steel Structure, Seismic Analyses
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TOKSİK AĞIR METALLERİN TESPİTİ İÇİN KOLORİMETRİK SENSÖRLER
OLARAK SCHİFF BAZ TÜREVLERİNİN KULLANIMI
USE OF SCHIFF BASE DERIVATIVES AS COLORIMETRIC SENSORS FOR
DETECTION OF TOXIC HEAVY METALS
Öğr. Gör. Dr. Ziya AYDIN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
ÖZET
Ağır metal iyonları insan gıda zincirine girdiklerinde insanın merkezi sinir sistemine,
karaciğerine, böbreğine, kemiğine ve dişlerine ciddi zararlar vermektedir. Bu nedenle, toksik
metal iyonlarının basit, hızlı, hassas ve düşük maliyetli tanımlanması için yeni tekniklerin
geliştirilmesi halk sağlığının iyileştirilmesi için gereklidir. Sudaki ağır metal iyonlarının
kolorimetic sensörler yardımıyla çıplak gözle algılanması, her insan tarafından
uygulanabilirliği nedeniyle önem taşımaktadır. Kolorimetri (renk değişimi) ve floresan (UV
lambası altında renk değişimi) çıplak göz algılamak için yararlı iki yöntemdir. Bu nedenle,
son analitik ilgi optik özellikleri olan ve metal iyonlarının belirlenmesi için kemosensör
olarak farklı organik molekülleri keşfetmeye odaklanmıştır. Böylece metal iyonlarının tespiti
pahalı ve karmaşık ekipman ihtiyacı olmaksızın doğrudan çıplak gözle mümkün olacaktır.
Organik moleküller arasında Schiff bazları, özelliklerinden yararlanılan bir bileşikler ailesidir.
Schiff bazı moleküler sensörleri kimya, biyoloji, çevre gibi çok geniş uygulama alanları
olduğundan, spesifik metal iyonları için çok önem kazanmıştır. Schiff bazları C=N bağı içerir.
Bu bağ elektron çifti içerdiğinden elektronca zengindir ve metal bağlanmasında kolaylıklar
sağlar.
Bu çalışmada, sudaki ağır metallerin tanınması için Schiff bazı türevlerine dayanan yeni ve
güvenilir kolorimetrik sensörler sentezlenmiş ve bu maddelerin sensör özellikleri
incelenmiştir. p-dimetilaminsinamaldehit ve p-dimetilaminobenzaldehit bileşikleri hedef
metal iyonlarına seçici bağlanma gösteren gruplarla tek basamaklı reaksiyon ile kolorimetrik
Schiff bazı türevlerinin hazırlanmasında kullanılmıştır. Bu Schiff bazı türevleri, azometin
grubunun azot atomu ve oksijen, azot veya kükürt atomları gibi azometin grubuna bitişik
(ortho pozisyonda) diğer bağış atomları aracılığıyla hedef metal iyonlarına bağlanmıştır. Bu
kapsamda, Hg2+, Cd2+, Cu2+, Zn2+, Fe3+, Al3+ metallerinin tayini için kolorimetrik sensörler
geliştirilmiştir. Gelecek çalışmalarda Pb2+ ve As3+ seçici kolorimetrik sensörler geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kolorimetrik sensör, ağır metal, Schiff bazı

ABSTRACT
When heavy metal ions enter the human food chain, they cause serious damage to the human
central nervous system, liver, kidney, bone and teeth. Therefore, the development of new
techniques for simple, fast, precise and low-cost identification of toxic metal ions is essential
for improving public health. Naked eye sensing of hazardous metal ions in water with
colorimetric sensors has been gained attention due to its applicability among common people.
Colorimetry (change in color) and fluorescence (change in color under UV lamp) are two
methods useful for naked eye sensing. Therefore, recent analytical interest has focused on
discovering different organic molecules that have optical properties as chemosensors for the
determination of metal ions. Thus, the detection of metal ions can be observed directly with
the naked eye and without the need for expensive and complicated equipment. Schiff bases
are a family of compounds whose properties are exploited in different areas. Schiff base
derivatives as chemosensors have become very important for specific metal ions due to wide
application fields such as chemistry, biology, and environment. Schiff bases contain C = N
bonds. This bond is rich in electrons because it contains electron pairs and provides ease in
metal bonding.
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In this study, new and reliable Schiff base derivatives were synthesized to detect heavy metals
in water, and the sensor properties of these compounds were examined. Compounds of pdimethylamine cinamaldehyde and p-dimethylaminobenzaldehyde were used in the
preparation of the colorimetric Schiff base derivatives by one-step reaction with groups
showing selective binding to target metal ions. These Schiff derivatives coordinate with the
target metal ions via the nitrogen atom of the azometin group and other donor atoms adjacent
(in the ortho position) such as oxygen, nitrogen or sulfur atoms. In this context, colorimetric
sensors have been developed for the determination of Hg2+, Cd2+, Cu2+, Zn2+, Fe3+, Al3+ metal
ions. In future studies, it is aimed to develop Pb2+ and As3+ selective colorimetric sensors.
Keywords: Colorimetric sensors, heavy metals, Schiff base
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C-MANİFOLDLARDA BELLİ TİPTE EĞRİLERİN KARAKTERİZASYONU VE
ÖRNEKLERİ ÜZERİNE
ON THE CHARACTERIZATIONS AND EXAMPLES OF SPECIFIC TYPE OF CURVES
IN C-MANIFOLDS
Arş. Gör. Dr. Şaban GÜVENÇ
Balıkesir Üniversitesi
ÖZET
C-manifoldlar, üzerinde f^3+f=0 eşitliğini sağlayan bir yapı bulunan ve “çatılı f-manifoldlar”
adı verilen ailenin özel bir alt sınıfını temsil eder. Bu f-manifoldların karakteristik vektör
alanları Riemann koneksiyonuna göre paraleldir. Bu karakteristik vektörlere ait, metrik ile
bağdaştırılan 1-formlarının diferensiyelleri de sıfıra eşittir. Ayrıca, manifoldun temel 2-formu
Riemann koneksiyonuna göre kapalıdır. Karakteristik vektörler s-tanedir. Eğer s=1 ise Cmanifoldlar, kosimplektif manifoldlarla çakışmaktadır. Bu sebeple, C-manifoldlar daha genel
bir manifold sınıfını oluşturmaktadır. Bir C-manifold üzerinde diferensiyellenebilir bir eğri ile
bunun teğet vektör alanı T verilsin. Bu çalışmada, teğet vektör alanı T’nin eğri boyunca
kovaryant türevi, fT vektör alanına paralel olan eğriler ele alınacaktır. Bu eğrilerin, eğrilik
fonksiyonları arasındaki ilişkiler araştırılacak ve Frenet çatı alanları elde edilecektir. Eğrilerin
çember, helis gibi özel bir eğri sınıfına dahil olup olmadığı incelenecektir. Daha sonra, özel
bir C-manifold üzerinde bu tipten eğrilerin örnekleri elde edilecektir. Elde edilen örneklerin
teoremleri sağladığı gösterilecektir.
Anahtar Kelimeler: C-manifold, Paralel Vektör Alanı, Diferensiyellenebilir Eğri
ABSTRACT
C-manifolds present a special sub-class of a family called “framed f-manifolds”, which have a
structure satisfying f^3+f=0. The characteristic vector fields of these f-manifolds are parallel
with respect to the Riemannian connection. The 1-forms, which are related to these
characteristic vector fields via the metric, have zero differentials. Moreover, the fundamental
2-form of the manifold is closed with respect to the Riemannian connection. There exist scharacteristic vector fields. If s=1, C-manifolds coincide with cosymplectic manifolds. Let us
consider a differentiable curve on a C-manifold and its tangential vector field T. In this study,
we discuss curves with tangential vector field T, whose covariant derivative along the curve is
parallel to the vector field fT. We investigate relations between curvature functions and Frenet
frame fields of these curves. We test whether these curves belong to a special class of curves,
such as circles, helices, etc. Then, we obtain examples of these curves on a particular Cmanifold. We show that these examples satisfy our theorems.
Keywords: C-manifold, Parallel Vector Field, Differentiable Curve
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KONUTLARDA KÜBİK MİMARİ ARAYIŞLARI VE DAİRESEL CEPHELER:
KARABÜK ÖRNEĞİ
CUBIC ARCHITECTURE FOR THE HOUSING AND CIRCULAR FACADES:
KARABÜK SAMPLE
Arş. Gör. Ayşe Merve SARAÇOĞLU GEZER
Karabük Üniversitesi
ÖZET
Sivil mimari içerisinde konutlar, her zaman merak edilen ve araştırılan konular arasında yer
almaktadır. İnsanlık tarihi kadar geçmişe sahip olan konut tarihinin oluşumu, gelişimi ve
dönüşümünün, içinde bulunduğu dönemdeki her türlü faktörden etkilendiğini söylemek
mümkündür. Konut tipolojilerinde yaşanan değişimler incelendiğinde, gerçekleşen her
değişimin insanlık tarihindeki bir değişime de denk geldiği anlaşılmaktadır. Türkiye’de
konutun değişim yaşadığı dönemlerden biri Cumhuriyet’in kurulmasıdır ve bu etki önemli bir
dönüm noktası sayılmaktadır. Her geçen gün sayıları azalan bu dönem yapılarının
araştırılmasının, tespit ve analizlerinin yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.
Cumhuriyetin ilanı ile değişen rejimin birçok farklı alanda da değişim ihtiyacı getirmesi doğal
bir sonuçtur. Mimarlık da bundan payını almış ve süreç içerisinde kendi ‘Milli Mimari’sinin
oluşması için adımlar atılmıştır. Yeni anlayış ile modernleşme çabaları da her kesim tarafından
hissedilir düzeye gelmiştir. Erken Cumhuriyet Dönemi’nin hedeflerinden biri olan
‘modernleşme’ hareketleri ile, genellikle kamu yapılarındaki değişimlerden bahsedilmekte,
ancak sivil mimaride de değişim yaşanmaktadır. Yalnızca cephelerde değil, iç mekanda da ‘ev’
kavramanın tamamen değiştiği görülmektedir. Bu değişimlerden ‘Kübik Mimari’ fikrinin
etkilediği ilk apartmanlar İstanbul’da 1930’lu yıllarda inşa edilmeye başlanmıştır. Kübik
apartmanlarda özellikle yuvarlak köşeli tasarlanmış olan yapılar, konut üretimindeki
modernleşmenin simgeleri haline gelmiştir. Dönemine göre taşra sayılabilecek kentlerde kübik
yapı örneklerinin uygulanması ise 1940’lardan sonra olmuştur.
Karabük, ‘Cumhuriyet Kenti’ olarak anılan ve Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Karabük DemirÇelik Fabrikası’nın temellerinin atılmasıyla kurulmuş bir şehirdir. Bu bağlamda dönemin tüm
‘modernleşme’ hareketlerinin gözlemlenebildiği, rasyonel ve işlevsel yapılara sahip yeni bir
sanayi kenti olarak karşımıza çıkmaktadır. ‘Ev’ kavramının yalın haliyle bile modernin ve
modernleşmenin karşılığı olarak kullanıldığı bu dönemde, Karabük’te de kübik mimari
anlayışından etkilenen apartman örnekleri bulunmaktadır. Bu dönemin etkilerinin yalnızca
Merkez ilçede değil, Safranbolu ilçesinde yer alan konut yapılarında da ortaya çıktığı
görülmektedir.
Erken Cumhuriyet Dönemi etkisiyle uygulanan dairesel cepheler, Karabük’te cephelerin
dairesel olarak tasarlandığı ya da balkon çıkmalarının dairesel yapılarak benzer görsel etkinin
verildiği yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, Karabük ilinin Merkez ve
Safranbolu ilçelerinde bulunan, Kübik Mimari örnekleri olan dairesel cepheli yapılar tespit
edilecektir. Bu örnekler konut işlevine sahip olanlar, işlev değişikliğine uğramış olanlar ve
günümüze hiç ulaşamamış olanlar olarak üç ayrı kategoride incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Erken Cumhuriyet Dönemi, Konut, Kübik Mimari
ABSTRACT
In civil architecture, housing is among the topics that are always curious and researched. It is
possible to say that the formation, development and transformation of the history of housing,
which has a history as much as human history, are affected by all kinds of factors in its period.
When the changes in the housing typologies are analyzed, it is understood that every change
that takes place also corresponds to a change in the history of humanity. One of the changing
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eras of housing is the establishment of Republic and this effect is considered an important
turning point. It is thought that it is important to investigate, determine and analyze the
structures of this period, the number of which is decreasing day by day.
It is a natural result that the regime that has changed with the declaration of the Republic has
brought a need for change in many different fields. Architecture has taken its share from this
and steps have been taken to create its own ‘National Architecture’ in the process. With the new
understanding, modernization efforts have become noticeable by every segment.
‘Modernization’ movements, which are one of the goals of the Early Republican Period,
generally mention about changes in public buildings, but the is also a change in civil
architecture too. It is seen that the concept of ‘house’ has changed completely not only on
facades but also in the interior design. The first apartment buildings, which were influenced by
the ‘Cubic Architecture’, started to be built in Istanbul in the 1930s. The buildings designed
especially with rounded corners in the cubic apartments have become the symbols of the
modernization of the housing production. The implementation of the cubic building samples in
the provincial was after 1940s.
Karabük is a city known as ‘The City of the Republic’ and was established in the Early
Republican Period by laying the foundations of the Karabük Iron-Steel Factory. In this context,
it emerges as a new industrial city with rational and functional structures where all the
‘modernization’ movements of the period can be observed. In this period, where the concept of
‘house’ was used as a counterpart of modernity and modernization, examples of apartments that
are influenced by the cubic architecture concept are also existed in Karabük. It is seen that the
effects of this period occurred not only in the Central district, but also in the residential
buildings in Safranbolu district.
In Karabük, circular facades, which were applied under the influence of the Early Republican
Period, are the structures where the facades are designed circularly or where the balconies are
made circular for making the similar visual effect. In this study, examples of circular facade
structures with cubic architecture, located in the Central and Safranbolu districts of Karabük
province, will be identified. These examples will be examined in three different categories:
those with a housing function, those with a changed function and those that have never reached
the present day.
Keywords: Early Republican Period, Housing, Cubic Architecture
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DEMİRYOLUNUN ESKİŞEHİR KENT GELİŞİMİNE KATTIĞI DEĞER
CONTRIBUTION OF THE RAILWAY TO THE URBAN DEVELOPMENT OF
ESKISEHIR
Hilal AKCANCA
Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynep ULUDAĞ
Gazi Üniversitesi

ÖZET
Kentler, ekonomisi ağırlıklı olarak sanayi ve hizmet faaliyetleri ile oluşmuş, belli bir
yoğunluğun üzerinde nüfusa sahip olan yerleşkelerdir. Kentleşme, artan sanayi faaliyetleriyle
birlikte mekânsal olarak büyüyen yerleşimlerde bireylerin belirli alanlarda uzmanlaşarak
uyum içerisinde yaşadığı bir gelişme sürecidir.
Kentlerin toplumlarca tercih edilmesinin sebebi sahip olduğu konum, yüzey şekilleri, bitki
örtüsü ve su kaynakları gibi özellikleridir. Bu coğrafi özelliklerinden dolayı düz ve verimli bir
ovada yer alan Eskişehir birçok topluma yerleşim yeri olmuştur. Ev sahipliği yaptığı her
kültürün Eskişehir’e yansıttığı değerin kentin biçimlenişinde etkisi oldukça fazladır.
Eskişehir kurulduğu andan itibaren sürekli gelişim gösteren çok yönlü bir kenttir. 1892 yılı
Eskişehir için bir dönüm noktasıdır. Geçimini tarımdan sağlayan küçük bir Anadolu kasabası
iken demiryolu ile kentin çehresi tamamen değişmiştir. İlerleyen yıllarda Eskişehir, demiryolu
ve sanayi denilince ilk akla gelen kentlerden biri haline gelmiştir.
Demiryolu, beraberinde getirdiği sosyal, ekonomik ve mekânsal gelişmelerin yanı sıra
kentleşme ve sanayileşmeyi de tetiklemiştir. Eskişehir’de demiryolu inşa edildikten sonra
1894’de kent sanayisinin ilk adımı olan Cer Atölyesi kurulmuştur. Cumhuriyet öncesi önemli
sanayi kuruluşlarından olan Cer Atölyesi kentin modernleşme ve sanayileşme projesinin en
somut faktörü olmuştur.
Demiryolu; Cer Atölyesi, gar binası, atölye çalışanları için inşa edilen lojmanlar, yolcular için
inşa edilen oteller ve restoranlar gibi yapılarla Eskişehir’in mekânsal kurgusunu değişime
uğratmaya başlamıştır. Aynı zamanda kent oluşan işçi - memur sınıfının ve sanayileşme
sebebiyle kente gelen göçmenlerin sosyo-kültürel olarak etkisi altında kalmıştır.
1955 yılında hizmete açılan Eskişehir Garı, ilki 1892 yılında inşa edilen eski istasyon binası
yıkılarak yerine yapılmıştır. Gar binası, tanımladığı akslarla önemli bir düğüm noktası olmuş,
kente kazandırdığı yeni günlük pratikler ile simgesel bir yapı haline gelmiştir.
Bildirinin amacı; 1892’den günümüze dek demiryolunun Eskişehir’in mekânsal gelişimi
üzerindeki etkilerinin araştırılması ve kente giriş kapısı olan mevcut gar binasının
incelenmesidir. Gar binasının kent için öneminin anlaşılması ve yapının kentlinin hayatına
dokunduğu noktaların tespit edilerek kent adına sahip çıkılması gereken değerlerin ortaya
konulmasıdır. Elde edilen değerlerin kent gelişiminde üstlendiği rolün gelecekteki projelerde
sürdürülebilirliği üzerine eleştirel bir değerlendirme çalışmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Demiryolu, Eskişehir, Gar Binası, Kent, Kentleşme
ABSTRACT
Cities are settlements, whose economy is mainly formed by industry and service activities and
has a population above a certain density. Urbanization is a development process in which
individuals who specialize in certain areas living in with harmony in spatially growing
settlements with increasing industrial activities.
Cities are preferred by societies because of their features such as location, surface shapes,
vegetation and water resources. Eskisehir, which is located on a flat and fertile plain due to
these geographical features, has been a settlement for many societies. The value reflected in
Eskisehir by every culture living in there has a lot of impact on the formation of the city.
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Eskisehir is a sophisticated city that has been developing continuously since it was founded.
1892 is a milestone for Eskisehir. While it was a small Anatolian town that provides its living
from agriculture, the face of the city has completely changed by railway. In the following
years, Eskisehir has become one of the first city that comes to mind when it comes to railway
and industry.
Railway has affected urbanization and industrialization along with social, economic and
spatial developments. After the railway was built in Eskisehir, Cer Workshop, the first step of
the city industry, was established in 1894. Cer Workshop, one of the important industrial
institutions before the Republic, was the most important factor of the city's modernization and
industrialization project.
Railway changed the Eskisehir with structures such as Cer Workshop, station building, houses
built for workers, hotels and restaurants built for passengers. At the same time, the city was
under the socio-cultural effect of the worker-civil servant class and the immigrants who came
to the city due to industrialization.
The Eskisehir Train Station, which was opened in 1955, was demolished and built at the old
station building place, the first built in 1892. The station building has become an important
point with the axes it describes and has become a symbolic building with the new daily
practices it has brought to the city
The purpose of the paper; investigation of the effects of the railway on the spatial
development of Eskisehir since 1892 and examination of the current station building which is
the entrance area of the city. Understanding the importance of the station building for the city,
identifying the points where the building touches the life of the city and revealing the values
of the city that needs to be protected. It is a critical assessment of the sustainability of the role
of the obtained values in urban development in future projects.
Keywords: Railway, Eskisehir, Station Building, City, Urbanization
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BEDEN VE MEKANIN KAVRAM-BAĞLAM İLİŞKİSİ
THE CONCEPT-CONTEXT RELATIONSHIP OF BODY AND SPACE
Özge ÖZTÜRK
Doç. Dr. Senem KAYMAZ KOCA
Yıldız Teknik Üniversitesi

ÖZET
Mimarlık, günümüze kadar; toplumsal, sosyal, dini, ekonomik, endüstriyel ve teknolojik
değişimlerle dönüşmektedir. Mimarlıkla beraber, kavramlar ve anlamları da dönüşmekte,
içinde bulundukları zamana ve mekana göre anlamlandırılmaktadır. Küreselleşen dünyanın
bir ağ sistemi olması sebebiyle, özne-nesne ilişkileri, estetik kaygılar ve tasarımın ele alınışı
da bu ilişkiler çerçevesinde şekillenmektedir. Bedenin, mekanın ve ikisi arasındaki ilişkinin
de bu bağlamda değişmekte olduğu şüphesizdir.
Dünya tarihi ve mimarlık tarihi de bugüne kadar birtakım olaylarla organize edilmiş ve
dönüşmüş, günümüzde de dönüşmektedir. Bu süreçte yaşanan ve toplumları azami ölçüde
etkileyen bunalım hallerini, Bernard Tschumi bir fırsat olarak görmüş ve bunu tasarımlarında,
bağlama yönelik soruları çözmede araç olarak kullanmıştır.
Mekan bedensiz, beden de mekansız var olamaz ve mütemadiyen birbirleriyle ilişki
halindedirler. Çalışma, bu iki kavram arasındaki ilişkiyi, mimar Bernard Tschumi’nin ortaya
koyduğu, ‘karşılıklılık’, ‘kayıtsızlık’ ve ‘çatışma’ kavramları üzerinden irdelemekte ve
çözümlemeyi amaçlamaktadır.
İnsanların sosyal hayatta var olma eğilimleri ve toplu yaşama içgüdüleri sonucunda ortaya
çıkan kentsel mekanlar, geçmişten günümüze kadar çeşitli dönüşümlere maruz kalmakta
bunun sonucu olarak da çeşitli karakterlere bürünmektedir. Christian de Portzamparc,
mimarlığın ve kentin toplumu olduğu gibi yansıttığını, çelişkileriyle birlikte bir bütünü
oluşturduklarını belirtmektedir. Rekreasyonel amaçlarla gidilen kent parklarında bedenmekan arasındaki ilişki daha da açık bir şekilde görülmekte, kent-kentli ilişkisi daha net
olarak analiz edilebilmektedir.
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan, önceleri terk edilmiş bir arazi olan La Villette Bölgesi,
1982’de açılan uluslararası bir yarışmayı Bernard Tschumi’nin kazanmasıyla bugünkü La
Villette Park’ı halini almıştır. Çalışmada, La Villette Parkı ‘çatışma’ kavramına örnek olarak
sunulmuş, aynı zamanda ‘karşılıklılık’ ve ‘kayıtsızlık’ kavramlarının da ‘çatışma’ya giden
birer yol oldukları, tarihten günümüze kadar olan birtakım mimari ve kentsel örneklerle ele
alınmıştır.
Çalışmada, bedenin mekana, kentsel mekanın kente ne kadar entegre olduğu sorunsalı,
Tschumi’nin bu problematiği çözmek için kullandığı ‘çatıştırma’ yöntemiyle ele alınmaktadır.
Böylelikle, mimarlığın tarihinden bugüne kadar olan süreçte yaşadığı kopmaların getirdiği
çeşitli sorunların, hangi bakış açısıyla ele alınması gerektiğinin anlaşılması sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Beden, Mekan, Bernard Tschumi, Çatışma, Kent, La Villette Parkı
ABSTRACT
Architecture was beeing transformed with communal, social, religious, economic, industrial
and technological changes. Along with architecture, concepts and meanings are transformed
and given the meaning according to the time and place they are in. Since the globalizing
world is a network system, subject-object relations, aesthetic concerns, and the handling of
design are shaped within the framework of these relations. There is no doubt that the body,
the space and the relationship between the two are changing in this context.
World history and the history of architecture have been organized and transformed with some
events up to now, and today they are stil transforming. Bernard Tschumi saw the crisis
situations experienced in this process and affected the societies to the maximum extent, and
used this as a tool in their designs and in solving contextual questions.
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The space cannot exist without a body, the body without a space, and they are constantly
interrelated. The study examines and analyzes the relationship between these two concepts
through the concepts of "reciprocity", "indifference" and "conflict" put forward by architect
Bernard Tschumi.
Urban spaces that emerge as a result of people's tendency to exist in social life and their
instincts for collective life, are exposed to various transformations from past to present and as
a result, they take on various characters. Christian de Portzamparc states that architecture and
the city reflect society as they are and form a whole with their contradictions. In urban parks
using for recreational purposes, the relationship between body and space can be seen more
clearly, and the city-citizen relationship can be analyzed more clearly.
La Villette Region, previously an abandoned land located in Paris, the capital of France, has
become today's La Villette Park after Bernard Tschumi won an international competition
opened in 1982. In the study, La Villette Park is presented as an example of the concept of
'conflict', and it is also discussed with some architectural and urban examples from the history
that the concepts of 'reciprocity' and 'indifference' are also roads to 'conflict'.
In this study, the problematic of how the body is integrated into space and how urban space is
integrated into the city is dealt with by the 'conflict' method that Tschumi uses to solve this
problematic. In this way, it is provided to understand from which perspective the various
problems brought by the dissociation in the period from the history of architecture to the
present should be addressed.
Keywords: Body, Space, Bernard Tschumi, Conflict, City, Parc de La Villette
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ANTAKYA'DA MODERNİZMİN KONUT ÜZERİNDEN OKUNMASI
READING MODERNISM ON HOUSING IN ANTAKYA
Ayşegül SAKA
Gazi Üniversitesi
Prof.Dr. Sare SAHİL
Gazi Üniversitesi
Prof.Dr. Aliye Senem DEVİREN
Mustafa Kemal Üniversitesi
ÖZET
İnsanoğlu varoluşundan bu yana barınma ihtiyacı içerisindedir. Mağaralardan, çadırlara, az
katlı yapılardan, çok katlı rezidanslara kadar konut sürekli değişim ve dönüşüm içerisinde
olmuştur. Konuttaki değişim insanoğlunun yaşantısındaki değişimin somut ifadesidir. Kentsel
mekanda oldukça baskın mimarlık ürünü olan konutun değişimini belgelemek aynı zamanda
toplumun değişen sosyal, ekonomik, politik yaşantısını ortaya koymak demektir.
Bu çalışmanın yürütüldüğü yer olan Antakya Hatay ilinin merkez ilçesidir. Antakya
Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. İ.Ö 4.yüzyıldan itibaren Selevkos, Roma,
Bizans, Arap, Selçuklu, Latin, Memluk, Osmanlı, Fransız, Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere
pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Antakya'da halen farklı demografik yapıda insanlar bir
arada yaşamaktadır. Antakya, dört yüz yıl Osmanlı, ardından yirmi yıl Fransız Yönetimi
tarafından yönetilmiştir. 1938 yılında Hatay Devleti kurulmuştur. 1939 yılında Hatay Devleti
Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmıştır.
Kentteki zengin sosyokültürel yapı bölgede özgün konut stokunu üretmiştir. Antakya konutu;
Osmanlı döneminde dışa kapalı bir avlu çevresinde mekan organizasyonuna sahipken, Fransız
döneminde ise zemin katında ticaret mekanı bulunan, üst katlarında sokağa bakan yaşam
mekanlarına sahiptir. Literatürde Osmanlı ve Fransız dönemi Antakya'daki konut yapıları
üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Ancak Hatay'ın Türkiye'ye katılmasından sonraki döneme
ait Antakya'da üretilen konut yapıları üzerine her hangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 19.
yüzyıldan sonra yapılmış taşınmazların tescillenmesi için özel işlem gerekmesi ve
Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı'nın koruma kapsamı dışında kalmasından dolayı bu dönemin
erken örnekleri içerdikleri değerlerle birlikte yok olmaktadır. Kentsel dönüşümlerle birlikte
bu yok olma süreci son yılarda hızlanmıştır. Kent merkezinde yüksek apartman blokları
içerisinde sıkışan, ait olduğu dönemin karakteristik özelliklerini taşıyan az sayıdaki konut
örneklerinin korunması, belgelenip gelecek kuşaklara aktarılması toplumsal bellek açısından
önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Antakya'da ilhak sonrasında inşa edilen Cumhuriyet
Dönemi'nin mimari özelliklerini yansıtan, özgün konut örneklerinin tespit ederek
belgelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Antakya, Konut, Apartman, Modern Mimarlık

ABSTRACT
Mankind has been in need of shelter since its existence. From caves, tents, low-rise buildings
to multi-storey residences, the house has been in constant change and transformation. Change
in housing is a tangible expression of the change in human life. Documenting the change of
the residence, which is a dominant architectural product in urban space, also means to reveal
the changing social, economic and political life of the society.
Antakya, where this study is carried out, is the central district of Hatay province. Antakya is
one of the oldest settlements in Anatolia. From the 4th century BC Seleucid, Roman,
Byzantine, Arab, Seljuk, Latin, Mamluk, Ottoman, French, Republic of Turkey, which hosted
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many civilizations including Antioch people still live together with different demographic
structure.
Antakya
was
ruled
by
the
Ottoman
Empire
for
four hundred years and then by the French Administration for twenty years. Hatay State was
established in 1938. Hatay joined the Republic of Turkey in 1939. The rich sociocultural
structure in the city produced the original housing stock in the region. Antakya residence;
While in the Ottoman period it had a space organization around a closed courtyard, while in
the French period, it had places on the ground floor with a commercial space and on the upper
floors
facing
the
street.
In the literature, there are studies on the housing structures in Antakya during the Ottoman
and French periods.But did not find any studies on residential structures produced in Antakya,
Hatay belongs to the period after joining Turkey.Due to the fact that special procedures are
required for the registration of immovables made after the 19th century and the Republic
Period Architecture is outside the scope of protection, the early examples of this period
disappear with the values they contain. With the urban transformations, this disappearance
process
has
accelerated
in
recent
years.
It is important in terms of social memory to protect, document and transfer to the next
generations, which are trapped in high apartment blocks in the city center and have the
characteristic features of the period they belong to. The aim of this study is to identify and
document the original housing samples that reflect the architectural features of the Republican
Era built after annexation in Antakya.
Keywords: Antakya, Housing, Apartment, Modern Architecture
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ÇEVRE DOSTU KENT GÖSTERGELERİ VE UYGULAMALARI
Nihal GÖKÇE
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Kentlerin ve kentte yaşayan nüfusun artması, kentli olmanın sağladığı seçeneklerle birlikte
yaşam şeklinin değişmeye başlamasına neden olmuştur. Kentlerde yaşanan çevresel, sosyoekonomik ve kültürel değişim, dünya konjonktüründe yaşanılan değişimle eş-zamanlı
kalkınmada olduğu gibi kentleşmede de sürdürülebilirlik kavramını ön plana çıkarmıştır.
Sürdürülebilirlik, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını riske atmadan bugünün gereksinimlerini
karşılamak anlamını taşımaktadır. İnsan gereksinmelerine günümüz kentlerinden daha iyi
yanıt veren ve kent sistemlerinin gelecek kuşakların gereksinimlerinin karşılanmasını
engellemeyecek bir biçimde geliştirilmesini sağlayan kentler sürdürülebilir kentlerdir.
Kentsel alanlar bugün fiziksel olarak yeryüzünün oldukça küçük bir bölümünü kaplamasına
rağmen dünyadaki kaynakların dörtte üçünü tüketmektedirler. Örneğin Londra’nın kendi
tüketimini karşılamak için yüzölçümünün 125 katı daha fazla toprağa ihtiyaç duymaktadır.
Ayrıca kentler kirlilik, katı atık, gürültü, yüksek oranda enerji tüketimi, karbondioksit salınımı
gibi birçok çevre probleminin başlıca kaynağı durumdadır. Bu sorunu çözebilmek adına gerek
bilim insanları gerekse politika yapıcılar, doğanın elimizde kalan kısmını korumak adına
ekoloji odaklı kentler inşa etme temelli bir görüş ortaya atmışlardır. Buna görüşe göre mekana
yayılmış olan kentlerin ve bu yöndeki kentsel planlama anlayışının kökten bir şekilde
değiştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda; kendi tüketimini kendi üretimiyle karşılayan,
kendi kendine yeten, çevresindeki alanlara daha fazla yayılma anlayışının terk edildiği "çevre
dostu" kentler oluşturma fikri tartışılmaya başlanmıştır.
Bir kentin çevre dostu olup olmadığı veya bir kentin hangi koşullarda ekolojik kent olarak
kabul edileceği hususunda uluslararası düzlemde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından
hazırlanmış göstergeler bulunmaktadır. Bunlardan biri de, Uluslararası Ekolojik Kent
Çerçevesi ve Standartları’dır. Bir kentin çevre dostu olup olmadığını belirleyen bir diğer
kurum ve kriterleri Ecocity Kriterleri’dir. Avrupa Birliği Çerçeve fonları tarafından
desteklenen Ecocity Projesi, Avrupa’da yaşayan toplam nüfusun %80’inin kentlerde yaşaması
ve kent olarak kabul edilen yerleşimlerin büyük bir oranının küçük ve orta ölçekli kentler
olması düşüncesi üzerinden geliştirilmiştir.
Ekolojik kent tasarımında; kentin çevre sistem üzerinde etkisinin azaltıldığı, yenilenebilir
enerji kaynakları kullanımının arttırıldığı, en düşük düzeyde atık üretimi ve geri dönüşümlü
malzeme kullanımının sağlandığı, açık – yeşil alanların kentsel mekanda kapladığı alanın
genişletildiği ve motorlu taşıt kullanımın azaltıldığı mekanların varlığı gerekmektedir.
Tüm bu gelişmeler ışığında bu çalışmada bir kentin ekolojik kent olarak addedilebilmesi için
hangi kriterleri sağlaması gerektiği ve bu kriterler kapsamında dünyadaki ekolojik kent
uygulamalarının başarısı incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kent, Ekolojik Kent, Akıllı Kent, Çevre Dostu Kent
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DÜNYADA KIRSAL ALAN SINIFLANDIRMALARI VE KIRSALLIK NİTELİKLERİ
BAĞLAMINDA ANKARA İLÇELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
RURAL AREA CLASSIFICATIONS IN THE WORLD AND COMPARISON OF
ANKARA DISTRICTS IN THE CONTEXT OF RUSTICITY CHARACTERISTICS
Kübra YILDIRIM ÖZCAN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

ÖZET
Sanayileşme ve küreselleşme faaliyetlerinin hızla artması sonucu kentleşme faaliyetleri de
hızla artmaktadır. Bu noktada, kentsel alan ve kırsal alan tanımları yapılırken kullanılan
kriterler, yöntemler ve/veya göze önüne alınan esaslar her ülkede farklılık göstermektedir.
Dünya örnekleri incelendiğinde, ülkelerin farklı parametrelerle kendilerine özgü kentsel ve
kırsal alan tanımlarını ortaya koyduğunu görebiliriz. Bu tanımların yanı sıra, OECD
(Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ve EU (Avrupa Birliği) gibi farklı uluslararası
kuruluşlarca, ülkeleri belirli kriterlere göre karşılaştırabilmek amacıyla standart tanımlar
geliştirilmiştir. Ülkemizde ise yapılan literatür araştırmaları sonucunda kırsal alanlara ilişkin
kapsamlı bir kavramsal tanım ve/veya kırsal alanları nitelendirecek ve sınıflandıracak bir
kriter listesi yer almadığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple, yapılan çalışma içerisinde literatür
taraması yapılarak; TÜİK’ten elde edilen verilerle Ankara İlçeleri’nin kırsallık niteliklerinin
yoğunluklarına göre detaylı bir sentez paftası oluşturulmuştur. Analiz sonucunda elde edilen
bulgular ve dünya örnekleri göz önüne alınarak; Ülkemizde kırsallık niteliklerini belirlemek
ve kırsal alanları sınıflandırmak için kullanılabilecek kriterler ortaya konulmuş ve böylece
kavramsal çerçeve geliştirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kırsallık, Kırsallık Nitelikleri, Ankara
ABSTRACT
As a result of the rapid increase of industrialization and globalization activities, urbanization
activities are also increasing rapidly. At this point, while defining urban and rural areas, the
criteria, methods and/or principles taken into account differ in each country. When the world
examples are analyzed, we can see that the countries reveal their own specific definitions of
urban and rural areas with different parameters. In addition to these definitions, standard
definitions have been developed by different international organizations such as OECD (The
Organization for Economic Co-operation and Development) and EU (European Union) in
order to compare countries according to certain criteria. As a result of the literature studies
conducted in our country, it has been observed that there is no comprehensive conceptual
definition related to rural areas and / or a list of criteria that will characterize and classify the
rural areas. For this reason, by searching the literature in this study; with the data obtained
from TURKSTAT, a detailed synthesis map was created according to the density of the
rusticity characteristics of Ankara Districts. Considering the findings obtained from the
analysis and world examples, to determine the rusticity characteristics and criteria that can be
used to classify rural areas in our country are put forward and thus conceptual framework is
tried to be developed.
Keywords: Rurality, Rusticity Properties, Ankara
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KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ PERFORMANSININ
DEĞERLENDİRİLMESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖSTERGELERİNE
DAYALI YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS WHICH BASED ON SUSTAINABILITY
INDICATORS FOR EVALUATION OF URBAN TRANSFORMATION PROJECTS
PERFORMANCE
Prof. Dr. Özlem Güzey KOCATAŞ
Hasan Göktuğ TOPTAŞ
Gazi Üniversitesi

ÖZET
Dünyada yaşayan insan sayısı son yıllarda hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Buna bağlı
olarak da doğal kaynakların tüketimi hızla artmaktadır. Artan insan sayısı ve gelişen
teknolojiyle bağlantılı olarak tüketim miktarlarının ve enerjiye olan ihtiyacın artması az
miktarlarda bulunan doğal kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması gerektiğini ortaya
çıkarmaktadır. Gelecek kuşakların da bu kaynaklara ihtiyaçlarının olduğu düşünülerek
günümüzde alınacak tedbirlerin konu edildiği ve bu tedbirler ile kaynakların geleceğe
aktarıldığı sürdürülebilirlik terimi ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirlik terimi doğal kaynakların
tüketiminin ve çevresel sorunların doruğa ulaştığı 20. yüzyılın ikinci yarısında tartışılmaya
başlanmıştır. İlk olarak 1980 yılında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği
tarafından onaylanan bir belgede yer alan sürdürülebilirlik terimi daha sonraları birçok alanda
kullanılmaya başlanmıştır. Pek çok alanda özellikle sürdürülebilir kalkınmanın temel hedef
olarak kullanıldığı görülmektedir.
Yukarıda bahsedilen dünya nüfusundaki artış, özellikle insanların yaşama alanları olan
kentleri olumsuz olarak etkilemektedir. Hızlı nüfus artışına bağlı olarak, kentsel alanların
yayılması, kentsel ve kırsal alanların bütünleşmesi, yerleşimlerin kontrolsüz bir şekilde
gelişme ve genişlemesi, doğal kaynakların kirlenmesi, sosyal ve ekonomik yapıların
bozulması, yaşam kalitesinin azalması, sürdürülebilirliğin şehir planlama ve yönetiminin ana
hedefi olması gerektiğini göstermektedir. Sürdürülebilir yerleşimler, mevcut kentsel çevrenin
dönüştürülmesi ve yeni gelişme alanlarının eski yerleşim alanları ile bütünleştirilmesiyle
gerçekleştirilebilir. Türkiye'de mevcut kentsel alanların (özellikle yerleşim alanları) yeniden
değerlendirilmesi ve kentsel dönüşümün bu yönde uygulanması gerektiği açıktır. Kentsel
dönüşüm projeleri burada bir fırsat oluşturmakta ve çevresel koruma ile kentsel kalkınmanın
dengelenmesi yoluyla sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanmasında önemli bir araç niteliği
oluşturmaktadır.
Dünyada ve Türkiye’de uygulanan kentsel dönüşüm projelerinin sürdürülebilir olup olmadığı
tartışma konusudur. Kentsel alanların sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesinde birçok
yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında sürdürülebilirlik göstergelerine dayanan
yöntemler; uygulama süreçlerinin, sosyal, ekonomik ve fiziksel olmak üzere üç sacayağına
dayanması, projelerin bütün yönleriyle değerlendirilmesi ile birlikte, projelerin
sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesini ve doğru bir kentsel dönüşüm projesi olup
olmadığının anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda bu çalışma sürdürülebilirlik
göstergelerine dayanan değerlendirme yöntemlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma
kapsamında sürdürülebilirlik göstergelerine dayalı değerlendirme yöntemleri olan Couch ve
Dennemann (2000) gösterge çerçevesi, Hemphill vd. (2004) gösterge çerçevesi, SbTool
(Sürdürülebilirlik yapıları) yöntemi, SIPRIUS yöntemi ve SILENT modeli olmak üzere beş
yöntem incelenmiştir. Bu inceleme; gösterge setlerinin oluşturma şekli, ana ve alt gösterge
sayıları, yöntemin hedef aldığı ölçek, göstergelerin oluşturulmasında kullanılan veri türleri ve
bu göstergelerin değerlendirilmesinin nasıl yapıldığı başlıkları altında karşılaştırmalı olarak
analiz edilmiştir. Bu inceleme ile yöntemlerin kentsel dönüşüm projelerinin performansını
ölçmedeki nitelikleri tartışılmıştır. Daha sonra yapılacak alan araştırmaları için uygun olan
yöntemin bulunmasında bir rehber oluşturması hedeflenmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Kentsel Dönüşüm, Sürdürülebilirlik Göstergeleri,
Gösterge Setlerine Dayalı Sürdürülebilirlik Analizleri
ABSTRACT
The number of people living in the world has been increasing rapidly in recent years.
Accordingly, consumption of natural resources has also been increasing rapidly. The increase
in the amount of people and the need for energy in connection with the increasing number of
people and developing technology reveals that the natural resources, which are in small
amounts, should be used more effectively and efficiently. Considering that next generations
need these resources, the term sustainability has emerged in which the measures to be taken
today are discussed and these resources are transferred to the future. The term sustainability
started to be discussed in the second half of the 20th century when the consumption of natural
resources and environmental problems peaked. The term sustainability, which was first
included in a document approved by the World Union for Conservation of Nature and Natural
Resources in 1980, was later used in many areas. It is seen that especially sustainable
development is used as the main target.
The increase in the world population mentioned above negatively affects especially the cities
where people live. Depending on the rapid population growth, spread of urban areas,
integration of urban and rural areas, uncontrolled development and expansion of settlements,
pollution of natural resources, deterioration of social and economic structures and decrease in
quality of life, sustainability should be the main target of city planning and management.
Sustainable settlements can be realized by transforming the existing urban environment and
integrating new development areas with older areas. It is clear that existing urban areas
(especially residential areas) must be reconsidered and implemented urban transformation in
this direction in Turkey. Urban transformation projects create an opportunity here and
constitute an important tool in ensuring sustainable urban development by balancing
environmental protection and urban development.
It is the subject of discussion in the world and Turkey whether or not urban transformation
projects are sustainable. There are many methods to evaluate the sustainability of urban areas.
Among these methods which based on sustainability indicators; as the implementation
processes are based on three pillars, social, economic and physical, they are evaluated in all
aspects of the projects, and the sustainability of the projects is evaluated and it is understood
whether or not there is a correct urban transformation project. In this context, the purpose of
this study is to examine evaluation methods based on sustainability indicators. Within the
scope of the study, Couch and Dennemann (2000) indicator framework, Hemphill et al.
(2004) indicator framework, SbTool (Sustainability structures) method, SIPRIUS method and
SILENT model are examined. This review; The way of creating the sets of indicators, the
number of main and sub-indicators, the scale targeted by the method, the types of data used in
creating the indicators, and how to evaluate these indicators are analyzed comparatively. With
this review, the qualities of methods in measuring the performance of urban transformation
projects are discussed. It is aimed to be a guide in finding a suitable method for future field
researches.
Keywords: Sustainability, Urban Transformation, Sustainability Indicators, Sustainability
Analysis Based on Indicator Sets
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ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN TARİHİ YAPILARIN KİMLİK VE RUHU
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL PLANNING ON THE
IDENTITY AND THE SPIRIT OF THE HISTORICAL BUILDINGS
Dr. Zehra USLU BÜLBÜL
Mimar, Vakıflar Genel Müdürlüğü
ÖZET
Gelişen popüler kültürün etkisiyle değişime uğrayan yerleşim bölgelerinde yer alan tarihi
dokular da bu değişimin etkisinde kalmakta ve tarihi çevre özellikleri bu durumdan olumsuz
etkilenebilmektedir. Yaşam koşullarındaki değişim ve yoğunluk gibi faktörlerden kaynaklı
olumsuz etkilere karşı, tarihi yapının kimlik ve ruhuna uyumlu çevre düzenleme projelerinin
üretilmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle, çalışmanın tarihi yapıların kimlik ve ruhunu koruyan
çevre düzenleme projelerinin üretilmesinde ve uygulanmasında yardımcı olması
hedeflenmektedir.
Kültür varlığının ilk yapıldığı dönemdeki veya tarihi dönemlerdeki konum özellikleri, yakın
çevresinde özgün özelliklerin var olması ve özgün çevreye uygun düzenlemelerin yapılması, o
kültür varlığının kimlik ve ruhunun korunmasında büyük önem taşımaktadır. Esere özel yapılan
çevre düzenlemeleri, yapının işlevinin ve yaşamının sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.
Sürdürülebilirlik insanların yapıya olan ilgisiyle ilişkilidir. Bu ilgi de eserin tarihi özelliklerine,
özgünlüğüne, yapının doğasına olan merak, özgün veya uygun bir işlevle kullanımı, kültür
varlığının korunup geleceğe aktarılması için gerekli bakım, onarım çalışmaları, çevre
düzenlemesi ve restorasyon-konservasyon çalışmaları olarak tanımlanabilir. Tarihi yapılarda
sürdürülebilirlik, kültürel mirasın ve çevresinin kimlik ve ruhuna uygun düzenleme ve
uygulamalarla sağlanabilmektedir. Bu uygulamalar, mimarlık bilim dalının yanı sıra tarih,
sanat, kültür turizmi, sosyoloji, doğa bilimi, malzeme bilimi, yönetim ve kalkınma politikaları,
ekonomi, hukuk, bilişim gibi bilim dallarıyla da ilişkilidir. Tarihi çevrenin kimlik ve ruhuyla
birlikte korunması ve sürdürülebilmesi, mimari koruma ölçütleri doğrultusunda disiplinler arası
bir koordinasyonu gerektirmektedir.
Bu çalışmada İstanbul, Bursa, Konya ve yurt dışından verilen örneklerle tarihi yapıların çevre
düzenleme projeleri ve uygulamaları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş, bunların kültürel
mirasın kimlik ve ruhu üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Ayrıca bu uygulamaların diğer bilim
dallarıyla olan ilişkileri incelenmiştir. Tespit edilen etkiler için öneriler getirilerek, çevre
düzenleme projelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çevre Düzenleme Projeleri, Kimlik ve Ruh, Tarihi Yapı,
Sürdürülebilirlik, Mimari Koruma
ABSTRACT
Historical textures in the settlements, which have been changed with the effect of the
developing popular culture, are also affected by this change and the historical environmental
features can be negatively affected by this situation. There is a need to produce environmental
planning that is compatible with the identity and spirit of the historical building, against
negative effects caused by factors such as change and density in living conditions. For this
reason, this study is aimed to assist in the production and implementation of environmental
planning that protect the identity and spirit of historical buildings.
The location characteristics of the cultural asset in the first period or in the historical periods,
the existence of authentic features in its vicinity and making arrangements suitable for the
original environment are of great importance in protecting the identity and spirit of that cultural
asset. Environmental arrangements made specifically for the work ensure the sustainability of
the building’s function and life. Sustainability is releated to people’s interest in building. This
interest can be defined as the curiosity to the historical features, originality and nature of the
building, its use with an original or appropriate function, the maintenance, repair works,

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

95

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

landscaping and restoration-conservation works necessary to preserve and transfer the cultural
heritage to the future. Sustainability in historical buildings can be achieved through
arrangements and applications in accordance with the identity and spirit of the cultural heritage
and its surroundings. These applications are related to the disciplines of architecture as well as
the disciplines of history, art, cultural tourism, sociology, natural science, materials science,
management and development policies, economics, law and informatics. Preserving and
sustaining the historical environment with its identity and spirit requires an interdisciplinary
coordination in line with architectural protection criteria.
In this study, the environmental planning and applications of historical buildings were analyzed
comparatively with examples from Istanbul, Bursa, Konya and abroad, and their effects on the
identity and spirit of cultural heritage were investigated. In addition, the relationships of these
applications with other disciplines have been examined. Suggestions for the identified effects
were highlighted and issues to be considered in environmental planning were emphasized.
Keywords: Environmental Planning, Identity and Spirit, Historical Building, Sustainability,
Architectural Protection
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SAHİPATA CAMİ’NİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ
ARCHITECTURAL FEATURES OF SAHIPATA MOSQUE
Dr.Öğr.Üyesi, F. Nurcan SERT
Necmettin Erbakan Üniversitesi
ÖZET
Anadolu’nun birçok şehri eski çağlardan beri imparatorluklara başkentlik yapmıştır. Coğrafi
konumu ve özelliklerinde dolayı birçok toplumun ev sahipliğini üstlenmiştir. Günümüzde
dahi Anadolu konumu itibarıyla çok stratejik bir mevkide bulunmaktadır.
Antik çağlardan günümüze kadar olan bütün dönemlerde bu coğrafya içerisinde
değerlendirilecek olursak insanlar geçmişte dahi barınacak yerler, ibadet merkezleri,
savaşmak ve kendilerini korumak için çeşitli araç-gereçleri yaptılar ve şu an elimizdeki
verilerin bize işaret ettiği gibi bir ahret inancının başlangıcı olduğunu göstermektedir.
Günümüzde geçmişe ışık tutan bir başka konu ise kendi yaşantılarını anlatan bazen hukuksal
olarak değerlendireceğimiz yazılar yazdılar.
Konya siyasi tarihi, XIII. yüzyılda bir önceki yüzyıla kıyasla kıyas kabul etmez derecede
karmaşıktır. Yüzyılın ikinci yarısında gerek Baycu, gerekse Moğol komutanlarının dahil
oldukları güç, Selçuklu idaresini giderek silmiştir. XIII. yüzyılın son çeyreğinde iç
çatışmaların ortaya çıkmasından Karamanoğulları yararlanmış ve Konya’ya hakim olmuştur.
Anadolu Selçuklu Devleti’nde üst düzey yöneticilik ve devletin sıkıntılı günlerinde uzun bir
dönem vezirlik yapan Fahrettin Ali’nin nerede ve hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir.
Kitabelerden okunulduğu üzere Konyalı olduğu anlaşılmaktadır.
Sahip Ata Fahrettin Ali’nin yaptığı eserler vakıf kayıtları günümüze çoğunlukla sağlam
ulaşmıştır.
Bu çalışma, vezir Fahrettin Ali‘nin Konya’da bilinen en erken tarihli yapısı olan Sahip Ata
cami ve mimari özelliklerini içerir.
Anahtar Kelimeler: Cami, Mimari, Selçuklu, Minare, Plan
ABSTRACT
Anatolia lot of the city since antiquity empires the capital of made. Geographical location and
features due to a lot of the society hosted by undertaken. Today, in Anatolia location as much
a strategic the site your convenience. The ancient times to the present all periods this
geography in evaluated if people in the past, even without accommodation places worship
centers, fight and to protect themselves a variety of war tools they did, and at the moment we
have the data to us shown as ahret belief in the beginning of us that shows. Today, the past
light that holds another thread is your own experiences about sometimes even legal as artical
wrote.
Konya political history, XIII. Century incomparable to the previous century Karma is.In the
second half of the century, including both Baycu and Mongolian commanders their gilç
gradually wiped out the Seljuk administration. The XIIa. Drink in the last quater of the
century Karamanoğullar benefited from the emergence of conflicts and dominated Konya.
Top level management in Anatolian Seljuk State and a long time in the troubled days of the
state It is understood that it was Konyalı as read from the inscriprions.
The foundation records of the words of the owner, Ata Fahrettin Ali, are mostly intact yoday.
This study is the owner of the vizier Fahrettin Ali, the earliest known structure in Konya,
Owner Ata, includes mosque and architectural features.
Keywords: Mosque, Architecture, Seljuk, Minaret, Plan
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TARİHİ ÇEVREDE MEKANSAL AİDİYET: YÖRÜK KÖYÜ ÖRNEĞİ
SPATIAL BELONGING IN THE HISTORICAL ENVIRONMENT: THE CASE OF
YÖRÜK VILLAGE
Arş. Gör. Sebile Merve ÖZTÜRK
Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Hicran Hanım HALAÇ
Eskişehir Teknik Üniversitesi

ÖZET
Aidiyet, kullanıcının bir yer ile duygusal bir bağ kurması ve kendini o mekânın bir parçası
olarak görmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Kentsel mekânda bireyin yaşamını sürdüğü ve
deneyim sahibi olduğu alanlar, insanın temel gereksinmelerinden olan aidiyet duygusunun bir
unsuru olarak belirtilmektedir. Bireyin mekân ile kurduğu sosyal etkileşim sonucunda bireysel
olarak anlamlandırılan fiziksel alanlara karşı ortaya çıkan duygusal bağlar ise mekânsal
aidiyet kavramını ortaya çıkarır. Mekânsal aidiyet sadece bir etki tepki sonucu oluşan bir
duygu olarak değerlendirilmeyip, bellekte yer edinmiş tüm bilgilerin oluşturduğu çok
katmanlı bir yapıdır. Kentlerde kullanıcılara aidiyet duygusunun kazandırılmasında tarihi
alanlar önemli bir rol oynamaktadır. Bu alanlar, tarihe tanıklık etmiş yerel mimari
örneklerinin bulunduğu, geleneksel yaşam biçiminin deneyimlenebileceği yerlerdir. Ancak
günümüzde küreselleşme etkisi ile tarihi alanlarda yaşanan hızlı işlev ve kullanıcı değişikliği,
yere özgü değerlerin devamlılığı konusunda sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Bu anlamda tarihi alanlarda kullanıcının yaşadığı mekâna duyduğu aidiyetin güçlendirilmesi
ile mekânın sosyal ve kültürel sürekliliğine katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. Bunun
yanında yerin özgün değerlerinin geleceğe aktarılması sırasında oluşacak problemlerin de
önüne geçilebilecektir.
Çalışma alanı olarak, büyük ölçüde korunmuş tarihi dokuya sahip olan ve ekonomik- sosyal
sebeplerle başlayan göç sorası mekânsal değişim sürecini yaşayan Yörük köyü seçilmiştir.
Köy; tarihi boyutu, anıtsal değeri ve mimari eserlerinin özelliklerinin yanında, doğal
zenginlikleriyle de nadir alanlardandır. Bu nedenle sene boyunca yerli ve yabancı turistler
bölgeyi ziyaret etmektedir. Çalışmada Yörük köyü kullanıcılarının mekânsal aidiyetinin
ölçülmesi hedefiyle nicel veri toplama yöntemi olan anket kullanılmıştır. Literatür
incelendiğinde aidiyet kavramını ifade eden birçok benzer terim bulunmaktadır. Topluluk
duygusu, yere bağlılık, yer kimliği ve yer duygusu bunlardan bazılarıdır. Anket çalışması,
mekânsal aidiyet kavramı ile aidiyet kavramının alt ifadelerini doğrudan ve dolaylı olarak
ölçmeyi amaçlayan sorular içermektedir. Köyde yaşayan 35 kullanıcıya uygulanan anket
sonuçları analiz edilerek, frekans dağılımları tablolar halinde sunulmuştur. Çalışma
sonucunda, Yörük köyünün göç sonrası yaşadığı mekânsal değişime odaklanılmış ve
kullanıcılarının mekânsal aidiyet duygusunun düzeyi belirlenmiştir. Elde edilen veriler
yoluyla köye dair koruma ve kalkınma konularında gerçekleştirilecek olan çalışmalara katkı
sağlayacak önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Aidiyet, Mekânsal Aidiyet, Tarihi Çevre, Yörük Köyü, Safranbolu.
ABSTRACT
Sense of belonging is defined as the user establishing an emotional connection with a place
and seeing himself as a part of that place. The areas where the individual lives and has
experience in urban space are specified as an element of the sense of belonging, which is one
of the basic needs of the human. Emotional bonds emerging as a result of the social
interaction established by the individual against the physical spaces that are interpreted
individually reveal the concept of spatial belonging. Spatial belonging is a multi-layered
structure consisting of not only an emotional reaction, but also all the information that has
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taken place in memory. Historical areas play an important role in gaining the sense of
belonging to the users in the cities. These areas are places where local architectural examples
have witnessed the history and where the traditional life style can be experienced. However,
the rapid functioning and change of users experienced in historical areas due to the
globalization effect cause problems about the continuity of location-specific values. In this
sense, it is thought that the strengthening of the belonging of the user to the place where the
user lives will contribute to the social and cultural continuity of the place. In addition,
problems that may arise during the transfer of the original values of the place to the future can
be prevented.
As the study area, Yörük village, which has a largely preserved historical texture and has
experienced the process of spatial change after migration, has been chosen. The village is one
of the rare areas with its natural richness as well as its historical size, monumental value and
architectural works. For this reason, domestic and foreign tourists visit the region throughout
the year. In the study, a questionnaire which is a quantitative data collection method was used
to measure the spatial belonging of Yörük village users. When the literature is examined,
there are many similar terms that express the concept of belonging. Some of these are the
sense of community, commitment to the place, place identity and sense of place. The survey
study includes questions aiming to measure the spatial belonging concept and sub-expressions
of belonging concept directly and indirectly. The survey results applied to 35 users living in
the village were analyzed and frequency distributions were presented in tables. As a result of
the study, the spatial change that Yörük village experienced after migration was focused and
the level of spatial sense of belonging of its users was determined. Through the data obtained,
suggestions were made to contribute to the studies to be carried out in the fields of protection
and development regarding the village.
Keywords: Sense of Belonging, Spatial Belonging, Historical Environment, Yörük Village,
Safranbolu.
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SELÇUKLULARIN KAFKASYA’DAKİ MANEVİ-KÜLTÜREL MİRASININ
ÖRNEĞİ OLARAK SAHUR MEDRESESİ
THE SAKHUR MADRASAHS AS A SAMPLE OF THE SPIRITUAL-CULTURAL
HERITAGE OF SELJUK IMPIRE IN CAUCASUS İNGİLİZCE BAŞLIK
Doç. Dr. Elvira LATİFOVA
Bakü Devlet Üniversitesi

ÖZET
VII-IX. yüzyıllarda Arap hilafeti tarafından Kafkasya’da İslam’ın yayılması için sağlam
temellerin atılmasına rağmen, bölgenin birçok erişilmez dağlık bölgelerinde yaşayan halk hala
da önceki dinlerine olan inançlarını korumuşlardı.
Bu açıdan eminlikle söyleyebiliriz ki İslam’ın Kafkasya’ya tam olarak yerleşme süreci direkt
olarak Selçuklularla bağlantılı olmuştur. Şöyle ki, yalnız Selçuklu İmparatorluğunun hâkim
olduğu bölgelerde izlediği politika sonucunda İslam Kafkasya’nın erişilmesi zor ücralarına da
yayılmıştır.
1063 yılında Selçuklu İmparatorluğunda Sultan Alparslan’ın iktidara gelmesiyle Selçuklular,
Kafkasya siyasetinde etkin hale gelmişlerdir. Güney Kafkasya ve İran’da güçlenme
politikasını sürdüren yeni Sultan, Güney Kafkasya’ya sefer düzenlemiştir. Sefer, biri Derbent
istikametine olmakla üç yönden gerçekleştirilmiştir. Bununla da Selçuklular Kafkasya
topraklarında siyasi iktidarlarını, aynı zamanda da manevi etkilerini güçlendirmişlerdir.
XI. yüzyılda Selçukluların siyasi ve bilimsel bakışlarının şekillenmesinde Sultan Alparslan ve
Melikşah döneminde baş vezir olmuş Nizamülmülk özel role sahip olmuştur. O, Selçuklu
İmparatorluğunun her tarafında okulların açılmasına, bilim ve eğitimin gelişmesine özel
dikkat yetirmiştir. Bilindiği gibi 1067 yılında tüm dünyada ünlenen ve sonralar şerefine
Nizamiye olarak isimlendirilen Bağdat Üniversitesinin temelini atan da kendisidir.
Nizamülmülk’ün baş vezirliği döneminde imparatorlukta okul ve medrese yapımı hız
kazanarak, ücralara kadar ulaşmıştır. Bu medreselerden biri de onun emriyle 1075 yılında
Selçuklu İmparatorluğunun en ücra noktasında-Büyük Kafkas dağlarının kuzeyindeki Samur
nehri havzasında bulunan dağ köyü Sahur’da yapılmıştır. Yapım tarihi açısından Sahur
medresesi yalnız Kafkasya’da değil, hatta Selçuklu İmparatorluğunun diğer bölgelerinde de
en eski medreselerden biri sayılmaktaydı. Sözkonusu medrese Sahur’un sınırlarından dışarıda
da ünlenmişti.
Ortaçağda yaşamış ünlü alim Bakuvi’nin eserindeki bilgi, Sahur’un XIII. yüzyılda da ünlü,
dini ve bilimsel bir merkez olduğunu göstermektedir: “Burada vezir Nizamülmülk’ün
yaptırdığı medrese bulunmaktadır. Muhtasar el-Mezini’yi ile birlikte Kitabu’ş-Şafii’yi Laks
diline çevirdikleri ve bunlardan yararlandıkları söylenir”.
Bakuvi’nin verdiği bilgiden de anlaşıldığı gibi Sahurlar arasında Sünniliğin Şafii mezhebi
geniş yayılmıştı. Bu bilgiyi XVII. yüzyıl Türk seyyahı Evliya Çelebi de onaylamaktadır:
“(Sahur’da) öyle alimler ve din adamları yaşıyor ki, benzerleri başka hiçbir yerde
bulunmamaktadır”
Sahur medresesinin temelinin Nizamülmülk tarafından atılmış olması, bu bölgenin
Selçukluların siyasi etki alanında olduğunu göstermektedir.
Ortaçağda ünlü olan Sahur medresesinin imparatorluğun ücra noktasında bulunmasına
rağmen, bir takım tanınmış alimlerin ders dediği bu medresede çok sayıda öğrenci eğitim
görmüştür.
Hazırki çalışmalarımızda dönemin yazılı ve arkeoloji kaynakları bazında araştırmacıların
dikkatinden kenarda kalmış Selçuklu Imparatorluğunun ücra topraklarda kurulmuş ve
faaliyette bulunmuş Sahur medresesinin tarihine ışık tutmaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Selçuklu Imparatorluğu, Sahur, medrese, Nizamülmülk.
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ABSTRACT
Though solid foundations laid during VII-IX. centuries for the spread of Islam in the
Caucasus by the Arab caliphate for centuries, the people living in many inaccessible mountain
areas of the region still maintained their faith in their previous religions.
In this respect, we can say with certainty that the process of fully settling Islam in the
Caucasus was directly linked to the Seljuks. So, as a result of the policy, pursued by the
Seljuk Empire, only in regions dominated by the Seljuk Empire, Islam spread to the far
reaches of the Caucasus.
After Sultan Alparslan came to power in the Seljuk Empire in 1063, the Seljuks became
effective in the politics of the Caucasus. The new Sultan organized a voyage to South
Caucasus. With this, the Seljuks strengthened their political power, as well as their spiritual
influence, on the territory of the Caucasus.
Nizam al-Mulk, who became the chief vizier during the reign of Sultan Alparslan and
Melikşah, played a special role in shaping the political and scientific views of the Seljuks in
the 11th century. He has paid special attention to the opening of schools all over the Seljuk
Empire and the development of science and education. It is he who laid the foundation of the
Baghdad University, which became famous all over the world in 1067 and was later named as
Nizamiye.
During the reign of Nizam al-Mulk, the construction of schools and madrasahs in the empire
gained speed and reached far away. One of these madrasahs was built in 1075, at the farthest
point of the Seljuk Empire, in the mountain village of Sahur in the Samur river basin, north of
the Greater Caucasus Mountains. The Sahur madrasa was considered one of the oldest
madrasas, not only in the Caucasus, but even in other parts of the Seljuk Empire. The
madrasah was also famous outside of Sahur's borders.
Information in the work of the famous scholar Bakuvi who lived in the Middle Ages, shows
that Sahur was famous religious and scientific center in the 13th century too: “There is a
madrasah built by vizier Nizam al-Mulk. It is said that they translate Kitabu's-Shafii into the
Laks language together with Muhtasar al-Mazini and they benefit from them”.
Although the Sahur madrasah was located at the remote point of the empire, many students
were educated in this madrasah, where a number of renowned scholars taught lessons.
In this research, we will try to shed light on the history of the Sahur madrasa, which was
founded and operated in remote areas of the Seljuk Empire, which remained on the sidelines
of the researchers, on the basis of written and archeology resources of the period.
Keywords: Seljuk Empire, Sakhur, madrasah, Nizam al-Mulk
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ TUVALET EĞİTİMİNE İLİŞKİN
ANNELERİN BİLGİ VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ1
STUDY OF MOTHER’S KNOWLEDGE AND PRACTISES ON TOILET TRAINING IN
CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD PERIOD
Hatice ÜNSAL
Ankara Türkkonut Anaokulu

Prof. Dr. Ümit DENİZ
Gazi Üniversitesi

ÖZET
Doğum anından itibaren öğrenmeye başlayan çocuk için okul öncesi dönemdeki çevresel
etkileşim büyük oranda aile ile gerçekleşir. Ailenin çocukla olan etkileşimi, iletişimi, tutumu
ve kazandırdığı alışkanlıklar çocuğun kişilik özelliklerini ve daha da ötesinde ilköğreniminin
alt yapısını oluşturur. Okul öncesi dönemde ailelerin çocuklarına kazandırdıkları birçok beceri
vardır. Uyku düzeni, beslenme, sosyal etkileşim, tuvalet kontrolü bu becerilerden bazılarıdır.
Çocukların yaşam için gerekli olan bu becerileri öğrenmeleri, olgunlaşma ile birlikte aile ve
diğer çevresel faktörlerin etkisi altındadır. Okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin
tuvalet eğitimine ilişkin bilgi ve uygulamalarının incelenmesi amacı ile yapılan araştırma
betimsel tarama modelindedir. Betimsel tarama modeli, verilen bir durumu olabildiğince tam
ve dikkatli bir şekilde tanımlar. Araştırma, normal gelişim gösteren çocuğu olan anneler ile
sınırlıdır. Çalışmada elde edilen sonuçlar çalışma dışında kalan annelere genellenemez.
Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara İli Etimesgut İlçesinde iki ilkokulun anasınıfına
devam eden çocukların anneleri oluşturmuştur. Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile
belirlenen iki okulda gönüllü olan 200 anne, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur.
Araştırmanın verilerinin toplanmasında, anne ve çocuğa ait demografik bilgileri elde etmek
amacı ile “Demografik Bilgi Toplama Formu”, annelerin tuvalet eğitimi konusundaki bilgi ve
uygulamalarını belirlemek amacı ile de, araştırmacı tarafından geliştirilen “Annelerin Tuvalet
Eğitimine İlişkin Bilgi Ve Uygulamalarına Yönelik Anket” kullanılmıştır. Ankette, “Çocuk
kaç aylık iken tuvalet eğitimi verilir?” gibi, annelerin tuvalet eğitimine yönelik bilgilerini
belirleyecek sorulara yer verilmiştir. Ayrıca annelerin kendi çocuklarına tuvalet eğitimini
nasıl verdikleri ya da vereceklerine yönelik sorular da (“Çocuğunuzun tuvalet eğitimini kaç
aylıkken verdiniz/vereceksiniz?” gibi) ankette yer almıştır. Anketin geçerlik ve güvenirliğine
yönelik uzman görüşü alınmış pilot uygulamaya yer verilmiştir. Araştırmada elde edilen
veriler, SPSS programı ile analiz edilmiştir. Veriler betimsel olarak frekans ve yüzdeler ile
değerlendirilmiş, ki kare ile test edilmiştir. Betimsel istatistikler ve ki kare sonuçları
tablolarda sunularak alan yazın ışığında tartışılarak sonuç ve öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tuvalet Eğitimi, Okul Öncesi Dönem, Tuvalet Eğitimi Uygulamaları
ABSTRACT
The environmental interaction in early childhood for a child who started learning from the
birth is substantially with the family. The interaction, communication, attitude and habits of
family with the child create the child's personality traits and, more than that, the infrastructure
of primary learning. There are many skills that families bring to their children in early
childhood period. Some of these skills are regular sleep patterns, dietary habits, social
interaction, toilet habits. The learning of these skills necessary for life is under the influence
of family and other environmental factors along with maturation. This research, which was
carried out to examine the knowledge and practices on toilet training of mothers with children
in early childhood period, is in the descriptive survey model. The descriptive survey model
describes a given situation as precisely and carefully as possible. The research is limited to
Araştırma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi
Bilim Dalında Yapılan “Okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin tuvalet eğitimine ilişkin bilgi ve
uygulamaları” isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
1
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mothers with normally developing children. The results obtained in the study cannot be
generalized to mothers out of this study. The study group of the research is composed of
mothers of children attending kindergarten of two primary schools in Etimesgut, Ankara,
Turkey. 200 mothers who volunteered from two schools, determined by the convenience
sampling method, was composed of the study group of the research. “Demographic
Information Collection Form” was used to collect the mother’s and children’s demographic
information, and the “Questionnaire for Mothers’ Knowledge and Practices on Toilet
Training”, devoleped by researcher, was used to determine the mothers’ knowledge and
practises on toilet training. The questionnaire includes questions to examine on the knowledge
of mothers about toilet training, such as ‘How many months should the child be given toilet
training?’ In addition, questions about how mothers give or will give toilet training to their
own children (How many months did/will you give your child's toilet training?) are included
in the questionnaire. Expert opinion on validity and reliability of the questionnaire was
received and a pilot scheme was included. The data obtained in the research were analyzed
with SPSS program. The data were descriptively evaluated with frequency and percentages
and were tested with chi square. Results and suggestions will be filed by presenting
descriptive statistics and chi-square results in the tables and by discussing in the light of the
body of the literature.
Key words: Toilet Training, Early Childhood Period, Toilet Training Practises
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MOBBİNG VE ÖRGÜTSEL SİNİZME
YÖNELİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
EXAMİNATİON OF THE RELATİONSHİP BETWEEN PRESCHOOL TEACHERS'
PERCEPTİONS OF MOBBİNG AND ORGANİZATİONAL CYNİCİSM
Bilim Uzmanı, Serpil TAŞTAN
Prof. Dr. Gülümser Gültekin AKDUMAN
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Çalışanların zamanlarının çoğunu geçirdikleri iş ortamında fiziksel, duygusal ve ruh
sağlıklarının iyi ve dengede olması çok önemlidir. Son yıllarda eğitim kurumlarında da sıkça
görülen ve bir şiddet unsuru haline gelen mobbing, psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz,
rahatsız etme veya sıkıntı verme gibi anlamlara gelmektedir. Mobbing örgütlerde devamlılık,
güç eşitsizliği, aktif ve pasif saldırı ve farklılıklarla ilişkili, mağdur kişinin benlik duygusuna
zarar veren bir dizi eylemlerdir ve her yaş ve meslek grubundan çalışan risk altındadır. İnsan
faktörünün yoğun olduğu eğitim ortamları da bu risk faktörlerinden biridir. Okul öncesi
öğretmenlerinin çalışma koşullarının zorlayıcı ve yıpratıcı olması bu tarz eylemlere daha açık
bir şekilde maruz kalmalarını sağlayabilir. Okul öncesi öğretmenleri ast ya da üstleri
tarafından mobbinge maruz kaldıklarında kendilerini dışlanmış, yalnız ve çaresiz hissedebilir.
Bu ve buna benzer durumların yaşandığı okullarda mobbing, örgütsel sinizme zemin
hazırlayan bir unsur olabilir. Örgütsel sinizm, çalışanların kurumlarına karşı takındıkları
negatif inanç, duygu ve davranışlardır. Bu bağlamda çalıştıkları kurumda mobbinge maruz
kalan öğretmenlerde çalışma arkadaşlarına karşı şüpheci, önyargılı, düşmanca davranışlar
gösterme gibi istenilmeyen durumların artışı görülebilir. Bu kapsamda okul öncesi
öğretmenlerinin mobbing algılarının artması, onların sinizm yaşamaları üzerinde etkili olup
olmama durumlarının araştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan çalışmalara bakıldığında
hem mobbing hem de örgütsel sinizmle ilgili çalışmalara çoğunlukla sağlık çalışanları ve
eğitim kurumlarında rastlanmaktadır. Buna rağmen okul öncesi eğitim kurumlarında mobbing
ve örgütsel sinizmle ilgili sınırlı sayıda araştırma olduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışma ile
Sakarya İli ve ilçelerinde MEB’e bağlı ilköğretim anasınıfları ve bağımsız anaokullarında
çalışan okul öncesi öğretmenlerinin mobbing ve örgütsel sinizme yönelik algıları arasındaki
ilişki araştırılmıştır. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 249 öğretmenle yapılan
araştırmada öğretmenlerin kişisel bilgilerini elde etmek amacıyla hazırlanan “Okul Öncesi
Öğretmenlerine Yönelik Kişisel Bilgi Formu”, öğretmenlerin mobbing algılarının
belirlenmesi için “Olumsuz Davranışlar Ölçeği ” ve öğretmenlerin örgütsel sinizme yönelik
algılarının belirlenmesi için “Örgütsel Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırmada,
araştırmaya katılan öğretmenlerin mobbing algılarına ait iki alt boyut (görev, sosyal ilişkiler)
ve örgütsel sinizme yönelik algılarına ait 3 alt boyutun (bilişsel, duyuşsal, davranışsal) çeşitli
demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı SPSS 20 paket programı ile
incelenmiştir. Sonuç olarak, öğretmenlerin örgütsel sinizm puanları ile olumsuz davranış
puanları arasındaki ilişki r=0,378 olarak belirlenmiştir. Bu katsayı, pozitif ve düşük bir ilişkiyi
işaret etmektedir. Bu katsayı anlamlı olmakla birlikte, bu iki değişkenin açıkladığı ortak
varyans miktarı %1,4’dür (p<0,01). Öğretmenlerin mobbing algıları ile örgütsel sinizme
yönelik algıları arasında pozitif ve düşük bir ilişki olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmeni, Mobbing, Örgütsel Sinizm
ABSTRACT
It is very important to have a good and balanced physical, emotional and mental health in the
work environment where the employees spend most of their time. Mobbing, which has been
frequently seen in educational institutions in recent years and has become an element of
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violence, means psychological violence, oppression, siege, harassment, harassment or
distress. Mobbing is a series of actions related to continuity, power inequality, active and
passive attacks and differences in organizations, harming the self-esteem of the victim, and
employees of all ages and occupations are at risk. Educational environments where the human
factor is intensive are also one of these risk factors. The fact that preschool teachers' working
conditions are challenging and wearing can make them more exposed to such actions.
Preschool teachers may feel excluded, lonely and helpless when subjected to mobbing by
their subordinates or superiors. In schools where this and similar situations are experienced,
mobbing can be an element that prepares the ground for organizational cynicism.
Organizational cynicism is the negative beliefs, feelings and behaviors that employees attach
to their institutions. In this context, teachers who are exposed to mobbing in their institution
may increase their undesired situations such as showing suspicious, biased, hostile behavior
towards their colleagues. In this context, it was needed to investigate the pre-school teachers'
increased mobbing perceptions and whether they were effective on cynicism. Looking at the
studies conducted, studies on both mobbing and organizational cynicism are mostly found in
healthcare professionals and educational institutions. Despite this, it is striking that there are a
limited number of studies on mobbing and organizational cynicism in preschool education
institutions. With this study, the relationship between the perceptions of pre-school teachers
working in primary kindergartens and independent kindergartens affiliated with MoNE in
Sakarya Province and its districts towards mobbing and organizational cynicism was
investigated. Relational screening model was used in the study. In the research conducted
with 249 teachers, “Personal Information Form for Preschool Teachers” was prepared to
obtain the personal information of teachers, “Negative Behavior Scale” was used to determine
teachers 'mobbing perceptions, and “Organizational Cynicism Scale” was used to determine
teachers' perceptions about organizational cynicism. In this study, it was examined with SPSS
20 package program whether the two sub-dimensions (task, social relations) pertaining to the
mobbing perceptions of the teachers who participated in the research differed according to
various demographic features. As a result, the relationship between teachers' organizational
cynicism scores and negative behavior scores was determined as r = 0.378. This coefficient
indicates a positive and low relationship. Although this coefficient is significant, the amount
of common variance explained by these two variables is 1.4% (p <0.01). It was determined
that there is a positive and low relationship between teachers' perceptions of mobbing and
their perceptions of organizational cynicism.
Keywords: Preschool Teacher, Mobbing, Organizational Cynicism
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZME YÖNELİK
ALGILARININ İNCELENMESİ
EXAMİNATİON OF PRESCHOOL TEACHERS' PERCEPTİONS OF
ORGANİZATİONAL CYNİCİSM
Bilim Uzmanı, Serpil TAŞTAN
Prof. Dr. Gülümser Gültekin AKDUMAN
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Son yıllarda iş ortamında yaşanan otoriter ve baskıcı eylemlerin artmasıyla birlikte
çalışanların iş hayatı giderek zorlaşmaktadır. Eğitim örgütlerinde de sıklıkla karşımıza çıkan
bu sorun, öğretmenler ve diğer çalışanlar arasında karşılıklı güvensizlik ve düşmanlık
duygularını tetikleyebilir. Örgütüne karşı güven problemi yaşayan çalışanlarda görülen
örgütsel sinizm, gizli düşmanlıkla karakterize sinsice yapılan eylemler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Özelikle okul yöneticilerinin diğer çalışanlara karşı adalet, dürüstlük ve
samimiyetten yoksun olmaları okullarda öğretmenlerin kurumlarına karşı olumsuz tutum
geliştirmeleri ihtimalini artırabilir. Eğitim örgütlerinin en alt biriminde çalışan okul öncesi
öğretmenlerinin böylesi bir iş yeri problemini yaşama ihtimalleri daha yüksek olabilir. Bunun
nedeni gün içinde yaşadıkları iş stresinin daha fazla olması, teneffüs saatlerinin olmaması
nedeniyle sosyal ve kültürel faaliyetlere katılamama, okuldaki diğer çalışanlarla daha az
iletişim kurması, velileri memnun etme çabası olarak sıralanabilir. Dolayısıyla kurumsal
gelişmenin önünde bir engel olan ve çalışanı olumsuz etkileyen bu tip olumsuz inanç ve
tutumların kurum içerisinde yaygınlaşmasının önüne geçilmesi son derece önemlidir.
Çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel sinizme yönelik algılarını
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Sakarya
il ve ilçe merkezinde bulunan, MEB’e bağlı anasınıflarında ve bağımsız anaokullarında görev
yapan 249 okul öncesi öğretmeni ile çalışılmıştır. Çalışmaya ilişkin nicel veriler basit tesadüfi
yöntemle seçilen örneklem grubundan anket yoluyla elde edilmiştir. Bu yolla öğretmenlere
kişisel bilgilerini elde etmek amacıyla “Genel Bilgi Formu” ve örgütsel sinizme yönelik
algılarının belirlenmesi amacıyla, “Örgütsel Sinizm Ölçeği” uygulanmıştır. Çalışmaya katılan
öğretmenlerin örgütsel sinizme yönelik algılarına ait 3 alt boyutun (bilişsel, duyuşsal,
davranışsal) çeşitli demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı SPSS 20 paket
programı ile incelenmiştir. Bu doğrultuda değişkenlerin frekans, yüzde dağılımı, aritmetik
ortalama, standart sapma değerlerine yer verilmiş bağımsız değişkenler için t testi ve Tek
Yönlü Varyans Analizleri (ANOVA) yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular
incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel sinizme yönelik algılarına ilişkin alt
boyutlarından bilişsel boyut, duyuşsal boyutu, davranışsal boyutu ve toplam puanlarının
öğretmenlerin yaş, medeni durum, eğitim durumu, çalıştığı okulun türü, hizmet yılı ve
müdürün cinsiyetine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturmadığı saptanmıştır.
(p>0,05). Aynı zamanda okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel sinizmi düşük düzeyde
algıladıkları görülmüştür. Öğretmenlerin sinizmi en fazla bilişsel boyutta sonra sırayla
davranışsal ve duyuşsal boyutta yaşadıkları tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları dikkate
alınarak gerekli önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Kurumları, Okul öncesi Öğretmeni, Örgütsel Sinizm, Sinizm
ABSTRACT
With the increase of authoritarian and oppressive actions in the business environment in
recent years, the business life of the employees is getting more and more difficult. This
problem, which is frequently encountered in educational organizations, can trigger feelings of
mutual distrust and hostility between teachers and other employees. Organizational cynicism,
which is seen in employees who have a problem of trust against their organization, appears as
insidious actions characterized by hidden hostility. Especially the lack of justice, honesty and
sincerity of school administrators towards other employees may increase the possibility of
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teachers to develop negative attitudes towards their institutions. Preschool teachers working in
the lowest unit of educational organizations may be more likely to experience such a
workplace problem. The reason for this can be listed as the high level of work stress they
experience during the day, their inability to participate in social and cultural activities due to
lack of breathing hours, less communication with other employees in the school, and an effort
to please parents. Therefore, it is extremely important to prevent such negative beliefs and
attitudes from becoming widespread within the organization, which is an obstacle to
institutional development and adversely affects employees. The aim of the study is to examine
the perceptions of preschool teachers towards organizational cynicism. In line with this
purpose, in the study of 2017-2018 academic year, 249 pre-school teachers working in the
nursery and independent kindergartens of the Ministry of Education in Sakarya province and
district center were studied. Quantitative data related to the study were obtained through a
questionnaire from the sample group selected by simple random method. In this way,
“General Information Form” was applied to teachers to obtain their personal information and
“Organizational Cynicism Scale” was used to determine their perceptions about
organizational cynicism. Whether the 3 sub-dimensions (cognitive, affective, and behavioral)
of the teachers participating in the study differed according to various demographic
characteristics were examined with SPSS 20 package program. Accordingly, t test and One
Way Variance Analysis (ANOVA) were performed for independent variables that included
frequency, percentage distribution, arithmetic mean, and standard deviation values. When the
findings obtained from the study are analyzed, it is statistically significant in terms of
cognitive dimension, affective dimension, behavioral dimension and total scores of preschool
teachers 'perceptions about organizational cynicism according to teachers' age, marital status,
educational status, type of school in which they work, year of service and gender of the
principal. It was determined that there was no difference. (P> 0.05). At the same time, it was
observed that preschool teachers perceive organizational cynicism at a low level. It was
determined that the teachers experienced cynicism mostly in the cognitive dimension and then
in behavioral and affective dimensions, respectively. Necessary suggestions will be made
considering the results of the study.
Keywords: Educational Institutions, Preschool Teacher, Organizational Cynicism, Cynicism
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SINIFIN YÖNETİMİNİ GÖZLEMEK: ÖĞRETMENLER SINIFTA BİR ORKESTRA
ŞEFİ OLABİLİR Mİ?
OBSERVING MANAGEMENT OF CLASSROOM: CAN TEACHERS BE A CHIEF OF
ORCHESTRA IN THE CLASSROOM?
Dr. Öğr. Üyesi Hasan TABAK
Aksaray Üniversitesi

ÖZET
Bir öğrenme ortamı olarak sınıfların yönetilmesinde birinci dereceden sorumlu
öğretmenlerdir. Bu nedenle öğretmenlerin sınıfı yönetmesinde gerek sınıf yönetim modelleri
gerekse sınıf yönetiminde istenmeyen öğrenci davranışlarına karşı gösterdikleri tepkiler
birçok araştırmanın konusu olagelmiştir. Araştırmaların ortaya koyduğu bulgulardan öte
öğretmenin sınıfı yönetmede olması gerekeni ifade etmek için sık yapılan benzetmelerden biri
orkestra şefliğidir. Ancak araştırma bulguları da göstermektedir ki sınıfı yönetme de özelikle
de dijitalleşmenin arttığı günümüzde sistemli bir bütünün yönetilmesi söz konusu
olamamaktadır. Bu durumu sınıfta meydana gelen istenmeyen öğrenci davranışlarının her
geçen gün değişerek karmaşıklaştığı düşünüldüğünde destekler niteliktedir. Bu bağlamda
ortaöğretim öğretmenlerinin sınıfı yönetme biçimlerini ortaya koymayı amaçlayan bu
çalışmada nitel yaklaşımla gözlem tekniğine dayalı olarak tasarlanmıştır. Nitel araştırma,
gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel bilgi toplama yöntemlerinin kullanıldığı,
algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konduğu
araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum
örneklemesine gidilmiştir. Tipik örnekleme araştırmak istenilen durumu ortaya koyan
ortalama düzeydeki katılımcı veya katılımcıların olduğu mekân seçimini ifade etmektedir. Bu
kapsamda araştırmanın çalışma grubunu Aksaray ili merkez ilçesinde yer alan bir ortaöğretim
kurumu oluşturmaktadır. Veriler, öğretmenlik uygulama dersi alan dört öğrencinin on iki
haftalık süreyle toplamda yirmi dört saatlik Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin gözlemi ile elde
edilmiştir. Gözlemcinin olumsuz etkisini ortadan kaldırmak amacıyla birden fazla ders ve dört
gözlemci seçilerek veri toplama süreci tasarlanmıştır. Diğer taraftan dersi alan öğrencilere
dersin içerisinde gözlenmesi beklenen davranışlarla ilgi bir seminer verilerek
bilgilendirilmiştir. Ayrıca veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış gözlem formu
verilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak betimsel sonuçlara ulaşılmış ve
gerek dersi alan öğrencilerin gerekse ders öğretmeninin onayı alınarak veriler analize tabi
tutulmuştur. Araştırmada ulaşılan ilk genel sonuç, öğretmenlerin sınıfın yönetiminde tepkisel
modele uygun davranış örüntüleri ortaya koydukları gözlenmiştir. Ancak oniki haftalık
gözlemde sınıflarda çeşitli olayların yönetilmesi söz konusu olduğu için genel olarak teorik
bir sınıflama yapmanın zor olduğu söylenebilir. Bu nedenle sınıfın doğası ve sınıfın
özelliklerinin farkında olarak yönetilmesi optimal sonucu ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme ortamı olarak sınıf, Sınıf yönetimi, Sınıfta istenmeyen
davranış, Teknoloji kullanımı
ABSTRACT
They are the teachers responsible for the first degree in the management of classes as a
learning environment. For this reason, the reactions of teachers towards unwanted student
behaviors in both classroom management models and classroom management have been the
subject of many studies. Beyond the findings of the research, one of the frequent metaphors to
express what the teacher should have in managing the class is orchestral conducting.
However, the research findings also show that managing a class cannot be managed in a day
when digitalization is increasing, especially in managing the class. Considering this situation,
the unwanted student behaviors that occur in the classroom change day by day and become
more complex. In this context, this study, which aims to reveal the ways of secondary school
teachers to manage the classroom, was designed based on observation technique with a
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qualitative approach. Qualitative research is the research approaches in which qualitative
information gathering methods such as observation, interview and document analysis are used
and perceptions and events are presented in a realistic and holistic way in the natural
environment. Typical case sampling, which is one of the purposeful sampling methods, was
used in the study. Typical sampling refers to the location selection of the average level of
participant or participants who demonstrate the situation desired to investigate. In this context,
the study group of the research consists of a secondary education institution located in the
central district of Aksaray province. The data were obtained by observation of a total of
twenty four hours of Turkish Language and Literature courses of twelve weeks of four
students who took teaching practice courses. In order to eliminate the negative effects of the
observer, more than one course and four observers were selected and the data collection
process was designed. On the other hand, the students who took the course were informed by
giving a seminar about the behaviors expected to be observed in the course. In addition, semistructured observation form is given as data collection tool. The data obtained were subjected
to content analysis and descriptive results were obtained and the data were analyzed with the
approval of both the students who took the course and the teacher of the course. The first
general conclusion reached in the study was that teachers showed behavioral patterns suitable
for the reactive model in the management of the class. However, in the twelve-week
observation, it can be said that it is difficult to make a theoretical classification in general,
since various events are managed in the classes. For this reason, the management of the class
and being aware of the class's characteristics have brought out the optimal result.
Keywords: Classroom as a learning environment, classroom management, misbehavior in the
classroom, use of technology
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ,
TEKNOLOJİYE VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNE YÖNELİK
TUTUMLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PRESERVICE TEACHERS’ TECHNOLOGICAL SELF-EFFICACY
BELIEFS, ATTITUDES OF TECHNOLOGY AND TEACHING TECHNOLOGY COURSE
Dr. Ceylan GÜNDEĞER
Dr. Nurcan TEKİN
Aksaray Üniversitesi
ÖZET
Teknolojideki ilerlemeler sayesinde, öğretim ortamlarının teknoloji ile donatılması ve
düzenlenmesine yönelik ihtiyaç artmaktadır. Dolayısıyla teknoloji destekli öğretim
uygulamalarını derslerinde kullanan öğretmenler dijital yetkinlik sahibi olacaklardır. Teknoloji
destekli öğretim uygulamaları artırılmış gerçeklik, mobil öğrenme, sosyal medya ve çeşitli
platformlarda geliştirilen ürünleri içermektedir. Teknolojinin kullanımıyla birlikte
öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumları da üzerinde durulması gereken bir noktadır.
Bilgisayar destekli eğitim uygulamalarında en önemli noktanın bilgisayar destekli eğitime
yönelik tutum ve öz-yeterlik algısı olduğu belirtilebilir.
Alanyazında teknolojiye yönelik tutumlarla ilgili gerçekleştirilen çeşitli çalışmalara rastlamak
mümkündür. Örneğin sınıf öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen bir
çalışmada, teknoloji destekli öğretim uygulamaları ile öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik
olumlu tutum geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan bireyler sosyal veya bilişsel
alanlarda ne kadar iyi olurlarsa öz-yeterlik inançları da o kadar yüksek olacaktır. Bireylerin
karşılaştıkları faktörlerden edindiği olumlu tecrübeler, tutumlarının ve öz-yeterlik algılarının
yüksek olmasını sağlar. Ayrıca, öğretim teknolojileri materyal tasarımı dersi öğretmen
adaylarının kendi alanları ile ilgili etkili materyal tasarlamalarına da yardımcı olmaktadır.
Yapılan çalışmalarda öğretim teknolojilerinin derslerde kullanımının önemi ve öğretmen
adaylarının derslerinde kullanacağı teknolojik materyallerle ders verimliliği, mesleğe yönelik
olumlu tutumlar geliştirileceği belirtilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının teknolojik öz-yeterlik inançları ile teknolojiye ve
öğretim teknolojileri dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenler bakımından incelenmesi; bu
üç değişken arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, 2019-2020 güz
döneminde etik kurul izni alınarak öğretim teknolojileri dersini alan ve araştırmaya gönüllü
katılmak isteyen 193 eğitim fakültesi öğrencisi çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Veri
toplama araçlarını ise; araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği; Materyal Tasarımı Özyeterlik Ölçeği ve Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği oluşturmaktadır. Veri analizinde t testi,
varyans analizi ve korelasyon gibi teknikler işe koşulacak; ortaya çıkan bulgular yorumlanacak
ve bulgular ışığında araştırmacılara-eğitimcilere bazı öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Öz-Yeterlik, Tutum, Öğretim Teknolojileri

ABSTRACT
Thanks to advances in technology, the need for equipping and organizing teaching
environments with technology is increasing. Therefore, teachers who use technology supported
teaching practices in their classes will have digital competence. Technology-supported teaching
practices include augmented reality, mobile learning, social media and products developed on
various platforms. Use of technology, teachers' attitudes towards technology is also a point to
be emphasized. The most important point in computer-assisted education practices is the
attitude towards computer-assisted education and self-efficacy perception.
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It is possible to come across various studies on attitudes towards technology in the literature.
For example, in a study with third grade pre-service teachers, they developed a positive attitude
towards technology with their technology-supported teaching practices. On the other hand, the
better individuals are in social or cognitive domains, the higher their self-efficacy beliefs. The
positive experiences gained from the factors faced by individuals ensure that their attitudes and
self-efficacy perceptions are high. In addition, instructional technologies material design course
helps pre-service teachers to design effective materials related to their fields. In the studies
conducted, it was stated that the importance of using instructional technologies in lessons and
the efficiency of lessons and positive attitudes towards the profession will be developed with
the technological materials used by pre-service teachers in their lessons.
The aim of this study is to examine the preservice teachers' technological self-efficacy beliefs
and their attitudes towards technology and instructional Technologies in terms of some
variables; is to reveal the relationship between these three variables. For this purpose, 193
education faculty students who took the instructional technology course and wanted to
participate in the research voluntarily by obtaining the ethics committee permit in the fall
semester of 2019-2020 were determined as working groups. As data collection tools; a
questionnaire prepared by the researchers; Attitude Scale Towards Instructional Technologies
And Material Design Course; The Material Design Self-Efficacy Scale and the Technology
Attitude Scale were used. In data analysis, t test, variance analysis and correlation techniques
will be used; the findings will be interpreted and some suggestions will be presented to the
researchers-educators in the light of the findings.
Keywords: Technology, Self-Efficacy, Attitude, Teaching Technology

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

111

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA SINIF İKLİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON CLASSROOM CLIMATE IN SECONDARY EDUCATION
INSTITUTIONS
Dr. Öğr. Üyesi Burcu YAVUZ TABAK
Aksaray Üniversitesi
ÖZET
Öğrenme insanın yaşadığı süreç boyunca en temel ihtiyaçlarından biridir. Diğer taraftan
öğretim ve öğrenme kurumları olarak okullar bu ihtiyacı gidermek için var olan formal
mekânlardır. Bu nedenle bu alanların öğrencilerin hevesle gittiği, olumlu atmosfere sahip birer
öğrenme ortamları olması beklenen özellikleri arasındadır. Bahsi geçen özellikler öğrenme
ortamı olarak sınıflar için de geçerli olup kendine has değişkenleri bünyesinde
barındırabilmektedir. Teorik arka planı irdelendiğinde okul ikliminde olduğu gibi sınıf
ikliminin de akran ve öğretmen desteği, doyum, akademik yeterlik, öğretmen-öğrenci veya
öğrenci-öğrenci iletişimi gibi boyut ve değişkenleri bulunmaktadır. Bu bağlamda öğretmen
adaylarının sınıf iklimini etkileyen değişkenler konusunda görüşlerini irdelemeyi amaçlayan bu
çalışma nitel (fenomonolojik) araştırma desenin de yapılandırılmıştır. Olgubilim
araştırmalarında veri kaynakları araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa
vurabilecek veya yansıtılabilecek bireyler ya da gruplardır. Olgulara ilişkin yaşantıları ve
anlamları ortaya çıkarmak için görüşmeler yapılır. Araştırmanın çalışma grubunun
belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi sınıflamasında yer alan tipik durum tekniğine
uygun olarak 5 pedagojik formasyon öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri
öğretmen adaylarıyla görüşme sonucunda elde edilmiştir. Görüşmenin derinlemesine veri elde
etme, kurulan hipotezleri test etme ve veri toplama sürecinde teke tek olmanın yanı sıra grup
odaklı görüşme olanağı sağlama gibi güçlü yanlarını gösteren özellikleri bulunmaktadır.
Araştırmada 4 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşme formunun geliştirilme sürecinde alan, ölçme ve değerlendirme ve dil
uzmanı görüşü alma ve ön uygulama yapılarak temel aşamalar izlenmiş ve geçerli bir form
oluşturma hedeflenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen veriler içerik analizi
yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Sonuç olarak ise görüşme formunda yer alan sorulara
verilen yanıtların oluşturulan temalarda görüş bildiren katılımcıların ifadeleri tablolaştırılmıştır.
Sınıf iklimini etkileyen temel değişkenlerden ana aktörün öğretmen olduğu dikkati
çekmektedir. Dolayısıyla sınıfın iklimini gerek oluşturan gerekse yönlendiren faktör olan
öğretmenin diğer değişkenlere olası etkileri de tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sınıf İklimi, Ortaöğretim Okulu, Öğretmen Adayı

ABSTRACT
Learning is one of the most basic needs during the process of human life. On the other hand,
schools, as educational and learning institutions, are the formal places to meet this need. For
this reason, these areas are among the features expected to be a learning environment with
positive atmosphere, where students go enthusiastically. The aforementioned features are valid
for classrooms as learning environments and can contain their own variables. When the
theoretical background is examined, the classroom climate has dimensions and variables such
as peer and teacher support, satisfaction, academic competence, teacher-student or studentstudent communication, as in the school climate. In this context, this study, which aims to
examine pre-service teachers' opinions about the variables that affect classroom climate, is
structured in the qualitative (phenomenological) research pattern. In case studies, data sources
are individuals or groups who experience the phenomenon that the research focuses on and who
can express or reflect this phenomenon. Interviews are conducted to reveal the experiences and
meanings of the cases. It consists of 5 pedagogical formation students in accordance with the
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typical case technique included in the classification of purposeful sampling method in
determining the study group of the research. The data of the research was obtained as a result
of the interview with prospective teachers. In addition to being one-on-one in the process of
obtaining in-depth data, testing established hypotheses and collecting data, the interview has
features that show its strengths. Semi-structured interview form consisting of 4 questions was
used in the research. In the development process of the semi-structured interview form, basic
steps were followed by obtaining the opinion of the field, measurement and evaluation and
language expert and pre-application, and it was aimed to create a valid form. The data obtained
for the purpose of the research was analyzed using the content analysis method. As a result, the
statements of the participants, who gave their opinions in the themes of the answers given to
the questions in the interview form, were tabulated. It is worth noting that the main actor, one
of the main variables that affect the classroom climate, is the teacher. Therefore, the possible
effects of the teacher, which is the factor that both creates and directs the climate of the
classroom, to other variables are also discussed.
Keywords: Classroom Climate, Secondary School, Teacher Candidate

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

113

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ “İNSANLAR, YERLER VE
ÇEVRELER” ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING ACHIEVEMENT TEST ON THE 4th GRADE SOCIAL STUDIES UNIT OF
‘PEOPLE, PLACES AND ENVIRONMENT’
Arş. Gör. Dr. Görkem AVCI
Bartın Üniversitesi

Prof. Dr. Nevzat GÜMÜŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi

ÖZET
Bu çalışmada, 4. sınıf Sosyal bilgiler dersi “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanına
yönelik geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirmek amaçlanmıştır. İlk olarak
“İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanına ilişkin, kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla
bir belirtke tablosu hazırlanmıştır. Belirtke tablosuna uygun olarak 42 çoktan seçmeli sorudan
oluşan ve öğrenme alanı kapsamındaki tüm kazanımları kapsayan bir başarı testi taslağı
oluşturulmuştur. Testteki sorular, her bir soruya karşılık 1 doğru cevap, 3 çeldirici olacak
şekilde ve öğrencilerin düzeylerine-yaş seviyelerine göre 4 seçenekli olarak oluşturulmuştur.
Oluşturulan taslak test, farklı üniversitelerin Sınıf eğitimi (2 uzman) ve Sosyal bilgiler eğitimi
(2 uzman) anabilim dallarında görev yapan 4 alan uzmanına, 2 sınıf öğretmenine (1’i Eğitim
Programları ve Öğretimi Doktora programı mezunu, diğeri Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans
programı mezunu) ve 1 dil uzmanına sunulmuştur. Alan uzmanlarının dönütleri sonucunda
soruların ölçülmek istenen davranışları ölçecek niteliğe sahip olup olmadığı, yazım
kurallarına uygunluğu, anlam, kapsam ve sınıf düzeyi açısından uygunluğu, çeldiricilerin ve
doğru yanıtın sorulara uygunluğu, bilimsel açıdan içeriklerin doğruluğu, testin ve soruların
teknik özellikleri ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Hazırlanan testin ön uygulaması
İzmir’de Buca Meşkure Şamlı Ortaokulu ve Buca Saadet Emir Ortaokulu 5. sınıflarında
bulunan toplam 285 öğrenciye uygulanmıştır. Ön uygulama tamamlandıktan sonra testin
güvenirlik katsayısı ve madde analizi TAP (Test Analysis Program) programından
yararlanılarak hesaplanmıştır. Güvenirlik uygulamasından sonra madde güçlük ve ayırt
edicilik indeksi düşük 21 madde testten çıkarılmıştır. Son halini alan testin ortalama madde
güçlük indeksi 0.65, madde ayırt edicilik indeksi 0.43 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca başarı
testinin güvenirlik katsayısı olan KR-20 güvenirlik katsayısı ise 0.74 olarak bulunmuştur.
Yapılan analizler sonucunda testin, 4. sınıf Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin “İnsanlar,
Yerler ve Çevreler” öğrenme alanı kazanımları ile ilgili akademik başarılarını belirleyebilecek
geçerli ve güvenilir bir test olduğu ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Geçerlilik-Güvenirlik, Akademik Başarı Testi, Sosyal Bilgiler, İnsanlarYerler ve Çevreler
ABSTRACT
In this study, the aim was to develop the valid and reliable achievement test targeted the 4th
grade social studies unit of people, places and environment. As a first step, the indicator table
has been created based on units’ learning areas. Then, the draft of the achievement test with
42 multiple questions were developed consistent with the indicator table. In this multiple
choose test, there were 1 correct and 3 distractor options in all 42 questions which were age
appropriate. The draft of the test was sent to 2 social studies and 2 primary education
professors, 2 teachers, one has PhD in curriculum and instruction and the other has master
degree in primary education as well as one language specialist. As a result of the feedback of
the field experts, the necessary corrections have been made regarding whether the questions
have the quality to measure the desired behaviors, the suitability of the spelling rules, the
suitability in terms of meaning, scope and grade level, the suitability of the distractors and the
correct answer to the questions, the correctness of the content in terms of science, the
technical features of the test and the questions. The pre-application of the prepared test was
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applied to a total of 285 students from Buca Meşkure Şamlı Secondary School and Buca
Saadet Emir Secondary School located in İzmir. After the preliminary application was
completed, the reliability coefficient of the test and item analysis were calculated using the
TAP (Test Analysis Program). After reliability application, 21 items with low item difficulty
and discrimination index were removed from the test. The average item difficulty index of the
final test was calculated as 0.65 and item discrimination index as 0.43. In addition, the
reliability coefficient of the success test, KR-20, was found to be 0.74. As a result of the
analyzes, it has been revealed that the test is a valid and reliable test in the 4th grade Social
studies course that can determine the academic achievements of the students regarding the
learning field acquisition of “People, Places and environment”.
Keywords: Validity-Reliability, Academic Achievement Test, Social Studies, People-Places
and Environments
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
KONUSUNDAKİ ZİHİNSEL MODELLERİNİN KAVRAMSAL OLARAK
İNCELENMESİ
CONCEPTUAL INVESTIGATIONS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS' THE
MENTAL MODELS ON BIOLOGICAL DIVERSITY
Dr. Öğr. Üyesi, Yusuf ZORLU
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi, Fulya ZORLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, biyolojik çeşitlilik konusunda fen bilgisi öğretmen adaylarının
modellemeye dayalı öğretim yöntemine ait etkinlikler hazırlayarak zihinsel modeller
oluşturmalarının sağlanması ve bunların kavramsal olarak incelenmesidir. Araştırmada
olgubilim araştırma yöntemi kullanılmıştır. Uygulamaya Türkiye’de bir devlet üniversitesinin
fen bilgisi öğretmenliği bölümünün ikinci sınıfında öğrenim gören 36 fen bilgisi öğretmen
adayı katılmıştır. Araştırma kapsamında fen bilgisi öğretmen adaylarından kendi aralarında
dörder kişilik gruplar oluşturmaları istenmiştir. Uygulamanın ilk iki haftası (bir haftada iki
saat), fen bilgisi öğretmen adaylarına modellemeye dayalı öğretim yöntemi ve etkinlik
oluşturma üzerine eğitimler verilmiştir. Sonraki dört hafta, fen bilgisi öğretmen adaylarının
oluşturdukları etkinlikler kontrol edilip dönütler verilmiştir. Dördüncü haftanın sonunda
etkinliklere son hali verilmiştir. Hazırlanan dokuz etkinlikte zihinsel modellerdeki kavramlar
içerik analizi yapılarak temalar ve kodlar oluşturulmuştur. Etkinlikler analiz edilirken giriş,
temel düşünme, düşünce deneyi ve yapısal eşleştirme olmak üzere dört tema oluşturulmuştur.
Fen bilgisi öğretmen adaylarının zihinsel modellerin giriş temasında 11 kod yer almaktadır.
Giriş temasında fen bilgisi öğretmen adaylarının Biyolojik Çeşitlilik, Hayvan Çeşitliliği ve
Bitki Çeşitliliği kavramlarını daha çok kullandıkları; Ekoloji ve Biyoloji kavramlarını en az
kullandıkları belirlenmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının zihinsel modellerin temel
düşünme temasında 12 kod yer almaktadır. Temel düşünme temasında fen bilgisi öğretmen
adaylarının Biyolojik Çeşitlilik, Ekoloji ve Ekosistem Çeşitliliği kavramlarını daha çok
kullandıkları; Bitki, Bitki Çeşitliliği ve Çevre Kirliliği kavramlarını en az kullandıkları
belirlenmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının zihinsel modellerinin düşünme deneyi
temasında 12 kod yer almaktadır. Düşünme deneyi temasında fen bilgisi öğretmen adaylarının
Biyolojik Çeşitlilik, Ekoloji ve Ekosistem kavramlarını daha çok kullandıkları; Bitki, Bitki
Çeşitliliği ve Tür İçi Rekabet kavramlarını en az kullandıkları belirlenmiştir. Fen bilgisi
öğretmen adaylarının zihinsel modellerin yapısal eşleştirme temasında 12 kod yer almaktadır.
Yapısal eşleştirme temasında fen bilgisi öğretmen adaylarının Biyolojik Çeşitlilik, Ekoloji ve
Ekosistem Çeşitliliği kavramlarını daha çok kullandıkları; Bitki, Bitki Çeşitliliği ve Tür İçi
Rekabet kavramlarını en az kullandıkları belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara
göre fen bilgisi öğretmen adaylarının modellemeye dayalı öğretim yöntemine ait ekinliklerde
biyolojik çeşitlilik konusuna yönelik kavramların birçoğuna yer verdikleri söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Biyolojik Çeşitlilik, Fen Bilgisi Eğitimi, Zihinsel Model.

ABSTRACT
The aim of this research is to enable prospective science teachers to create mental models by
preparing activities for modelling based teaching method on biological diversity subject and
to investigating them conceptually. The phenomenological study method was used in the
research. 36 prospective science teachers studying in the second year of a public university's
department of science education participated in the research. Within the scope of the research,
prospective science teachers were asked to form groups of four among themselves. The first
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two weeks of the application (two hours a week) were given trainings on modelling based
teaching method and activity creation for prospective science teachers. Over the next four
weeks, the activities created by prospective science teachers were checked and returned. The
activities were finalized at the end of the fourth week. In the nine activities prepared, concepts
in mental models were analyzed by content analysis and themes and codes were created.
While analyzing the activities, four themes were formed: introduction, basic thinking, thought
experiment and structural matching. The introduction theme of prospective science teachers’
mental models has 11 codes. In the introduction theme, prospective science teachers use the
concepts of Biological Diversity, Animal Diversity and Plant Diversity more; It has been
determined that they use the concepts of Ecology and Biology at least. The basic thinking
theme of prospective science teachers’ mental models has 12 codes. In the basic thinking
theme, prospective science teachers use the concepts of Biological Diversity, Ecology and
Ecosystem Diversity more; It has been determined that they use the concepts of Plant, Plant
Diversity and Environmental Pollution at least. The thought experiment theme of prospective
science teachers’ mental models has 12 codes. In the thought experiment theme, prospective
science teachers use the concepts of Biological Diversity, Ecology and Ecosystem more; It has
been determined that they use the concepts of Plant, Plant Diversity and Intra-Species
Competition at least. The structural matching theme of prospective science teachers’ mental
models has 12 codes. In the structural matching theme, prospective science teachers use the
concepts of Biological Diversity, Ecology and Ecosystem Diversity; It has been determined
that they use the concepts of Plant, Plant Diversity and Intra-Species Competition at least.
According to the results obtained from the research, the prospective science teachers used
many of the concepts related to biodiversity in the activities of the modeling based teaching
method can be said that.
Keywords: Biological Diversity, Mental Model, Science Education
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FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA STEAM EĞİTİMİNE
YER VERİLME DÜZEYLERİ VE ARTTIRILABİLİRLİĞİ
Pınar Nilay TÜRK
Selin URAL
Zülfiye KUVAÇ
ÖZET
STEAM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik),
Art
(Sanat) Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Son yıllarda
STEAM modeli öğrenme-öğretme süreçlerinde etkili bir şekilde kullanılmak üzere eğitim
ortamlarında uygulanmaktadır. STEAM modelinin bir yaklaşım ve felsefeden uzak öğrenenler
üzerinde
mekanik
olarak
uygulandığını yapılan
uygulamalar
ve
araştırma
sonuçları desteklemektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de değişen Fen bilimleri öğretim
programlarının içeriklerinin Avrupa ve dünyada fen eğitiminde önemli bir yere sahip olan
STEAM eğitiminin ülkemizde bulunan öğretim programlarındaki rolünü, programların
içeriklerine uygun şekilde incelemektir. Çalışmada programın vizyonu, disiplinler arası
ilişkilerde STEAM yaklaşımının rolü, mühendislik uygulamalarının karşılaştırılması ve fen
programlarındaki kazanımların STEAM etkinliklerine uygunluğu, ünite kazanımlarının ve ders
saatlerinin STEAM etkinliklerine uygunluğu belirlenerek incelenmiştir. Çalışma deseninde
yazılı iletişim yoluyla veri toplama tekniği temel alınarak yapılan çalışmalarda ünite
başlıklarına göre kazanımlar değerlendirilmiş ve STEAM eğitimi ile disiplinler arası ilişkisi
araştırılmıştır. Fen
öğretmenlerinin fen
bilimleri
dersi
öğretim
programlarında STEAM eğitimine yer verilme düzeyleri ve arttırılabilirliği ile ilgili görüşlerini
ortaya koyan bir ölçek hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde görev yapan
100 Fen öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken rastgele örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Bu çalışmada yapılan anket sonuçlarına göre Ankara ilinde özel okullarda
STEAM çalışmalarının öğretmenler tarafından daha iyi uygulandığı devlet okullarında
koşullar sebebiyle az uygulanabilirliği tespit edilmiştir. STEAM uygulamalarının etkinliğini
arttırabilmek adına hizmet içi eğitimlere daha çok yer verilmesi ve STEAM çalışmalarının daha
çok desteklenmesi gerektiği fikri ortaya çıkmıştır. Bir eğitim modelini; dayandırılan felsefe,
hedef, içerik, öğrenme-öğretme ve ölçme değerlendirme süreçlerinden bağımsız olarak
düşünmek öğrenenlerin gelişim düzeylerini ve amaca uygun yönlendirmeyi belirleme
konusunda
sorunlara
yol
açar.
Bu nedenle,
STEAM modeli de
belli başlı eğitim felsefesi ve yaklaşımlara dayandırılarak öğretim programında yer alan ögeler
le ve öğrenenlerde geliştirilmesi planlanan beceri boyutlarıyla ilişkilendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: STEAM, Fen Bilimleri, Öğretim Programı
ABSTRACT
STEAM consists of the initials of the words Science, Technology, Engineering,
Art and Mathematics. In recent years, STEAM model has been applied in educational
environments to be used effectively in learning-teaching processes. Practices and research
results support that the STEAM model is an approach and is applied mechanically on learners
far from philosophy. The purpose of this study is to examine the role of STEAM education,
which has great importance in science education in Europe and the world, on
the changing Science and Technology curriculum in our country in accordance with the content
of programs. The vision of the program in the study is to examine the role of the STEAM
approach in interdisciplinary relations, comparison of engineering practices, and the
appropriateness of the acquisitions in science programs to STEAM activities, determining the
suitability of unit acquisitions and course hours for STEAM activities. In the study, based on
the data collection technique through written communication, the acquisitions were evaluated
according to the titles of the units and the relationship between STEAM education and
disciplines was investigated. A scale that reveals the views of science teachers about the level
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of STEAM education in their science curriculum and its increasibility has been prepared. The
study group of the research consists of one hundred Science teachers working in Ankara.
Random sampling method has been used while determining the study group. According to the
results of the survey conducted in this study, it was determined that the STEAM studies in
private schools in Ankara were applied better by teachers than in public schools due to the
conditions. In order to increase the effectiveness of STEAM applications, it has emerged that
in-service trainings should be included more and STEAM studies should be supported
more. Contemplating an education model independently of the philosophy, goal, content,
learning-teaching and measurement and evaluation processes would cause problems in
determining learners' level of development and purposeful guidance. For this reason, the
STEAM model should be associated with the items included in the curriculum and the skill
dimensions planned to be developed in learners by attributing on the certain educational
philosophy and approaches.
Key words: STEAM, Science, Curriculum
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FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE ETKİNLİK TEMELLİ VE SORGULAMAYA DAYALI
EĞİTİM HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
STUDENT OPINIONS ON ACTIVITY BASED AND INQUIRY BASED EDUCATION IN
SCIENCE EDUCATION
Hanife ATLI
Doç. Dr. Semra BENZER
Gazi Üniversitesi

ÖZET
Araştırma da çalışma grubunu 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Gaziantep İlinde Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı bir ortaokulun 5. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı,
ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinin fen bilgisi eğitiminde etkinlik temelli öğrenme ve sorgulamaya
dayalı öğrenmenin öğrencilerin fen bilgisi dersi tutum, motivasyon ve kaygı üzerine etkisini
incelemektir. Çalışma kapsamını Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme Kuvveti konusunda seçilen
sorgulamaya dayalı uygulamalar ile etkinlik temelli yaklaşıma dayalı uygulamalar
oluşturmaktadır. Çalışmada nitel ve nicel araştırma verileri toplanarak karma yöntem
kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında tutum, motivasyon, kaygı ölçekleri ile veriler
toplanırken nitel kısmında ise yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile veriler toplanmıştır.
Çalışmada nitel veriler yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile öğrencilerin yapılan
uygulamalar hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Uygulamaya katılan öğrencilere
uygulama ve etkinlik hakkındaki görüşlerini, fen bilgisi dersine karşı olan tutum motivasyon
ve kaygılarını belirlemek amacıyla ölçekler uygulanmıştır. Araştırma sonunda her iki yöntemin
de uygulandığı gruplarda olumlu etki bıraktığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen
nitel veriler incelendiğinde öğrencilerin büyük çoğunluğu uygulama sonunda yapılan
etkinliklerden keyif aldığını ve daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir.
Sorgulamaya dayalı etkinliklerle ders işleyen öğrenciler fenle ilgili sorunları çözerken araştırma
yapmaları, düşünmeleri, sorgulamaları ve bunlar sonucunda gelişen öğrenmelerin daha etkili
olduğu yönünde açıklamalar yapmıştır. Etkinlik temelli öğrenmede ise öğrenciler daha çok
deney yapma ve öğrendikleri bilgilerin test çözme becerisini kolaylaştırdığı yönünde
açıklamalar yapmıştır. Her iki grupta da yapılan etkinliklerin olumlu sonuçları görülmekle
birlikte sorgulama temelli yaklaşımla etkinlik yapan öğrencilerin daha üst düzey becerilerden
bahsettiğini söylemek mümkündür. Araştırma kapsamında elde edilen veriler ile bu yöntemlerle
ders işleyen eğitimcilere Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme Kuvveti konusunda yapılabilecek
etkinlikler bu etkinliklerde karşılaşabilecekleri durumlar konusunda rehber olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Etkinlik Temelli Öğrenme, Sorgulamaya Dayalı Öğrenme, Tutum,
Motivasyon, Kaygı
ABSTRACT
The study also consists of the 5th year students of a secondary school under the Ministry of
National Education in Gaziantep Province in the 2019-2020 academic year. The aim of the
study is to investigate the effect of activity based learning and inquiry based learning on science
attitude, motivation and anxiety in science education of a secondary school 5th grade students.
The scope of the study consists of inquiry-based applications on the Measurement of Force and
Friction Force, and applications based on an activity-based approach. In the study, qualitative
and quantitative research data were collected and mixed method was used. In the quantitative
part of the research, data were collected with attitude, motivation and anxiety scales, while in
the qualitative part, data were collected with semi-structured interview questions. In the study,
qualitative data were tried to be determined through semi-structured interview questions and
opinions about students' practices. The scales were applied to the students participating in the
application in order to determine their opinions about the application and activity, their attitude,
motivation and anxiety towards science lesson. As a result of the research, it was concluded
that both methods had a positive effect on the groups. The vast majority of students stated that
they enjoyed the activities performed at the end of the application and that they performed more
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permanent learning when the qualitative data obtained in the study were examined. Students
who study lessons with inquiry based activities made explanations that they do research,
thinking, questioning, and the learning that develops as a result of these are more effective while
solving science related problems. In activity based learning, the students made explanations
that the experiments and the knowledge they learned facilitate the test solving skill. Although
there are positive results of the activities performed in both groups, it is possible to say that the
students who do activities based on an inquiry-based approach are talking about higher level
skills. The data obtained within the scope of the research and the activities that can be done on
the Measurement of Force and Friction Force will be a guide for the educators who teach with
these methods about the situations they may encounter in these activities.
Keywords: Activity Based Learning, İnquiry Based Learning, Attitude, Motivation, Anxiety
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2023 EĞİTİM VİZYONU VE OKUL DIŞI EĞİTİM
2023 EDUCATION VISION AND OUTDOOR EDUCATION
Arş. Gör. Dr. Görkem AVCI
Bartın Üniversitesi

Prof. Dr. Nevzat GÜMÜŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi

ÖZET
2023 Eğitim Vizyonu kapsamında MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) müzeler, bilim merkezleri,
sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekânlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri,
ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ile üniversiteler gibi yerlerin okul öncesi, ilköğretim ve
ortaöğretim eğitim/öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi ve bu yolla üretilecek öğretmen
kılavuz kitapları sayesinde bu alanların “Okul Dışı Öğrenme Ortamı” olarak daha etkin
kullanılması için çalışma başlatmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, 2023 Hedefleri
kapsamında belirlenen 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde Okul dışı eğitimi değerlendirmek ve
bu kapsamda gerçekleşen gelişmeleri ortaya koymaktır. Araştırmada nitel metodoloji
kapsamında doküman inceleme kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağı olarak, 2023 Eğitim
Vizyonu belgesi ve Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzu incelenmiştir. İncelemeler
sonucunda; MEB 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Okul dışı eğitime, Temel Eğitim
temasında yer alan “Yenı̇ lı̇ kçı̇ Uygulamalara İmkân Sağlanacak” şeklindeki 2. Hedef’in 2.
Eyleminde ve Ortaöğretim temasında yer alan “Akademı̇ k Bı̇ lgı̇ nı̇ n Becerı̇ ye Dönüşmesı̇
Sağlanacak” şeklindeki 2. Hedef’in 3. Eyleminde yer verdiği görülmüştür. MEB 2023 Eğitim
Vizyonu kapsamında oluşturulan Okul dışı öğrenme ortamları kılavuzunda, kazanım ve
öğrenme ortamı eşleştirmesini sınıf düzeyi ve yaşanılan yere uygun olacak şekilde nasıl
yapılacağı ile ilgili iş ve eylemleri Uygulama takvimi ile belirtmiştir. Bu doğrultuda Milli
Eğitim Müdürlükleri ilgili eşleştirme ve belirleme işlerini görevli öğretmenler aracılığıyla
“Okul Dışı Öğrenme Portalı” üzerinden gerçekleştirmiş ve işlemlerin sonucunda
paylaşımlarda (kılavuz kitap/e-kitap) bulunmuşlardır. Sonuç olarak, 2023 Eğitim Vizyonunda
Okul dışı eğitime yer verildiği ve bu doğrultuda oluşturulan Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Kılavuzu ile de sürecin ortaya koyulduğu, uygulama boyutunda ise Milli Eğitim
Müdürlüklerinin yerel boyutta çalışmalar yaptığı görülmektedir. Öğrencilerin eğitim/öğretim
programlarındaki kazanımları yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla
yürütülen bu çalışmaların, Okul dışı eğitimin ülkemizdeki gelişimine önemli düzeyde katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: 2023 Eğitim Vizyonu, Okul Dışı Eğitim, Okul Dışı Öğrenme Ortamları
ABSTRACT
Within the scope of the 2023 Education Vision, the MEB (Ministry of National Education)
with pre-school, primary and secondary education programs of museums, science centers, art
centers, historical and cultural sites, libraries, natural sites and historical sites, industrial
institutions open to visitors and universities. and started to work more effectively to use these
areas as “Outdoor Learning Environment” thanks to the teacher guide books to be produced in
this way. Accordingly, the aim of the research is to evaluate the education outdoor in 2023
Education Vision document determined within the scope of the 2023 Targets and to reveal the
developments in this context. In the research, document analysis was used within the scope of
qualitative methodology. As the data source of the research, 2023 Educational Vision
document and Outdoor Learning Environments Guide were examined. As a result of the
reviews; Within the scope of MEB 2023 Education Vision, outdoor education, In the 2nd
Action of the 2nd Goal, which will take place in the Basic Education theme, "Innovative
Practices will be Enabled" and it was found that it took place in the 3rd Action of the 2nd
Goal, which will be provided in the theme of Secondary Education, “The Transformation of
the Academy Knowledge into Skill” will be provided. In the outdoor learning environments
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guide created within the scope of 2023 Education Vision, MEB stated the work and actions
related to how to achieve the acquisition and learning environment matching in accordance
with the class level and place of residence with the Implementation calendar. Accordingly, the
National Education Directorates carried out the relevant matching and determination works
through the teachers on duty through the “Out of School Learning Portal” and as a result of
the sharing (guide book / e-book). As a result, it is seen that outdoor education is included in
the 2023 Education Vision, and the process is revealed with the guide of outdoor learning
environments created in this direction, and in the implementation dimension, the National
Education Directorates conduct local studies. It is thought that these studies carried out in
order to contribute to the learning of the students by living/doingthe gains in the education /
training programs will contribute significantly to the development of the outdoor education in
our country.
Keywords: 2023 Education Vision, Outdoor Education, Outdoor Learning Environments
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BELİRLENMESİ
DETERMINING ACADEMIC MOTIVATION LEVELS OF SECONDARY SCHOOL
STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Öğr.Gör. Aysel ARSLAN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

ÖZET
Motivasyon, bireyin bir şeyi yapmaya yönelik harekete geçmesini, güdülenmesini sağlayan
istek olarak ifade edilmektedir. Bireyin işi gerçekleştirmeye yönelik duyduğu istek
motivasyon derecesini de belirlemektedir. Motivasyon; davranışları başlatma, amaçları uygun
şekilde yönlendirme ve amaç gerçekleşene kadar sürdürebilmeyi ifade eden başlatma, yön ve
kalıcılık bileşenlerinden oluşmaktadır. Motivasyon kaynakları oldukça çeşitli olmakla birlikte
temelde içsel ve dışsal olmak üzere iki temel kategoriden oluşmaktadır. İçsel motivasyon,
bireyin bir işi geçekleştirmeye yönelik ilgi, merak ve isteğinin olması olarak ifade
edilmektedir. Birey hedeflediği işi başardığında yaşadığı mutluluk, doyum hissi, gurur duyma
gibi ödüller almaktadır. Dışsal motivasyonda birey bir işi kendi çok istediği için değil de daha
çok övgü veya not almak, şöhret sahibi olmak, para vb. bir ödül için yapmak istemektedir.
Çoğu durumda bireyin bir işi yapmasında için oranları değişmekle birlikte içsel ve dışsal
motivasyon birlikte etkili olmaktadır. Bireyin bir işi yapmak için istek duymaması durumu ise
motivasyonsuzluk olarak adlandırılmaktadır. Birey yapmak zorunda olduğu davranışların
sonuçlarını tam kavrayamazsa güdülenememektedir. Güdülenmemiş birey yetersizlik duygusu
yaşayarak olacakları kontrol etmeye yönelik güçlerinin olmayacağını düşünmektedir. Bu
durum da motivasyonsuzluk olarak adlandırılmaktadır.
Amaç
Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin akademik motivasyonlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, anne
ve baba eğitim durumu değişkenleri açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin
belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Yöntem
Araştırmada genel tarama modelleri arasında yer alan seçkisiz öt-rnekleme yöntemi
kullanılarak yapılmıştır. Verilerin elde edilmesinde Vallerand, Blais, Brière, & Pelletier,
(1989) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması Yurt ve Bozer (2015) tarafından yapılan
“Akademik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek; yedi alt faktör ve toplamda 28
maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin toplam güvenirliği faktörlerde .61-.80 arasında değişirken
bu çalışmada toplam güvenirliği .88 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 20192020 eğitim-öğretim yılında Sivas il merkezinde üç farklı ortaokulda öğrenimine devam eden
322 kız 337 erkek olmak üzere 659 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde
Kolmogorov-Smirnov (K-S), Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Bağımsız T Testi,
ANOVA ve Tukey kullanılmıştır.
Bulgular
Ortaokul öğrencilerinin motivasyon düzeylerinin cinsiyet değişkeni açısından ölçeğin
motivasyonsuzluk faktöründe erkek, belirlenmiş dışsal motivasyon faktöründe kız öğrenciler
lehine; sınıf düzeyi değişkeni açısından tüm faktörlerde; anne eğitim durumu değişkeni
açısından motivasyonsuzluk, belirlenmiş dışsal motivasyon ve dışsal motivasyon; baba eğitim
durumu değişkeni açısından belirlenmiş dışsal motivasyon ve dışsal motivasyon faktörlerinde
anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.
Sonuç
Ortaokul öğrencilerinin akademik motivasyonlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve baba
eğitim durumu değişkenleri açısından ise anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Öğrencilerin akademik hayatlarında motivasyon düzeylerinin oldukça önemli olduğu kabul
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edilmektedir. Öğrencilerin başarıya yönelik güdülenmesini sağlayacak etkenlerin nitel ve
nicel araştırmalar birlikte kullanılarak belirlenebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akademik Motivasyon, Ortaokul, Öğrenci
ABSTRACT
Motivation is expressed as the desire to motivate and motivate the individual to do something.
The desire of the individual to perform the job also determines the degree of motivation.
Motivation; It consists of initiation, direction and retention components that express the
initiation of behaviors, directing the objectives appropriately and sustaining until the objective
is achieved. Although the sources of motivation are quite diverse, they consist of two main
categories, namely internal and external. Intrinsic motivation is expressed as the individual's
interest, curiosity and desire to perform a job. When the individual accomplishes his / her
target, he / she receives awards such as happiness, satisfaction and pride. In extrinsic
motivation, the individual does not want a job because he wants it very much, but rather to
receive praise or notes, to have fame, money and so on. wants to do it for an award. In most
cases, although the rates change for an individual to do a job, internal and external motivation
are effective together. The fact that an individual does not want to do a job is called as
motivation. The individual cannot be motivated if he does not fully understand the
consequences of the behaviors he has to do. The un motivated individual thinks that they will
not have the power to control what will happen by experiencing a sense of inadequacy. This
situation is called as non-motivation.
Aim
In this study, it is aimed to determine whether the academic motivations of secondary school
students show a significant difference in terms of gender, class level, educational status of
parents.
Method
In this study, random sampling method which is one of the general screening models was
used. Aller Academic Motivation Scale yapılan developed by Yurt and Bozer (2015)
developed by Vallerand, Blais, Brière, & Pelletier, (1989) was used to obtain the data. Scale;
It consists of seven sub-factors and a total of 28 items. While the total reliability of the scale
ranged between .61 and .80 in the factors, total reliability was found to be .88 in this study.
The sample of the study consists of 659 students (322 girls and 337 boys) who are attending
three different secondary schools in Sivas city center in 2019-2020 academic year.
Kolmogorov-Smirnov (K-S), Arithmetic Mean, Standard Deviation, Independent T Test,
ANOVA and Tukey were used for data analysis.
Findings
In terms of gender variable, the motivation levels of middle school students were in favor of
male in the non-motivation factor of the scale and female students in the determined external
motivation factor; in all factors in terms of grade level variable; non-motivation, determined
extrinsic motivation and extrinsic motivation in terms of maternal educational status variable;
There was a significant difference in extrinsic motivation and extrinsic motivation factors.
Result
It was determined that academic motivation of secondary school students showed significant
difference in terms of gender, grade level, and parents' educational status. It is accepted that
motivation levels of students are very important in their academic life. It is thought that the
factors that will motivate students towards success can be determined by using qualitative and
quantitative research together.
Keywords: Academic Motivation, Secondary School, Student
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FEN BİLİMLERİ DERSİNDE EĞİTSEL OYUN TEKNİĞİNİN KULLANILMASININ
5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE BİLİMSEL
YARATICILIKLARINA ETKİLERİ
THE EFFECTS OF THE USE OF EDUCATIONAL GAME TECHNIQUES IN SCİENCE
COURSE ON 5th GRADE STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT AND SCIENTIFIC
CREATIVITY
Gülcan DADAYLI
Dr. Öğr. Üyesi Canay PEKBAY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmanın amacı ortaokul 5.sınıf Fen Bilimleri dersi “Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme”
ünitesinin öğretiminde uygulanan eğitsel oyunlarla öğrenme yönteminin öğrencilerin
akademik başarılarına ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisini belirlemektir.
Araştırmanın amacı doğrultusunda nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel desenin “ön
test-son test kontrol gruplu modeli” kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını 2019-2020
eğitim–öğretim yılı birinci döneminde Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçesinde bulunan bir devlet
ortaokulunda öğrenim gören 54 5.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma Fen Bilimleri
dersinde haftada 4 saat olmak üzere 3 haftada tamamlanmıştır. Dersler, deney grubunda yer
alan öğrenciler ile fen bilimleri öğretim programına uygun olarak hazırlanan çeşitli eğitsel
oyunlarla işlenmiştir. Kontrol grubunda ise dersler mevcut programdaki öğretim yöntemine
göre işlenmiştir.
Veri toplama aracı olarak öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek için Kuvvet ve Hareket
konusunda araştırmacılar tarafından geliştirilen Akademik Başarı Testi, aynı zamanda
yaratıcılıklarını ölçmek için Hu ve Adey (2002) tarafından geliştirilen ve Kadayıfçı (2008)
tarafından Türkçe’ye uyarlanan Bilimsel Yaratıcılık Testi gruplara ön test-son test olarak
uygulanmıştır. Uygulamalar sonucunda veriler SPSS 19 istatistik programında analiz
edilmiştir. Eğitsel oyunun kullanıldığı deney grubu ile mevcut programa göre ders işleyen
kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı ve bilimsel yaratıcılık ön test son test puanları
arasında istatistiksel anlamda bir farkın olup olmadığının incelenmesi için bağımlı gruplar ttesti kullanılmıştır. Deney grubu ile kontrol grubunun akademik başarı ve bilimsel yaratıcılık
ön testleri ve deney grubu ile kontrol grubunun akademik başarı ve bilimsel yaratıcılık son
testleri arasında istatistiksel anlamda bir farkın olup olmadığının incelenmesi için bağımsız
gruplar t-testi kullanılmıştır.
Çalışma sonuçları eğitsel oyunlarla yapılan öğretimin öğrencilerin bilimsel yaratıcılık ve
akademik başarılarına olumlu yönde bir katkısının olduğunu göstermektedir. Araştırmada
kullanılan yöntemlerin bu alanda çalışan araştırmacılara ve fen bilgisi öğretmenlerine
kuramsal ve uygulamaya dönük katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Eğitsel Oyun, Bilimsel Yaratıcılık, Akademik Başarı
ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the effect of educational game techniques in Science
course “Measurement of Force and Friction” units on 5th grade students’ academic success
and scientific creativity.
In the study, ‘‘the pretest-posttest with control group quasi-experimental design’’ was used.
The research was carried out with the participation of 54 5th grade students at public middle
school in Kdz. Ereğli, Zonguldak during the academic year of 2019-2020. Study was
continued for four hours per week for three weeks in Science course. In the experiment group,
the lessons were continued with educational games, while in the control group lessons
included methods in the current curriculum.
Data was collected by “Academic Achievement Test” for middle school students about
Measurement of Force and Friction units constructed by researchers. Therefore “Scientific
Creativity Test” constructed by Hu and Adey (2002) and to be adapted Kadayıfçı (2008) was
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used. These tests were applied as pre-test and post-test. SPSS 19 was used to analyses data.
Paired sample t test was used for experimental and control groups’ academic achievement and
scientific creativity pre and post test whether there was statistically significant differences or
not. Independent sample t test was used whether there was statistically significant differences
between experimental and control groups’ academic achievement and scientific creativity or
not.
Results indicated that students who experienced educational game instruction made
statistically significant gains in their academic achievement and scientific creativity and
accordingly some implications were presented.
Keywords: Educational Game, Scientific Creativity, Academic Achievement
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TERS YÜZ SINIFLARDA SINIF İÇİ ETKİNLİKLERDE GEOGEBRA
UYGULAMALARI
GEOGEBRA APPLICATIONS IN CLASS ACTIVITIES IN FLIPPED CLASSROOMS
Dr. Öğr. Üyesi Serpil YORGANCI
Atatürk Üniversitesi
ÖZET
Son yıllarda, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) alanındaki yenilikler, internet altyapısındaki
gelişmeler ve World Wide Web'in yaygın kullanımı, eğitim ortamlarını da belirgin şekilde
değiştirmiştir. Bu süreçte, son teknolojilerin kullanıldığı yeni öğrenme ortamları oluşturulmuş,
öğrenci ve öğretmene farklı roller yüklenmiştir. Özellikle harmanlanmış öğrenme ortam
tasarımlarından biri olarak dikkat çeken ters yüz öğrenme, sınıf içi ve sınıf dışı zamanın
geleneksel kullanımını değiştiren, geleneksel olarak sınıfta yürütülen etkinliklerin ev
aktiviteleri olduğu ve normalde ev ödevini oluşturan aktivitelerin de sınıf aktiviteleri haline
geldiği yenilikçi bir öğretim yaklaşımı olarak dikkat çekmektedir. Bu çalışma ters yüz edilmiş
bir matematik sınıfında yüz yüze etkinliklerde, GeoGebra yazılımının kullanımı ile ilgili fikirler
sunmaktadır. GeoGebra yazılımı özellikle son on yıldır, matematik kavramlarının öğretilmesi
ve öğrenilmesinde çok yaygın kullanılmaktadır. Bu konudaki matematik eğitimi literatürü, bilgi
ve iletişim teknolojilerinin uygun pedagojiyle kullanımının, matematik öğrenme-öğretme
sürecini geliştirdiğini ve zenginleştirdiğini güçlü kanıtlarla ortaya koyan pek çok çalışma
kaydetmiştir. Türkçe dil desteği bulunan bu açık kaynak kodlu program, gerçek yaşam
problemlerinin modellenmesi, animasyon ve simülasyon uygulamaları ile yaygın olarak
kullanılmaktadır. Matematiksel kavramları görselleştirmede ve somutlaştırmada çok yönlü bir
araç olarak kullanılan program, öğrencilerin matematik deneyimlerinin geliştirilmesinde de rol
oynamaktadır. Bu çalışmada, GeoGebra yazılımının ters fonksiyon, bileşke fonksiyon ve
fonksiyon grafikleri konularının öğretiminde nasıl kullanılabileceği ile ilgili öneriler
sunulmuştur. Yüz yüze oturumlarda gerçekleştirilen uygulamalarla sınıf öncesi etkinlikler
pekiştirilmiştir. Böylece, öğrencilerin sınıfta daha üst düzey öğrenme çıktıları elde etmeleri
beklenmektedir. Yapılan modellemelerle hem soyut matematiksel bilginin derinlemesine
öğrenilmesi hem de öğrenci doyumunun en üst düzeyde sağlanması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ters Yüz Öğrenme, Sınıf İçi Etkinlikler, GeoGebra
ABSTRACT
In recent years, innovations in the field of Information and Communication Technologies (ICT),
developments in internet infrastructure and the widespread use of the World Wide Web have
also significantly changed educational environments. In this process, new learning
environments using state-of-the-art technologies were created and different roles were assigned
to students and teachers. Especially, flipped learning, which draws attention as one of the
blended learning environment designs, is an innovative teaching approach that changes the
traditional use of in-class and out-of-class time, where activities traditionally carried out in the
classroom are home activities, and activities that normally make homework become classroom
activities. This study provides ideas for using GeoGebra software in face-to-face activities in a
flipped mathematics class. GeoGebra software has been widely used in the teaching and
learning of mathematics concepts, especially in the last decade. The mathematics education
literature on this subject has recorded many studies with strong evidence that the use of
information and communication technologies with appropriate pedagogy has developed and
enriched the learning and teaching process of mathematics. This open source program with
Turkish language support is widely used with modeling real life problems, animation and
simulation applications. The program, which is used as a versatile tool in visualizing and
concretizing mathematical concepts, also plays a role in the development of students'
mathematics experiences. In this study, suggestions about how GeoGebra software can be used
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in teaching reverse function, composite of functions and function graphs are presented. Preclass activities were reinforced with the practices carried out in face-to-face sessions. Thus,
they were asked to achieve higher level learning outcomes in the classroom. With the modeling,
it is aimed to learn both abstract mathematical knowledge in depth and to ensure the highest
level of student satisfaction.
Keywords: Flipped Learning, In- Class Activities, GeoGebra
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİKLERİ:
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
PREPARATION ACTIVITIES FOR READING AND WRITING IN PRESCHOOL
PERIOD: TEACHER OPINIONS
Doç. Dr. Elçin YAZICI
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi

ÖZET
Okuma yazma becerisi, çocukların yaşam boyu öğrenmesini destekleyen temel
gereksinimlerden biridir. Sözel dil, görsel- işitsel ayırt etme, düşünme, eleştirme, sıralama,
sebep sonuç ilişkisi kurabilme, genelleme yapabilme gibi beceriler okuma yazamaya hazırlık
basamakları olup okul öncesi dönemden başlayarak gelişir. Çocukların okuma yazmaya nasıl
başladıkları ve okuma yazma becerilerinin nasıl geliştiğini anlamak için onların yetiştiği
ortamın ve bu ortamda çocuklara sağlanan okuma yazma fırsatlarının incelemesi önemlidir. Bu
açıdan yaşamın ilk yıllarından itibaren doğal bir süreç içinde ortaya çıkan okuma yazma
becerilerinin gelişiminde okul öncesi öğretmenlerinin önemi büyüktür. Çocuklar bu becerilerini
geliştirebilmek için öğretmenlerin yönlendirmelerine ve cesaretlendirip desteklemelerine
gereksinim duyarlar. Öğretmenler, sınıf ortamında çeşitli deneyimlerle çocukları ilkokula
hazırlama ve ilkokul için gerekli becerileri kazandırma çabası içindedir. Bu süreçte
öğretmenler, ilkokula geçişte çocukların işini kolaylaştıracak ve sonraki yaşamlarında
kullanacakları okuma yazma gibi temel becerileri kazandırmada ve okuma yazmaya karşı
çocukta olumlu tutum oluşturmada önemli rol üstlenir. Bu nedenle okul öncesi öğretmenlerinin
çocukları okuma yazma sürecine hazırlamak için yaptıkları çalışmaların gözden geçirilmesi
gerekir. Çünkü okul öncesi öğretmenlerinin, okuma yazmaya hazırlığa yönelik bakış açıları ve
bu bağlamda yaptıkları çalışmalar çocukların okuma yazmaya yönelik elde edecekleri
deneyimlerini doğrudan etkiler. Bu noktadan hareketle araştırmanın amacı, okul öncesi
öğretmenlerinin
okuma
yazmaya
hazırlık
etkinliklerine
ilişkin
görüşlerinin
değerlendirilmesidir. Araştırma nitel araştırma modelinde gerçekleştirilmiştir ve nitel araştırma
yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Ankara il
merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokullarında görev yapan 48- 60
aylık (5 yaş) ve 61- 72 aylık (6 yaş) çocuklar ile çalışan öğretmenlerden oluşmaktadır. Veriler
katılımcılarla yüz yüze yapılan görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı
olarak “Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliklerini Değerlendirme Formu" kullanılmıştır.
Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile
incelenmiştir. Betimsel analizle, elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre
özetlenecek ve yorumlanacaktır. Araştırmada betimsel analiz kapsamında daha önceden
belirlenen temalara göre katılımcıların ifadelerinin frekans dağılımı verilerek elde edilen veriler
özetlenecektir. Süreç tamamlandığında analiz sonuçları literatür ışığında tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Okuma Yazmaya Hazırlık, Okul Öncesi Öğretmeni, Okul Öncesi
ABSTRACT
Reading and writing skills are one of the basic requirements that support children's lifelong
learning. Skills such as verbal language, visual-auditory discrimination, thinking, criticism,
ordering, establishing cause and effect relation, and generalizing are steps to prepare for reading
and writing. The environment in which they grow and study opportunities provided to children
to read and write in this environment it is important to understand how to write children's
reading and literacy skills of how they started coming. In this respect, pre-school teachers play
an important role in the development of literacy skills that have emerged in a natural process
since the first years of life. In order to develop these skills, children need teachers to guide,
encourage and support. Teachers prepare for elementary school children with a variety of
experiences in the classroom and in an effort to gain the necessary skills to primary school. In
this process, teachers play an important role in facilitating the work of children in transition to
primary school and in gaining basic skills such as reading and writing that they will use in their
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later lives and creating a positive attitude towards the child. Therefore, pre-school teachers
should be revised in the process of their work to prepare children to read and write. Because
preschool teachers' perspectives on preparation readind and writing for their work in this regard
will directly affect the experience they gain reading and writing for children.
From this point of view, the purpose of the research is to evaluate the opinions of preschool
teachers about the preparatory activities for reading and writing. The research was carried out
in the qualitative research model and interview method, one of the qualitative research methods,
was used. Study group of the research, It consists of teachers working with 48-60 months old
(5 years old) and 61- 72 months old (6 years old) working in independent kindergartens
affiliated to the Ministry of National Education in Ankara city center. The data were collected
through face-to-face interviews with participants. As a data collection tool in research “Reading
and Writing Preparation Activities Evaluation Form" has been used. The data obtained from
the interviews with teachers were analyzed with the descriptive analysis technique. The data
obtained through descriptive analysis will be summarized and interpreted according to the
previously determined themes. In the research, the data obtained by giving the frequency
distribution of the expressions of the participants according to the previously determined
themes within the scope of descriptive analysis will be summarized. When the process is
completed, the results of the analysis will be discussed in the light of the literature.
Keywords: Preparation For Reading And Writing, Preschool Teacher, Preschool
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YATAY/DİKEY BİREYCİLİK/TOPLULUKÇULUK ÖLÇEĞİ KISA FORMUNUNN
TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI VE YAPIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN
BELİRLENMESİ
THE ADAPTATION HORIZONTAL/VERTICAL INDIVIDUALISM/COLLECTIVISM
SCALE SHORT FORM TO TURKISH CULTURE AND DETERMİNATİON THE
FACTORS THAT EFFECT THE STRUCTURE
Dr. Ceylan GÜNDEĞER
Aksaray Üniversitesi
ÖZET
“Ben kimim?” sorusuna verilen tüm cevapları kapsayan benlik ile ilgili çalışmalar özellikle
1980’lerden sonra hız kazanarak bireylerin bu soruyu “kendilerini grubun bir parçası olarak
mı yoksa gruptan bağımsız bir birey olarak mı” yanıtladıkları üzerine odaklanmıştır. Bu
yanıtların da sosyal ve kültürel psikoloji araştırmacılarını “bireycilik” ve “toplulukçuluk”
kavramlarına yönelttiği görülmektedir. Yatay kavramı sosyal bakımdan diğer bireylerle eşitlik
anlamında iken, bireycilik kavramı bireyin özgünlüğü ve diğer bireylerden bağımsız olması
anlamındadır. Yatay Bireycilik boyutunda yer alan/yüksek puanı bulunan bireyler, özgüven ve
özgünlüğü yüksek fakat yüksek statülerde bulunmak diğer bireyler ile arasında hiyerarşi farkı
olsun gibi bir amacı olmayan bireylerdir. “Kendi bildiğimi yaparım.” ifadesi bu boyutta yer
alan bireyler için uygundur. Yatay Toplulukçuluk boyutunda bulunan bireyler kendini diğer
bireylerle eşit/aynı görmekte ve diğer bireylerle ortak bir amaç için hareket etmektedir. Dikey
kavramı ise, sosyal bakımdan bir hiyerarşiyi göstermektedir. Dikey Bireycilik boyutunda yer
alan bireyler önemli yerlere gelme amacında ve diğer bireylerle yarışma eğilimindedir. “En
iyisini ben yaparım.” ifadesi bu boyutta yer alan bireyler için uygundur. Dikey Toplulukçuluk
alt boyutundaki bireyler ise sosyal ilişkileri bakımından hiyerarşik olmasının yanında toplulukgrubun istediği herhangi bir şey için kendi isteklerinden vazgeçme/kendi isteklerini feda etme
eğilimindelerdir.
Bu çalışmanın amacı, Singelis, Triandis, Bhawuk ve Gelfand (1995) tarafından geliştirilen;
Wasti ve Erdil (2007) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Yatay/Dikey
Bireycilik/Toplulukçuluk Ölçeği’nin Triandis ve Gelfand (1998) tarafından oluşturulan kısa
formunun Türk kültürüne uyarlanması ve Yatay/Dikey Bireycilik/Toplulukçuluğu etkileyen
faktörlerin belirlenmesidir. Bu amaçla ölçeğin faktör yapısı incelenmiş, madde analizleri ve
güvenirlik analizleri yapılmış; alt boyutlar üzerinde etkili olabileceği düşünülen bağımsız
değişkenler arasındaki ilişki t testi ile ortaya koyulmuştur. Verilerin analizinde Doğrulayıcı
Faktör Analizi kullanılmış ve ölçekteki maddelerin faktör yükleri belirlenmiştir. Ölçeğin alt
boyutları için Cronbach Alfa güvenilirlik katsayıları ile ölçeğin tamamı için konjenerik
ölçümlerde yansız bir kestirici olan McDonald’ın Omega güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır.
Madde analizinde ise alt-üst grup tekniği işe koşulmuş ve düzeltilmiş madde-toplam
korelasyonu elde edilmiştir.
Bu araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 yılında lisans düzeyinde öğrenim gören ve
çalışmaya gönüllü katılan 201 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına
göre, ölçeğin kısa formunun orijinal ölçekte olduğu gibi dört faktörlü olduğu; tüm ölçeğe ait
Omega güvenirlik katsayısı 0,79; alt boyutlar için hesaplanan Cronbach Alfa güvenirlik
katsayılarının ise orijinal ölçek ile benzerlik göstererek kabul edilebilir düzeyde olduğu; madde
ayırt ediciliklerinin ise orta üstü düzeyde olduğu; Yatay Toplulukçuluk boyutunda kız
öğrencilerin ve Dikey Toplulukçuluk boyutunda erkek öğrencilerin; Yatay Bireycilik, Dikey
Bireycilik ve Dikey Toplulukçuluk boyutlarında adalet programı öğrencilerinin diğerlerine
kıyasla anlamlı şekilde daha yüksek puana sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yatay Bireycilik, Dikey Bireycilik, Yatak Toplulukçuluk, Dikey
Toplulukçuluk, Ölçek Uyarlama
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ABSTRACT
Self-study, which covers all the answers to the question "who am I?", has gained speed
especially after 1980s and focused on whether individuals answered this question "as part of
the group or as an individual independent from the group". These responses also appear to lead
social and cultural psychology researchers to the concepts of “individualism” and
“collectivism”. While the concept of horizontal means social equality with other individuals,
the concept of individualism means the individual's originality and independence from other
individuals. Individuals, who are in the Horizontal Individualism (HI) dimension or have high
scores, are individuals who have high self-esteem and originality but do not have a purpose to
have a hierarchy difference with other individuals. The expression “I do what I know.” is
suitable for individuals of this dimension. Individuals in Horizontal Collectivism (HC)
dimension see themselves as equal / same with other individuals and act for a common purpose
with others. The vertical concept shows a socially hierarchy. Individuals in Vertical
Individualism (VI) dimension aim to reach important places and tend to compete with other
individuals. The expression “I will do the best.” is suitable for individuals in this dimension.
Individuals in Vertical Collectivism (VC) dimension tend to be hierarchical in terms of their
social relationships, as well as to give up their wishes for anything that the community-group
wants.
The aim of this study is to adapt the short form of Horizontal / Vertical Individualism /
Collectivism Scale (INDCOL), which was developed by Singelis, Triandis, Bhawuk ve Gelfand
(1995) and adapted to Turkish by Wasti ve Erdil (2007) and shortened by Triandis ve Gelfand
(1998) into Turkish; and to detect the factors that effect the Horizontal Vertical Individualism
Collectivism. For that purpose, it was examined the factor structure of the scale, item and
reliability analysis; the relationship between the independent variables, which are thought to be
effective on the sub-dimensions, and factors was revealed by the t test. In data analysis,
Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used to determine the factor loadings of the scale
items. For the dimensions of the scale Cronbach Alpha reliability coefficients and for the scale
McDonald's Omega reliability coefficient, which is unbiased estimator for reliability of the
congeneric measurements, were calculated. Sub-upper group technique was used in item
analysis and a corrected item-size total correlation was obtained.
The study group of this research consists of 201 university students studying at the
undergraduate level in 2016-2017 and participating in the study voluntarily. According to the
results of the research, the short form of the scale has four factors as in the original scale; Omega
reliability coefficient is 0.79; Cronbach Alpha reliability coefficients calculated for the subdimensions are similar to the original scale and are acceptable; item discrimination was above
the middle level; in HC dimesion female students and in VC dimension male students; in HI,
VI and VC dimesions justice program students had significantly higher scores than others.
Keywords: Horizontal İndividualism, Vertical İndividualism, Horizontal Collectivism,
Vertical, Scale Adaptation
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“48-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN TEMEL KAVRAM KAZANIMINI
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ”NİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
VALİDİTY AND RELİABİLİTY STUDY OF THE “BASİC CONCEPT ACQUİSİTİON
SCALE FOR 48-72 MONTHS CHİLDREN
Dr. Işıl YAMAN BAYDAR
Okul Müdürü
Prof. Dr. Adalet KANDIR
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Araştırmanını amacı, “48-72 Aylık Çocuklar İçin Temel Kavram Kazanımını Değerlendirme
Ölçeği”nin geçerlik güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017
eğitim-öğretim yılında Ankara il merkezi Çankaya, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde bulunan
MEB‟e bağlı bağımsız anaokullarına devam eden 48-72 aylık 594 çocuk oluşturmuştur. Yapılan
geçerlik analizleri sonucunda, KGO değeri 0,99, genel KGİ değeri ise 1 olarak hesaplanmıştır.
Bu noktadan hareketle ölçme aracı hareket alt ölçeğinde 18, bilim alt ölçeğinde 34, dil ve okuma
alt ölçeğinde 18, matematik alt ölçeğinde 57, benlik ve sosyal farkındalık alt ölçeğinde 11 olmak
üzere toplamda 138 maddeden oluşmuştur. “48-72 Aylık Çocuklar İçin Temel Kavram
Kazanımını Değerlendirme Ölçeği”nin faktör yapısını belirlemek amacıyla, açımlayıcı faktör
analizi (AFA) uygulanmış olup, ölçeğin öncelikli olarak, faktör analizine uygun olup olmadığını
belirlemek için KMO ( Kaise-Meyer-Olkin) Küresellik Testi ve Bartlett Testi yapılmıştır. KMO
testi ölçme sonucunun .50 ve daha üstü, Bartlett Testi sonucunun da istatistiksel olarak anlamlı
olduğu görülmüştür. Araştırmada yapı geçerliliğini değerlendirmek amacıyla, ölçeğin alt
ölçeklerinin her biri tek boyutlu bir yapı olarak kabul edilerek doğrulayıcı faktör analizi
uygulanmıştır. AMOS24 paket programı kullanılarak, verilerin orijinal ölçekte ortaya konan beş
boyutlu faktör yapısını destekleyip desteklemediği incelenmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi
sonuçları incelendiğinde, X2/sd değerinin 5’in altında olduğu, GFI, AGFI, NFI ve CFI
değerlerinin 0,90’ın üzerinde ve RMSEA değerinin 0,08’in altında olduğu görülmüştür. Sonuç
olarak, “48-72 Aylık Çocuklar için Temel Kavram Kazanımı Değerlendirme Ölçeği”nin alt
ölçekleri tarafından doğrulandığını bulunmuştur. “48-72 Aylık Çocuklar için Temel Kavram
Kazanımı Değerlendirme Ölçeği”nin beş alt ölçek modeli için standart çözümler incelendiğinde
ise, “48-72 Aylık Çocuklar için Temel Kavram Kazanımı Değerlendirme Ölçeği”nin hareket,
bilim, dil ve okuma, matematik ve benlik/sosyal farkındalık kavramları alt ölçeklerine ait faktör
yüklerinin 0,30 ve 0,78 aralığında değiştiği görülmüştür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda,
gizil değişken olan “48-72 Aylık Çocuklar için Temel Kavram Kazanımı Değerlendirme
Ölçeği”nin hareket kavramları, bilim kavramları, dil ve okuma kavramları, matematik kavramları
ve benlik/sosyal farkındalık kavramları alt ölçekleri tarafından anlamlı olarak yordanmaktadır.
Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda, KR -20 iç tutarlılık katsayısının ,70 ve üzeri değer
aldığı görülmüştür. Sonuçta“48-72 Aylık Çocuklar İçin Temel Kavram Kazanımını
Değerlendirme Ölçeği”nin geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Okul Öncesi Eğitim, Kavram Eğitimi, Temel Kavramlar
ABSTRACT
The purpose of his research is to conduct the validity and reliability study of the “Basic Concept
Acquisition Scale for 48-72 Months Children”. The study group of the research consists of 594
children, 48-72 months old, who attend the independent kindergartens of MEB located in
Çankaya, Altındağ and Keçiören districts of Ankara province in the form of 2016-2017
education. Validity analysis performed was calculated as KGO value of 0.99 and general KGI
value of 1. Based on this point, the measurement tool consists of a total of 138 items, 18 in the
motion subscale, 34 in the science subscale, 18 in the language and reading subscale, 57 in the
math subscale, and 11 in the self and social awareness subscale. Exploratory factor analysis
(AFA) was applied in order to determine the factor structure of the “Basic Concept Acquisition
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Scale for 48-72 Months of Children” and primarily KMO (Kaise-Meyer-Olkin) Sphericity Test
to determine whether the scale is suitable for factor analysis and Bartlett Test was performed.
The KMO test measurement result was found to be .50 and above, and the Bartlett Test result
was statistically significant. In order to evaluate construct validity in the study, each sub-scale of
the scale was accepted as a one-dimensional structure and confirmatory factor analysis was
applied. Using the AMOS24 package program, it was examined whether the data supports the
five-dimensional factor structure that was revealed in the original scale. When the Confirmatory
Factor Analysis results were examined, it was seen that the X2 / sd value was below 5, the GFI,
AGFI, NFI and CFI values were above 0.90 and the RMSEA value was below 0.08. As a result,
it was seen that the “Basic Concept Acquisition Evaluation Scale for 48-72 Months Children”
was confirmed by the subscales. When the standard solutions for the five sub-scale models of
“Basic Concept Acquisition Evaluation Scale for 48-72 Months Children” are examined, It was
observed that the factor loads of the sub-scales of “Basic Concept Acquisition Assessment Scale
for 48-72 Months Children” in the concepts of movement, science, language and reading,
mathematics and self/social awareness ranged between 0.30 and 0.78. In line with the obtained
results, the concepts of motion, science concepts, language and reading concepts, mathematics
concepts and self / social awareness concepts of the “Basic Concept Acquisition Assessment
Scale for 48-72 Months Children” are significantly predicted by subscales. As a result of the
reliability analyzes, the KR -20 internal consistency coefficient was found to be .70 and above.
As a result, it has been determined that the “Basic Concept Acquisition Scale for 48-72 Months
Children is valid and reliable
Keywords: Preschool Education, Concept Education, Basic Concepts
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, YABANCI
DİL ÖĞRENME İNANÇLARI, YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGILARI
ARASINDAKİ İLİŞKİLER
METACOGNITIVE AWARENESS LEVELS, FOREIGN LANGUAGE LANGUAGE
LEARNING BELIEFS AND THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN LANGUAGE
ANXIETIES OF HIGH SCHOOL STUDENTS
H. Avni EKE
Dr. Öğr. Üyesi, Şule ÇEVİKER AY
Düzce Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırma, bir il merkezinde bulunan Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilerin
bilişüstü farkındalık düzeylerini, yabancı dil öğrenme inançlarını, yabancı dil öğrenme
kaygılarını ve bunlar arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılmıştır.
Bu amaçla açıklayıcı ilişkisel tarama modelindeki bu çalışmaya Düzce il merkezinde yer alan
Anadolu Liselerinde öğrenim görmekte olan, tüm sınıf düzeylerinde toplam 788 öğrenci
katılmıştır. Anadolu liselerinden örneklem alınmamış, Anadolu Lisesi türündeki tüm okullara
gidilmiştir. Bu okullardan kolay örnekleme (basit seçkisiz) yoluyla rasgele belirlenen
öğrenciler örnekleme dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilere Kişisel Bilgi Formu,
Bilişötesi Farkındalık Ölçeği Dil Öğrenme İnançları Ölçeği ve Yabancı Dil Öğrenme Kaygı
Ölçeği uygulanmıştır. Normal dağılım gösteren veriler parametrik testler (aritmetik ortalama,
standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizinden –ANOVA-) ile çözümlenmiştir. Fark
testlerinde anlamlı çıkan değerlerin etki büyüklüğünü yorumlamak için Cohen’s d katsayısı
kullanılmıştır.
Öğrencilerin algılarına dayalı bilişüstü farkındalık düzeyleri planlama ve izleme alt
boyutlarında "bazen"; diğer alt boyutlarda ve toplam ölçekte "sıklıkla" düzeyindedir. Cinsiyet
değişkeni hata ayıklama alt boyutunda kadınlar lehine, orta etki büyüklüğünde anlamlı fark
oluşturmaktadır. Sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin bilişüstü farkındalık düzeyleri artmaktadır.
9. ve 12. sınıflar arasında etki büyüklüğü küçük anlamlı fark bulunmaktadır. Bildirimsel bilgi
alt boyutunda 9. ve 12. sınıflar arasında etki büyüklüğü orta düzeyde; duruma dayalı bilgi,
planlama ve izleme alt boyutlarında 9.-11. ve 9.-12. Sınıflar arasında orta etki büyüklüğünde
anlamlı fark bulunmaktadır.
Öğrencilerin algılarına göre yabancı dil öğrenme inançları motivasyon alt ölçeğinde “fikrim
yok”; toplam test ve diğer alt ölçeklerde ise “katılıyorum” düzeyindedir. Cinsiyet ve sınıf
düzeyi dil öğrenme inançlarını etkilememektedir.
Öğrencilerin algılarına dayalı yabancı dil öğrenme kaygıları “bazen” düzeyindedir. Cinsiyet
yabancı dil öğrenme kaygılarını etkilemezken sınıf düzeyi arttıkça yabancı dil öğrenme
kaygısı artmaktadır. 9.-10.; 9.-11. ve 9.-12. Sınıflar arasında üst sınıflarda fazla olmak üzere
anlamlı fark saptanmaktadır.
Öğrencilerin bilişüstü farkındalık düzeyleri ile yabancı dil öğrenme inançları arasında pozitif
yönlü orta düzey; bilişüstü farkındalık düzeyleri ile yabancı dil öğrenme kaygıları arasında
pozitif yönlü çok zayıf; yabancı dil öğrenme inançları ile öğrencilerin bilişüstü farkındalık
düzeyleri ile pozitif yönlü çok düşük düzeyde bir ilişki vardır. Öğrencilerin bilişüstü
farkındalıkları ve yabancı dil öğrenme kaygıları ve yabancı dil öğrenme inançları ile kaygıları
birlikte önemli sayılacak ölçüde artış göstermemektedir. Öğrencilerin bilişüstü
farkındalıklarının yabancı dil öğrenme inançları üzerinde orta düzeyde etkisinin olduğu,
bilişüstü farkındalığın artmasının yabancı dil öğrenme inancını arttırmayı sağlayabileceği
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Bilişüstü Farkındalık, Yabancı Dil Öğrenme İnancı,Yabancı Dil
Öğrenme Kaygısı.
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ABSTRACT
This study has been carried out to determine the metacognitive awareness levels, foreign
language learning beliefs, foreign language anxiety and the relationship between these factors
of Anatolian high school students.
788 students from all class levels who study in Anatolian high schools in a city participated
explanatory correlational research study. Sampling was not taken from Anatolian high
schools, and all schools of Anatolian High School type were visited. Students selected
randomly from these schools through easy sampling (simple random) are included in the
sampling. Personal Information Form, Metacognitive Awareness Inventory, Beliefs About
Language Learning Inventory and Foreign Classroom Language Anxiety Scale are applied to
the students. Normally distributed data were analyzed by parametric tests (arithmetic mean,
standard deviation, t-test and one-way analysis of variance -ANOVA-). Cohen's d coefficient
was used to interpret the effect size of the values that were significant in the difference tests.
The levels of metacognitive awareness based on students' perceptions are "sometimes" in
planning and monitoring sub-dimensions; it is at the "frequent" level in other sub-dimensions
and in the total scale. The gender variable creates a significant difference in the size of
medium effect in favor of women in the debugging sub-dimension. As the grade level
increases, students' metacognitive awareness levels increase. There is a small significant
difference in effect size between 9th and 12th grades. In the declarative information subdimension, the effect size is medium between the 9th and 12th grades; situation-based
information, planning and monitoring sub-dimensions 9.-11. and 9.-12. There is a significant
difference in middle effect size between the classes.
According to the students' perceptions, "I have no idea" belief in learning foreign languages
on the motivation subscale; in the total test and other subscales, it is at the level of "I agree".
Gender and grade level do not affect language learning beliefs. Foreign language learning
anxiety based on students' perceptions is at the "sometimes" level. While gender does not
affect foreign language learning anxiety, as the grade level increases, foreign language
learning anxiety increases. 9 and 10 .; 9.-11. and 9.-12. There is a significant difference
between the classes in the upper classes.
Between the metacognitive awareness levels of the students and their belief in learning
foreign languages, there is a moderate positive level; very weak positively between
metacognitive awareness levels and foreign language learning anxieties; There is a very low
level of positive relationship between foreign language learning beliefs and students'
metacognitive awareness levels. Students' metacognitive awareness and foreign language
learning anxieties and foreign language learning beliefs and concerns do not increase
significantly. The metacognitive awareness of students has a medium effect on their belief in
learning foreign languages; It can be said that increasing the metacognitive awareness can
increase the belief in learning a foreign language.
Keywords: Metacognitive Awareness, Beliefs About Language Learning, Foreign Language
Learning Anxiety.
*Bu çalışma 2’nci yazar danışmanlığında yürütülen tezin özetidir.
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FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ
TUTUMLARI
PROFESSIONAL ATTITUDE OF TEACHER CANDIDATES IN FORMATION
EDUCATION
Doç. Dr. Zeliha YAZICI
Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Arzu ÖZYÜREK
Karabük Üniversitesi
ÖZET
Eğitim kurumları, toplumların kalifiye insan gücünü karşılanmada en önemli sosyal yapılardır.
Kalifiye insan gücünün yetiştirilmesinde ise en önemli yapı taşlarından öğretmenlerdir. Bu
nedenle nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi, eğitimin odak noktalarından biridir. Ülkemizde,
öğretmen yetiştirme uygulamalarının zaman içinde pek çok farklılık gösterdiği dikkat
çekmektedir. Öğretmen yetiştiren Eğitim Fakülteleri dört yıllık bir zaman diliminde, teorik ve
uygulamalı içeriğe sahip eğitim programlarıyla öğretmen yetiştirme görevini üstlenmiştir.
Günümüzde, bu fakültelerden mezun ve atanmayı bekleyen çok sayıda öğretmen adayı
bulunmaktadır. Buna rağmen Formasyon programları açılarak farklı alanlardan öğretmen
yetiştirme yoluna gidilmiştir.
Bu çalışmada, öğretmen olmak isteğiyle formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının
öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Betimsel tarama
modelindeki bu çalışmaya formasyon eğitim alan beş farklı alandan toplam 238 öğretmen adayı
dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında, Üstüner (2016) tarafından geliştirilen Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Mesleğe ilişkin tutum, cinsiyet, yaş ve alana
göre değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde normallik dağılımlarına bakılarak parametrik
olmayan testler yapılması uygun görülmüştür. Cinsiyet ve yaş değişkeni için Mann-Whitney U,
alan değişkeni için Kruskal Wallis-H testleri kullanılmıştır.
Çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının olumlu
olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının
cinsiyet ve yaş değişkenlerinin anlamlı bir farklılık yaratmadığı, ancak alan değişkene göre
farklılık gösterdiği belirlenmiştir. İşletme alanında öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumlarının İlahiyat, Edebiyat, İktisat ve Turizm alanından olanlara göre
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür. En düşük mesleki tutum puanına ise Turizm
alanından katılımcıların sahip olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Mesleği, Formasyon Eğitimi, Mesleki Tutum.
ABSTRACT
Educational institutions hold a crucial place in regards to fulfilling the educated manpower of
society while a teacher is an indispensable factor in the education system. Therefore, training
qualified teachers is one of the main focuses of education while the variation observed through
time in teacher education practices in Turkey draws attention. The faculties of education rearing
teachers have taken the responsibility to provide education programs covering bothe theoretical
and practical content in a four-year time period. Notwithstanding the fact that there are many
teacher trainee graduates of these faculties waiting to be appointed at the present time formation
programs were opened to rearing teachers from different areas.
In this study, it is aimed to determine the attitudes of the prospective teachers who did not
graduate from the Faculty of Education and those teachers who have received training of
formation with the desire to become teachers. In the study of the descriptive screening model,
the study group consisted of teacher candidates who participated in the formation training
program from five different fields. A total of 238 prospective teachers, 159 women and 144
men, participated in the study. The Attitude Scale towards Teaching Profession developed by
Üstüner (2016) was used in collecting the data. Occupational attitudes are evaluated by gender,
age and area. In the analysis of the data, non-parametric tests were deemed appropriate by
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looking at the distribution of normality. Mann-Whitney U tests were used for gender and age
and Kruksal Wallis-H tests fort he field variable. As a result of the research, it has determined
that preservice teachers have a positive attitude towards teaching profession.
The other result of the study that It was determined that the attitudes of prospective teachers
towards the teaching profession are not significantly affected by the gender and age variable,
but it has influenced by the variable of area. It has been observed that teacher candidates
’attitudes towards the teaching profession in the field of business are significantly higher than
those in the field of theology, literature, economics, and tourism. The lowest professional
attitude score was determined to be the participants in the field of Tourism.
Keywords: Teaching Profession, Formation Training, Professional Attitude
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FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARINDA MESLEKİ TUTUM
VE ÖZ YETERLİK ALGISI
PERCEPTION OF PROFESSIONAL ATTITUDE AND SELF-EFFICACY IN TEACHER
CANDIDATES TAKING FORMATION EDUCATION
Prof. Dr. Arzu ÖZYÜREK
Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Zeliha YAZICI
Akdeniz Üniversitesi

ÖZET
Eğitim-öğretimin gerçekleşmesinde en önemli unsurlar öğrenci, öğretmen ve eğitim
programıdır. Öğretmenin kişisel ve mesleki yeterlikleri, eğitim-öğretimin niteliğini yakından
ilgilendirmektedir. Bu nedenle, öğretmen adaylarının yetiştirilmesi önem arz etmektedir.
Günümüzde öğretmen yetiştirmede pedagojik formasyon eğitiminin yeterliği tartışılmaktadır.
Bu nedenle, bu çalışmada pedagojik formasyon programına katılan öğretmen adaylarının
öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve öz yeterliklerini belirlemek amaçlanmıştır.
Çalışmada öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve öğretmenlik
mesleği özyeterlik algılarının cinsiyet ve mezun olunan alana göre farklılık gösterip
göstermediği, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile özyeterlikleri arasında manidar bir
ilişki olup olmadığı sorularına cevap aranmıştır. Çalışma, Pedagojik Formasyon Eğitim
Programı yürütülen iki farklı üniversitede gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu Çocuk
Gelişimi, Resim, Müzik, Edebiyat ve İlahiyat alanında lisan eğitimini tamamlamış ve halen
Pedagojik Formasyon Eğitimi programına devam eden 77 kadın 50 erkek olmak üzere toplam
127 öğretmen adayı oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Öğretmenlik Mesleğine Bakış
Açısı Ölçeği ve Kişilerarası Özyeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, verilerin
normal dağılımdan gelmemesi nedeniyle Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H Testi
kullanılmıştır. İki ölçüm seti puanlar arası ilişkinin belirlenmesinde Spearman Brown
Korelasyon katsayısından yararlanılmıştır.
Sonuç olarak; kadın öğretmen adaylarının sınıf yönetimi ve meslektaş desteğine ilişkin
özyeterlik algılarının erkeklere göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının
Öğretmenlik Mesleğine Bakış Açısı Tutum Ölçeği puanları yükseldikçe Öğretmenlik
Kişilerarası Özyeterlik Ölçeği’nin Sınıf Yönetiminde Algılanan Özyeterlik ve Meslektaşlardan
Elde Edilen Desteğe İlişkin Algılanan Özyeterlik İnancı puanlarının azaldığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Mesleği, Pedagojik Formasyon, Özyeterlik, Mesleki
Yeterlik
ABSTRACT
The most important factors in the realization of education are the student, teacher and education
program. Farther, the personal and professional competencies of the teacher are closely related
to the quality of education. Therefore, it is essential to train prospective teachers. In present, it
is debated whether pedagogical formation education provides the professional competencies of
the teacher. Therefore, in this study, it was aimed to determine the attitudes and self-efficacy of
prospective teachers participating in the pedagogical formation program. In the study, answers
to the questions of the pre-service teachers’ attitudes towards the teaching profession and the
self-efficacy perceptions of the teaching profession differ according to gender and the field of
graduation, whether there is a significant relationship between their attitudes towards the
teaching profession and their self-efficacy.
The study was carried out at two different universities where the Pedagogical Formation
Training Program is carried out. The study group has completed a language education in the
field of Child Development, Painting, Music, Literature and Theology and a total of 127 teacher
candidates, including 77 females and 50 males who are currently continuing the Pedagogical
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Formation Education program. The Perspective of Teaching Profession Scale and Interpersonal
Self-Efficacy Scale were used to collect data. In the analysis of the data, Mann Whitney U Test
and Kruskal Wallis H Test were used since the data wasn’t having normal distribution.
Spearman Brown Correlation coefficient was used to determine the relationship between the
two sets of scores.
As a result of the research it has been determined that as a reservice teachers’ attitudes towards
the teaching profession increase, the perceived self-efficacy beliefs related to perceived self –
efficacy and support obtained from colleagues decreased in classroom management. The other
result of the study that it has been determined that female teachers’ self-efficacy perceptions
regarding classroom management and colleague support are more positive than males.
Keywords: Teaching Profession, Pedagogica Formation, Self-Efficacy, Professional
Competence

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

141

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN ÖĞRENCİLERE KARŞI ETİK
KURALLARI UYGULAMALARINDA BİRBİRLERİ ARASINDAKİ
FARKLILIKLAR: TÜRKİYE’DE UYGULANMIŞ BİR OLAY İNCELEMESİ
DİFFERENCES AMONG LECTURERS İN THEİR APPLİCATİON OF ETHİCAL CODE
TOWARDS STUDENTS: CASE STUDY FROM TURKEY
Öğr Gör. Dr. Yener KELEŞ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
ÖZET
Yüksek öğrenimde profesyonelliğin etik boyutlarına dair tartışma, sıkıntı yaratan durumlarda
sosyal bilimciler ve eğitim politikalarını oluşturanlar tarafından sürekli olarak yenilenmektedir.
Eğitim dışındaki disiplinlerde etik sorunlarla ilgili çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Bu
eğilimin sonucu olarak, son yıllarda etik kurallar alanı eğitim bilimlerinde ilgi odağı haline
geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu’ndaki öğretim görevlileri
ile yapılan bir çalışmadan yararlanarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yabancı Diller
Yüksekokulu’ndaki öğretim görevlilerinin ‘Öğrencilere Karşı Etik Kuralları’ uygulamalarında
önemli farklılıklar olup olmadığını belirlemek suretiyle bu makale, yüksek öğrenimde
profesyonel etik kurallara dair yapılan araştırmalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu’ndaki öğretim görevlilerine
uygulanan ön test ve son test arasında anlamlı farklılıklar bulundu. Ön tet ve son test arasındaki
anlamlı farklılıklar, çalışmada kullanılan ‘Öğrencilere Karşı Etik Kurallar’ ölçeğinin iki
maddesi için geçerlidir: ‘Farklı öğrencilerin çeşitli öğrenme ihtiyaçlarını karşılama’,
‘disiplin dahilindeki sorunları, okul politikaları ve kanunlara göre çözme.’ Bu anlamlı
farklılıklar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu’ndaki öğretim
görevlilerinin farklı öğrencilerin çeşitli öğrenme ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadıklarından
ve disiplin dahilindeki sorunları okul politikaları ve kanunlara göre çözüp çözmediklerinden
emin olmadıklarını göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Eğitimde etik kurallar, ilgi gösterme etik değeri, Yüksek öğrenimde etik
profesyonellik, pedagoji bilgisi. İçerik bilgisi.
ABSTRACT
The debate on the ethical aspects of professionalism in higher education has constantly been
renewed in challenging circumstances by scholars and policymakers. There has been a great
deal of research on ethical matters in disciplines other than education. As a result of this trend,
the field of ethics has been the focus of interest in educational sciences over recent years.
Drawing on a study conducted with lecturers at Muğla Sıtkı Koçman University, Preparatory
School of English, this article aims to contribute to the research on professional ethics in higher
education by determining if there are any significant differences amongst lecturers in their
application of ethical codes towards students at the Preparatory School of English in Turkey.
Significant differences have been found between the pre-test and post-test administered to the
lecturers at Muğla Sıtkı Koçman University, Preparatory School of English. The significant
differences between the pre- test and post-test apply to two of the items of the scale of ethical
code towards students used in the study: catering for the varied learning needs of diverse
learners and seeking to resolve problems, including discipline, according to law and school
policy. These differences indicate that lecturers teaching at Muğla Sıtkı Koçman University,
Preparatory School of English are not sure if they cater for varied learning needs of diverse
learners and if they seek to resolve problems, including disciple, according to law and school
policy.
Keywords: Ethical code in education, the ethic of care, Ethical professionalism in higher
education, knowledge of pedagogy, knowledge of content
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ARGOLARIN ULUSAL DİL TEMELİNDE KURULMASI
ESTABLISHING ARGOLES ON NATIONAL LANGUAGE
Dr. Terane NAĞIYEVA
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Simgeler:
ӓ - ə (Azerbaycan alfabesinde)
ĝ – q (Azerbaycan alfabesinde)
ĥ – x (Azerbaycan alfabesinde)
Argoların çoğu ulusal dile dayanmaktadır. Ulusal dilin bir ve ya başka bir kelimesi alınır ve
kelimenin nominatif anlamı değiştirilir ve tamamen farklı bir anlamda kullanılır. Yani, ulusal
dilin unsurları, farklı toplumsal grupların doğası, amacı, görünümü ve ahlakına göre yorumlanır.
Aşağıdaki örnekler esasında fikrimizi tastiklayak. Modern Azerbaycan dilinde bir takım
kelimelerin nominatif anlamlarına dikkat edek: Qaloş- 1.Ruscadan bir kelimedir, genellikle
ayakları nem ve çamurdan korumak için istifade olunur. Üstüne giyilen lastik ayakkabılar
anlamındadır. Kapalı qaloş, bebek qaloşu ve s. 2. aşırtmaq / aşırmaq - ulusal kökenli bir
kelimedir ve şu nominatif anlamları ifade eder: a) üzerinden atmak: Vahid üzerinden battaniyeni
aşırıp ayağa kalktı; b) Yüksek bir tepeden geçmek: Salim Karimi, ormanın en yoğun kısmından
tepenin yan tarafına geçirtti. 3. Qabırğa- türkçede Kaburga, sinirleri memeye bağlayan eklem
kemiği anlamına gelen ulusal kökenli bir kelimedir. Bir kişinin yedi çift üst ve beş çift alt
kaburgası vardır. 4. Atmak, bir şey atmak, yakınlaştırmak ve ya uzaklaştırmak, atmak anlamına
gelen ulusal kökenli bir kelimedir. Yol daşını yol quşuna; Atma qardaş, kərəm eylə.
Göründüyü gibi, qaloş- kaloş, aşırtmaq-aşırtmak, qabırğa-kaburga ve atmaq-atmak gibi
kelimelerin her birine açıklayıcı sözlükten nominatif anlamlar verilmiştir. Ancak bu kelimeler,
belirli bir sınıftaki insanların dilinde, ulusal dilden, yani gerçek nominal anlamdan tamamen
farklı bir anlama sahiptir. Aşırtmaq-atıştırmak, acele yeme, Qabırğa (kaburga)-1) zeif; 2) bir iş
yaparken pes etmeyen bir kişi anlamında; atmaq(atmak)-1) kandırmak; 2) birinin malını ve ya
parasını vermemek; 3) gerçek anlamda sahte ürünler satmak, ve b. anlamda. Deməli, bu kelmeler
edebi dildə esas anlamlarda işlenmekle yanaşı, bir qrup insanların dilinde tamamile farklı
menada-argolar kibi de kullanıla bilir. Arkadaşımın bana getirdiyi öğle yemeğine aşırtdım
(yemek anlamında). Hasan lap qabırğadır (kaburğadır), el çekmiyor ki, ben de geliyorum.
Henifeye para ödünç verdim ve o da bana atdı.(geri vermedi).
Bu tür arcotizmler, edebi eserlerin dilinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Süleyman Rəhimovun
"Mehman" eserinde: İkisi de bir-birlerine tek bir sesle geldi: "Ah, Qaloş, yemin ederim, değil
mi?"
Bu örnekte, Qaloş(kaloş)- dedi-kodu yapan, haberci anlamlarına gelir.
Anahtar Kelimeler: Argo, Milli Dil, Edebi Dil, Nominatif Anlam, Sosyal Sınıf.
ABSTRACT
Most of the argos are based on the national language. One or another word of the national
language is taken, and the nominative meaning of the word is changed and used in a completely
different sense. That is, the elements of the national language are interpreted according to the
nature, purpose, outlook and morality of different social groups. Consider the following
examples. Note the nominative meanings of a number of words in modern Azerbaijani:
1.Qaloş(shake)-Russian is a word that is usually used to protect your feet from moisture and
mud. rubber shoes worn on top. Covered foam, baby crusher, etc. 2. aşırtmaq / aşırmaq(overtake)
- It is a word of national origin, having the following nominal meanings: a) to throw over: the
hoist on the unit rose over the floor; b) Crossing over a high hill: Salim Karim passed through
the densest part of the forest to the side of the hill. 3. Qabırğa(rib). The word of national origin
is the articular bone that connects the nerves to the breast. A person has seven pairs of upper and
five double lower ribs. 4. Atmak(throw). It is a word of national origin, meaning to throw
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something away, to throw it near or far, to throw away. Yol daşını yol quşuna; Atma qardaş,
kərəm eylə.
Apparently, each of the words, such as shovels, cuts, ribs, and thumps, were given nominative
meanings from the explanatory dictionary. But these words have a completely different meaning
in the language of people of a particular class, away from the national language, that is, the true
nominal meaning. Qaloş-(snacker), snack-eating, hurry-eating, rib-1) lean; 2) a person who does
not give up while doing something, atmaq-( throw) 1) to cheat; 2) not to buy or return someone's
property or money; 3) selling counterfeit items in the true sense, etc. in the sense. This means
that in addition to being used in literal terms in the literal language, the words can also be used in
the language of a group of people as arcades. I went over to my friend's lunch with me. Yes,
she's a rabbit, and she's going to join me. I lent money to the dreamer, and he threw me.
Such arcotisms are widely used in the language of literary works. Süleyman Rahman's poem
"Mehman": Both of them came to one another with a whisper: "Oh,Qaloş (Swear), are you?"
In this example, the Qaloş(Gossip)-messenger literally means sometimes.
Key Words: Argo, National Language, Literary Language, Nominative Meaning, Social Class
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ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLER SERBEST ZAMANLARINI NASIL
DEĞERLENDİRİYOR?
HOW GIFTED STUDENTS EVALUATE THEIR LEISURE?
Dr. Öğr. Üyesi Nisa Gökden KAYA
Hitit Üniversitesi

ÖZET
Zaman, tüm insanlar için önemli ve iyi değerlendirilmesi gereken bir kaynaktır. İnsanlar, bu
önemli kaynağı farklı şekillerde değerlendirmektedirler. Günlük olarak yerine getirilmesi
gereken işler için ayırılan zamanın dışında kalan zamanlar, serbest zaman olarak
tanımlanmaktadır. Serbest zaman sözcüğünün İngilizce'deki karşılığı olan "leisure" kelimesi,
Latince'de "özgür olma" anlamına gelen "licere" kelimesinden türetilmiştir. Bu tanımdan da
anlaşıldığı gibi, zorunlu olarak yapılması gereken işler dışında kalan zamanı insanlar özgürce
değerlendirebilir. Bireyler, yaşamına uygun etkinlikleri sistemli ve dengeli yerleştirdiğinde,
serbest zaman etkinlikleri kişiye olumlu kazanımlar sağlayabilmektedir.
Bilişsel özellikler bakımından akranlarından hızlı gelişen üstün yetenekli öğrenciler, ortalama
üstü yetenek, üstün yaratıcılık ve yüksek görev anlayışı özelliklerini birleştirebilme
yeteneğine sahip olup bunları farklı alanlardan bir ya da birkaçına uygulayabilirler. Üstün
yetenekli öğrenciler, olağanüstü öğrenme merakı ve motivasyonuna sahiptirler. Bu bağlamda,
üstün yetenekli öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirme biçimleri önem taşımaktadır.
Bu araştırma, üstün yetenekli öğrencilerin serbest zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini
incelemeyi amaçlamıştır.
Çalışmada nitel araştırma desenlerinden ‘‘durum çalışması’’ deseni, güncel bir olgu, olay,
durum, birey ve gruplar üzerinde odaklanıp derinlemesine inceleme imkânı sunmasından
dolayı tercih edilmiştir. Çalışma, 2019- 2020 eğitim- öğretim yılında, Ankara’daki bir Bilim
ve Sanat Merkezine devam eden 8 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada verilerin
toplanmasında görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler “içerik analizi
tekniği” kullanılarak analiz edilip yorumlanmıştır. İçerik analizinde veriler,
kavramsallaştırılmakta ve temalar oluşturulmaktadır. Oluşturulan temalar yorumlanarak,
alıntılara yer verilmekte ve ardından sonuca gidilmektedir. Yapılan içerik analizi sonuçlarına
göre, üstün yetenekli öğrenciler, serbest zamanlarında kitap oynama, oyun oynama,
televizyon seyretme, gezme gibi etkinlikler yapmaktadır. Genel olarak üstün yetenekli
öğrencilerin serbest zamanlarını genel olarak verimli bir şekilde değerlendirdiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Serbest Zaman, Üstün Yetenekli, Etkinlik
ABSTRACT
Time is an important and good resource for all people. People use this important resource in
different ways. The times outside of the time allocated for the works to be carried out daily
are defined as leisure. The word "leisure", which is the English equivalent of free time, is
derived from the word "licere", which means "being free" in Latin. As can be understood
from this definition, people can freely evaluate the time left outside of the jobs that must be
done. When individuals place the activities appropriate for their life systematically and
balanced, free time activities can provide positive gains to the person.
Gifted students who develop rapidly from their peers in terms of cognitive characteristics
have the ability to combine the above-average ability, superior creativity and high task
understanding and apply them to one or more of the different fields. Gifted students have
exceptional learning curiosity and motivation. In this context, the way gifted students evaluate
their leisure time is important. This research aimed to examine how gifted students evaluate
their leisure.
In the study, the 'case study' pattern, which is one of the qualitative research patterns, was
preferred because it focused on a current phenomenon, event, situation, individual and groups
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and provides an in-depth analysis. The study was carried out with 8 students attending a
Science and Art Center in Ankara in the 2019-2020 academic year. Interview technique was
used to collect data in the study. The data obtained in the study were analyzed and interpreted
using “content analysis technique”. In content analysis, data is conceptualized and themes are
created. The themes created are interpreted, quotations are included and then the result is
reached. According to the results of the content analysis, gifted students perform activities
such as playing books, playing games, watching television, traveling in their free time. In
general, it can be said that gifted students generally evaluate their free time efficiently.
Keywords: Leisure, Gifted, Activity
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİNE İLİŞKİN DEĞER
ALGILARI
PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ VALUE PERCEPTIONS REGARDING VISUAL
ARTS CLASSES
Doç. Dr. Ayla ARSEVEN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Öğr. Gör. Ceren TAŞSETEN AYDIN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

ÖZET
Eğitimin temel öğelerinden biri olan sanat eğitimi öğrenciye duygu, düşünce ve eylemlerini
ifade etme olanağı sunarken yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve kullanmayı öğretip bir yandan da
estetik bakış açısı edinmelerini sağlar. Toplumumuzu geliştirmek ve iyileştirmek için yaratıcı
düşünen, üretken, çevreye duyarlı ve olaylara karşı farklı bakış açısına sahip bireylere
ihtiyacımız vardır bu ihtiyacı Görsel Sanatlar dersi öğrenciye hayatının her aşamasında
kullanabileceği öğretiler olarak sunmaktadır. İlköğretimde sanat alanında gerekli verileri
kazanmış çocuklar çevresinin farkına varıp, bakmak ile görmenin ve duymak ile işitmenin
aynı şey olmadığını fark eden bireylerdir (Dikici, 2001). İlkokullarda görsel sanatlar dersi
öğrenciye yaratıcı düşünme, estetik bilinç ve toplumsal duyarlılık gibi sayamayacağımız daha
birçok fayda sağlamaktadır. Bu nedenle bu dersin verimli geçmesi büyük önem taşımaktadır,
bu dersin verimli geçmesi için de en önemli unsur öğrencidir. Öğrenci eğer dersi severse, ilgi
duyarsa o dersi önemli görürse dersten verim kazanabilir. Ancak görsel sanatlar dersinin diğer
dersler kadar değer görmediği düşünülmektedir. Bu çalışmada ilkokul öğrencilerinin görsel
sanatlar dersine değer verme algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim-öğretim
yılında Sivas ili merkezinde bir ilkokulda öğrenim gören 1, 2, 3 ve 4. Sınıf olmak üzere
toplam 18 öğrenci oluşmaktadır. Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kolay
ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
araştırmacı tarafından hazırlanan toplam 8 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Uzman görüşleri dikkate alınarak hazırlanan sorulardan elde edilen veriler
içerik analiz tekniği ile değerlendirilmiştir.
Araştırma sonucunda; görsel sanatlar dersine yönelik değer algısı, görsel sanatlar dersini ifade
etmeye ilişkin öğrencilerin algısı, görsel sanatlar dersinin hayatımızdaki önemi, görsel
sanatlar dersinin gelecekte sağlayacağı faydalar, görsel sanatlar dersinin eğlenceli süreci,
görsel sanatlar dersine karşı öğrenci tutumu, görsel sanatlar dersi ders saati, görsel sanatlar
dersi çevre tutumu temaları ortaya çıkmıştır. “Görsel sanatlar dersini ifade etmeye ilişkin
öğrencilerin algısı”na ilişkin “öğrencilere ‘’Görsel Sanatlar dersi deyince aklınıza neler
geliyor?’’ sorusu yöneltilmiş “resim çizmek” ve “çeşitli teknik ve malzemeler’’ kodları
bulunmuştur. Öğrencilerin çoğunluğu görsel sanatlar dersi denilince akıllarına sadece resim
çizmek ya da resim malzemeleri geldiğini belirtmişlerdir, oysa görsel sanatlar dersi sadece
resim çizmekten ibaret olmadığı ders programının özel amaçlarında açıkça ifade edilmiştir.
Öğrencilerin bir kısmı ise görsel sanatlar dersi deyince hayal gücü ve yaratıcılık ile ilgili
yorumlar yapmıştır.
Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar dersi, ilkokul programları, değer algısı, öğrenci görüşleri
ABSTRACT
Art education, as one of the basic elements of education, teaches students to improve and use
their creativity by providing them with an opportunity to express their feelings, thoughts, and
actions and helps them acquire a point of view. To improve our society, we need individuals
who are capable of thinking creatively, productive, sensitive to the environment, and able to
look at the events around them with different points of view. It is fine arts classes that can
meet this need by providing students with teachings from which they will be able to benefit in
all phases of their lives. Children equipped with the necessary knowledge of arts at primary
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school are individuals with an awareness of their environment, and they can differentiate
between looking and seeing and also know that hearing and listening are not the same things.
(Dikici, 2001). Visual arts classes at primary school offer countless benefits to students such
as teaching creative thinking, a sense of aesthetics, and social sensitivity. Therefore, it is
essential that these visual arts classes are productive, and the most important element to
maintain this productivity is students. Students can get efficiency provided that they are
interested in the lesson and consider it important. Nevertheless, it is thought that visual arts
classes are not appreciated as much as other classes. This study aims to research primary
school students’ value perceptions regarding visual arts classes. The study employedthe
qualitative research method. The study group comprised 18 students from 1st, 2nd, 3rd, and
4th grades of a primary school in the central district of Sivas in the 2019-2020 academic year.
In the study, the convenience sampling method, one of the purposive sampling methods, was
used. An 8- questionsemi-structured interview form was used as a data collection tool. The
content analysis method was used for the analysis of the data obtained from the questions that
were prepared based on expert opinion.
The following themes were found: students’ value perceptions regarding visual arts class,
students’ perceptions regarding thedefinition of visual arts classes, the significance of visual
art classes in life, the prospective benefits of visual arts classes, the fun process of visual arts
classes, the attitudes of students toward these classes, class hours, and environmental attitude
toward visual art classes. Regarding the theme “students’ perceptions regarding the definition
of visual arts classes,” the students were asked the question, “What comes into your mind
when you hear the words visual arts classes? The codes “drawing pictures” and “various
techniques and kits” were detected. The majority of the students expressed that when the
interviewer spoke of visual arts classes, they could only think of drawing pictures and
drawing kits. On the other hand, it was clearly stated in the special objectives of the syllabus
that visual arts classes do not consist only of drawing pictures.Besides, some students’
interpretations of visual arts classes were about imagination and creativity.
Keywords: Visual Arts classes, primary school syllabus, value perception, student views
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OKUL REHBERLİK PROGRAMININ UYGULANMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE
İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHER VIEWS REGARDING THE IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF
SCHOOL GUIDANCE AND COUNSELLING PROGRAMS
Doç. Dr. Ayla ARSEVEN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Tuğba YILDIZ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

ÖZET
Okullarda öğrencilerin gelişiminde ve eğitiminde koruyucu bir ruh sağlığı hizmeti olan okul
rehberlik ve psikolojik danışmanlığı, öğrencinin gelişmesinde ve okulla olan olası uyum
sorunlarının giderilmesi açısından oldukça önemli ikili ve/veya toplu, karşılıklı iletişime
dayalı okul içi bir dayanışma hizmetidir. Anaokulundan başlayarak orta öğretim sonuna kadar
eğitim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin
okul ve yakın çevresi ile olan uyum sorunlarının giderilmesinin yanı sıra, kişisel ve sosyal
gelişim alanlarına yönelik eğitsel farkındalık kazandırılması, eğitsel gelişimlerinin
desteklenmesinin sağlanması hedeflenmektedir.
Bu çalışmada, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda psikolojik danışma ve
rehberlik programını uygulayan eğitimcilerin program uygulama ve geliştirilmesine bakış
açılarının değerlendirilmesi, karşılaştıkları sorunların belirlenmesi, varsa çözüm önerilerine
ilişkin görüşlerinin alınması, alınan görüşlerin değerlendirilerek psikolojik danışma ve
rehberlik programın uygulanması ve geliştirilmesine yönelik iyileştirme çalışmalarına katkı
koymak amaçlanmaktadır. Nitel bir olgu-bilim çalışması olan bu araştırmanın çalışma
grubunu, Sivas ilindeki farklı gelir grubu ve farklı eğitim düzeyindeki 2 lise 3 ortaokulda
psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti yapan 5’i kadın 5’i olmak üzere toplam 10 rehber
öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen
toplam 13 soru ve 1 alternatif sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır.
Yapılan çalışmada; psikolojik danışma ve rehberlik programlarında yöneticilerle ve diğer
öğretmenlerle çoğunlukla işbirliği ve koordinasyon yapılabildiği, ancak RAM la yapılan
işbirliği ve koordinasyonun yeterli olmadığı gözlenmiştir. Okul rehberlik planı hazırlanırken
tüm katılımcıların program tasarısı hazırladıkları, ihtiyaç analizi ve rehberlik müdahalelerinin
de çoğunlukla yapıldığını belirlenmiştir. Hazırlanan okul rehberlik programlarının okulun
sosyo-ekonomik durumuna, kültürel çevresine ve öğrenci ihtiyaçlarına genellikle uygun
olduğu, programla ilgili verilerin değerlendirilmesinde çoğunlukla RİBA anketlerinin
sonuçlarından faydalanıldığı, program hazırlanmasında çoğunlukla işbirliğinde problem
yaşanmadığı ancak PDR hizmetleri uygulamalarında rehberlik ders saati süreleri uygun
olmadığı genellikle 1 saat olduğu ve yetersiz bulunduğu belirlenmiştir. PDR uygulama
hizmetleri programına yeterli düzeyde dikkat edildiği ve yöneticilerin gerekli ilgi ve desteği
verdikleri ve öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin PDR hizmetleri uygulamalarına oldukça
gerekli bulduklarından pozitif yaklaştıkları belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Okul Rehberlik Programı, Öğretmen Görüşleri, Psikolojik Danışma ve
Rehberlik
ABSTRACT
School counselling and psychological guidance, as a preventive mental health service for
students’ development and education, is a cooperative intramural service based on
interpersonal communication in forms of two-way and/or group counselling and plays an
essential role in students’ development and is vital for the solution of possible adaptation
problems. Starting from nursery school to the end of secondary education, psychological
guidance and counselling services conducted in educational institutions aim to support
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students’ educational progress, promote educational awareness for the fields of personal and
social development as well as producing solutions to the problems of students in adapting to
school and its immediate environment.
This research aims to contribute to the works on the implementation and development of
psychological guidance and counselling programs by evaluating the views of educators that
conduct counselling and guidance program at schools concerning the implementation and
development of the program, identifying the problems encountered by the educators, and
evaluating the proposed solutions. The study group of this qualitative phenomenological study
comprised of 10 school counsellors (5 women-5 men) from various income groups and levels
of education. These participants were the school counsellors providing psychological
counselling and guidance service at two high schools and three secondary schools in Sivas. A
semi-structured interview form, consisting of 13 questions and 1 alternative question that
were prepared by the researcher, was used as a data collection tool. The content analysis
method was used for the analysis of the data.
In the study, it was observed that collaboration and coordination with administrators and other
teachers was mostly achieved in psychological counseling and guidance programs at schools.
On the other hand, it was detected that collaboration and coordination withcounselling and
research centers was not adequate. It was determined that all the participants prepared a draft
program and that needs analyses and counselling interventions were mostly performed. It was
found out that school counselling and guidance programs were fit for the socio-economic
status and cultural environment of the school and student needs, and that the results of the
guidance needs determinationsurveys were used for the evaluation of the data. It was
confirmed that there were zero problems of collaboration in program preparation. However,
one-hour counselling classes were not adequate. It was also observed that sufficient attention
was paid topsychological counseling and guidanceimplementation services programs, that
school administrators provided sufficient care and support, and that teachers’ approach to
psychological counseling and guidance services was positive as they believed in the necessity
of these practices.
Keywords: School counselling program, teacher views, psychological counselling and
guidance
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ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMARI
ÖNLEME PROGRAMLARI*
SEXUAL ABUSE PREVENTION PROGRAMS INTENDED FOR CHILDREN WITH
INTELLECTUAL DISABILITY*
Uzm. Özge ÜNLÜ
Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
ÖZET
Son yıllarda çocuklarda cinsel istismarın sıkça görüldüğü rapor edilmektedir. UNICEF (2010)
tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışmada, cinsel istismarın önlenmesine yönelik neler
yapılması gerektiği sorusuna, çocuklara eğitim verilmesi gerektiği en sık karşılaşılan cevap
olarak rapor edilmiştir. Ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmamasına karşın gelişmiş
ülkelerde bireylerin küçük yaşlardan itibaren cinsel istismardan korunabilmeleri ile ilgili farklı
isimler altında örn; kişisel güvenlik ya da iyi dokunuş ve kötü dokunuş gibi okul temelli beceri
eğitimi programlarının uygulanarak, bireylerin cinsel istismara karşı uyanık, bilinçli ve
donanımlı olmalarının sağlandığı görülmektedir. Ancak alanyazın incelendiğinde günümüze
dek pek çok cinsel istismarı önleme çalışmasının yapılmış olmasına rağmen, bu çalışmaların
eksik yanlarının bulunduğu görülmektedir.
Gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada zihin yetersizliği olan çocukların cinsel istismardan
korunmasına yönelik olarak uygulanmış olan programlardaki eksik yanların belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Nitel bir doküman incelemesi olarak tasarlanmış olan çalışmada
zihin yetersizliği olan çocukların cinsel istismardan korunmasına yönelik gerçekleştirilmiş olan
çalışmalar sistematik bir şekilde incelenerek analiz edilmiştir. Gerçekleştirilmiş olan analiz
sonucunda geçmiş programlarda eleştirilen ve eksikliği vurgulanan noktalar belirlenmiştir.
Analiz sonuçları gerçekleştirilmiş çalışmalarda kullanılan programların, çocukların düzeyine
uygun olmaması, küçük gruplar ile gerçekleştirilmiş olması, 18 yaşından büyük katılımcılar ile
çalışılmış olması, geçerlik ve güvenirliklerinin zayıf olması ve genellemenin sağlanıp
sağlanmadığının incelenmemesi gibi eksikliklerinin bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca
hazırlanacak olan yeni programlarda, farklı dokunuşların, hayır demenin, istismardan kaçmanın
ve durumu rapor etmenin öğretilmesi gerektiği belirtilmiştir. Tüm bunlara ek olarak,
programların içeriğinde farklı tuzak türlerinin, farklı istismarcı örneklerinin, model olma, rol
yapma, gerçek ortam uygulamaları ve teknoloji desteğinin bulunması gerektiğinin de
vurgulandığı görülmüştür. Elde edilen bulgular doğrultusunda zihin yetersizliği olan bireylere
yönelik hazırlanabilecek olan örnek cinsel istismar önleme program ve uygumaları önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cinsel İstismar, Özel Gereksinimli Çocuklar, Zihin Yetersizliği, Cinsel
İstimar Önleme Programı.
*Özge Ünlü ’nün Macid Ayhan MELEKOĞLU danışmanlığında Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Eğitimim Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlamakta olduğu “Zihin Yetersizliği Olan
Öğrencilere Cinsel İstismarı Önlemeye Yönelik Teknoloji Destekli Eğitimin Etkileri” isimli
doktora tez çalışmasından üretilmiştir.
ABSTRACT
It is reported that sexual abuse has been seen frequently among children lately. In a study
conducted by UNICEF (2010) the question what should be done to prevent sexual abuse was
answered that the children needed to get education. Although it is not used extensively in our
country, it is seen that in developed countries the people from the earlier ages have been gotten
school based programs and education to avoid sexual abuse in different names such as personal
security or good touch and bed touch so that these people can be vigilant, conscious and
sophisticated against sexual abuse. However, when investigated the literature although so many
sexual abuse prevention studies have been carried out until today, it is seen that these there have
been deficient sides of these studies.
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In this study it is aimed to designate the deficient sides of the programs implemented to prevent
children with intellectual disability from the sexual abuse. Accordingly, in this study designed
as a qualitative document analysis the studies carried out intended for the prevention of children
with intellectual disability from the sexual abuse have been investigated and analyzed
systematically. As a result of the analysis the points criticized and emphasized as a deficiency
in the recent programs have been determined. Analysis result show that the programs used in
the studies weren’t suitable for the children’s level, were carried out with the small groups,
implemented with the participants older than 18 years old, had no validity and reliability and
didn’t investigate whether the generalization was ensured or not. Also, it has been pointed out
that in the new programs which will be prepared in the future different touches, saying “No”,
escaping from the sexual abuse and reporting the situation to reliable adult should be teach to
children with intellectual disability. Additionally, it is highlighted that different trap types,
different exploiter samples, modelling, role plays, real setting implementations and technology
support are needed to be included in the programs. According to the research findings a sample
of sexual abuse prevention program and implementations can be prepared for the children with
intellectual disability have been suggested.
Keywords: Sexual Abuse, Children With Special Needs, Intellectual Disability, Sexual Abuse
Prevention Program
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4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ÇOCUK
OYUNLARININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF CHILDREN'S GAMES IN THE 4TH GRADE SOCIAL STUDIES
TEXTBOOK
Öğr. Gör. Dr. Aydan USTAOĞLU ÇELİK
Yozgat Bozok Üniversitesi
ÖZET
Oyun çocuğun dünyasında önemli yere sahiptir. Öyleki oyun çocukların yaşamında boş zaman
etkinliği olarak görülemeyecek kadar ciddi bir uğraştır. Toplumlar sahip oldukları değerleri
çeşitli oyunlar aracılığıyla yeni nesillere aktarırlar. Yeni nesillerde oyunlar aracılığıyla
toplumsal aidiyetlerini pekiştirirler. Çocuk oyunları, günümüzde milli kültüre ait önemli
unsurlardan biri olarak görülmektedir. Milli kültüre ilişkin değerlerin, gelecek nesillere
aktarımı konusunda sosyal bilgiler dersinin önemi büyüktür. Sosyal bilgiler öğretiminin milli
kültürün aktarımında üstlenmiş olduğu rolü, öğretim programında yer alan kazanımlarda açıkça
görmek mümkündür. Zira, 4. sınıf sosyal bilgiler öğretim programı Kültür ve Miras öğrenme
alanına ilişkin kazanımlardan biri doğrudan çocuk oyunlarını ele almaktadır. Bu doğrultuda
araştırmada, 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan çocuk oyunlarının tespiti
amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için, 2005 ve 2018 yılları sosyal bilgiler dersi öğretim
programlarına göre hazırlanan sosyal bilgiler 4. sınıf ders kitapları incelenmiştir. Nitel araştırma
özelliği taşıyan bu çalışmada döküman analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda,
2005 yılı öğretim programına göre hazırlanmış olan 4. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabında 13
farklı çocuk oyunu tespit edilmiştir. İlgili ders kitabında “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesinin,
“Hangi Oyunları Oynuyoruz” konu başlığında en fazla oyuna yer verildiği görülmüştür. 2018
yılı öğretim programına göre hazırlanmış olan 4. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabında ise 21 oyun
tespit edilmiştir. Bu kitapta da oyunlara en fazla “Geçmişten Bugüne Çocuk Oyunları” konu
başlığında değinildiği görülmüştür. Araştırma sonucunda ayrıca her iki ders kitabında en çok
vurgulanan oyunun satranç olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Sosyal Bilgiler, Ders Kitabı, Oyun
ABSTRACT
The game has an important place in the child's world. Game is a serious challenge that cannot
be seen as a leisure activity in children's life. Societies transfer their values to new generations
through various games. In new generations, they reinforce their social belonging through
games. Children's games are regarded as one of the important elements of the national culture
today. Social studies course is of great importance in the transfer of values related to national
culture to future generations. It is possible to clearly see the role of social studies education in
the transfer of national culture in the achievements in the curriculum. Because, one of the
achievements related to the 4th grade social studies curriculum Culture and Heritage learning
area directly deals with children's games. In this direction, the aim of the study was to determine
the children's games in the 4th grade social studies textbooks. In order to achieve this goal,
social studies 4th grade textbooks prepared according to the social studies curriculum of 2005
and 2018 were examined. In this study, which has qualitative research feature, document
analysis technique was used. As a result of the research in the 4th grade social studies textbook
prepared according to the 2005 curriculum, 13 different children's games were identified. In the
related textbook, it was seen that the “I am Learning My History” unit contains the most games
in the topic “Which Games Are We Playing?”. In the 4th grade social studies textbook prepared
according to the 2018 curriculum, 21 games were identified. In this book, it is seen that the
games are mostly mentioned in the topic of “Children's Games from Past to Present”. As a result
of the research, it was also found that the most emphasized game was chess in both textbooks.
Keywords: Social Studies, Textbook, Game
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EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN FEN ÖĞRETİMİNE
ETKİSİ
THE EFFECT OF EDUCATIONAL INFORMATION NETWORK (EBA) SUPPORTED
ACTIVITIES ON SCIENCE TEACHING
Dilek SARIKAYA
Taşoluk Ortaokulu

Prof. Dr. Abdullah AYDIN
Kastamonu Üniversitesi

ÖZET
Ülkemizdeki eğitim kurumlarını teknolojiyle donatmak ve var olan teknolojiyi iyileştirmek
adına, 2010 yılında FATİH adı altında teknolojiyi öğretimde kullanma ve öğrenmeyi
kolaylaştırma ihtiyacını karşılamak için bir proje tasarlanmıştır. EBA; FATİH Projesi
kapsamında hazırlanan bir eğitim platformudur. EBA’da bulunan uygulamalar, öğrenmeye
katkı sağlayacak niteliktedir. Her kademede kullanılan EBA platformuna; öğretmen ve
öğrenciler, kendilerine MEB tarafından verilen şifreyle girmektedirler. Derslere ait
kaynakların, kazanımları ölçen soruların, videolar ve seslerin bulunduğu, kısaca öğrencilerin
öğrenmelerine katkı sağlayan uygulamaların yer aldığı EBA’dan öğretmenler sınıf ortamında
yararlanabilmektedirler.
Bu araştırmada, 7. sınıf elektrik devreleri ünitesinin öğretiminde EBA destekli etkinliklerin
kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bir devlet ortaokulunda öğrenim gören
öğrencilerle ile gerçekleştirilmiştir. Rastgele seçilen deney grubunda 25 ve kontrol grubunda
ise 23 öğrenci bulunmaktadır. Araştırmada veriler, nicel araştırma deseni ile toplanmıştır.
Deney grubundaki öğrencilere dersler EBA destekli etkinliklerle anlatılırken, kontrol
grubundaki öğrencilere ise mevcut programa göre anlatılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı
olarak Elektrik Devreleri Ünitesi Başarı Testi (EDÜBT) kullanılmıştır. Bu test, uygulama
öncesi ve uygulama sonrası olmak üzere ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır.
Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda, deney grubu öğrencilerinin EDÜBT sontest akademik başarı puan ortalaması 9,27, kontrol grubu öğrencilerinin son-test akademik
başarı puan ortalaması ise 8,96 olarak bulunmuştur. Bu iki grup arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunamamıştır [p=0,71>0,05]. Ancak, ortalamalara bakıldığında deney grubu
lehine azda olsa bir fark olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, 7. sınıf elektrik devreleri ünitesinin
öğretiminde kullanılan EBA destekli öğretim ile kontrol grubunda mevcut programa göre
yapılan öğretim kıyaslandığında, bu iki grup arasında akademik başarı yönünden önemli bir
farkın oluşmadığı sonucuna varılabilir.
Anahtar Kelimeler: EBA, Akademik Başarı, Elektrik Devreleri
ABSTRACT
In order to equip educational institutions in our country with technology and improve existing
technology, a project was designed in 2010 to meet the need to use technology in teaching and
facilitate learning under the name FATİH. EBA; It is a training platform prepared within the
scope of FATİH Project. The applications in EBA are qualified to contribute to learning. EBA
platform used in all levels; teachers and students enter with the password given by Ministry of
National Education (MoNE). Teachers can benefit from EBA, where the resources of the
lessons, questions that measure gains, videos and sounds, and applications that contribute to the
learning of the students are briefly included.
In this study, it was aimed to investigate the effect of using EBA supported activities in teaching
7th grade electrical circuits unit on students' academic success. The research was carried out
with students studying in a public secondary school in the 2018-2019 academic year. There are
25 students in the randomly selected experiment group and 23 in the control group. The data in
the study were collected by quantitative research design. Lessons were taught to students in the
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experimental group through EBA-supported activities, while students in the control group were
taught according to the current program. In the research, Electrical Circuits Unit Achievement
Test (ECUAT) was used as data collection tool. This test was applied as pre-test and post-test,
before and after the application.
As a result of the analysis of the data obtained from the research, the average post-test academic
achievement score of the experimental group students was found to be 9.27, and the post-test
academic achievement score of the control group students was 8.96. No statistically significant
difference was found between these two groups [p= 0.71> 0.05]. However, when the averages
are examined, it is determined that there is a slight difference in favor of the experimental group.
Accordingly, it can be concluded that there is no significant difference between the two groups
in terms of academic achievement when the EBA supported education used in the teaching of
the 7th grade electrical circuits unit is compared with the current program in the control group.
Keywords: EBA, Academic Achievement, Electrical Circuits
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YABANCI DİL DERS KİTABI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI: ANKARA ÖRNEĞİ
Doktora Öğrencisi Fatma ÖZTÜRK GÜLER
Gazi Üniversitesi

ÖZET
Ders kitapları, dersin aşamalarının belirlenmesine, düzenlenmesine, hedeflere ulaşılıp
ulaşılamadığının kontrol edilmesine ve öğretime yardımcı olmaktadır (Kast ve Neuner, 1994,
s.8). Bu çalışmada Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde kullanılan yabancı dil ders
kitaplarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma evreni, Milli Eğitim Bakanlığı
kadrolarında ve ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde görev yapan İngilizce dersine giren
İngilizce öğretmenleridir. Araştırmanın örneklemini ise, 2019-2020 eğitim-öğretim yıllarında
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde görev yapan, İngilizce
derslerini yürüten 34 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Bu çalışmada yabancı dil ders kitabı
değerlendirme ile ilgili Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Solak tarafından hazırlanan “Yabancı Dil Ders
Kitabı Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma neticesinde İngilizce öğretmenleri
gözüyle yabancı dil ders kitaplarıyla ilgili değerlendirmeler, ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: İngilizce Öğretmeni, Yabancı Dil, Ders Kitabı

ABSTRACT
A coursebook enables the identification and organization of the stages of the course, to be
controlled whether the goals reached and teaching (Kast ve Neuner, 1994, s.8). In this study, it is
aimed to evaluate the coursebook used on the primary, secondary and high school grades in
Turkey. Population of the study comprises the English teachers working at the primary,
secondary and high school grades at MEB. The study sample was consisted of 34 English
teachers working at 16 different schools. In this study, Ekrem Solak’s Foreign Language Course
Book Evaluation Scale was used. In the conclusion of the study, the evaluation of English
teachers about foreign language coursebooks was debated.
Keywords: English Teacher, Foreign Language, Coursebook
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İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE ÇEVRE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN
EDEBİYATIN KULLANIMI
USING LITERATURE FOR DEVELOPING ENVIRONMENTAL AWARENESS IN
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
Dr. Öğr. Üyesi Defne ERDEM METE
Selçuk Üniversitesi

ÖZET
Edebiyat dil öğretiminde sıkça kullanılmaktadır. Edebi metinlerin dil öğrencileri için
kullanımının faydaları arasında öğrencilerin dünya ile bağlantı kurmalarını, kültürel bilgilerini
geliştirmelerini, eleştirel düşünme becerilerini artırmalarını ve toplumdaki sosyal sorunlar ile
ilgili farkındalık kazanmalarını sağlama yer alır. Günümüzde dünyanın en önemli konularından
biri çevre krizidir. Çevresel konularla ilgili uygun edebi eserlerin seçilmesi ve bu tür sorunlarla
ilgili farkındalık yaratacak aktivitelerin geliştirilmesi, özellikle dil öğrencilerinin doğayı
korumak üzere harekete geçmelerine yardımcı olunması için faydalı olacaktır. Bu çalışmada,
Türk üniversite öğrencilerinin İngilizce öğrenirken çevre bilinçlerinin artırılmasına yönelik
aktiviteler, ilk olarak 1877 yılında basılan, İngiliz yazar Anna Sewell’in ünlü romanı Siyah İnci
ele alınarak örneklendirilmiştir. Roman, otobiyografik anı türü olarak bir hayvan tarafından
anlatılmaktadır. Böylelikle, insan özelliklerinin insan olmayan bir varlık için kullanıldığı ve
insan olmayan anlatıcı ile sahipleri arasındaki önemli ilişkinin, kültür-doğa, insan-insan
olmayan karşıtlıkları açısından incelenmesine olanak sağlayan edebi eserlere iyi bir örnektir.
Okuyucu, bir atın gözünden, doğa ile ilgili yerleşik kültürel gelenekleri ve hayvanlara kötü
davranmayı da içeren, alışılmış yetiştirme uygulamalarını sorgulamaya teşvik edilir. Çalışmada
önerilen aktiviteler, çevreyi kültürel bir kavram olarak ele alan bakış açısıyla, kişinin çevresel
olaylar ile ilgili kendi kültürel anlayışı ve romanda ele alınan farklı yaklaşımlar arasındaki
benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırabilmeyi sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Black Beauty, İngilizce öğretimi, edebiyat, çevre bilinci.
ABSTRACT
Literature has been widely used in English language teaching. Advantages of using literary texts
for language learners include enabling learners to connect to the world, develop cultural
knowledge, enhance critical thinking skills and raise awareness about social problems in our
society. One of the most important social problems that the world has been facing today is the
environmental crisis. Selecting appropriate literary works related to ecological issues and
developing activities to raise awareness on such problems would be especially beneficial for
helping language learners to take action for the protection of nature. In this paper, activities to
develop environmental awareness of Turkish university students in the English language
classroom are exemplified, specifically based on the British author Anna Sewell’s well-known
novel Black Beauty, first published in 1877. The novel is narrated by an animal as an
autobiographical memoir. Thus, the novel provides a good example of a literary work in which
human qualities are assigned to a nonhuman entity and the notable relationship between the
nonhuman narrator and the human owners provides an analysis of the culture-nature, humannonhuman dichotomies. Through the eyes of a horse, the reader is encouraged to question the
established cultural conventions about nature and the taken-for-granted practices of breeding,
involving unfair treatment of animals. With the perspective on environment as a cultural
construct, the suggested activities in the study provide the means for comparing and contrasting
one’s own cultural understanding towards environmental issues with the perspectives presented
in the novel.
Keywords: Black Beauty, English language teaching, literature, environmental awareness.
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ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN BİR ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN KORUNMA
BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ: BİR VAKA ÇALIŞMASI*
TEACHİNG PROTECTION SKİLLS OF SEXUAL ABUSE TO A CHİLD WİTH
INTELELCTUAL DISABLITY: A CASE STUDY*
Uzm. Özge ÜNLÜ
Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
ÖZET
Son yıllarda gündeme sıkça gelen cinsel istismar çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel haz
almak için bir obje olarak kullanılması olarak ifade edilmektedir. Cinsel istismar; cinsel içerikli
konuşmalar, çocuğun özel bölgelerine dokunma ya da çocuğun bir yetişkinin özel bölgesine
dokunmasını sağlama, röntgencilik, teşhircilik, çocuğa cinsel içerikli görüntü izletme ve ensest
gibi şekillerde görülebilmektedir. Çocuklarda cinsel istismarın sıkça görüldüğü rapor
edilmektedir. Özel gereksinimli çocuklarda ise normal gelişim gösteren akranlarına göre cinsel
istismara uğrama oranının neredeyse dört kat daha fazla olduğu belirtilmektedir. Bunun
nedenleri arasında özel gereksinimli çocukların cinsel eğitim almamış olmaları, ifade edici dil
becerilerinin yeterli olmaması, öz bakım becerilerinde bir başkasına bağımlı olmaları, istismar
edildiklerinin farkına varamamalarının yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla özel gereksinimli
çocuklara cinsel istismardan korunmaya ilişkin eğitim verilmesi büyük önem taşımaktadır.
Nitel bir vaka çalışması olarak desenlenmiş olan bu çalışmada 9 yaşında orta düzeyde zihin
yetersizliği tanısı bulunan bir kız çocuğuna cinsel istismardan korunma eğitimi verilmiştir.
Eğitimin içeriğini bilgi düzeyinde özel bölge adları, çamaşırların çıkarılabileceği yerler ve iyi
kötü dokunuş kavramları; beceri düzeyinde ise öpme ve kucağa oturma davranışlarına “Hayır”
deme, ortamdan uzaklaşma ve durumu bir yetişkine rapor etme becerilerinin öğretimi
oluşturmuştur. Öğretilmesi hedeflenmiş olan bu kavram ve beceriler teknoloji desteğinden
yararlanılarak animasyonlar, rol oynamalar ve gerçek ortam uygulamaları aracılığıyla
kazandırılmıştır.
Çalışmadan elde edilen bulgular, deneğin yedi öğretim oturumu sonunda hedeflenmiş olan tüm
kavram ve becerileri edindiğini ve edinmiş olduğu bu becerileri farklı kişi araç ve ortamlara
genellediğini göstermiştir. Ayrıca öğretim oturumları sona erdikten 2, 4, 8 ve 32 hafta sonra da
deneğin edinmiş olduğu beceri ve kavramları sürdürdüğü görülmüştür. Deneğin annesi,
öğretmeni ve kendisi ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen sosyal geçerlik
verileri ise çalışmadan tüm paydaşların memnun olduğunu ve çalışmanın oldukça etkili
olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Cinsel İstismar, Özel Gereksinimli Çocuklar, Cinsel Eğitim.
*Özge Ünlü ’nün Macid Ayhan MELEKOĞLU danışmanlığında Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Eğitimim Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlamakta olduğu “Zihin Yetersizliği Olan
Öğrencilere Cinsel İstismarı Önlemeye Yönelik Teknoloji Destekli Eğitimin Etkileri” isimli
doktora tez çalışmasından üretilmiştir.
ABSTRACT
Sexual Abuse becomes a current issue nowadays is stated that a child is used an object by an
adult to feel sexual pleasure. Sexual abuse can be seen in various ways such as conversations
in sexual content, touching to the special parts of the childs body or making the child touch the
special parts of the adults body, voyeurism, exhibitionism, making the child watch images of
images involving sexual content and incest. It is reported that sexual abuse is highly seen among
the children. Also it’s pointed out that especially the ratio of to be exposed to the sexual abuse
in children with special needs is almost four times more than normal children. The reasons of
why especially the children with special needs are exposed to the sexual abuse are that these
children haven’t received sexual education, their verbal language skills aren’t sufficient, they
have to depend on another person about their self-care abilities and they can not realize being
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abused by someone. Therefore, it is crucial that the children with special needs should be
educated about avoiding from the sexual abuse.
In this study designed as a qualitative case study a 9 year-old girl who has moderate intellectual
disability has been given education about avoiding sexual abuse. The content of the education
consists of the names of the special parts of the body, that places where the clothes can be taken
off and good-bad touches in the knowledge level and saying “No”, moving away and reporting
the situation to a reliable adult when faced to kissing and taking on one’s lap behaviors in the
skill level. These concepts and skills have been gained to the child by benefiting from the
technology support and using animations, role plays and implementations in the real settings.
The findings of the study have showed that the child has gained all the target concepts and skills
at the end of the seven teaching sessions and generalized these concepts and skills into the
different people, tools and settings. Also it has been seen that the child has maintained these
concepts and skills 2,4,8 and 32 week later. Social validity data collected from the child, childs
mother and teacher by using semi-structured interviews shows that all the stake holders are
pleased with the study and the study is quite effective.
Keywords: Sexual Abuse, Children With Special Needs, Sexual Education
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE ASTRAL UNSUR OLARAK GÜNEŞ, AY VE YILDIZ
AS ASTRAL ELEMENT SUN, MOON AND STAR IN TURKISH CULTURE
Doktora Öğrencisi, Duygu UYSAL
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

ÖZET
Yaşadığımız evrenin yaratılıştan itibaren yukarı dünyanın içinde barındırdığı güneş, ay ve
yıldızlar gibi astral unsurlarla ilişki halinde olduğu görülmektedir. Bu unsurlar en temel
şekilde yaydıkları ışıkla ve bu ışık sayesinde tanrı olarak kabul edilmeleriyle kutsal
sayılmışlardır. Ancak bu kutsallaştırma güneş, ay ve yıldızları tanrılaştırmamıştır. Onlar
sadece güç ve ışıklarını tanrıdan alıp yeryüzüne yansıtmışlardır. Türk kültüründe de söz
konusu astral unsurlar eski dönemlerden günümüze kadar merak konusu olmuş, araştırılmış,
bunların sonucunda güneş, ay ve yıldızlara birtakım kutsallıklar atfedilmiştir.
Astral unsurlar olarak nitelendirdiğimiz güneş, ay ve yıldızlar Türk toplumlarının düşünce
dünyasında temel unsurlardan olmuştur. Türklerin yaptıkları her işte sürekli olarak bu
unsurlar ile bir uyum içinde oldukları görülmektedir. Türkler uzun dönemler boyunca doğa ile
iç içe yaşamışlar ve bunun bir getirisi olarak da gökyüzü dolayısıyla da astral unsurları iyi bir
şekilde gözlemleme imkânı bulmuşlardır. Böylece astral unsurlarla ilgili bilgiler edinmiş,
inanç, uygulama ve anlatılar oluşturmuşlardır.
Güneş, ay ve yıldızlar Türk kültüründe, mitolojisinde en eski kültler arasında yer alır.
Türklerin kendine özel bir şekilde geliştirdiği köklü bir güneş, ay ve yıldız inancı vardır. Türk
toplumlarında göğün yedinci katında güneşin, altıncı katında ayın, beşinci katında yıldızların
olduğu düşünülen ve tanrı olarak kabul edilerek kutsallık atfedilen bu unsurlar zengin bir
mitolojinin, geleneğin, kültürün oluşmasını sağlamıştır.
Türk kültürüne ait sözlü ve yazılı ve metinlerde astral unsurlara rastlamak mümkündür. Söz
konusu astral unsurlar mitlerde, destanlarda, efsanelerde, halk hikâyelerinde, masallarda, halk
inanışlarında karşımıza çıkmaktadır.
Türk toplumlarında eski bir inanç sistemi olan Şamanizm inancında da güneş, ay ve
yıldızların ayin, tören ve ritüllerde karşımıza çıkmasının yanı sıra Şamanların giysilerinde ve
davullarında da söz konusu astral unsurları görmek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Astral Unsurlar, Güneş, Ay, Yıldız, Türk Mitolojisi.
ABSTRACT
It is seen that the universe we live in has been in contact with the astral elements such as the
sun, moon and stars that the upper world has hosted since the creation. These elements were
regarded as sacred by the light that they emit in the most basic way and by being accepted as
god thanks to this light. However, this sanctification has not deified the sun, moon and stars.
They only took their power and lights from God and reflected them on earth. In Turkish
culture, the aforementioned astral elements have been the subject of curiosity from ancient
times to the present day, and as a result, some holiness has been attributed to the sun, moon
and stars.
The sun, moon and stars, which we describe as astral elements, have been one of the basic
elements in the thought world of Turkish societies. It is observed that Turks are always in
harmony with these elements in every work they do. Turks have lived with nature for long
periods and as a result of this, they had the opportunity to observe astral elements well due to
the sky. Thus, they acquired information about astral elements, created beliefs, practices and
narratives.
Sun, moon and stars are among the oldest cults in Turkish culture and mythology. There is a
deep-rooted sun, moon and star belief developed by the Turks in a special way. These
elements, which are thought to be the sun on the seventh floor of the sky, the moon on the
sixth floor, and stars on the fifth floor in Turkish societies, have been considered as gods, and
created a rich mythology, tradition and culture.
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It is possible to come across astral elements in the oral and written and texts of Turkish
culture. These astral elements appear in myths, epics, legends, folk tales, fairy tales and folk
beliefs.
In the belief of Shamanism, which is an old belief system in Turkish societies, it is possible to
see the astral elements in the clothes and drums of the Shamans as well as the sun, moon and
stars appear in rituals, ceremonies and rituals.
Keywords: Astral Elements, Sun, Moon, Star, Turkish Mythology.
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KÜTAHYA VAHİT PAŞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ ‘‘43 VA 2220 NUMARALI
ŞİİR MECMUASI’’NDA BULUNAN İBN KEMÂL’İN BİLİNMEYEN VASİYETNÂMESİ
KÜTAHYA VAHİT PAŞA WRITING WORK LIBRARY “43 VA 2220” NUMBER OF
POETRY MECMUA IN THE UNKNOWN TESTAMENT OF IBN KEMAL
Ali ALTUN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

ÖZET
İbn Kemâl, dedesi Kemâl Paşa'ya nisbetle “İbn Kemâl” ve “Kemâl Paşazâde” diye anılan
Şemseddin Ahmed’in nesli, baba tarafı devletin idari mekanizmalarında görev yapan üst
bürokrat sınıfından, anne tarafı ise ilmiye sınıfındandır. Kaynaklarda kendisiyle ilgili verilen
bilgilerden onun; genç yaşından itibaren ahlaklı, zekî, çalışkan birisi olduğunu görmekteyiz.
İbn Kemâl, üç padişahın; Sultan Beyazıt, Yavuz Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman’ın
dönemlerinde yaşamıştır. İbn Kemâl devlet kademelerinin üst noktalarında görev yapmış ve
bu padişahların iltifatlarını ve güvenlerini kazanmış çok yönlü bir âlimdir. Tefsirden
felsefeye, dilden tarihe kadar ortaya koyduğu ilmî eserler onun ilmî açıdan da çok
yönlülüğünü göstermektedir. İbn Kemâl’in daha önce başka mensur bir vasiyet-nâmesi
yayımlanmıştır. Bu vasiyet-nâmede İbn Kemâl’in ölümünden sonraki istekleri yer almaktadır.
İbn Kemâl’in dinî kişiliği ve edebî yönü dikkate alındığında tez çalışmam olan mecmuadaki
“Vasiyet-i Mevlânâ Kemâl Paşa-zâde Rahmetullâhi aleyh” başlıklı vasiyet-nâmenin diğer
mensur vasiyet-nâmeden edebî olarak farklılığı; İbn Kemâl’in edebî yönünün güçlülüğü ve
şâir kimliliğinin birikimi sayesinde sonraki kuşaklara uyarılarını ve nasihatlerini aktarmak
amacıyla manzum olarak böyle bir edebî vasiyet-nâme yazmış olduğunu düşünüyoruz.
Bunların yanı sıra mecmuanın içerisinde ‘İbn Kemâl Paşa’ başlıklı kıt’a nazım şekli ile
yazılmış iki adet manzume de vardır. Bu bilgiler mecmuadaki bu vasiyet-nâmenin İbn
Kemâl’e ait olduğu tezimizi güçlendirmektedir.
İncelediğimiz metin, “Vasiyet-i Mevlânâ Kemâl Paşa-zâde Rahmetullâhi aleyh” başlığı ile
‘‘Kütahya Vahitpaşa İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu 43 VA 2220 nolu şiir mecmuası içinde
16a - 17a varakları arasında bulunmaktadır. Bu manzum metin 46 beyitten oluşmaktadır.
Mesnevî nazım şekli ile aruzun Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilün kalıbıyla yazılmıştır. İbn
Kemal’in hayatı, eserleri, risaleleri ve vasiyeti ile ilgili yapılan çalışmalar taranmış ve
bunların içinde benim bulmuş olduğum manzum vasiyet-nāmeye rastlanmamıştır. Bunun
üzerine bu eser konusundaki tereddütlerimizi gidermek için Kemal Paşazāde adıyla anılan
başka şairlerin olup olmadığı araştırılmıştır. Bu bağlamda Kemâl Paşazâde ismini kullanan
Kemâl-Paşazâde Mehmed Said isimli bir şair olduğu görülmüştür. Ancak onun da böyle bir
eseri olmadığı tespit edilmiştir. Bu incelemelerimin sonucunda tez çalışmam olan mecmuada
bulunan bu vasiyet-nāme metni ilk olarak tarafımdan bilim dünyasına sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İbn Kemâl, Vasiyet-nâme, Mecmua, Vasiyet, Manzume
ABSTRACT
Ibn Kemal, the generation of Şemseddin Ahmed, who was referred to as “Ibn Kemal” and
“Kemal Paşazade” because of his grandfather Kemal Paşa, the father side of the state
administrative mechanisms of the upper bureaucrat class, the mother side of the ilmiye class.
From the information given about him in the sources, we can see that he is a moral,
intelligent, hardworking person from a young age. Ibn Kemal lived during the periods of three
Sultans; Sultan Beyazıt, Yavuz Sultan Selim and Suleyman The Magnificent. Ibn Kemal was
a well-rounded scholar who served in the higher ranks of the state and earned the
compliments and trust of these sultans. His scientific works, from exegesis to philosophy and
from language to history, also show his versatility in terms of science. Ibn Kemal's previous
testament was published. This testament contains the posthumous wishes of Ibn Kemal.
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Considering the religious personality and literary aspect of Ibn Kemal, in the mecmua of my
thesis “Vasiyet-i Mevlânâ Kemâl Paşa-zâde Rahmetullâhi aleyh” titled and literature the
difference from the the other prose testament; We consider that Ibn Kemal wrote such a
literary testament as verse in order to convey his warnings and advice to the next generations
thanks to the strength of his literary direction and the identity of the poet. İn addition to these,
the mecmua is titled ‘İbn Kemâl Paşa’ there are also form of poetry two kıt’a written in the
form of poetry. This informations reinforces our thesis that this testament in poem’s mecmua
belongs to Ibn Kemal.
The text we have examined is under the title of "Vasiyet-i Mevlânâ Kemâl Paşa-zâde
Rahmetullâhi aleyh" in ‘Kütahya Vahit Paşa Provincial Public Library Collection between the
poems in the leaf of 16a - 17a in the poem’s mecmua numbered 43 VA 2220. This poem
consists of 46 couplets. It is written with the mesnevi verse and the pattern of aruz’s Fâ'ilâtün
/ Fâ’ilâtün / Fâ’ilün. Studies on Ibn Kemal's life, his works, his treatises, and his will have
been scanned and the verse testament I have found in them has not been found. Thereupon, it
was investigated whether there are other poets named as Kemâl Paşazâde in order to eliminate
our hesitations about this work. In this context, it was observed that he was a poet named
Kemâl-Paşazâde Mehmed Said, who used the name Kemâl Paşazâde. However, it was
determined that he did not have such a work. As a result of these examinations, the text of this
will will be presented to the scientific world by me.
Keywords: Ibn Kemâl, Testament-nama, Mecmua, Testament, Poetry
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HURUFİ BİR YAZAR DERVİŞ MUKÎMÎ VE VAHDET-NÂME-İ İLÂHÎ’Sİ
A HURUFI AUTHOR DERVISH MUKIMI
İbrahim UZUN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

ÖZET
Hurufilik 14. yüzyılda İran’da Fazlullah Esterâbâdî tarafından kurulmuş, mistik ve felsefî bir
akımdır. Bu akım, İran’da ortaya çıkmış, izleri 17. yüzyıla kadar devam etmiş, İran ve Azerî
topraklarında temeli atılarak Anadolu ve Balkanlara kadar yayılmıştır. Hurufiliğin ilk
döneminde Fazlullah, Aliyyu’l-A’lâ, Şeyh Ebu’l Hasan, Seyyid Şerif, Seyyid İshak, Emir
Gıyâseddin, Mir Fâzılî gibi Fazlullah’ın halife ve çağdaşlarının yazdıkları eserler genelde
Farsçadır. Kuruluşundan sonraki dönem olan ikinci dönemde yazılan eserler ise genelde ilk
dönem eserlerinin birebir olmasa da Türkçe tercümesi şeklindedir. Anadolu’da ve Balkanlarda
Hurufiliğin yayılmasında önemli rol oynayan Seyyid Nesimî ve Nesimî’nin Anadolu’da
Hurufiliği yaymak için görevlendirdiği Refi’î, bu akımın Anadolu’daki ilk temsilcilerindendir.
Abdulmecid b. Ferişteoğlu eserleri, Cavîdî Ali şerhleri, Mukîmî’nin Vahdetnâme’si, İşkurt
Dede’nin Salâtnâmesi ve şairliğiyle akımın yayılmasında önemli rol oynayan Penahî, Misâlî,
Muhitî, Arşî Hurufiliğin önemli temsilcileridir.
Derviş Mukîmî’nin hayatı hakkında henüz bir bilgiye rastlamadık. Mukîmî’nin tek eseri olan
Vahdet-nâme-i İlâhî’nin nüshalarını incelediğimizde yazarın 16-17. yüzyılda yaşadığını
düşünmekteyiz. Vahdet-nâme-i İlâhî’de yazar hayatı hakkında bilgi vermemiş, sadece
“Bende-i Fazlullah” ifadesini kullanmıştır. Yeni veriler elde edildikçe, yazarın hayatı
hakkında bilgiler gün yüzüne çıkacaktır.
Vahdet-nâme-i İlâhî, yazarın elimizde olan tek eseridir. Eserde Hurufilik öğretileri halk
ağzına yakın bir dille anlatılmıştır. Mensur şekilde kaleme alınan eserde birçok Arapça ayet,
hadis ve rivayetlere yer verilmiştir. Ayrıca yazar, Nesimî, Şeyh Sâdî ve Cüneyd-i
Bağdâdî’den alıntılar yapmıştır. Derviş Mukîmî’nin Arapça ve Farsça bilgisi ile birlikte dinî
bilgisinin de iyi olduğunu eserinden anlıyoruz. Eserde yaratılış, Âdem, Havva, Hz.
Muhammed, Hz. Ali ile ilgili konuların yanı sıra ibadetlerin Hurufi tevillerini de açıklamıştır.
Vahdet-nâme-i İlâhî’nin 6 tanesi tam olmak üzere 13 nüshasına ulaşılmıştır. Elimizde müellif
nüshası bulunmamaktadır. Çalışmamızda 6 tam nüshanın karşılaştırılmasıyla benzer iki
nüshayı çıkartıp 4 nüshadan yararlanarak metni oluşturduk. En eski nüsha olan 1703 tarihli
Millet Kütüphanesi nüshasını ana metin olarak belirleyerek diğer nüshalarla karşılaştırdık.
İncelemiş olduğumuz Derviş Mukîmî’nin Hurufilik alanında yapılacak çalışmalara ışık
tutabilecek nitelikteki Vahdet-nâme-i İlâhî adlı bu önemli eserini bilim dünyasına tanıtmış
olduk.
Anahtar Kelimeler: Hurufilik, Fazlullah, Derviş Mukîmî, Vahdet-nâme-i İlâhî.
ABSTRACT
Hurufism is a mystical and philosophical movement founded in the 14th century by Fazlullah
Esterâbâdî in Iran. This movement came up in Iran and its traces were alive until 17th century.
It spread even from Anatolia to Balkans laying foundation in Iran and Azerbaijan. In the first
period of Hurifism, the works of the khalifas and contemporaries of Fazullah like Aliyyu’l
A’lâ, Şeyh Ebu’l Hasan, Seyyid Şerif, Seyyid İshak, Emir Gıyâseddin, Mir Fâzılî were
generally Farsi. In the second period, which is after its foundation, the works were like the
Turkish interpretation of the first period works. Refi’î who is one of the first representatives
of the movement in Anatolia charged Seyyid Nesimî and Nesimî who played a great role for
spreading the Hurufi ideas. Abdulmecid b. Ferişteoğlu’s works, comment of Cavîdî Ali,
Mukîmî’s Vahdetnâme, İşkurt Dede’s Salâtnâme and Penahî, Misâlî, Muhitî, Arşî who played
and important role for spreading this movement with their poems are important
representatives of Hurufism.
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We haven’t come across any information about Dervish Mukimi’s life. When we examine
Mukimi’s only work Vahdet-namei-ilahi’s copies, we think that writer must have lived during
16th and 17th centuries. The work doesn’t include any information about the writer’s life, but
only the expression ‘Bende-i Fazlullah’ is used. As long as new information is obtained, the
writer’s light will come to light. Vahdet-namei-ilahi is the only work of writer that we have
got. In this work the doctrine of Hurufism is told in a daily language. Besides, the writer
quoted from Nesimi, Seyh Said and Cüneyd- i Bağdadi.
When we examine the Dervish Mukimi’s work, his knowledge of Arabic and Persian is good
along with his religious knowledge. In the work Creation, Adam, Eve, Muhammad, Ali
defined alongside of devotions’ Hurufi interpretations. The thirteen copies of the Vahdetname-i Ilahi attained in total particularly six of them were complete. We don't have its
original copy. In this work, we formed the text from four copies by comparing six completed
copies and separating two similar works from all. We compared other copies with the one that
we defined the oldest one is the Nation Library version and it dates back 1703. We have
introduced this significant work to science world in order to it may set light to further research
in the Hurufi subject.
Keywords: Hurufism, Fazlullah, Dervish Mukîmî, Vahdet-nâme-i İlâhî
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MÜNEVVER AYAŞLI’NIN ROMANLARINDA DOĞU-BATI KARŞITLIĞI
EAST-WEST OPPOSITE IN THE NOVELS OF MÜNEVVER AYAŞLI
Kübra YURTCU
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ÖZET
Batı’nın özü itibarıyla değil de şeklî olarak algılanması, Tanzimat Dönemi’nden itibaren
toplumda yer edinmeye başlamıştır. Öyle ki içi boşaltılmış bir Batı hayranlığına sahip alafranga
tipler, edebi metinlerde işlenen belli başlı konular hâline gelmiştir. Bunun edebiyata yansıması
kaçınılmaz olacaktır. Özü itibariyle estetik kaygılarla oluşturulması gereken edebi eserler,
şüphesiz içinden çıktığı toplumun dilini, kültürünü ve hayatını yansıtır. Bir edebiyatçı, yazarken
toplumdan etkilendiği gibi, eseriyle de toplumu etkileyebilir. Aslında Tanzimat’tan itibaren
gelişen Türk edebiyatı, bu karşılıklı etkilenmenin iyi bir örneğini teşkil eder. Münevver Ayaşlı
da Pertev Bey’in Üç Kızı, Pertev Bey’in İki Kızı, Pertev Bey’in Torunları adlı nehir
romanlarında bu tipleri ortaya koymaya çalışmakla beraber Batı’nın Doğu üzerindeki etkisini
gözler önüne sermeye çalışmış ve yarattığı karakterler üzerinden Doğu-Batı çatışmasını
işlemiştir. Ortaya koyduğu karakterler, onların zaman içerisindeki değişimleri gibi unsurlar
Münevver Ayaşlı’nın romanlarının temel konusu hâline gelmiştir. Kendisi bir Rumeli aşığı olan
Münevver Ayaşlı, bu topraklara olan özlemini de dikkate değer kılmıştır. Aynı zamanda siyasi
boyutta bir eser de ortaya koymuş olan Ayaşlı, yaşadığı dönemdeki buhranları kaleme alarak
okuyucuya sunma arzusunda bulunmuştur. Diğer yandan Münevver Ayaşlı, hem Batı hem
Doğu kaynaklı bir eğitimden geçmiştir. Aldığı eğitim ve ait olduğu kültür, edebi çizgisini de
gösterir niteliktedir. Kendisini toplumun ve tarihin karşısında sorumlu gördüğünden, yazdıkları
da bu çerçevenin dışına pek çıkmaz. Bundan dolayı, yazardaki sorumluluk duygusu ve
toplumsal fayda arayışı, zaman zaman sanat kaygısının önüne geçmiş denebilir. Onun yazılarını
besleyen kaynaklar; Osmanlı medeniyeti, İstanbul, tarih ve tasavvuftur. Osmanlı medeniyetinin
merkezi olup, yazarın da ömrünün büyük kısmını geçirdiği İstanbul kültürü, babası vasıtasıyla
küçük yaşlarda tanıştığı tasavvufi literatür ve özellikle son dönem Türk tarihi, eserlerinin arka
planını oluşturmakta ve bahsi geçen romanlarda ciddi vaziyette kendini göstermektedir.
Yazarın kitaplarında Osmanlı ve İstanbul sevgisi daima öne çıkan unsurlardır. Her vesile ile
imparatorluk çocuğu olduğunu belirtir. O, son iki yüzyılda yavaş yavaş yitirilen bir medeniyeti,
bir hayat tarzını özlemle anmaktadır. Biz de bu makalede, romanlarda işlenen konuları DoğuBatı çatışması şeklinde ele alarak çalışmamızı sunacağız.
Anahtar Kelimeler: Münevver Ayaşlı, Doğu-Batı Karşıtlığı, Pertev Bey’in Üç Kızı, Pertev
Bey’in İki Kızı, Pertev Bey’in Torunları
ABSTRACT
The perception of the West not in terms of its essence but formally has started to take place in
the society since the Tanzimat Period. So much so that the alafranga types, which have a hollow
Western admiration, have become the main topics covered in literary texts. It will be inevitable
to reflect this on literature. Literary works, which are essentially to be created with aesthetic
concerns, undoubtedly reflect the language, culture and life of the society from which it
originates. A literary writer can influence the society with his work as well as it is influenced
by the society. In fact, Turkish literature that has been developing since Tanzimat is a good
example of this mutual influence. Although Münevver Ayaşlı tried to reveal these types in
Pertev Bey's Three Daughters, Pertev Bey's Two Daughters, Pertev Bey's Descendants, he tried
to reveal the influence of the West on the East and he worked on the East-West conflict through
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the characters he created. Factors such as his characters and their changes over time have
become the main subject of Münevver Ayaşlı's novels. Münevver Ayaşlı, who is a Rumeli
lover, has made his longing for these lands remarkable. At the same time, Ayaşlı, who has also
produced a political work, made a desire to write down the crises of his time and present it to
the reader. On the other hand, Münevver Ayaşlı has undergone training from both West and
East. The education he received and the culture he belonged to also show his literary line. Since
he sees himself responsible for the society and history, his writings do not go beyond this frame.
Therefore, the sense of responsibility in the writer and the search for social benefit can
sometimes be said to prevent art anxiety. Sources that feed his writings; Ottoman civilization,
Istanbul, is history and mysticism. Istanbul culture, the center of the Ottoman civilization,
where the author spent most of his life, the Sufi literature he met at a young age through his
father, and especially the recent Turkish history, forms the background of his works and shows
himself in a serious situation in the novels mentioned. The love of Ottoman and Istanbul is
always prominent in the writer's books. He states that he was an imperial child on any occasion.
He longs for a civilization, a way of life, which has been gradually lost in the last two centuries.
In this article, we will present our work by dealing with the topics covered in novels as the EastWest conflict.
Keywords: Münevver Ayaşlı, East-West Opposition, Three Daughters of Pertev Bey, Two
Daughters of Pertev Bey, Grandchildren of Pertev Bey
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MEDYADA TÜRKÜ ÇAĞI: TÜRKÜLÜ HİKÂYEDEN TÜRKÜLÜ TV DİZİSİNE
FOLK SONG AGE İN MEDİA: FROM THE STORY WİTH FOLK SONG TO THE TV
SERİES WİTH FOLK SONG
Dr. Öğr. Üyesi Cevdet AVCI
Gaziantep Üniversitesi
ÖZET
Sözlü, yazılı ve elektronik kültür ortamlarının yapısı, folklor ürünlerinin yaratım, aktarım ve
icra biçimlerini şekillendirir. Sözlü kültür ortamında belleğe dayalı kayıt sistemi kullanılırken
yazıyla birlikte alfabe de kayıt biçimi olmuştur. Ancak yazı, bir kayıt biçimi olarak kültürel
metinlerin donmuş şekillerini günümüze taşır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital kültür
ortamı, folklor ürünlerinin önce ses daha sonra da görüntülü olarak da kayıt altına alınmasını
sağlar. Medyanın gelişim aşamaları yazı, radyo, sinema, televizyon ve internet şeklindedir.
Özellikle televizyonla başlayan süreç, medyanın kültürel hayat üzerindeki etkisini arttırır. Sözlü
kültür ortamındaki anlatıcının televizyon, anlatının yerini ise diziler alır. Televizyonun
yaygınlaşması görsel kültür unsurlarının yaygınlık kazanmasını sağlar. Televizyon öncesi
dönemde sinema filmlerinin senaryolarında geleneksel anlatılardan ve romanlardan
faydalanılır. Televizyonda özellikle çok kanallı döneme geçişle de birlikte yabancı diziler
toplum üzerinde etkili olur. Bir yandan da daha önce çekilen sinema filmleri televizyonda
yayımlanır. Türkiye’de 1990’ların sonundan itibaren yaygın olarak yerli diziler çekilmeye
başlar. Bu durum geleneksel anlatıların ve mekânların, yeniden popülerlik kazanmasını sağlar.
Bu dönemden itibaren türkülerin dizilerde kullanılmaya başlaması, arabesk ve popüler kültür
karşısında geri planda kalan türküleri, tekrar güncel hale getirir. Türkülerin güncellik
kazanması, özellikle genç kuşakların zihinlerinde türkülerin değerler ve anlam dünyasına
farkındalık oluşmasını sağlar. Youtube’da birkaç yüz bin kez dinlenilmiş olan bir türkü, bir
dizide kullanıldıktan sonra milyonlarca kez dinlenmeye başlar. Dolayısıyla sözlü kültür
ortamındaki kültürel icralarda folklorun kuşaklar arasındaki kültürel aktarım işlevini, yeni
anlatıcı ve anlatı yerine getirmiş olur. Dizilerde olay örgüsü içerisinde kullanılan türküler,
izleyicinin zihin dünyasında zaten var olan geleneksel çağrışım evrenini harekete geçirir.
Böylece diziyi izleyenler üzerindeki özdeşleşme oranı artar. Bu süreç Türkiye’de medya
üzerinden türkü çağını yeniden açar. Geleneksel kültürün önemli kültürel gösterge alanlarından
birisi olan türkülerin popülerleşmesi, türkülerin temsil ettikleri anlam ve çağrışım dünyasının
da popülerleşmesini sağlar. Bu çalışmada Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat, Ezel, Karadayı, Eşkıya
Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur dizilerinde kullanılan türküler üzerinden konuyla ilgili
tespit, analiz ve değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Medya, Folklor, Türkü, İcra Ve Aktarım.
ABSTRACT
The structure of oral, written and electronic cultural environments shapes the forms of creation,
transfer and execution of folklore products. While the memory-based recording system is used
in oral culture, the alphabet has become a form of recording along with writing. However,
writing carries the frozen forms of cultural texts to our day as a form of recording. With the
development of technology, the digital culture environment enables folklore products to be
recorded first with sound and then with video. The development stages of the media are in the
form of writing, radio, cinema, television and internet. Especially the process that started with
television increases the influence of media on cultural life. The narrator's television in oral
culture is replaced by serials. The widespread use of television enables the elements of visual
culture to become widespread. In the pre-television period, traditional narratives and novels are
used in the scenarios of cinema films. In television, especially with the transition to multichannel period, foreign serials affect the society. On the other hand, the previous films are
broadcast on television. Since the late 1990s in Turkey is widely ails begins to recede. This
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allows traditional narratives and spaces to regain popularity. Since this period, the use of folk
songs in the series, arabesque and popular culture in the background of the remaining folk
songs, makes it again up to date. The fact that the folk songs are up to date provides awareness
to the world of values and meaning, especially in the minds of young generations. A folk song
that has been listened to several hundred thousand times on Youtube starts to listen millions of
times after being used in a series. Therefore, the new narrator and narrative fulfill the cultural
transfer function of folklore between generations in cultural performances in oral culture. The
folk songs used in the plot in the series activate the traditional connotation universe that already
exists in the mind's mind world. Thus, the identification rate on the audience increases. This
process reopen the folk era through the media in Turkey. The popularization of folk songs,
which is one of the important cultural indicator areas of traditional culture, provides the
popularization of the world of meaning and connotation they represent. In this study,
determination, analysis and evaluation of the subject will be done through the folk songs used
in the series of Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat, Ezel, Karadayı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar
Olmaz and Çukur.
Keywords: Media, Folklore, Folk Song, Performance And Transfer.
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SINIRI AŞAN KOLEKTİF HAFIZA: CEMALEDDİN LATİÇ VE MEHMET AKİF
ERSOY ŞİİRLERİNDE İMGE
COLLECTIVE MEMORY EXCEEDING THE LIMIT: IMAGE IN CEMALEDDİN LATİÇ
AND MEHMET AKİF ERSOY POEMS
Yazgül AKAT
Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
ÖZET
Varoluşsal öze ait değerler dizgesinin imgelerle yansıtıldığı sanat, dünyayı yeniden görme ve
yenileme gayretinin somut yansımasıdır. Sanatçı, bu yenileme çabasını özgün bir dönüşüm
içinde kurgularken bireye, topluma, evrene ait en derin ve yüksek duyguları simgesel
düzlemde söyleme taşır; bireysel ve kolektif tarihselliğin aktarıcısına dönüşür.
Türk toplumunun zihin haritasında iki özgün sanatkar Mehmet Akif Ersoy ve Cemaleddin
Latiç, yüksek değerlerin silinmeye çalışıldığı zaman ve mekânda güçlü direnişlerin sesi
olurlar. Hafızanın ayak seslerine duyarlı nitelikleri ile sanatın organik düzleminde buluşan bu
iki şairin Çanakkale Şehitlerine ve Ja Sin Sam Tvoj adlı metinleri, milli ve politik şartların
baskın olduğu trajik kırılma noktasında her şeye, her türlü olumsuzluğa rağmen varolmak
üzerine inşa edilir. Bu şiirler, milletin bütün değerlerini kendisinde toplayan ve özümseyen
sanatkarların yüklendikleri sosyal, siyasi ve edebi misyonun Türk-İslam değerler dizgesinin
ses ve sözle buluştuğu örneklerdir. Dilsel, duyuşsal, ulusal ve geleneksel göndergeler ile
sentezlenerek kurulan Çanakkale Şehitlerine ve Ja Sin Sam Tvoj, Türk milletinin sonsuza
kadar hür ve bağımsız yaşama iradesinin; milli ve dini değerlerini koruma, yaşatma ve
geliştirerek devam ettirme azim ve kararlılığının; millet olarak var olma ve tarihsel
yolculuktaki kutsalların teminat altına alınması gerekliliğinin yansımasıdır. Tarihsel olanla
yüzleşen her Türk için bu şiirlerinde ‘şafak, kan, toprak, oğul, şehit, mâbet, sınır, dağ’ gibi
imgeler ile açımlanan poetik atılım, kendine dönüş çağrısı ile kolektif ve kutsalın
bağıntısında öze dönüş olanaklarının sıralanması ile belirginleştirilir.
Bu çalışmada milli bilinçle yoğrulmuş engin ve coşkun ruhların farkındalık düzeyinin
metinleştiği Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine ve Cemaleddin Latiç’in Ja Sin Sam
Tvoj adlı şiirleri, temel gerçek olan değişimin tarihsel zorunluluklar içerisinde benden bize
dönüşen kendi olma, kendini gerçekleştirme öyküsünün bireysel, milli ve evrensel bir şekilde
sentezlenerek kurgulanışı koddan anlama yani imge bağlamında incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: kutsal, milli, özgürlük, doğuş, başkaldırı
ABSTRACT
Art, in which the string of values of existential essence is reflected by images, is the concrete
reflection of the effort to see and renew the world. While constructing this renewal effort in an
original transformation, the artist carries the deepest and highest emotions of the individual,
society, and the universe in the symbolic plane; it becomes the transmitter of individual and
collective historicity.
Mehmet Akif Ersoy and Cemaleddin Latiç, two original artists in the mind map of the Turkish
society, become the voice of strong resistance in the place and place when the high values are
tried to be erased. The texts of Çanakkale Martyrs and Ja Sin Sam Tvoj of these two poets,
who meet the organic sounds of art with the sensitive features of the footsteps of memory, are
built to exist in the tragic breaking point where national and political conditions prevail,
despite everything and all kinds of negativity. These poems are examples where the TurkishIslamic values system of the social, political and literary mission that the artisans who gather
and assimilate all the values of the nation are loaded, meet with sound and word.
The Çanakkale Martyrs and Ja Sin Sam Tvoj, founded by synthesizing with linguistic,
affective, national and traditional references, are of the will of the Turkish nation to live free
and independent forever; the determination and determination to preserve, sustain and
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develop national and religious values; It is the reflection of the necessity of existence as a
nation and the guarantee of the holy in the historical journey. For every Turk who is
confronted with the historical, poetic leap in these poems with images such as 'dawn, blood,
earth, son, martyrdom, conquest, boundary, mountain' is marked by the order of return to self
in the relation of collective and sacred.
In this study, Mehmet Akif Ersoy's poems by Çanakkale Martyrs and Cemaleddin Latiç's Ja
Sin Sam Tvoj, in which the awareness level of the vast and exuberant souls kneaded with
national consciousness are textualized, the basic real change is the individual, national, selfrealization of the story of self-realization that transformed from me within the historical
imperatives. and it will be analyzed in the context of understanding the fictionalization from
the code, that is, in the image.
Keywords: Sacred, National, Freedom, Birth, Rebellion
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BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜK ÇALIŞMASI ÇERÇEVESİNDE
SEYYİD VEHBÎ DİVANI
Dr. İpek TAŞDEMİR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
ÖZET
XVIII. asrın önemli şairlerinden Seyyid Vehbî’nin divanının bağlamlı dizin ve işlevsel
sözlüğü, tarafımızdan bir doktora tezi olarak çalışılmıştır. Bu tezle Seyyid Vehbî Divanı’ndaki
94.201 sözcük ve 23.857 kelime grubu, TEBDİZ sistemine işlenmiştir. Böylece Divandaki her
şiirin sıra numarası, başlık, vezin, nazım şekli, nazım türü bilgileri de oluşturulmuştur.
Ardından her sözcük ve ibareye, bağlam vasıtasıyla anlam verilmiştir. Bu sayede divandaki
her bir kelime ve kelime grubunun anlamı, metnin bağlamı üzerinden anlamlandırılmış olup
isteyen herkesin erişimine sunulmuştur. Bu çalışma, hazırlamış olduğumuz doktora tezi
neticesinde tespit ettiğimiz verilere ve değerlendirmelere dayanmaktadır. Çalışmamızın daha
iyi anlaşılabilmesi için ilk olarak “bağlamsal dizin ve işlevsel sözlük” yöntemi hakkında kısa
bilgiler verilmiştir. Daha sonra divanın şekil özelliklerine odaklanılarak nazım şekilleri, nazım
türleri, redif, kafiye ve vezin hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu verilere göre
divanda 266 gazel, 103 kaside, 128 tarih, 105 rübai, 62 matla, 43 kıt’a, 9 kıt’a-i kebir, 25
müfred, 20 tahmis, 15 mesnevi, 4 şarkı, 2 müseddes, 2 terkib-bend, 2 terci-bend olmak üzere
toplamda 14 adet nazım biçimi ve 8 tarih konulu kaside, 1 münacaat, 5 tevhid, 48 adet naat, 1
miraciye, 45 methiye, 9 ıydiye, 8 sıhhatname, 1 sulhiye, 2 fethiye, 3 suriye, 1 fahriye, 4
şitaiye, 2 nevruziye, 3 ramazaniye, 1 şikâyetname, 1 mersiye, 19 lügaz, 1 arz-ı hâl, 1 mektub,
1 takriz olarak toplamda 21 adet nazım türü kullanılmıştır. Redif olarak genellikle Türkçe
kelime ve kelime gruplarını seçen Vehbî’nin kafiye seçimlerinde de aynı yolu izlediğini
söyleyebiliriz. Ayrıca divanda toplamda 32 vezin kullanıldığını ve şairin bu vezinlerden en
çok “Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün” vezninin tercih etmesi de onun Türk şiirinin gelenek
ve göreneklerine bağlılığının birer göstergesidir. Bu tespitlerden sonra divanın muhtevası
hususunda kalıp ifadeler, atasözü ve deyimler, dua ifadeleri, âyet ve hadisler, kelâm-ı kibârlar,
argo ifadeler ve ikilemeler hakkında bilgiler verilmiştir. Ardından divandan elde edilen veriler
ışığında Seyyid Vehbî’nin üslubu hakkında bazı tespitlerde bulunulmuştur. Bu verilere göre
Vehbî, şiirlerinde Arap ve Fars etkisini en aza indirgemeye çalışmış, Türkçe sözcüklere, halk
ağzı ve deyimlerine ağırlık vermiştir. Şiirlerinde yaşadığı dönemin sosyal ve kültürel hayatını
yansıtmış, tarih manzumeleriyle döneminin tarihi üzerine önemli bilgiler vermiştir.
Kasidelerinde Nef’î etkisi görülse de gazellerinde Nâbî ile Nedîm arasında gidip gelmiştir.
Vehbî, Nâbî ve Nedîm gibi ekol oluşturacak kadar üstat bir şair sayılmasa da yaşadığı
dönemde başarılı bir şair olarak görülmüştür. Sonuç olarak bu çalışma ile bu bağlamda
yapılacak olan diğer çalışmalara örnek olmak hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Seyyid Vehbî, Bağlamlı Dizin, İşlevsel Sözlük, TEBDİZ
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TURKS ON STAGE IN CHRISTOPHER MARLOWE’S TAMBURLAINE: A
COMPARATIVE HISTORICAL READING
CHRISTOPHER MARLOWE’UN TİMURLENK ADLI OYUNUNDA SAHNEDEKİ
TÜRKLER: KARŞILAŞTIRMALI TARİH OKUMASI
Dr. Öğr. Üyesi Filiz BARIN AKMAN
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
ABSTRACT
Christopher Marlowe’s Tamburlaine the Great (1587) which became a great sensation on the
London stage with the Renaissance audience for featuring larger-than life dramatic characters,
vivid language and complex plot structures, is even said to have inspired Shakespeare to turn his
attention to tragedy and historical drama from the comedy genre of his earlier career, is a play in
two parts. The play centers on the character of Timur, a fourteenth century Turkic emperor who
had lived and waged wars thousands of miles away from England. Marlowe’s interest in Turkish
history and prominent emperors of Turkic origins becomes all the more interesting as the main
conflict that takes place in the climax of the play, Act III, occurs at the setting of the Battle of
Ankara in 1402 in modern-day Turkey. And Timur, or Tamburlaine’s, opponent is none other than
the Ottoman Turkish Sultan Beyazıd I (1360-1403), or Bajazeth.
This study attempts to shed light onto this question: Why would a Renaissance English dramatist
Christopher Marlowe go back one hundred and eighty-five years in history and write a play in 1587
about a Central Asian Turkic ruler Emir Timur (1336-1405) and his fateful defeat of another Turk?
Even though a great number of scholarly works have been written on Marlowe’s Tamburlaine e.g.
analysis of Tamburlaine as a character who is introduced as an exemplary figure representing
Renaissance humanism, rising to imminence from humble beginnings, or Marlowe’s use of the
character Tamburlaine to covertly and safely express his antagonism to established Christianity, no
study so far has explained historical circumstances, pressures and anxieties that would have been
instrumental in Marlowe’s introduction of two Turkic emperors as main characters in a play
intended for a European public.
By Marlowe’s time in the 1580-90s, the capital of Eastern Roman Empire Constantinople, the seat
of the Orthodox Christian Church, had already come under the Turkish control in 1453 and during
Suleiman the Magnificent (1494-1566)’s reign— which coincides with much of Henry VIII’s and
initial years of his daughter Queen Elizabeth I’s on the English throne— the Ottoman Turks had
captured vast swaths of lands in the Balkans and the Mediterranean realm, steadily extending their
domain into the heart of Europe. Therefore by recreating the defeat of Beyazıt I on stage, who was
once feared as the ultimate enemy of Europe for his victory over the last Crusading army composed
of prominent knights in 1396 in the Battle of Nicopolis, Marlowe tries to create fantasies of victory
on stage to ease West’s anxieties about the unstoppable Turkish incursions. Obviously Marlowe
was knowledgeable about the fact that the advance Timur and his armies against Sultan Beyazıd
toward Anatolia not only led the Turkish sultan to lift the siege he laid on Constantinople in 1394
but also his eventual defeat at the Battle of Ankara would have almost led to the obliteration of the
Ottoman Turkish dynasty as the country fell into an internal strife in its aftermath, known as the
Ottoman Interregnum (1402-1413). So for Marlowe, Timur, though dubbed as scourge of God in
the play, is hailed as a savior of Christianity by halting the Turkish advance in Europe.
Key Words: Tamburlaine the Great, Ottomans, Turks, Islam, Christianity, Timur, Beyazıd I,
Christopher Marlowe, Fantasies of Victory, Comparative Literature
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ÖZET
Christopher Marlowe'un Büyük Timurlenk (1587) oyunu, efsanevi dramatik karakterleri, canlı dili
ve karmaşık hikaye örgüsüyle, Rönesans seyircisi için Londra sahnesinde muazzam bir sansasyon
yaratmıştı. Hatta, oyunun Shakespeare'in yazarlık kariyenin ilk yıllarında yoğunlaştığı komedi
türünden dikkatini trajedi ve tarihi dramaya dönüştürmesi için de ilham kaynağı olduğu söylenir.
Büyük Timurlenk iki bölümden oluşan bir oyundur. Oyun, İngiltere'den binlerce mil uzakta Orta
Asya’da yaşamış ve savaşmış on dördüncü yüzyıl Türk imparatoru Timur (1336-1405) karakterine
odaklanmıştır. Marlowe'un Türk kökenli önde gelen imparatorlar ve Türk tarihine olan ilgisi
üçüncü bölümde oyunun zirvesinde gerçekleşen ana çatışmanın mekanının 1402'de Ankara
Savaşı’nın gerçekleştiği günümüz Türkiye toprakları olması da ayrıca ilginç bir ayrıntıdır.
Timur’un rakibi de Osmanlı Türk Sultanı Yıldrım Beyazıd’dan (1360-1403) başkası değildir.
Bu çalışma şu soruya ışık tutmaya çalışıyor: Rönesans İngiliz oyun yazarı olarak Christopher
Marlowe neden1587 yılından yüz seksen beş yıl geriye gidip bir Orta Asya Türk hükümdarı Emir
Timur’un yine bir diğer Türk sultanı olan Yıldırım Beyazıd’la olan savaşı ve galibiyeti hakkında
bir oyun yazmıştır? Marlowe’nun bu oyunu hakkında çok sayıda edebiyat incelemesi yazılmış
olmasına rağmen—ör. Timurlenk'in mütevazi bir başlangıçtan zirveye yükselen bir karakter olarak
lanse edilmesinden ötürü Rönesans hümanizmini temsil eden örnek bir figür olarak yorumlanması
veya Marlowe'un Timurlenk karakterini kurumsal Hıristiyanlık dinine yönelik karşıtlığını gizlice
ve güvenli bir şekilde ifade etmek için kullanması—şimdiye kadar hiçbir çalışma ayrıntılı bir
şekilde Avrupa halkına yönelik bir oyunda iki Türk imparatorunu ana karakter olarak ortaya
koymasındaki tarihi koşulları, baskıları ve endişeleri açıklamamıştır.
Marlowe'un yaşadığı 1580-90'lı yıllara gelindiğinde, Ortodoks Hıristiyan Kilisesi'nin merkezi olan
Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis 1453'te Türk kontrolüne girmişti.
Kanuni Sultan Süleyman’ın (1494-1566) saltanatı sırasında— VIII. Henry’nın tahttaki yıllarının
büyük bir bölümü ve kızı I. Elizabeth'in saltanının ilk yılları Kanuni’nin hükümdarlığıyla eş
zamanlıdır—Osmanlı Türkleri, Balkanlar ve Akdeniz havzasındaki hakimiyet alanlarını sürekli
olarak genişleterek Avrupa'nın içlerine doğru ilerlemişlerdi. Bu nedenle, 1396'da gerçekleşen
Niğbolu Savaşı'nda Avrupa’nın önde gelen şövalyelerinden oluşan son Haçlı ordusuna karşı
kazandığı büyük zaferden sonra Hıristiyan Batı’nın en büyük düşmanı addedilip kendisinden
korkulan Yıldrım Beyazıd’ın yenilgisini sahnede yeniden yaşatarak, Marlowe’un durdurulamaz
Türk saldırıları karşısında Batı'nın kaygılarını hafifletmek amacıyla bir zafer fantezisi yaratmaya
çalıştığı söylenebilir. Timur ve ordularının Sultan Yıldırım Beyazıd'a karşı Anadolu'ya
ilerlemesinin hem Osmanlı Türk sultanının 1394'te Konstantinopolis'e başlattığı kuşatmayı
kaldırmak zorunda kalmasına yol açtığından, hem de Ankara Savaşı'ndaki nihai yenilgisinin
neredeyse Osmanlı Türk hanedanının yok olmasına yol açabilecek Fetret Devri (1402-1413) olarak
bilinen bir iç çatışmaya düşmesiyle sonuçlandığı hakkında Marlowe’un bilgisi vardı. Dolayısıyla
Marlowe için Timur, oyunda onu Tanrı'nın belası olarak adlandırsa da, Türklerin Avrupa'daki
ilerlemesini bir süre de olsa durduran Hıristiyanlığın kurtarıcısı olarak selamlanıyor.
Anahtar Kelimeler: Büyük Timurlenk, Osmanlılar, Türkler, İslam, Hıristiyanlık, Timur, Yıldırım
Beyazıd, Christopher Marlowe, Zafer Fantazileri, Karşılaştırmalı Edebiyat
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QƏRBİ AZƏRBAYCAN VƏ ŞƏRQİ ANADOLU DİALEKTLƏRİNİN ORTAQ LEKSİK
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
COMMON LEXİCAL FEATURES OF WESTERN AZERBAİJAN AND EASTERN
ANATOLİAN DİALECTS
Əlvan CƏFƏROV
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ÖZET
Şərqi Anadolu bölgəsi dialektlərindəki müqayisələr müasir Türkiyə türkcəsinin qrammatikasına
əsasən aparılmışdır. Xüsusilə qeyd edək ki, Şərqi Anadolu dialektlərində işlənən bir çox sözlər
Türkiyə Türkcəsi aspektindən dialektizmlər sayılsa da Azərbaycan ədəbi dili baxımından bu
sözlər ümumişlək sözlər hesab olunur. Türk dillərinin tarixi müqayisəli araşdırılması AMEA-nın
Nəsimi Adına Dilçilik institutunun Türk dilləri şöbəsində əsas yerdə durur. F.e.d.Məhəbbət
Mirzəliyeva həmin şöbənin bir sıra əməkdaşları ilə birlikdə «Türk dillərinin tarixi-müqayisəli
leksikologiyası məsələləri» adlı iki cildlik sanballı tədqiqat işi ortaya qoymuşlar. Türk dillərinin
qədim leksik qatlarının tədqiqatında ikinci sanballı əsəri isə dosent Baba Məhərrəmli ortaya
qoymuşdur. “Türk dillərinin qədim leksikası” adlı əsərdə müəllif türk dillərindəki söz köklərinin
ilkin strukturu, kök morfemlərdəki morfonoloji dəyişmələrin səbəblərini müəyyənləşdirmiş,
zəngin faktlarla bəzi söz köklərinin arxeotiplərini bərpa etmiş, söz yaradıcılığının əsas
istiqamətlərini müəyyən etmişdir. Bundan başqa aşağıda Qərbi Azərbaycan Dialektlərində
işlənən bəzi sözlərin leksik xüsusiyyətləri Türkiyə türkcəsinin Şərqi Anadolu dialektləri ilə
müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir.
Adaxlamax - Körpənin ilk addım atması.
Adaklamak - Körpənin yeni yeriməyə başlaması: ŞA-nın Bitlis, Tunceli və Malatya
dialektlərində.
Ağız - Yenicə doğmuş heyvanın ilk südü.
Ağız/ağuz - Balalayan heyvanların ilk südü: Yeni doğmuş bir hayvandan ilk günlərdə sağılan,
qatı yapışqan süd. Yeni doğmuş bir hayvandan ilk südündan hazırlanmış yemək növü. ŞA-nın
Artvin, Qars, İğdır, Ərzurum, Ərzincan, Bitlis, Tunceli, Malatya, Van, Elazığ mərkəz və yaxın
kəndləri dialektlərində.
Suç - günah.
Suç - Bu söz Türkiyə türkcəsi ədəbi dilində də işlənərək günah mənasını verir. Bu söz Ərzurum
dialektində suş şəklində işlənir. Bütün bu müqayisəli təhlillər də onu göstərir ki, Qərbi
Azərbaycan dialektləri ilə Şərqi Anadolu dialektləri arasında ortaqlıq çox yüksək səviyyədədir.
Açar sözlər: Qərbi Azərbaycan, Türkiyə, Şərqi Anadolu, leksika, dialekt
ABSTRACT
Comparisons in the dialects of the Eastern Anatolian region were made on the basis of modern
Turkish grammar. It should be noted that although many of the words used in Eastern Anatolian
dialects are dialects from the Turkish aspect, in the literary language of Azerbaijan, these words
are considered to be universal words. Historical Comparative Study of Turkish Languages is at
the forefront of the Turkish Language Department of the Nasimi Institute of Linguistics of
ANAS. Dr. Mahabbat Mirzaliyeva together with a number of the staff of the department
presented a two-volume research work entitled "Issues of Historical and Comparative
Lexicology of Turkish Languages". The second most significant work in the study of the ancient
lexical layers of the Turkic languages was revealed by Associate Professor Baba Maharramli.
“Ancient Lexicon of Turkish Languages” the author's original structure of word roots in Turkic
languages, identified the causes of morphological changes in root morphemes, restored the
archeotypes of some root roots with rich facts and identified the main directions of word
creation. İn addition, the lexical features of some of the words used in the Western Azerbaijan
Dialogues have been analyzed in comparison with the Turkic Turkish Anatolian dialects.
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Adakhlamakh - The baby's first step.
Adaklamak - New baby's move: In the dialects of Bitlis, Tunceli and Malatya, Eastern Anatolia.
Aghiz - The first milk of a newly born animal.
Aghiz/aghuz - First milk of calving animals: In the early days of a newborn animal, solid glue
milk. The first milk from a newborn animal. In the dialects of the central and nearby villages of
Eastern Anatolia, Artvin, Kars, Ighdir, Erzurum, Erzincan, Bitlis, Tunceli, Malatya, Van,
Elazigh.
Such - sin.
Such - This word is used in Turkish literary language, which means sin. This word is used in the
Erzurum dialect in the form of sushi. All these comparative analyzes also show that the
partnership between the Western Azerbaijan dialects and the Eastern Anatolian dialects is very
high.
Keywords: Western Azerbaijan, Turkey, Eastern Anatolia, Vocabulary, Dialect

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

176

2

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLƏRİNƏ TƏSİRİ
THE TURKISH LANGUAGE IMPACT IN THE WORLD LANGUAGES
DÜNYA DİLLERİNE TÜRK DİLİNİN TESİRİ
Prof. Dr. Həcər HÜSEYNOVA
Azərbayan Dövlət Pedaqoji Universiteti
XÜLASƏ:
Dünyada atları əhlilləşdirən ilk xalqlardan olan türklər məskunlaşdıqları ərazilərdən uzaqlara
daim səfərlər etmiş, münbit ərazilər kəşf etmiş və o yerlərdə də məskən salmışlar. Yalnız
həmin yerlərdə məskunlaşmaqla qalmamış, həmin ərazilərdə mədəniyyətin, təsərrüfatın
inkişafına da təsir göstərmişlər. Tarixən türk tayfalarının məskunlaşdıqları ərazilərin indiki
sakinləri olan xalqların dillərinə diqqət yetirdikdə orada xeyli türk mənşəli sözlərin olması
müəyyən edilir. Belə bir fikir söyləməyə əsas verən ilk mənbə Mahmud Kaşqarlının “Divaniluğat-it türk” əsəridir. Bundan başqa Balasaqunlunun “Kutadqu-bilik”, Qazax yazıçısı
O.Süleymenovun “Az-Ya” və diger əsərlərdə kifayət qədər dəyərli materiallar vardır. Yusuf
Gediklinin yazılarında əcnəbi dillərdə on minlərlə türk sözünün olması haqqında fikirlər öz
əksini tapmışdır. Rus türkoloqu N.A.Baskakovun “Türk mənşəli rus familiyaları” əsərində
300 rus nəslinin əslində türk əsilli olduğu söylənilir. Hətta alimin özünün də türk əsilli olması
fikri söylənilir. Baskakov “İqor polku haqqında dastanda türk leksika əsəri türkdilli leksikanı
araşdırmışdır. Tatar alimi Xalikov A.H. rus dilindəki türk sözlərinin 500-dən çox olduğunu
söyləmişdir. Özünün “Rus kimi tanınan beş yüz Türk-bulqar-tatar mənşəli nəsil” kitabında rus
olması qəbul edilmiş beş yüz familyanı müəyyən etmişdir. Bundan başqa, Azərbaycanda
İ.Cəfərsoylu “ Türklər rusların soykökündə” adlı kitabında türklərin mənşəyi və rus nəsilləri
kimi tanınan türk nəsilləri haqqında məlumat vermişdir. Sovet dövründə bu mövzu sovet
ittifaqında intensiv araşdırılmış, bu mövzuya həsr edilmiş qurultay və konfranslar
keçirilmişdir. Çingiz Aytmatovun fikrincə (qırğız yazıçısı), Rus sözlərinin üçdə biri elə türk
sözləridir. Lakin Baymirzə Hayitin dediyi kimi, əsas məsələ türk sözlərinin rüs dilində çox
olmasında deyil. Əsas məsələ rus dilində mühüm əhəmiyyətli sözlərin türk sözləri ilə ifadə
edilməsidir. Bu cəhətdən rusiya ərazisindəki türk mənşəli toponimlərin tədqiq edilməsi
olduqca maraqlı qənaətlərə gəlməyə imkan verir. Rus dilinə uyğunlaşaraq dəyişdirilən türk
mənşəli yer adları ilkin formasından uzaqlaşaraq fonetik cəhətdən dəyişikliyə uğramış, bu
dəyişiklik onların mənasına da təsir göstərmişdir. Buna səbəb rusların siyasəti idi. Onlar işğal
etdikləri yerlərin adlarını mütləq şəkildə dəyişdirir, əvvəlki adla bağlı məlumatları məhv
edirdilər. lakin türklərin toponimlərdə yaşayan izləri yer üzündən silinməmişdir. Toponimlər,
etnonim və hidronimlər mənsub olduğu xalqın tarixini əbədi saxlaya bilir.
Açar sözlər: Türk, Toponimlər, Dillər, Tayfa, Onomastika, Tarix, Xalq, Yer Adları
ÖZET
Dünyada ilk kez at binen Türkler, yerleşim yerlerinden sık sık geziler yaptılar, verimli alanları
keşfettiler ve oraya yerleştiler. Sadece bu alanlara yerleşmekle kalmadılar, aynı zamanda bu
alanlarda kültür ve tasarufatın gelişimini de etkilediler. Türk kabileleri tarafından tarihsel
olarak yerleşmiş olan insanların dillerine dikkat ettiğinizde, içinde çok sayıda Türkçe kelime
olduğu anlaşılmaktadır. Böyle bir fikir veren ilk kaynak Mahmud Kaşgarlı'nın Divani-luğat it
Türk” eseridir. Ayrıca Balasagunlu'nun "Kutadqu-bilik ", Kazak yazarı O. Suleymenov'un
"Az-Ya" ve diğer eserleri de değerli materyalleri içeriyor. Yusuf Gedicli'nin yazılarında rus
dilinde on binlerce Türkçe kelime olduğu söylenilir. Rus türkolog N.A. Baskakov'un "Türk
kökenli Rus soyadları" kitabında 300 Rus ailesinin Türk kökenli olduğu söyleniyor. Onun
kendisinin Türk kökenli olduğu bile önerilmektedir. Başkakov, “Igor Alayı hakkındaki
destan”daki Türkçe kelimeleri araştırdı. Tatar bilim adamı Khalikov A.H. Rusça'da 500'den
fazla Türkçe kelime olduğunu söyledi. "Rusça olarak bilinen beş yüz Türk-Bulgar-Tatar
Kuşakları" adlı kitabında Rus kabul edilen beş yüz aileyi tanımladı. Ayrıca I. Cafarsoylu,
Azerbaycan'daki" Türkler Rusların soykökünde" adlı kitabında, Türklerin kökenleri ve Rus

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

177

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

soyu hesab edilen Türk kökenli aileler hakkında bilgi verdi. Sovyet döneminde Sovyetler
Birliği'nde bu konu yoğun bir şekilde araştırılmış, konuyla ilgili konferans ve sempozyumlar
yapılmıştır. Chingiz Aytmatov'a göre (Kırgız yazar), Rusça kelimelerin üçte biri Türkçedir.
Ancak, Baymirza Hayit'in söylediği gibi, asıl sorun Türkçe kelimelerin Rusça'da daha fazlası
olması deyil. Esas mesele Rus dilinde, esasen, mühim, önemli kelimelerin Türkçe kelimelerle
ifade edilmesidir.Bu baxımdan, Rusya'da Türk kökenli toponimlerin tahkiki çok ilginç
sonuçlara varmamızı sağlıyor. Türk kökenli isimler Rus dilinde fonetik olarak değişmiş,,
orijinal formlarını itirmiş ve bu değişiklikonların anlaşılmasını mürekkebleşdirmişdir. Bunun
nedeni Rus politikasıydı. İşgal ettikleri yerlerin isimlerini kesinlikle değiştirerek, önceki
adlarla (türk kökenli) ilgili bilgileri yok ederlerdi. Ama Türklerin toponimlerde yaşayan izleri
silinmemiştir. Toponymler, ethnonim ve hydronimler ait oldukları halkın tarihini koruyabilir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe, Toponimler, Diller, Kabile, Onomastika, Tarih, Insanlar, Yer
Adları
SUMMARY
The Turks, the first people in the world to ride horses, made frequent trips far from where
they lived, explored fertile areas and settled there. They have not only settled in these areas,
but have also influenced the development of culture and farming in those areas. When you
pay attention to the languages of the people who have historically been inhabited by the
Turkic tribes, it is found that there are many Turkic words in it. The first source to give such
an idea is the work of Mahmud Kashgarli's Divani-Lughat-It Turk. In addition, Balasagunlu's
"Kutadqu-bilik ", Kazakh writer O. Suleymenov's "Az-Ya" and other works contain valuable
material. In the writings of Yusuf Gedicli, there are tens of thousands of Turkic words in
foreign languages. In the book "Russian surnames of Turkic origin" by Russian turkologist
NA Baskakov, it is said that 300 Russian descendants are of Turkish origin. It is even
suggested that the scholar himself is of Turkish origin. Baskakov explored Turkic vocabulary
in the epic about the Igor Regiment. Tatar scientist Khalikov A.H. said that there are more
than 500 Turkish words in Russian. In his book "Five hundred Turkish-Bulgarian-Tatar
Generations known as Russian", he identified five hundred families who were accepted to be
Russian. In addition, in his book "Turks in the Russian Cold" in Azerbaijan, I. Jafsoylu
provided information on the origins of Turks and the Turkic generations known as the
Russian descendants. During the Soviet period, this topic was intensively investigated in the
Soviet Union, conferences and conferences devoted to this topic were held. According to
Chingiz Aitmatov (Kyrgyz writer), one-third of Russian words are Turkish. However, as
Baymirza Hayit says, the main problem is not the fact that the Turkish words are more than
Russian. The main issue is the expression of important words in the Russian language with
the Turkish words. In this regard, the study of toponyms of Turkish origin in Russia allows us
to arrive at very interesting conclusions. The names of the Turkish origin changed according
to the Russian language have changed phonetically, leaving their original form, and this
change affected their meaning. The reason for this was the Russian policy. They would
definitely change the names of the places they occupied, destroying information about the
previous name. But the traces of the Turks living in the toponyms have not been erased.
Toponyms, ethnonim and hydronymos can preserve the history of the people to which they
belong.
Keywords: Turkish, Toponyms, Languages, Tribe, Onomastics, History, People, Place
Names
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DİL USLUBU
Dr. Gülahmed İMANOV
Bakü Devlet Üniversitesi
ÖZET
Sanatsal üslubun diline dil araçları takımının üslup karışıklığı niteliği özgüdür (dil araçları
terkibi farklı üslupların birimlerini, konuşma sözcüklerini, yazara özel yeni sözcükleri,
yabancı sözcükleri ve b. içeriyor)
Konuşma dilinde konuşma somutlaştırmasına dilsel araçların yanısıra sözsüz araçlar (mimik,
el işareti) da katılıyorlar. Buna gayri biçimsel konuşma temasına özgü durumluluk yardım
etmektedir; televizyon dilinde dilsel somutlaştırma birçok şeyde betimleme sırasına
dayanıyor.
Sanatsal edebiyat dilinde sanatsal-imgesel dilsel somutlaştırma tam da sanatsal dilin nitelikçe
özel vasfıdır.
Konuşma kullanılagelen tonalitedeki metinlerde ise şahsın belirli eylemleri sadece tespit
ediliyor, onların cisimsel-mantıken veya denotatif içeriği iletiliyor. Sanatsal-imgesel dilsel
somutlaştırmanın özgüllüğü metnin parçalarında sozlerin kullanım karşılaştırmasında tetkik
ediliyordur.
Böylece farklı üslupların metin parçalarını kıyaslarken dilsel somutlaşmanın farklı yönleri ve
nitelikleri meydana çıkıyor.
Sanatsal metnin tonalitesi onun içerdiği tüm dilsel araçların bütünlüğüyle oluşuyor: duygusal
anlatımlı, kelime ve deyimsel, sözdizimsel.
Sanatsal metinlerin kurallara yönlendirilmiş olması, örneğin, herkesin anlamayacağı olaylarda
(diyalektik, argo, mesleki kelimeler, özel terimler, barbarizmler, ekzotizmler), edebi
kurallardan dilbilgisel, fonetik aykırılar sanatsal metinlerde genelde esasen aydınlanma,
anlamsal içeriğinin ve üslup görevinin saptanması amacıyla açıklanmasında ifadesini
buluyor.
Türk edebiyatında (sosyo-politik konulu yazıların düzyazısında olduğu gibi) edebi kurallara
uygun olmayan dil öğelerinin okuyucuya açıklama yöntemleri oluşmuştur: dolaysız yazar
yorumlarından anlatmanın özel örgütlenmesine kadar; bu zaman hem normatif olmayan
nitelik, hem de verilmiş kelimenin, deyimin veya biçimin anlamı, küçük metin parçasından
netleşiyor.
Sanatsal eserin dil yapısının ayırdedici özelliği betimleme anlatımlı araçlarla – değişmece ve
söz sanatı - sunulmaktadır.
Bilindiği gibi, değişmece ve söz sanatı edebi dilin diğer fonksiyonel üsluplarında da
kullanılmaktadır. Bununla birlikle, edebiyat dilinde değişmece ve söz sanatı sanatsal metnin
genel imgesel sisteminin organik bileşeniyse, dilin estetik işlevinin uygulanmasına katılması
da dahil, bu zaman, dileyim, halk dilinde veya konuşma dilinde betimleme anlatımlı araçlar
metnin, onun parçasının veya günlük diyalog karşılığının etkileme gücünü artırma yöntemi
olarak hizmet etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ifade, Kelimelerle Ifade, Edebî Dil, Uslup
ABSTRACT
There is a variety in language means of the literary style. Apart from the oral speech, gestures
are included in the oral speech. All of these serve for a better comprehension of the oral
speech. One of the most significant features of the oral speech is its broadening by means of
the words with metaphorical meaning. During the speech, a correct use of intonation serves a
person to express his opinions in a clear way. The use of words in the literary style is different
in a technical way. Thus, a same text in different styles may illustrate itself in from different
perspectives. The intonation, words, combination of words and sentences of the literary style
are shown in a completely different way. Dialects, terms and vulgarisms that are used in text
with the literary style allow to understand a specific situation in a profound way. The use of
expressions that are not related to the literary language, in Turkish literature, are necessary for
March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

179

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

a reader to understand any kind of situation clearly. The use of this kind of expressions in
short texts results in a revival and individualization of the work. One of the features of the
literary style is about making the words possess a more colourful meaning. This situation can
seldom be seen in the other forms of literature. Possession of new meanings of the words, in
terms of authors, should be considered as a normal process in both folklore and written
literature. The words that switched to the literary language afterwards, serve an enrichment of
national language.
Key words: Expression, Expression With Words, Literary Language, Style
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ARAPÇADA FİİL KALIPLARININ ANLAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
EFFECT OF VERB PATTERNS ON MEANING IN ARABIC
Dr, Yaşar Seracettin BAYTAR
DİB., Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı
ÖZET
Dil, insanların duygu, düşünce ve fikirlerini birbirleriyle paylaşmalarında, ilmi ve kültürel
birikimlerini nesilden nesile aktarmalarında en önemli iletişim ve transfer aracıdır. Dilin, söz
konusu iletişim ve aktarma görevini doğru ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi, gramerin
doğru kullanımı kadar cümlede seçilen kelimelerin maksada uygunluğu ile de ilgilidir. Maksada
uygun doğru kelimeyi seçebilmek için de dilin, zengin bir kelime hazinesine sahip olması
gerekir. Diğer bir deyişle bir dilin kelime hazinesi de ne kadar zengin ve çeşitli ise ifade gücü
de o ölçüde güçlü, net ve isabetlidir. Bu anlamda Arapçada eşyanın, çeşitli durumlarına göre
farklı isimlerinin olması, edatların, birlikte kullanıldığı kelimelere farklı anlamlar
kazandırması, fiillerin, farklı kalıplarda farklı anlamlar yüklenmesi gibi özellikleri sebebiyle
Arapça zengin bir dil hazinesine sahiptir.
Bu bildirinin konusunu, Arapçanın zengin bir dil hazinesine sahip olmasında önemli katkısı
olan fiiller ve bu fiillerin içinde bulundukları kalıplar sebebiyle kazandıkları özel anlamlar
oluşturmaktadır.
Arapçada fiiller üç, dört, beş hatta altı harfli olabilmektedir. Kök olarak üç veya dört harfli bir
fiil, harf ilave edilmek suretiyle aktarıldığı yeni kalıp gereği anlam değişikliğine
uğrayabilmekte ve kök anlama ek anlamlar kazanabilmektedir. Diğer bir ifadeyle kök itibariyle
geçişli veya geçişsiz fiiller, kendilerine harf ilavesiyle farklı bir kalıba aktarıldıklarında bir veya
iki nesne üzerine geçişli olabildikleri gibi aktarıldıkları kalıp gereği farklı özel anlamlar da
kazanabilmektedirler.
Örneğin, “َأ َ ْفعَ َل/ ل
َْ َ  ”إِ ْفعاkalıbı bu kalıba aktarılmış bir fiile, kök anlama ilave olarak ta‘diyet,
sayrûret, musâdefe, ta‘rîz, selb/izâle, duhûl ve haynûnet gibi anlamlar katabilmektedir. Aynı
ْ  ”ت َ ْف ِعkalıbı ise bu kalıptaki bir fiilin, teksir, ta‘diyet, nisbet, selb, teveccüh ve
şekilde “َفَعَّ َل/َيل
ihtisâr gibi anlamlar kazanmasını sağlayabilmektedir.
Bu bildirinin amacı ise, Arapçadaki fiil formlarının, Arapçanın zengin kelime hazinesine ve
kelimelerin anlam yelpazesine katkısına yukarıda işaret edilen kalıp kaynaklı anlamlar
üzerinden dikkat çekmek ve bu vesileyle Arapçanın güçlü, zengin ve çeşitli ifade gücüne işaret
etmektir.
Arapça kelime bilgisini konu edinen sarf ilminde işlenen, otuz beş farklı fiil formunun kök ve
türetilmiş kalıplardaki anlamlarını çeşitli örnekler üzerinden zikretmek ve bunların özellikle
dini ve edebî metinlerdeki pratik yansımalarını ortaya koymak, bu bildiride yöntem olarak takip
edilecektir.
Başta sarf ve nahiv gibi Arapça gramer kitapları olmak üzere lügatlar ve filolojik tefsir kitapları
tebliğde başvurulacak başlıca kaynaklardandır.
Anahtar Kelimeler: Arapça, Sarf, Fiil Kalıpları, Anlam Üzerine Etki
ABSTRACT
Language is the most important communication and transfer tool for people to share their
feelings, thoughts and ideas, and to transfer their scientific and cultural accumulation from
generation to generation. The correct and healthy fulfillment of the communication and transfer
task in question is related to the suitability of the words chosen in the sentence as well as the
correct use of the grammar. The language must have a rich vocabulary in order to choose the
right word for the purpose. In other words, the richer and more diverse the vocabulary of a
language, the more powerful, clear and accurate it is. In this sense, Arabic has a rich language
treasure because of its characteristics such as having different names according to various
situations, prepositions giving different meanings to the words they are used with, and verbs
loading different meanings in different patterns.
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The subject of this paper is the verbs that have an important contribution to the richness of
Arabic language and the special meanings they have gained due to the patterns they contain.
Verbs in Arabic can be three, four, five or even six letters. As a root, a verb with three or four
letters can change meaning due to the new pattern to which it is transferred by adding letters
and gain additional meanings for root understanding. In other words, transitive or intransitive
verbs by root can be transitive on one or two objects when they are transferred to a different
pattern by adding letters to them, or they can gain different special meanings due to the pattern
they are transferred to.
For example, the “َأ َ ْفعَ َل/ ل
َْ َ  ”إِ ْفعاpattern may add meanings to the verb transferred to this pattern,
in addition to root meaning, such as taeadiyah, sayrûrah, musadafah, taerîd, salb/ izâlah, dukhûl,
ْ  ”تَ ْف ِعcan enable a verb in this pattern to gain meanings
hainûnah. Likewise, the pattern of “َفَعَّ َل/َيل
such asَtakthir, taeadiyah, nisba, salb,َtawajjuh ve ikhtisâr.
The aim of this paper is to draw attention to the contribution of Arabic verb forms to the rich
vocabulary of Arabic and the meaning range of the words through the above-mentioned mold
axis meanings and to point out the strong, rich and diverse expression power of Arabic.
It will be followed as a method in this paper to mention the meanings of thirty-five different
verb forms in root and derived patterns processed in morphology science dealing with Arabic
vocabulary, from various examples and to reveal their practical reflections especially in
religious and literary texts.
The main sources to be used in this paper are especially Arabic grammar books such as
morphology and syntax, lexicons and philological tafser books.
Keywords: Arabic, Morphology, Verb Patterns, Effect on meaning
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İLK DÖNEM ABBASİ HALİFELERİNİN EHL-İ HADİS İLE MÜNASEBETLERİNE
GENEL BİR BAKIŞ
AN OVERVIEW OF THE RELATIONS BETWEEN AHL-I HADITH OF THE FIRST
PERIOD ABBASID CALIPHS
Dr. Öğr. Üyesi, Yusuf AKGÜL
Yozgat Bozok Üniversitesi

ÖZET
İslam Kültür tarihi günümüze değin çeşitli yönleriyle incelenmiş ve hâlen de incelenmeye
devam etmektedir. Bu tarihin önemli dönemlerinden birini de şüphesiz Abbasiler
oluşturmaktadır. Abbasiler dönemi Hadis tarihi ve edebiyatının kayıtsız kalamayacağı hadise
ve edebi ürünlere kaynaklık etmektedir. Zira bu devirde yaşanan siyasi, sosyal olayların yanı
sıra bilimsel ve kültürel gelişmelerin birçok açıdan sonraki dönemleri etkilediği yadsınamaz
bir gerçektir. Yaklaşık beş asırlık bir periyodun içinde olup bitenleri anlamak, sonrasında bu
olayları ve gelişmeleri hadis tarihi perspektifinde yorumlayıp analiz etmek güçtür. Yalnız bu
dönemi tarihin kendi iç dinamiklerine bağlı kalarak ve belirlenmiş parametreler çerçevesinde
incelemek kolay ve yerinde olacaktır.
Bu münasebetle çalışmamızda Abbasiler döneminin ilk halifelerinden özellikle Harun Reşid
ve Me’mun’un muhaddislerle olan ilişkilerini genel hatlarıyla incelemeyi hedefledik. Bu iki
halifeyi seçişimizdeki etken daha çok dönemlerinde ehl-i hadisle yaşanan olumlu veya
olumsuz münasebetleri olmuştur. Aynı zamanda bu iki halife gerek coğrafi açıdan gerekse
siyasi, edebi, ilmi ve kültürel açıdan devletin gelişimine ön ayak olmuştur. Nitekim Harun
Reşid döneminde Abbasi devleti en geniş sınırlarına ulaşmış, tüm sınır komşularına karşı
tartışmasız bir üstünlük kurulmuştur. Yine bu dönemde, âlimler ve edebiyatla uğraşanlar
saray tarafından himaye görmüş, halifenin takdirini kazanan ilim ve sanat erbabı pek çok eser
vücuda getirmişlerdir.
Abbasi halifeleri içerisinde, hilafet kurumunu bağımsız hale getirmede en kararlı davrananı
ise Me’mun olmuştur. Almış olduğu eğitim ve kültür, onu, kendi hilafetinin entelektüel
statüsünü geliştirmeye itmiş; bu nedenle çok iyi planlanmış bir kültür politikasını
benimsemiştir. Birtakım nedenlere bağlı olarak o, İslam dininin literal yorumcusu olarak
gördüğü ehl-i hadise karşı çıkan kişiler ve düşüncelerle ittifak içerisinde olmuştur.Yine
Me'mûn döneminde devletin üzerinde hassasiyetle durduğu meselelerden biri de "Halku’lKur’an" (Kur'ân'ın yaratılmış olup olmadığı) konusu olmuştur. Sorunun ehl-i hadis ve
Mu’tezile mensupları arasında şiddetli bir tartışmaya dönüşmesi, meselenin büyümesine yol
açmıştır. Sonunda olay, Me’mûn’un halk katında şöhrete sahip muhaddislerden oluşan bir
grubu halku’l-Kur’an konusunda imtihan etmesine ve alınan neticenin kendisine
bildirilmesini emretmesine kadar gitmiştir. Böylece hadis tarihinde yaklaşık çeyrek asır
sürecek olan mihne dönemi adı verilen bir devri başlatmıştır.
Sonuç itibariyle bu çalışma, genel anlamda İslam Kültür tarihini özelde ise Hadis tarihini
etkileyen gelişmeleri, Abbasi halifelerinden Reşid ve Me’mun’un muhaddisler ile ilişkileri
çerçevesinde değerlendirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Harun Reşid, Me’mun, Ehl-i hadis, Mihne

ABSTRACT
The history of Islamic Culture has been studied in various aspects and continues to be studied.
One of the important periods of this history is undoubtedly for the Abbasids The Abbasid
period is the source of important events and literary products of Hadith history and literature.
Because the political, social events and scientific and cultural developments in this period
have affected the following periods in many respects. It is difficult to understand what
happened in a period of about five centuries and to analyze the developments in the
perspective of hadith history. It will be easy to examine this period depending on the internal
dynamics of the history and within the determined parameters.
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In this study, we aimed to examine the relations of the first caliphs of the Abbasid period,
especially Harun al-Rashid and al-Ma'mun, with the muhaddiths in general terms. The reason
why we examined these two caliphs was their positive or negative relations with Ahl al-hadith
in their own times. At the same time, these two caliphs supported the development of the
state in terms of geographical, political, literary, scientific and cultural aspects. During the
time of Harun al-Rashid, the Abbasid State reached its widest borders and established an
indisputable advantage over all its neighbors. In this period, scholars and poets who
appreciated the caliph were preserved by the palace and created many works. Among the
Abbasid caliphs, al-Ma'mun was the most determined person to make the caliphate
independent. His education and culture led him to develop the intellectual status of his
caliphate. Therefore, he adopted a well-planned cultural policy. For some reason, he was in
alliance with people and ideas who opposed the Ahl al-Hadith, which he saw as the literal
interpreter of Islam.
One of the issues emphasized by the Caliph al-Ma'mun is whether the Quran was created or
not. This problem led to a fierce debate between the Ahl al-Hadith and Muʿtazili. Finally, alMa'mun ordered a group of scholars who became famous among the public to be questioned
about the creation of the Qur'an.Thus, it started an era called Mihna period, which will last
about a quarter century in the history of hadith.
Consequently, in this study, the developments affecting the Hadith history were evaluated
within the framework of the relations of Harun al-Rashid, and al-Ma'mun, one of the Abbasid
caliphs, with the people of the hadith
Keywords: Harun al-Rashid, al-Ma'mun, Ahl al-hadith, Mihna
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MU’TEZİLÎ DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİNDE EHL-İ KİTAP’IN ROLÜ
THE ROLE OFTHE PEOPLE OF THE BOOK IN THE DEVELOPMENT OF MU’TEZILI
THOUGHT
Hatice POLAT
Dokuz Eylül Üniversitesi
ÖZET
İslâmiyet'in ilk dönemlerinde Müslümanlar, karşılaştıkları sorunlar karşısında Hz.
Muhammed'e başvuruyor ve bu şekilde aydınlanmış oluyorlardı. Ancak Hz. Muhammed'in
vefatı akabinde gelişen fetih faaliyetleri ile Müslümanlar yeni topraklar kazanırken farklı
milletlerden, dinlerden ve kültürlerden insanlarla karşılaştılar. Bu insanlarla sosyal
münasebetler geliştirdiler. Farklı dinî gruplar arasındaki inanç ve düşüncelerin, birbirine
sirayet etmesi tarihî, sosyolojik bir gerçekliktir. Özellikle fethedilen coğrafyada halifelerin
tanıdığı özgürlükle farklı din ve inanç mensupları arasında fikrî münazaraların gerçekleşmesi;
kültürlerin birbirine sirayetini hızlandırmıştır. Bu etkileşimin neticesinde Hz. Peygamber
döneminde tartışılmayan birçok konu, Müslümanlar arasında münakaşa edilmeye başlandı.
Fetihler akabinde Müslümanların en çok muhatap olduğu grup Ehl-i Kitap olmuştur. Ehl-i
Kitap kavramı “ilahî bir kitaba inananlar” anlamına gelir. Terim olarak ise; Müslümanların
haricindeki kutsal bir kitaba inanan din mensupları için kullanılır. Kur’an’da geçen Ehl-i
Kitap kavramı ile kendilerine kutsal kitap gönderilmiş olan Yahudi ve Hristiyanların
kastedildiği düşünülmüştür. Müslümanlar, Hz. Peygamber zamanından itibaren Yahudiler ve
Hristiyanlar ile bir ilişki halinde olmuşlardır. Fetihler sonrasında ise Müslümanların muhatap
oldukları Yahudi ve Hristiyan sayıları artmıştır.
Fethedilen topraklardaki dinlerden İslam’a bilgi aktarımı muhtelif yollarla olmuştur.
Bunlardan biri, bu dinlerden İslam’a geçenlerdir. Bunlar Müslüman olmalarına rağmen eski
dinî inançlarından tam olarak kurtulamamışlar ve herhangi bir kasıt olmaksızın inançlarını
İslam düşüncesine taşımışlardır. Ancak fetihler sonrasında gayri Müslimlerin çoğu, İslam’ın
tanıdığı inanç özgürlüğü sayesinde kendi dinlerinde kalmaya devam etmişlerdir. Emeviler
döneminde toprakların genişlemesi ile birlikte yönetimde İran ve Bizans tecrübesinden
yararlanılma ihtiyacı ortaya çıkmış ve devlet adamları bunlar arasından seçilmiştir. Bu durum
ise, kültürlerin İslam’a geçişini hızlandırmıştır.
Müslümanlar ile diğer din mensupları arasındaki diyaloglar, tartışmalı delillere yol açmış ve
fikrî ve kültürel düzeyde dile getirilen eleştiriler karşısında İslam dünyasında cevap verme
ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu ihtiyaç, Müslüman ilim adamlarının bir grubunu akılcı yöntemlere
yönelmeye sevk etmiştir ki bu âlimlerin çoğu Mutezilî’dir. Mu’tezilî âlimler, diyalog kanalı
ile öğrendikleri Ehl-i Kitap teolojisinde, İslam’ın özüne aykırı olan yönleri ortaya koymak
amacı ile reddiyeler yazmışlardır.
Bu tarihsel gerçeklikler, Mutezilî düşüncelerin kaynağı hususunda farklı tezlerin ortaya
çıkmasına sebep olmuştur. Özellikle şarkiyatçı araştırmacılar, Mutezile'nin sıfatlar, halku'lKur'an, özgür irade konularında Hıristiyanlık ve Yahudilikten etkilendiğini ileri sürmüşlerdir.
Ancak bu teze muhalif olan araştırmacılar ise Mutezile içinde bu konuları ilk tartışan
âlimlerin hayatı incelendiğinde bir Hıristiyan ya da Yahudi etkileşiminden bahsedebilmenin
mümkün olmadığını ileri sürmüşlerdir. Ayrıca Mutezilî âlimlerin Ehl-i Kitap'a karşı
yazdıkları reddiyeler ve tevhid düşüncesine yaptıkları vurgu da şarkiyatçıların ileri sürdükleri
tezleri çürütmektedir. Bu araştırmada Mutezilî âlimlerin Ehl-i Kitap ile münasebetleri ele
alınacak ve bu münasebetlerin Mutezilî düşünceye etkisi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Mutezile, Hıristiyanlık, Yahudilik, Halku'l-Kur'an, Sıfatlar, Özgür İrade
ABSTRACT
In the early periods of Islam, Muslims faced Hz. They applied to Muhammad and were
enlightened in this way. However, Hz. With the conquest activities that developed after the
death of Muhammad, Muslims gained new lands and met people from different nations,
religions and cultures. They developed social relationships with these people. The beliefs and
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thoughts between different religious groups spread together; it is a historical, sociological
reality. The realization of intellectual debates between members of different religions and
beliefs and the freedom granted by the caliphs, especially in the conquered geography; it
accelerated the interchange of cultures. As a result of this interaction, Hz. Many issues that
were not discussed during the Prophet's period began to be discussed among Muslims.
Following the conquests, the group to which the Muslims were most addressed was the
People of the Book. The concept of the People of the Book means "believers in a divine
book". As a term; It is used for religious members who believe in a holy book other than
Muslims. With the concept of the People of the Book mentioned in the Qur'an, it was thought
that Jews and Christians who were sent holy books to them were meant. Muslims, Hz. They
have been in a relationship with Jews and Christians since the time of the Prophet. After the
conquests, the number of Jews and Christians that Muslims deal with increased.
The transfer of information from religions in the conquered land to Islam has been done in
various ways. One of them is those who passed from these religions to Islam. Although they
were Muslims, they could not get rid of their old religious beliefs completely and carried their
beliefs to Islamic thought without any intention. However, after the conquests, most of the
non-Muslims remained in their own religion thanks to the freedom of belief that Islam gave.
With the expansion of the lands during the Umayyad period, the need to benefit from Iranian
and Byzantine experience emerged in the administration and statesmen were selected from
these. This situation has accelerated the transition of cultures to Islam.
Dialogues between Muslims and other members of the religion have led to controversial
evidence and the need to respond in the Islamic world in the face of criticism expressed at the
intellectual and cultural level has arisen. This need prompted a group of Muslim scholars to
turn to rational methods, most of these scholars are Mutazili. Mu'tezilî scholars wrote denials
to reveal aspects that are contrary to the essence of Islam in the People of the Book theology
they learned through dialogue.
These historical realities have led to the emergence of different theses about the source of
Mutezilian thoughts. In particular, orientalist researchers have suggested that Mutezile was
influenced by Christianity and Judaism in the field of adjectives, people-Quran, free will.
However, the researchers who opposed this thesis argued that it was not possible to talk about
a Christian or Jewish interaction when the life of scholars who first discussed these issues in
Mutezile was examined. In addition, the refusal of the Mujahideen scholars against the People
of the Book and the emphasis on the thought of tawhid refute the theses put forward by the
Orientalists. In this research, the relations of Mutazili scholars with the People of the Book
will be discussed and the effect of these relationships on Mutazili thought will be examined.
Keywords: Mutezile, Christianity, Judaism, Halku'l-Koran, Adjectives, Free Will
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BİLİMSEL GELİŞMELER KUR’AN’IN ANLAŞILMASINA KATKI SAĞLAR MI?
DO SCIENTIFIC DEVELOPMENTS CONTRIBUTE TO THE UNDERSTANDING OF
THE QUR'AN?
Dr. Öğr. Üyesi Sema ÇELEM
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ÖZET
Tefsir ilminin tarihi incelendiğinde Kur’an ve bilimin yollarının iki kez ancak farklı düzlemlerde
kesiştiği görülür. Bunlardan ilki Gazali ile başladığı kabul edilen ve Kur’an’ı anlama çabası
içinde dönemin bilimsel verilerinin de devreye sokulması, diğeri son iki yüzyılda Batıdaki
bilimsel gelişmeler karşısında geri kaldığı düşünülen Müslümanların ayetleri bilime endeksli
konuşturma çabaları olarak özetlenebilir. Her iki görüşün de hem taraftarları hem eleştirenleri
olmuştur. Bu tebliğ dile getirdiğimiz bu iki bakış açısından farklı bir perspektifle, ne tamamen
kabul ne tümden reddederek Kur’an ve bilim arasındaki bağa yeni bir yaklaşımı hedeflemektedir.
İslam’da bilginin kaynaklarından olan Vahyin yeterince açık olmadığı düşünülen yerlerde diğer
bilgi kaynakları olan akl-ı selim ve hissi selim devreye girecektir. Burada cevabını bekleyen
sorular vardır:
Kur’an’ın ilk muhatapları onun her ayetini anlamışlar mıdır?
Nazil olduğu dönemde anlamı müphem kalmış ve insanlığın gelişimiyle kavranabilecek ayetler
var mıdır?
Kur’an’ı anlamada bilimin dolduracağı bir alandan söz etmek mümkün müdür?
Bu sorular elbette sadece bugünün soruları değildir, cevapları da konu ile ilgili farklı görüşlerin
varlığına işaret etmektedir. Bu görüşler ya tamamen Kur’an’ı anlama faaliyetini ilk muhataplarla
sınırlar ya da her dönemin sahip olduğu bilgi farklılığı sayısız yoruma kapı açar. İki tarafın da
delilleri ve haklılık payları vardır. Biz iki görüşü mezceden taraftayız. Buna göre Kur’an’ın nazil
olduğu dönemde zihinlerde soru bırakmayacak kadar anlamı açık ayetler vardır ve bunlar
çoğunluktadır. İman, tevhit, nübüvvet konuları bu gruba girer. Bazı ayetlerin müteşabih olduğu
ve bunların asırlar geçse de bir bilgi alanı ile çözülemeyeceği de gerçektir. Arş, yed, istiva
insanoğlunun bilgi düzeyi ile aşması mümkün olmayacak konulardır. Yine bazı ayetler
müfessirler tarafından yorumlanmış ancak yeterince açıklanamamıştır. Bunlardan biri Neml
27/40. ayettir:
"(Bu konuya dair) kitaptan bir bilgisi olan ise, "Ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar
getiririm" diye cevap verdi. Süleyman, tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi:
"Bu, şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan rabbimin bir lutfudur. Şükreden
ancak kendisi için şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o bilsin ki rabbimin hiçbir şeye
ihtiyacı yoktur, kerem sahibidir." (Neml; 40)
Ayette Hz. Süleyman’ın emrini yerine getiren ilim sahibi kişinin ne tür bir ilme sahip olduğu,
tahtı getirdiği mekânla daha önce bulunduğu mekânın arasındaki uzaklığı nasıl aştığı soruları
tefsirlerde yeterince açıklığa kavuşturulmuş değildir. Bu konu ya “keramet” olarak görülmüş
(Kurtubi, el-Camiu li Ahkâmi’l-Kur’an), ya bir tünelden geçirilip getirilmiş olduğu söylenmiş
(İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azîm) fakat tahtın bulunduğu yerle getirildiği yer arasındaki
mesafenin nasıl hızlıca aşıldığına dair bir açıklama yapılamamıştır. Bu konuda son yüzyılda bile
söylenen “Bu şahıs kimdi, ne gibi özel bir bilgiye sahipti, burada atıfta bulunulan kitap hangi
kitaptı ve kimler hakkında bilgi sahibi idi, kesin hiçbir şey bilinmiyor.” (Mevdudi, Tefhimu’lKur’an) şeklindedir.
Bu tebliğde erken dönemden günümüze tefsir kaynakları ve bu konudaki rivayetler incelenerek
tefsir ilminin verileri çerçevesinde ayetin ne kadarının anlaşılabildiği gözler önüne serilecektir.
Bu bağlamda “Neml 27/40 hakkında bilimin yapacağı bir açıklama olabilir mi? Bilgi
kaynaklarımızdan vahiy bu konuya sadece temas etmiş, ama detaya girmemişse, vahyin ilk
muhatapları bu ayetle ilgili açıklama yapmamış, tefsir kaynakları da sınırlı bilginin ötesinde bir
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yorum getirmemişlerse bu ayeti anlamak için bilimden istifade etmemiz ve bilimin dikkatini
ayete çekmemiz gerekmez mi?” sorularına cevap aranacaktır.
Anahtar kelimeler: Tefsir, Vahiy, Bilim, Yorum, Neml 27/40.
ABSTRACT
When the history of Tafsir science is examined, it is seen that the ways of the Qur'an and science
cross at two different levels only. The first of these is the period that is thought to start with
Ghazali. The other is the last centuries when Muslims, who are thought to be left behind by
scientific developments in the West, began to interpret the verses as science indexed.
Both views have had both fans and critics. This communiqué aims at a new approach to the link
between the Qur'an and science, with a different perspective from these two perspectives, neither
entirely accepted nor totally rejected.
In places where Revelation, which is one of the sources of information in Islam, is not clear
enough, other sources of knowledge, healthy mind and healthy emotion will come into play.
There are questions waiting to be answered here.
Did the first interlocutors of the Qur'an understand every verse of it? Are there any verses that
are closed in meaning and can be grasped by the development of humanity? Is it possible to talk
about a field that science will fill in understanding the Qur'an?
These questions are of course not only today's questions, but their answers also point to the
existence of different views on the subject. These views either completely limit the understanding
of the Qur'an to the first interlocutors, or the difference in knowledge of each period opens
numerous comments. Both parties have evidence and fairness shares. We are on the side that
brings the two opinions together. According to this, in the period when the Qur'an was sent down,
there are verses that are clear enough to leave no questions in the minds and these are in majority.
Faith, Tawheed, and prophethood are included in this group. It is also true that some verses are
similar and they cannot be solved with a field of knowledge even after centuries. Arş, yed, and
istiva are subjects that human beings will not be able to overcome. Again, some verses were
interpreted by the commentators, but could not be adequately explained. One of them is al-Naml
27/40. It is the verse: Said one who had knowledge from the Scripture, "I will bring it to you
before your glance returns to you." And when [Solomon] saw it placed before him, he said, "This
is from the favor of my Lord to test me whether I will be grateful or ungrateful. And whoever is
grateful - his gratitude is only for [the benefit of] himself. And whoever is ungrateful - then
indeed, my Lord is Free of need and Generous." (Al-Naml;40)
In the verse, the questions of what kind of knowledge the person carrying the order of Solomon
had overcome the distance between the place where he brought the throne and the place where
he was located before are not clarified in tafsir. This issue was regarded as either "miracle" (Tafsir
Kurtubi ), or said to have been passed through a tunnel (Tafsir Ibn Kathir) but the throne was
found. There is no explanation as to how quickly the distance between the place and the place it
was brought has been exceeded. "Who was this person, what special knowledge he had, what
book this book was referred to, and who knew about it, nothing certain is known?" (Tafsir
Mevdudi)
In this communiqué, the sources of tafsir from the early period to the present and the narrations
on this subject will be examined and how much of the verse can be understood within the
framework of the tafsir science. In this context, can there be an explanation of science about alNaml 27/40? If the revelation from our sources of information only touched this subject, gave
the data but did not go into detail, if the first interlocutors of the revelation did not explain this
verse, and the tafsir sources did not bring any interpretation beyond the limited knowledge,
shouldn't we use science and draw the attention of science to the verse? " answers to the questions
will be sought.
Keywords: Tafsir, Revelation, Science, Interpretation, Al-Naml 27/40.
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İSLAM HUKUKUNDA AİLE VE AİLENİN DEVAMLILIĞINA YÖNELİK
EVLİLİK ÖNCESİ TEDBİRLER
THE FAMİLY AND PREMARİTAL MEASURES FOR CONTİNUİTY OF
FAMİLY İN ISLAMİC LAW
Doç. Dr. Suat ERDEM
Yozgat Bozok Üniversitesi
ÖZET
Aile, kan, süt ve evlilik gibi bir bağın bireyleri birbirine bağlamasıyla oluşan ve karı, koca ve
çocuklardan meydana gelen bir kurumdur. Aile, ilk insan olan Hz. Âdem ile başlayan ve
insanlık tarihi boyunca devam eden bir kurumdur.
Aile, huzur, sükûn, sevgi ve fedakârlık yeridir. Aile, bir eğitim ve terbiye yuvasıdır. Aile,
toplumun temeli ve en küçük yapı taşı olup ahlaki esaslar üzerine bina edilen ve aile
fertlerinin birbirlerine merhametli olması gereken bir yerdir. Aile, aynı zamanda neslin
devamının sağlandığı bir yerdir. Bundan dolayı da aile kurumunu koruyamayan toplumlar
çökmeye ve dağılmaya mahkûmdurlar. Bundan dolayı da İslam hukukunda, evlenerek aile
oluşturmak teşvik edilmiş; ruhbanlık ve mazeretsiz bekâr kalmak ise uygun görülmemiştir.
İslam, sadece evliliğe teşvikle yetinmemiş aynı zamanda aileyi hukuki korumaya alarak keyfi
isteklere ve kötü niyetlere de terk etmemiştir.
Hukuk kuralları, hayatın her aşamasında toplumu düzenleyici bir fonksiyona sahip olduğu
gibi aile ile ilgili hususları da düzenleyici bir fonksiyona sahiptir. Hukuk kurallarının aile ile
ilgili hususları düzenleyen kısmına aile hukuku denilmektedir. Kur’an’da, diğer hukuk
alanlarında genel hükümler belirlenirken aile hukukunda önemine binaen daha ayrıntılı
hükümler belirlenmiştir.
Bütün semavi dinlerde olduğu gibi İslam’da da aile kurumunu nikâh akdi oluşturmaktadır.
Nikâh, evlenmeleri yasak olmayan bir erkekle bir kadın arasında birlikte yaşamaya ve
karşılıklı yardımlaşmaya imkân veren ve taraflara karşılıklı hak ve sorumluluklar yükleyen bir
akittir. İslam hukukunda nikâh, bir akit çeşidi olarak değerlendirilmekle beraber önemli bir
kurum olan aileyi oluşturmasından dolayı akit olmanın ötesinde ibadet yönü olan hukuki bir
muamele mahiyetine bürünmekte ve önem arz etmektedir.
İslam hukukunda, ailenin mutluluk ve kalıcılık esası üzerine kurulması ve ömür boyu sürmesi
hedeflenmektedir. Başlangıçta sevgiden yoksun ve ailenin devamlılığını sağlayamayacak bir
tarzda oluşturulmaya çalışılan ve tarafların birbirine ısınamadığı bir evliliğin kalıcı olması
mümkün olmadığı için İslam’ın ruhuna uygun değildir.
İslam hukukunda, ailenin sağlam bir şekilde oluşturulması ve devamlılığı için evlilik öncesi
bazı hususlara dikkat çekilmektedir. Biz bu bildiride bir ömür boyu devam etmesi beklenen
ailenin önemini, evlilik ve aile hayatının oluşumu ve ailenin devamlılığını sağlayacak olan
uygun bir eş seçimi, evlilik öncesi evlenenlerin denkliği, tarafların birbirlerini görmeleri ve
nişanlılık gibi bazı tedbirleri ele alıp inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, Aile, Nişanlılık, Evlilik, Ailenin Devamlılığı.

ABSTRACT
Family is an institution consisting of a wife, husband and children, which is formed by the
connection of blood, milk and marriage. The family is an institution that starts with the
prophet Adam and continued throughout human history.
Family is the place of peace, tranquility, love and sacrifice. A family is a place of education
and training. The family is the foundation and the smallest building block of the society and
it is a place built on moral principles and family members should be compassionate to each
other. The family is also a place where the generations continue. Therefore, societies that
cannot protect the family institution are doomed to collapse and disintegrate. In Islamic law, it
is encouraged to form a family by getting married; On the other hand, it was not appropriate
to remain unmarried without excuse. Islam did not only encourage marriage, he also put the
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family under legal protection and did not leave the family to arbitrary desires and bad
intentions.
Law rules have a regulatory function at every stage of life, as well as family regulatory
function. The part of the legal rules that is regulating family matters is called family law. in
the Quran, While general provisions in the other areas of law are determined, Due to its
importance, more detailed provisions are determined in family law.
As in all heavenly religions, also in islamic religion the marriage institution be formed with a
family contract. Marriage is a contract between a man and a woman who are not forbidden to
marry. This contract is a one that allows living together and mutual aid and places mutual
rights and responsibilities on the parties. Although marriage is considered as a form of
contract in Islamic law, it is a worship aspect beyond being contractual and it is important.
In Islamic law, it is aimed to establish the family on the basis of happiness and permanence
and to last a lifetime. Initially a marriage that devoid of love and tried to be created in a
manner that cannot ensure the continuity of the family is not suitable for the spirit of Islam
since it is not possible to be permanent.
In Islamic law, some points before marriage are pointed out for the solid establishment and
continuity of the family. In this paper, we will consider and examine the importance of the
family which is expected to continue for a lifetime, the marriage and the some measures such
as choosing a suitable spouse, parity and engagement. That the measures will ensure the
continuity of the family.
Keywords: Islamic Law, Family, Engagement, Marriage, Family Continuity
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YUNAN TRAGEDYASI VE TASAVVUF FELSEFESİNİN ORTAK NOKTALARI
CONCİDENCES BETWEEN ANCİENT GREEK TRAGEDY AND SUFİSM
Dr. Öğr. Üyesi Fulya KİNCAL
Kırklareli Üniversitesi
ÖZET
Yunan Tragedyası ve Mevlana felsefesi birbirine zıt kültürel ve dini gelenekleri temsil etse
de, her ikisi de normal ve doğru bir insan olma yollarını tartışır. Yunan tragedyası Platon ve
Aristotales'e ait düşünce yapısını yansıtırken, Tasavvuf ünlü İslam filozofu Mevlana'nın
felsefesine ışık tutar. Her iki öğretiye göre de, insan içinde barındırdığı hırsı, kibir ve öfkeyi
kontrol altında tutmalı, hatta yok etmeli ve böylece gerek kendisine gerekse toplumuna fayda
sağlayan bir birey olma çabasında olmalıdır. Yunan tragedyası yaşamın çok güzel olduğunu
fakat bu güzelliğin birçok acı, gözyaşı ve hüzün ihtiva ettiğini ifade eden bir türdür.
Tragedyada toplumun önde gelen insanları, yanlış tutum ve davranışlarından dolayı bir çeşit
düşüş, acı ve trajedi yaşarlar. Başka bir ifadeyle, tragedya kahramanı hatasından dolayı bir
bedel öder. Bu bedel vasıtasıyla iç dünyasına bir yolculuk yapar. Örnek vermek gerekirse, en
ünlü Yunan tragedya kahramanlarından Sophokles'in Oedipus'unun hatası kibirli olması,
kendini bilmemesi ve densiz oluşudur. Kendi benliğine, topluma ve Tanrılara o kadar
yabancılaşmıştır ki hataları onu annesiyle evlenmeye kadar götürür. Hatalarının bedelini bu
felaket ile öder. Böylece bu eser izleyicisine veya okuyucusuna insan olmanın anlamını
sorgulatır.Yunan tragedyası tam bu noktada tasavvuf öğretileriyle buluşur. Tasavvufun da özü
insanın dengeli ve kişilikli bir varlık olabilmesi için içine yolculuk yapmasıdır. İnsanın bilgi
ve erdem yönünden olgunluğa, yetkinliğe erişmesi, nefsani arzularla mücadelesi sonucu
sağlam ve yıkılmaz bir iç hayatı kazanmasıdır. Başka bir ifadeyle insan olmanın manasını
anlamasıdır. Platon'un da ifade ettiği gibi, insan bu bilgiye ancak düşünme ve fikir yürütme ile
varabilir, ne okuyarak ne de izleyerek öğrenemez. Yaşam tecrübesi, insanın yaşadığı acı
tecrübeler onu düşünmeye ve akıl yürütmeye iter. Akıllı bir kişi böylece dünyevi acı ve
hüzünden arınmanın yolunu bulur ve bu şuurla yaşamını devam ettirir. Bu bilgiler ışığında, bu
çalışma, hem yunan tragedyasının hem de tasavvuf felsefesi insan olmanın manasına varmayı
hedeflediğini tartışmaktadır. İnsan ruhundan egosal etkileri silmeye ve benliğini asli temizliği
ile meydana çıkartmaya gayret etmelidir.
Anahtar Kelimeler: Yunan Tragedyası, Mevlana Felsefesi, İnsan
ABSTRACT
Although ancient Greek tragedy and the philosophy of Rumi take origin from opposite
cultural and religious traditions, they both discuss what is to be a normatively true human
being. While ancient Greek tragedy reflects the way of thinking of Greek philosophers, Plato
and Aristotle, Sufism sheds light on the philosophy of Islamic philosopher Mevlana.
According to both teachings, people should control and eliminate their passion, anger and
pride and thus improve their own selves and be in service of their society. The ancient Greek
tragedy, one of the oldest literary forms, dictates that life is made up of from a lot of pain and
tear even though life is very beautiful to live. In tragedies, the protagonists who should come
from the higher class of the society experience a tragic fall because of their wrong behaviours.
These protagonists pay for their mistakes which also allows them to take a journey to their
inner world. To illustrate, the fault of Sophokles' Oedipus, one of the most popular
protagonists of the ancient Greek tragedy is his being arrogant, rude, impertinent and his
treating people with indifference. He is so indifferent to his own self, environment and Gods
that he gets married to her mother. He pays for the price of his faults with such a misfortune.
As such, the play makes its audience or reader to question what is to be human. The ancient
Greek tragedy coincides with the philosophy of Rumi at this point because the philosophy of
Rumi also advises taking a journey to the inner world to be a well-balanced and unique
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person. People should gain maturity and competency in terms of knowledge and wisdom as
well as reaching a strong and invulnerable inner world due to the elimination of egocentric
interests. It is to mean that they should think deeply to be able to comprehend what it is to be
human. As Plato says that someone can reach such kind of deep knowledge only through
thinking and reasoning rather than reading or observing. The life experiences particularly
those that give someone intense pain lead people to overthinking and reasoning. In this light,
this paper discusses that both the ancient Greek tragedy and the philosophy of Rumi suggest
people to clean their soul from all egocentric affections and bring it forth with an intrinsic
purity.
Key Words: Ancieny Greek Tragedy, Sufism, Human Being
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BİR BİLİNÇ FENOMENİ OLAN TEKNOLOJİNİN GİZEMİ
THE MYSTERY OF THE TECHNOLOGY THAT A CONSCIOUS PHENOMENE
Hayat KARAOSMANOĞLU
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmada, Martin Heidegger’in varlığın anlamı sorunsalından hareketle, varlığın anlamının
unutuluşu ve bu unutuluşun arkasında yatan sebepler ele alınacaktır. Bu sebeplerden biri Batı
metafizik düşüncesinin ürünü olan, modern bilim ve teknoloji olgusudur. Bu anlamda
çalışmanın seyrinde, Heidegger’in teknoloji yorumunun bir uzantısı olan özsel bir soruşturma
yapılarak yok olan özne ve varlığın anlamını geri kazanmak amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu
çalışmanın konusu Batı metafiziğinin meydana getirdiği logosentrik öznenin, yarattığı fenomen
olan teknolojinin, içinde nasıl dönüştüğünü serimlemek olacaktır. Heidegger’in felsefi
kaygısını göz önünde bulundurarak, varlığın anlamını açığa çıkaracak olan teknoloji
soruşturması bu makalenin ana konusu olacaktır. Martin Heidegger’in temel felsefi kaygısı,
varlığın anlamı sorunsalından hareketle, Varlık sorusunun unutulmasıyla ortaya çıkmaktadır.
Bu bağlamda varlığın bu unutuluşu aslında yanlış düşünme biçiminin bir sonucunun
tezahürüdür. Bu yanlış düşünme biçimi, Batı metafiziğinin özne merkezli anlayışından,
metafiziksel düşünmeye evrilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan felsefenin
misyonu varlığın sesine kulak vermek ve varlığı açığa çıkarmaktır. Bu misyonu üstlenecek ve
varlığın anlamını açığa çıkaracak, varlığa ait olan insandır. Heidigger’e göre, varlığın yitimi,
modern felsefe geleneğinin kurucusu olan, Descartes’in özne merkezli düşünme biçimi ile
başlamaktadır. Bu düşünme biçimini Heidegger, metafiziksel düşünme biçimi olarak
adlandırmaktadır. Metafiziksel düşünmenin ürünü olan, modern bilim ve teknoloji aslında,
metafizik düşünmenin somutlaşmış fenomenleridir. Bu fenomenler bir bakıma metafiziğin
dünyevi resmini betimler niteliktedir. Buradan hareketle, bu çalışmada, özne merkezli
düşüncenin bir yaratısı olan modern teknolojinin geldiği son nokta mütaala edilecektir. Üstelik
metafiziksel düşünmenin bir ürünü olan, modern teknik kavrayışın özü soruşturularak, varlığa
giden yolun bir formunu göstermek amaçlanmaktadır. Martin Heidegger’in ontolojik gizemi,
logosentrik öznecilikten hareketle meydana gelen, metafiziksel düşünme biçiminin fenomeni
olan teknolojik öz soruşturmasıyla bu ontolojik gizemi ifşa etmektir fakat bilen ve bilgiden
hareketle kendisine ait olan doğayı karşısına alıp, tahakküm uygulayan özne, kendine göre
doğayı dönüştürerek, çerçevelemektedir. Bu anlamda dönüşen doğanın betimleyicisi olan
teknik, insanı kendi kökünden uzaklaştırmıştır. Logosentrik özneciliğin bir formu olan teknik
akıl, varlığı bilince hapsederek, onu yurdundan etmiştir. Dolayısıyla varlığın anlamını, modern
teknik akıl ortadan kaldırdığı gibi aslında varlığa ait olan insanı yani özneyi de ortadan
kaldırmıştır. Dolayısıyla doğayı el altında bulunduran insan, kendisini de bir el altında bulunan
bir nesne olarak konumlandırmıştır. Bu bakımdan doğanın bu denli araçsal dönüşümü, öznenin
de dönüşümünü içinde barındırarak özneyi bir araç olarak dönüştürmüştür.
Anahtar Kelimeler: Heidegger, Varlık, Logosentrik özne, Metafiziksel Düşünme, Teknoloji
Fenomeni, Teknik Akıl, Dönüştürme
ABSTRACT
In this study, starting from the problematic of the meaning of the existence of Martin Heidegger,
the forgetting of the meaning of the existence and the reasons behind this loss will be discussed.
One of these reasons is the modern science and technology phenomenon, which is the product
of Western metaphysical thought. In this sense, in the course of the study, it is aimed to restore
the meaning of the destroyed subject and being by conducting an essential investigation that is
an extension of Heidegger's technology interpretation. Therefore, the subject of this study will
be to lay out how the technology, which is the phenomenon created by the logocentric subject
created by Western metaphysics, has transformed in it. Considering Heidegger's philosophical
concern, the technology investigation, which will reveal the meaning of being, will be the main
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topic of this article. Martin Heidegger's main philosophical concern arises from the question of
the meaning of being, the forgetting of the question of Being. In this context, this forgetting of
being is actually a manifestation of a consequence of the way of thinking wrong. This
misconception arises from the evolution of Western metaphysics from subject-centered
understanding to metaphysical thinking. In this regard, the mission of philosophy is to listen to
the voice of the being and reveal it. It is the person who belongs to the entity that will take on
this mission and reveal the meaning of the being. According to Heidigger, the loss of existence
begins with Descartes' subject-centered way of thinking, the founder of the modern
philosophical tradition. Heidegger calls this way of thinking metaphysical way of thinking.
Modern science and technology, which are the product of metaphysical thinking, are actually
embodiments of metaphysical thinking. These phenomena, in a way, describe the worldly
picture of metaphysics. From this point of view, in this study, the last point of modern
technology, which is a creation of subject-centered thinking, will be examined. Moreover, it is
aimed to show a form of the path to existence by investigating the essence of modern technical
understanding, which is a product of metaphysical thinking. Martin Heidegger's ontological
mystery is to reveal this ontological mystery, which is the phenomenon of the metaphysical
way of thinking, which originates from logocentric subjectivism, but the subject that knows and
imposes the nature that belongs to him by knowledge and transforms the nature according to
himself. In this sense, the technique, which is the descriptor of the transformed nature, has
removed human from its root. The technical mind, a form of logocentric subjectivity, has
trapped the existence in consciousness, leaving it from its homeland. Consequently, the
meaning of existence, the modern technical mind, eliminated the person, the subject, which
actually belongs to the entity. Therefore, the person who has nature at hand has positioned
himself as an object at hand. In this respect, such instrumental transformation of nature has
transformed the subject as a tool by incorporating the transformation of the subject.
Keywords: Heidegger, Being, Logocentric subject, Metaphysical Thinking, Technology
Phenomenon, Technical Mind, Framing, Transformation
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HİLMİ ZİYA ÜLKEN’E GÖRE İNSAN
HUMAN BY HİLMİ ZİYA ÜLKEN
Adalet Sena PEKER
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

ÖZET
Türk düşünürlerinden olan Hilmi Ziya Ülken kendi felsefesine ortaya çıkarma aşamasında
birçok filozoftan etkilenmiş ve düşünce seyrinde bu etkiler ile ilerlemiştir. Şüphesiz ortaya
çıkarmış olduğu felsefi anlayışının temelinde de insana dair düşünceleri vardır. Hilmi Ziya
Ülken’e göre insanı bilimler tam anlamıyla anlama ve tanımlama imkânı yoktur. Çünkü insan
akıldışı unsurları da içine yer almaktadır. Ona göre meselelerin meselesi insan meselesidir,
insanı bilime tamamen indirmek doğru değildir. Ancak bunun yanı sıra Ülken’e göre bilimin
verilerine dayanarak insanın doğuşundan beri bütün gelişmelerin karşılıklı etki metodu ile
açıklanmak mümkündür. Karşılıklı etki veya karşılıklı bağlılık bütün ile parçalar arasındaki
bağlılığı görmeyi sağlar. Ancak her ne olursa olsun insanı bütün olarak kapsayan bir tanım
vermek mümkün değildir. Ülken’e göre bilim ile felsefe insana bütüncül bakmamışlardır.
Sadece insanın bir yönü üzerinde durmuşlardır. Bunlar ise akıl veyahut duygusal yönü
olmuştur. Bu sebepten dolayı insana dair yapılan tüm tanımlamalar eksik kalmıştır. Oysaki
insan ruh ile bedeni ayrı ayrı ele alınacak bir varlık olmayıp tam tersine ruh ile bedenin
bütünlüğü ile oluşmuş bir varlıktır. Ülken’in insan konusunda kanaati ise felsefe ile bilimin iş
birliği ile daha doğru ve daha tam bir insan tanımı verilebileceğidir. Bununla birlikte Ülken bazı
ideal insan tanımları verir. İnsan, ruh ve beden kudretiyle bezenmiş varlıktır. Yine insan, birliğe
erme idealinde olan varlıktır. Etkinlik ve kusurlarla birlikte bu kusurları aşarak gerçek insan
olmaya elverişli potansiyel taşıyan varlıktır insan. İçinde bütün âlemi taşıyan, toplum içerisinde
birey olarak kalabilen dağ başında ruhu ile tek başına bir toplum olarak kalabilen canlıdır insan.
Tüm bu tanımlamalar ile birlikte Ülken, insan görüşünde bir takım mertebelerden, farklı ahlak
çeşitlerinden, , insanın özeliklerinden ve en nihayetinde ulaşılması gereken ahlak olarak aşk
ahlakından bahseder. Ülken tüm bu düşüncelerinden Aşk Ahlakı adlı eserinde yer vermiştir.
Bir değer varlığı olarak insan birçok özelliği ile ele alınıp, aşk ahlakına ulaşabilme yolunda
nelerden vazgeçmesi ve ne çeşit özellikler ile donatılması gerektiği incelenir. İnsana dair
düşünceleri Ülken’i ahlak anlayışına götürür ve görüldüğü gibi Aşk Ahlakını oluşturur. Ona
göre meselelerin meselesi insan meselesidir, yani insana dair her şeyi incelemek onu açıklamak
gereklidir. İnsan sadece bilim veya felsefe veyahut başka alanlara indirgenerek incelenmeyip
bütünüyle ele alınması gereken bir varlıktır. Bu anlamda Ülken farklı ahlak çeşitleri mesela
Desinler ahlakı ile yanlış veya bozuk diyebileceğimiz anlayışlardan da bahseder. Ülken’e göre
olması gereken ahlak sevgi yani aşk ahlakıdır. Bu ahlak özgürlük ahlakıdır, burada birey
kölelikten nefret eder ve hiçbir kuvvete ve insana ibadet etmez.
Anahtar Kelimeler: H. Ziya Ülken, Aşk Ahlakı, İnsan, Mertebe
ABSTRACT
Hilmi Ziya Ülken, one of the Turkish thinkers, was influenced by many philosophers in his
philosophy to reveal his own philosophy and progressed with these effects in the course of
thought. Undoubtedly, his thoughts about human are the basis of his philosophical
understanding. According to Hilmi Ziya Ülken, there is no possibility to fully understand and
define human beings. Because human is also included in irrational elements. According to him,
the issue of the issues is the human issue, it is not right to completely drop the human to science.
However, according to your country, it is possible to explain all the developments since the
birth of man based on the data of science with the mutual effect method. Mutual influence or
interconnectedness allows to see the bond between the whole and the parts. However, it is not
possible to give a definition that encompasses the human as a whole. According to your country,
science and philosophy did not regard humans as holistic. They only focused on one aspect of
the human. These were mental or emotional aspects. For this reason, all definitions made about
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human beings are missing. Whereas, human being is not an entity to be dealt with spirit and
body separately, but on the contrary, it is an entity formed with the integrity of the spirit and
body. The belief of Ulken about human is that with the cooperation of philosophy and science,
a more accurate and more complete human definition can be given. However, your country
gives some ideal human definitions. It is an entity adorned with the power of human, soul and
body. Again, the human being is the ideal being to unite. A person who has the potential to be
a real person by overcoming these defects together with activity and flaws is a human being. It
is a living creature that carries the whole world and can stay as an individual in the society with
its spirit at the top of the mountain. With all these definitions, Ülken speaks of some ranks,
different kinds of morality, human characteristics, and ultimately the morality of love that must
be reached in the human view. Ulken has included in all of these thoughts in his work titled
Love Ethics. As a being of value, human is handled with many features and it is examined what
it has to give up and what kind of features it should be equipped to reach love morality. His
thoughts about man lead Ulken to the understanding of morality and, as seen, he creates Love
Ethics. According to him, the issue of the issues is the human issue, that is, it is necessary to
explain everything about the human and explain it. A human being is an entity that should not
only be studied by reducing it to science or philosophy or other fields, but to be dealt with in
its entirety. In this sense, Ülken also talks about different kinds of morality, for example, the
ethics of Desins and what we can call wrong or corrupt. The morality that should be according
to your country is love. This morality is the moral of freedom, where the individual hates slavery
and does not worship any force and people.
Keywords: H. Ziya Ülken, Love Ethics, Human, Rank
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SİGARA VE KOKU FONKSİYONLARI: KOKU FONKSİYONLARI NASIL
ETKİLENİR? GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MÜDÜR?
SMOKİNG AND OLFACTORY FUNCTİONS: HOW ARE OLFACTORY FUNCTİONS
AFFECTED? IS İT REVERSİBLE?
Op. Dr. Ayşe Seçil KAYALI DİNÇ
Ankara Şehir Hastanesi
ÖZET
Giriş: Sigara kullanımı dünya genelinde oldukça yaygın bir alışkanlıktır. Sigara birçok alt ve
üst solunum yolu hastalığına sebep oldukları gibi koku fonksiyonlarını da etkilenemktedir.
Koku fonksiyonlarının yaşam kalitesine etkisi büyüktür. Bu çalışmanın amacı, literatürde
sigrara ve koku fonksiyonları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaları inceleyerek sigaranın
koku fonksiyonlarındaki üzerine etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Veritanı: Çalışmaya dâhil edilen araştırmalar, Pubmed (US National Library of
Medicine/National Institutes of Health) veritabanı üzerinden elde edilmiştir.
Materyal Method: Pubmed veritabanından Medical Subject Headings (MeSH) 'te yer alan
anahtar kelimelerden "smoking, cigarette smoke, tobacco smoke, smell, olfaction, cigarette
cessation, Sniffin’ Sticks, smoking duration" anahtar kelimeleri ile tek tek ve kombine
edilerek, 2015-2020 tarihleri arasınki yayınlar ilgili veri tabanından tarandı. Elde edilen
araştırma makaleleri içerisinde, konu ile potansiyel ilgili olan ve tam metnine ulaşılabilen
makaleler çalışmaya dahil edildi. Vaka takdimleri, editöre mektuplar, short communications,
derlemeler, non-original makaleler çalışma dışı bırakıldı. Sigara içenlerin içmeyenlere göre
koku fonksiyonlarının nasıl etkilendiği, sigara bırakılmasının koku fonksiyonları üzerine nasıl
etki ettiği incelendi.
Bulgular: İlgili veri tabanından 2015-2020 yılları arasında; "smoking and olfaction" anahtar
kelimeleri ile 134 makaleye, “cigarette cessation and olfaction" anahtar kelimeleri ile 13
makaleye, "olfaction, smoking duration" anahtar kelimeleri ile 9 makaleye ulaşıldı. Örtüşen
makaleler manuel olarak ayrıldı. Çalışma kriterlerine uyan ve tam metnine ulaşılan toplam 9
makale değerlendirilmeye alındı. Çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda, sigara içenlerde
içmeyenlere göre koku fonksiyonlarının azaldığı, koku fonksiyonlarının sigara bırakılması
sonucunda geri döndüğü izlendi.
Sonuç: Sigara içenlerin içmeyenlere göre koku fonksiyonları azalmaktadır. Sigara bırakılması
sonucunda koku fonksiyonlarında iyileşme gözlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sigara, Koku, Sigara Bırakma, Sniffin’ Sticks.
ABSTRACT
Introduction: Smoking is a very common habit worldwide. Besides causing many lower and
upper respiratory diseases, smoking affects olfactory functions. Olfactory functions have a
major impact on the quality of life. The aim of this study is to demonstrate the effects of
smoking on olfactory functions by reviewing the studies investigating the relationship
between smoking and olfactory functions in the literature.
Database: The studies included in the present study were obtained from the Pubmed (US
National Library of Medicine/National Institutes of Health) database.
Materials and Methods: Among the keywords in the Medical Subject Headings (MeSH) in
the Pubmed database, "smoking, cigarette smoke, tobacco smoke, smell, olfaction, cigarette
cessation, Sniffin’ Sticks, smoking duration" were used one by one and in combination to
scan the publications between 2015-2020 in the relevant database. Of the research articles
obtained, articles that were potentially relevant to the subject and the full text of which could
be accessed were included in the study. Case presentations, letters to the editor, short
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communications, reviews, non-original articles were excluded from the study. How the
olfactory functions of smokers are affected compared to non-smokers and how smoking
cessation affects the olfactory functions were investigated.
Results: From the relevant database between 2015-2020, 134 articles were reached with the
keywords "smoking and olfaction", 13 articles with the keywords "cigarette cessation and
olfaction", and 9 articles were reached with the keywords "olfaction, smoking duration".
The articles matched were separated manually. A total of 9 articles that met the study criteria
and the full text of which could be accessed were evaluated. As a result of the evaluation of
the studies, it was found that the olfactory functions were decreased in smokers compared to
non-smokers and olfactory functions returned as a result of smoking cessation.
Conclusion: The olfactory functions of smokers are decreased compared to non-smokers. As
a result of smoking cessation, olfactory functions are observed to improve.
Keywords: Smoking, Olfaction, Cigarette Cessation, Sniffin’ Sticks.
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EKLEM TUTULUMUNUN EŞLİK ETTİĞİ WİLSON HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
WILSON’S DISEASE ACCOMPANYING WITH JOİNT İNVOLVEMENT: CASE
REPORT
Uzman Dr. Ömer AKYÜREK
Özel Farabi Hastanesi

ÖZET
Wilson hastalığı çeşitli dokularda bakırın birikmesi ile karakterize bir metabolik bozukluktur.
Hastaların çoğunda kronik karaciğer hastalığı veya nörolojik tutuluma bağlı semptomlar
görülür. Klinik bulguları komplekstir. Tremor, dizartri, psikiyatrik bozukluklar gibi nörolojik
semptomların yanı sıra akut karaciğer yetersizliği, kronik hepatit yâda karaciğer sirozu gelişir.
Bu yazıda eklem tutulumunun eşlik ettiği Wilson Hastalığı olgusu literatürde nadir
görülmesinden dolayı sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Wilson Hastalığı, Eklem tutulumu, Hareket kısıtlılığı
ABSTRACT
Wilson’s disease is a metabolic disorder characterized by accumulation of copper in several
tissues. Most patients present with manifestations of chronic liver disease or neurologic
complications. The clinical signs are complex. The accumulation of copper in the brain causes
tremor, dysartria and psychiatric problems. The deposits in the liver can lead to acute, chronic
and progressive hepatitis and cirrhosis. This article is presented with joint involvement in
Wilson's Disease due to rare cases in the literature.
Key Words: Wilson’s disease, joint involvement, limitation of movement
Giriş:
Wilson hastalığı (WH), bakır metabolizmasının genetik bir bozukluğudur. WH; safra aracılığı
ile bakır atılımının yetersiz olması ve bu nedenle karaciğer, beyin, böbrek ve diğer organlarda
bakır birikmesi ile karakterizedir. Burada yürüme bozukluğu ve diz ekleminde hareket
kısıtlılığı ile başvuran bir Wilson hastası nadir görülen bir vaka olması sebebiyle sunulmuştur.
Olgu Sunumu:
On altı yaşında erkek hasta yürüme bozukluğu şikâyetiyle başvurdu. Öyküsünde 4 yıl önce
karaciğer biyopsisi yapılarak WH tanısı konduğu ve D-penisilamin (20mg/kg) başlandığı
ancak iki yıldır ilacını kullanmadığı öğrenildi. Hastamızın son bir yıldır yürüme bozukluğu ve
sağ diz ekleminde hareket kısıtlılığı şikâyetleri mevcuttu. Fizik
muayenede
hasta
ayakuçlarına basarak yürüyor, topuk basma fazı bozuk ve topuk yürüyüşü yapamıyordu.
Bileteral ayak bilek eklem hareket açıklığı (ROM) muayenesinde fleksiyonlar kısıtlı, artrit ve
artraljisi yoktu. Sağ dizde ROM fleksiyon 110° extansiyon tam, patellar şok testi negatif ve
artrit bulgusu yoktu. Laboratuar incelemelerinde seruloplazmin düzeyi (32,1 mg/dl) ve 24
saatlik idrarda bakır atılımı (23 μg/gün) normal olan hastanın hemoglobin: 13,1 g/dL, beyaz
küre sayısı: 7.5x103/mm3, CRP: 3 mg /L, sedimentasyon: 6 mm/h AST: 35 U/l, ALT: 22,
tespit edildi. Radyolojik incelemede pelvis ve kalça grafileri normal değerlendirildi. Dpenisilamin tedavisi ve fizik tedavi uygulanan hastanın hareket kısıtlılığının takiplerinde
düzeldiği izlendi.
Tartışma:
Wilson hastalığı, bakır metabolizmasının nadir rastlanılan, otozomal resesif bir hastalığıdır.
Hastalığın spektrumu, yıllar içerisinde asemptomatik tablodan karaciğer sirozuna kadar
değişebilir. Eklem tutulumu tedavisinde kullanılan hiçbir spesifik tedavi yoktur. Hastamızda
sağ diz ekleminde hareket kısıtlılığı mevcuttu ve artrit bulgusu yoktu. Diğer eklem
muayeneleri normal olan hastanın takibinde, eklem hareketlerinin ve eklem açıklılığının Dpenisilamin ve fizik tedavi sonrası düzeldiği izlendi. WH her zaman tipik klinik ve
laboratuvar bulgular eşliğinde prezente olmayabilir. Eklem hareket kısıtlılığı bulunan
hastalarda ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.
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TİROİD HORMONLARI İLE OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMU ARASINDAKİ
İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN THYROID HORMONES AND OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
SYNDROME
Dr. Recep ALANLI
Dr. Öğr. Üyesi Murat Bülent KÜÇÜKAY
Dr. Kadir Serkan YALÇIN
Lokman Hekim Üniversitesi
ÖZET
Yapılan bu çalışmada; obstruktif uyku apne sendromu ile hipotiroidi arasındaki birliktelik olup
olmadığı araştırıldı. Ayrıca obstruktif uyku apne sendromu ile tiroid hormonları arasındaki ilişki ve
apne-hipopne indeksi ile tiroid hormon değerleri arasındaki bağlantı varlığının da araştırılması
hedeflendi.
Bu çalışma 1 Ocak 2017 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında polisomnografi yapılan 545 hasta ile tek
merkezli ve retrospektif olarak yapıldı. Tanıklı apne, horlama, yorgunluk ve gün boyu aşırı uyku hali
şikayetleri ile gelen ve polisomnografi yapılan 17 ile 81 yaş aralığındaki kişiler çalışmaya alınmıştır.
Uyku ve tiroid hormon düzeyini etkileyen hastalık ile ilaç kullanım öyküsü olan hastalar çalışmaya
dahil edilmedi. Benzer yakınmaları nedeniyle uyku testinde obstruktif uyku apne sendromu
saptanmayan hastalar kontrol grubu olarak alınmıştır. Hastaların; yaş, cinsiyet, TSH, T4, T3, T3/T4,
TSH/T4 ve TSH/T3 değerleri obstruktif uyku apne sendromu olan ve olmayanlarda karşılaştırıldı.
Çalışmaya alınan hastaların 402’si (%73) erkek ve 143’ü (%27) si ise kadındı. Hastaların oratalama
yaşı 49,8 olarak saptanmıştır. Polisomnografi yapılan 545 hastanın; 71'inde (%13) hafif, 139'unda
(%26) orta şiddette , 304'ünde (%56) ağır obstruktif uyku apne sendromu saptandı. Hastaların 31'inde
(%5) ise obstruktif uyku apne sendromu saptanmadı. Obstruktif uyku apne sendromu erkeklerde daha
sık saptandı. Hipotiroidi görülme sıklığı kadınlarda erkeklerden iki kat fazla bulundu. Obstruktif uyku
apne sendromu olan ve olmayan iki grup arasında, hasta yaşının anlamlı olarak farklı olduğu saptandı
(p=0,01). Obstruktif uyku apne sendromu grubunda 30 (%6) kişide hipotiroidi saptanırken kontrol
grubunda hipotiroidi saptanmadı. Hipotiroidi saptananların 20 (%67) tanesi bayan, 10 (%33) tanesi
ise erkek idi. İlerleyen yaşla birlikte obstruktif uyku apne sendromu şiddetinde artış saptandı
(p=0,001). Ancak obstruktif uyku apne sendromu olan ve olmayan iki grup arasında cinsiyet ve tiroid
hormonları arasında anlamlı fark saptanmadı.
Obstruktif uyku apne sendromu ile hipotiroidi ve tiroid hormonları arasında anlamlı bir ilişki
saptanmamıştır. Bu yüzden obstruktif uyku apne sendromu tespit edilenlerde, sadece hipotiroidi
görülme riskini artıran ileri yaş ve kadın cinsiyet gibi durumlar varlığında tiroid hormonlarına
bakılması önerilir.
Anahtar kelimeler: Obstruktif Uyku Apne Sendromu, Tiroid Hastalıkları, Hipotiroidi,
Polisomnografi
ABSTRACT
The aim of this study is; analyze correlation between obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and
hypothyroidi. Also, correlation between OSAS and thyroid hormones and apnea hypopnea index and
thyroid hormone levels have been evaluated.
This was a single center and retrospective study with 545 patients who underwent polysomnography
test, between January 1, 2017 and March 31, 2019. Parcitipants ages were between 17 to 81 years
old. Patients who has witnessed apnea, snore and excessive daytime sleepiness were enrolled to the
study. Patients with chronic diseases and using drugs that affect thyroid hormone levels and sleep
patterns, were not included to the study. Parcitipants who had no OSAS were accepted as control
group because of similiar semptoms. Patients age and gender ratio, TSH, T4, T3, T3/T4, TSH/T4 and
TSH/T3 levels were compared between OSAS and non-OSAS group.
Of 545 patients enrolled to the study; 402 (73%) were male and 143 (27%) were female. Mean age
of participants were 49,8. In this study; 71 (13%) were mild OSAS, 139 (26%) were moderate OSAS,
and 304 (56%) were severe OSAS. While 31(5%) patients had no OSAS. OSAS was more common
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in males. The incidence of hypothyroidism was two times more common in women. There was a
significant correlation between patients age in OSAS and non-OSAS groups (p=0,01).
Hypothyroidism was diagnosed on 30 (6%) patients in OSAS group and no one in control group. Of
30 patients, 20 (67%) were female and 10 (33%) were male. The severity of OSAS was increasing in
elderly ages (p=0,001). However, there was no sigificant correlation between gender and thyroid
hormones in the OSAS and non-OSAS groups.
There was no significant correlation between OSAS and hypothyroidism or thyroid hormones. It is
recommended that thyroid function testing must be evaluated in OSAS patients who have risk for
hypothyroidism, like elderly ages and female gender.
Key Worlds: Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Thyroid Diseases, Hypothyroidi,
Polysomnography
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MESANE AĞRISI SENDROMU VEYA İNTERSTİSYEL SİSTİTİ TEŞHİS ETMEDE
KLİNİSYENLERİN FARKINDALIĞI
AWARENESS OF CLINICIANS IN DIAGNOSING BLADDER PAIN SYNDROME OR
INTERSTITIAL CYSTITIS
Dr. Efe ÖNEN
Dr. Ethem ARSLAN
S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ÖZET

Ürojinekolojik bir patolojinin saptanamadığı durumda, mesanenin idrarla dolması ile
şiddetlenen suprapubik bölgede ağrının olması ve buna ek olarak gündüz veya gece sık idrara
çıkma durumlarından en az birinin eşlik etmesi Mesane Ağrısı Sendromu(MAS) veya
interstisyel sistit(İS) olarak tanımlanmaktadır. MAS/İS genelde cinsel, duygusal problemlerle
ve ayrıca alt üriner sistem semptomları, intestinal veya jinekolojik işlev bozukluğu ile
seyreder. Ayırıcı tanıda karışabilecek hastalık spektrumu genişliğinden bu hastalara teşhis
koymak zordur. Diğer hastalıkların ekartasyonu ve sistoskopi yapılması önerilmektedir.
Yakın tarihli bir prevalans çalışmasında, ABD'de yaklaşık 3,3 ile 7,9 milyon kadının
MAS/IS'den etkilendiğini gösterilmiştir. Böylece küçümsenemeyecek bir popülasyonun bu
hastalıktan sıkıntı çektiği ortaya konmuştur. Hastaların çoğunun çalışma hayatının, günlük
işlerinin ve uyku gibi aktivitelerinin olumsuz etkilendiği görülmüştür. Teşhisinin zorluğundan
kaynaklı hastaların büyük bir kısmı doğru tanıyı alana kadar birçok etkisiz tedavi almışlar ve
farklı hekimler tarafından değerlendirilmişlerdir. Yapılan bazı çalışmalarda MAS/İS
hastalarının doğru tanı almaları ortalama 2-4.5 yıl arası olduğu, ayrıca hastaların bu süreçte 210 arası farklı doktor tarafından değerlendirildikleri bildirilmiştir.
Biz de bu çalışmamızda hastaların tanı aldıkları ana kadar geçen sürede hangi tedavileri
aldıklarını ve farklı klinisyenlerin yaklaşımlarını incelemeyi amaçladık.
Çalışmamıza Uluslararası MAS/İS çalışma topluluğunun kılavuzlarına uygun olarak MAS/İS
tanısı konmuş 24 hasta dahil edilmiştir. Hastalara bu sendroma bağlı yakınmalarının ne kadar
süredir olduğu ve yarar gördükleri tedaviyi alana kadar bu konu hakkında uzman olan
hekimler de dahil kaç doktorun değerlendirmesinden geçtikleri soruldu. Ayrıca hastalara
kliniğimize başvurana kadar ne tedavi aldıkları ve MAS/İS hakkında bilgi sahibi olup
olmadıkları soruldu.
Ortalama hasta yaşı 33(19-45) yıldı. Hastalık süresi ortalaması 52(8-69) aydı. Semptomların
başlangıcından doğru teşhis alana kadar geçen süre ortalaması 25(12-33) aydı. Hastaların
doğru teşhisi alana kadar en az 1’i üroloji veya kadın hastalıkları uzmanı olmak üzere
ortalama 4(2-11) farklı doktor tarafından değerlendirildikleri görüldü. Hastaların önceki
klinisyenler tarafından ayırıcı tanıda olabilecek hastalıkları hakkında yeteri kadar
bilgilendirilemedikleri görüldü. Hiçbir hasta daha öncesinde mesane ağrısı sendromu veya
interstisyel sistit terimlerini duymadıklarını ifade ettiler. Doğru teşhis alana kadar hastaların
hepsi birden fazla antiseptik, antibiyotik ve antiinflamatuvar tedavi almışlardı. Hastaların
%42(n=10)’si antikolinerjik, %42(n=10)’si antidepresan, %63(n=15)’ü diğer jinekolojik
ajanları kullanmışlardı. MAS/İS’ye özgü olmayan tedavilerden kısmi fayda görme oranı
%20,8(n=5) iken MAS/İS’ye özgü olmayan tedavilerden kalıcı fayda gören hasta yoktu.
Sonuç olarak klinisyenlerin bu sendromu teşhis etmekte daha dikkatli olmaları ve ayırıcı
tanıda dışlanabilecek hastalıkları kısa sürede ekartasyon yoluna gitmeleri önemlidir. Gerekirse
bu konuda tecrübeli hekimlerden yardım alınmalıdır. Hastalığın teşhis edilmesine ve doğru
tedaviye başlanmasına kadar geçen süre ne kadar kısa olursa hastaların ortaya çıkabilecek
sosyal ve psikolojik sorunlarının önüne geçilebilir.
Anahtar Kelimeler: Sistit, İnterstisyel, Ağrı, Mesane, Sendrom
ABSTRACT
In the event that a urogynecological pathology cannot be detected, the presence of pain in the
suprapubic region, which is exacerbated by urinary filling of the bladder, and additionally
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accompanied by at least one of the frequent urination states during the day or night, is defined
as Bladder Pain Syndrome (BPS) or interstitial cystitis (IC). BPS/IC usually progresses with
sexual and emotional problems as well as lower urinary tract symptoms, intestinal or
gynecological dysfunction. It is difficult to diagnose this disease from the wide spectrum of
the disease in differential diagnosis. It is recommended to exclude other diseases and to
perform cystoscopy.
In a recent prevalence study, it was shown that approximately 3.3 to 7.9 million women in the
U.S. are affected by BPS/IC. Thus, it has been demonstrated that a population that cannot be
underestimated suffers from this disease. It was observed that most of the patients
employment, daily work and activities such as sleep were negatively affected. Most of the
patients due to the difficulty of diagnosis received many ineffective treatments and were
evaluated by different physicians until they got the correct diagnosis. In some studies, it was
reported that the correct diagnosis of BPS/IC patients was between 2-4.5 years, and that
patients were evaluated by 2-10 different doctors during this period.
In this study, we aimed to examine what treatments patients received until the time they were
diagnosed and the approaches of different clinicians.
In our study, 24 patients diagnosed with BPS/IC in accordance with the guidelines of the
International BPS/IS study community were included. Patients were asked how long their
complaints were due to this syndrome and how many doctors, including physicians who were
experts in this subject, were evaluated until they received the treatment they benefited from.
In addition, the patients were asked what treatment they received until they applied to our
clinic and whether they knew about BPS/IC. Mean patient age was 33(19-45) years. Disease
duration average was 52(8-69) months. The mean time from the onset of symptoms to the
correct diagnosis was 25(12-33) months. It was observed that the patients were evaluated by
an average of 4(2-11) different doctors, at least 1 of whom was a urology or gynecologist,
until they received the correct diagnosis. It was observed that the patients were not
sufficiently informed about the diseases that might have been in differential diagnosis by
previous clinicians. No patient reported that they had previously heard of bladder pain
syndrome or interstitial cystitis. All of the patients had received more than one antiseptic,
antibiotic and anti-inflammatory treatment until they got the correct diagnosis. %42(n=10) of
the patients used anticholinergic, %42(n=10) of the patients used antidepressant and
%63(n=15) of the patients used other gynecological agents. While the partial benefit rate was
%20.8(n=5), there were no patients who received permanent benefit from non-BPS/IC
specific treatment.
As a result, it is important for clinicians to be more careful to diagnose this syndrome and to
exclude the other diseases in a short time. If necessary, assistance from experienced
physicians should be sought. By shortening the time between diagnosing the disease and
starting the true treatment patients can be prevented from the social and psychological
problems.
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PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE MOTOR BLOKSUZ EPİDURAL ANESTEZİ
İLE GENEL ANESTEZİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
A COMPARİSON OF EPİDURAL ANESTHESİA WİTHOUT MOTOR BLOCK VERSUS
GENERAL ANESTHESİA FOR PERCUTANEOUS NEPHROLİTHOTOMY
Uzm. Dr. Sinan AVCI
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, motor bloksuz epidural anestezi (EA) altında perkütan nefrolitotomi
(PNL) uygulanan hastalar ile genel anestezi (GA) altında PNL uygulanan hastaların
operasyon parametrelerinin ve operasyon sonucunda elde edilen taşsızlık oranlarının
karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Nisan 2018 ile Eylül 2019 tarihleri arasında kliniğimizde PNL uygulanan
iki grup geriye dönük olarak incelenmiştir. Grup 1'e motor bloksuz EA altında PNL
uygulanan ardışık 91 hasta alınırken, grup 2'ye de GA altında PNL uygulanan ardışık 91
hastadan dahil edilmiştir. İki grup arasında hastaların demografik özellikleri, daha önceden
geçirilmiş böbrek taşı cerrahisi öyküleri, taş boyutları, taş lokalizasyonları, taşa ulaşmak için
yapılan axess sayıları ve yerleri, floroskopi süreleri, işlem öncesi ve sonrası tam kan sayımı ve
biyokimya sonuçları, anestezi süreleri, ameliyat süreleri, ameliyat odasında geçen toplam
süreleri, postoperatif analjezik gereksinimleri, komplikasyonlar oranları, ameliyat sonrası
transfüzyon gereksinimleri, taş temizleme oranları, ortalama nefrostomili kalış süreleri ve
ortalama hastanede kalış süreleri karşılaştırılmıştır.
Bulgular: İki grup arasında yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, taş boyutu, taş lokalizasyonu,
axess sayısı ve yeri, daha önce geçirilmiş böbrek taşı cerrahisi, floroskopi süreleri, pre-op ve
post-op hemoglobin düşüşü ve kreatin değerleri, ameliyat süreleri, nefrostomili geçen süre ve
hastanede yatış süreleri açısından bir fark görülmemiştir. Yine ateş, uzamış drenaj gibi
komplikasyonlar her iki grupta benzer oranda görülmüştür. Bunlara karşın, anestezi
sağlanması için geçen süre, ameliyat odasında geçen toplam süre, kan transfüzyon oranı ve
postoperatif analjezik gereksinimi EA grubunda GA grubundakilere göre anlamlı derecede
düşük bulunmuştur (p değerleri bu parametereler için sırasıyla: <0.001, <0.001, 0.003 ve
<0.001'dir.)
Sonuç: Motor bloksuz EA ile yapılan PNL, GA altındaki PNL kadar etkili ve güvenli bir
yöntem olup daha az parenteral analjezik gerekliliği, daha düşük kan transfüzyon oranları,
anestezi yapılması için geçen sürenin daha kısa olması ve yine ameliyat odasının daha kısa
süreli kullanımı gibi bazı avantajlar sunmaktadır. Ayrıca ameliyat için anestezi sonrası
hastalar prone pozisyona alınırken motor blok yapılmadığından hastalar kendileri
dönebilmekte ve dolayısıyla genel anestezide bu pozisyon sağlanırken meydana gelebilecek
komplikasyonların da önüne geçilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Epidural Anestezi, Genel Anestezi, Perkütan Nefrolitotomi
ABSTRACT
Objective: In this study, it was aimed to compare the operation parameters and the stone-free
rates obtained as a result of the operation in patients who underwent percutaneous
nephrolithotomy (PNL) under epidural anesthesia without motor block (EA) and general
anesthesia (GA).
Material and Method: Two groups undergoing PNL in our clinic between April 2018 and
September 2019 were examined retrospectively. Group 1 included 91 consecutive patients
who underwent PNL under EA without motor block, while group 2 included 91 consecutive
patients undergoing PNL under GA. Demographic features of patients, previous history of
kidney stone surgery, stone sizes, stone localizations, number of axess and locations to reach
the stone, fluoroscopy times, complete blood count and biochemistry results before and after
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the procedure, anesthesia times, surgery times, total time spent in the operating room,
postoperative analgesic requirements, complication rates, postoperative transfusion
requirements, stone removal rates, mean nephrostomy duration, and mean hospital stay were
compared between two groups.
Results: There were no significant difference between two groups in terms of age, gender,
body mass index, stone size, stone localization, number and location of axess, previous kidney
stone surgery, fluoroscopy times, pre-op and post-op hemoglobin decrease and creatinine
values, duration of surgery, duration of nephrostomy and length of hospital stay.
Complications such as fever and prolonged drainage were observed in both groups in a
similar ratio. However, the time until anesthesia is provided, total time spent in the operating
room, blood transfusion rate, and postoperative analgesic requirement were significantly
lower in the EA group than in the GA group (p values for these parameters, respectively:
<0.001, <0.001, 0.003 and <0.001)
Conclusion: PNL with EA is as effective and safe as PNL under GA, and offers some
advantages such as less parenteral analgesic requirement, lower blood transfusion rates,
shorter time for anesthesia and shorter use of the operating room. In addition, when the
patients are placed in the prone position after the anesthesia for the operation, since motor
block is not performed, the patients can rotate themselves and therefore, the complications
that may occur while providing this position in general anesthesia can be prevented.
Keywords: Epidural Anesthesia, General Anesthesia, Percutaneous Nephrolithotomy
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CERRAHİ UYGULANAN SPONTAN PNÖMOTORAKS OLGULARINDA
DENEYİMLERİMİZ
OUR EXPERİENCES İN SURGİCAL SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX CASES
Dr.Öğr.Üyesi Duygu MERGAN İLİKLERDEN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi

ÖZET
Bu çalışmada 2010-2020 yılları arasında ameliyat edilen spontan pnömotoraks hastalarının
yaş,cinsiyet,tedavi
şekilleri,komplikasyonları,hastane
yatış
süreleri
açısından
değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: Kliniğimizde opere edilen 110 spontan pnömotoraks hastası retrospektif olarak
incelendi. Hastalar yaş,cinsiyet,pnömotoraksın hangi tarafta olduğu,primer-sekonder
pnömotoraks oluşu,uygulanan cerrahi prosedür,yatış süreleri ve komplikasyonları
değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların 100’ü (%90,9) erkek, 10’u (%9,09) kadın idi.Hastaların yaş ortalaması
33,8 olarak tespit edildi.Primer spontan pnömotorakslı 93 hastanın yaş ortalaması 30,6 iken
sekonder pnömotorakslı 17 hastanın yaş ortalaması 51,2 olarak bulundu.Primer spontan
pnömotoraks olgularının 59’u (%63,4) nüks,34’ü(%36,5) uzamış hava kaçağı nedeniyle opere
edildi. 110 hastanın hepsine ilk başvuruda tüp torakostomi uygulandı.Hastaların
45’ine(%40,9) video yardımlı torakoskopik cerrahi(VYTC) ,65’ine (%59,09) torakotomi
prosedürü uygulandı.Hastaların 62’sinde(%56,36) sağda,48’inde(%43,63) sol hemitoraksta
pnömotoraks tespit edildi. VYTC yapılan hastalarda ortalama hastane yatış süresi 9,2 iken
torakotomi yapılanlarda ortalama 13,02 olarak saptandı.Sekonder pnömotoraks nedeniyle
opere edilen yaygın amfizematoz-büllöz akciğer hastalığı olan ileri yaş 2(%1,81) hasta ex
oldu.5 hastada postoperatif atelektazi gelişmesi nedeniyle bronkoskopi yapıldı.
Sonuç: Spontan pnömotoraks tedavisindeki ana amaç kollabe olan akciğerin yeniden
ekspansiyonunu sağlamaktır.Bu nedenle uygulanan tedaviler gözlemle beraber oksjen desteği
verilmesi,yeterli olmayan durumlarda tüp torakostomi uygulanmasıdır.Spontan
pnömotorakslarda cerrahi endikasyonları; ikinci ipsilateral nüks, kontrlateral ilk nüks,
bilateral eş zamanlı pnömotoraks, persistan pnömotoraks (hava kaçağının yedi günden fazla
devamı), spontan hemopnömotoraks ve riskli meslek gruplarında ilk epizod (pilot, dalgıç vb.)
olarak belirlenmiştir.Bizim çalışmamızda da primer spontan pnömotorakslı 93 hastanın
%63,4’ü nüks,%36,5’i uzamış hava kaçağı nedeniyle,17 sekonder pnömotoraks hastası ise
yine uzamış hava kaçağı nedeniyle opere edilmiştir.Spontan pnömotoraks hastalarının
literatür incelendiğinde erkeklerde daha fazla oranda görüldüğü bildirilmiştir.Bizim
çalışmamızda da literatür ile uyumlu olarak erkek/kadın oranı 10/1 olarak bulunmuştur.Yine
yaş ortalaması literatür ile uyumlu olarak ortalama 33,8 olarak tespit edilmiştir.Sekonder
pnömotoraks hastalarında ise yaş ortalaması 51,2’ ye yükselmektedir.Spontan pnömotorakslar
lokalizasyonlarına göre değerlendirildiklerinde literatürde sağ/sol oranı 1,5/1 olarak
görülmekte,bizim çalışmamızda da 1,3/1 olarak literatür ile uyumludur.Hasta serisinin hastane
yatış süreleri incelendiğinde VYTC uygulanan hastaların(ortalama 9,2 gün) ,torakotomi
( ortalama 13,02 gün)uygulanlara göre yatış sürelerinin daha kısa olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç olarak kliniğimizde opere edilen spontan pnömotorakslı hastalarda kabul edilebir bir
mortalite oranı ve spontan pnömotoraksın tekrarlamaması nedeniyle nüks,uzamış hava kaçağı
durumlarında uygulanan cerrahi prosedür hastalığın tedavisinde etkin bir tedavi şeklidir.Her
iki cerrahi prosedürün sonuçlarının başarılı olmasına rağmen VYTC’de hastane yatış
sürelerinin daha kısa olması,maliyet ve hasta konforu açısından uygun vakalarda öncelikli
olarak tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Spontan Pnömotoraks,Video Yardımlı Torasik Cerrahi,Torakotomi
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ABSTRACT
In this study, it was aimed to evaluate spontaneous pneumothorax patients who were operated
between 2010 and 2020 in terms of age, gender, treatment types, complications and length of
hospital stay.
Method: 110 spontaneous pneumothorax patients who were operated in our clinic were
evaluated retrospectively. Patients were evaluated for age, gender, which side of the
pneumothorax, primary-secondary pneumothorax, surgical procedure, hospitalization times
and complications.
Results: 100 (90.9%) of the patients were male and 10 (9.09%) were female. The average age
of the patients was 33.8. The mean age of 93 patients with primary spontaneous
pneumothorax was 30.6, while the average age of 17 patients with secondary pneumothorax
was 51.2. 59 (63.4%) of the primary spontaneous pneumothorax cases were operated due to
recurrence and 34 (36.5%) of prolonged air leakage. Tube thoracostomy was applied to all
110 patients at the first presentation. 45 (40.9%) patients underwent video-assisted
thoracoscopic surgery (VATS) and 65 (59.09%) thoracotomy procedures. Pneumothorax was
detected in 62 (56.36%) patients on the right and 48 (43.63%) in the left hemithorax. While
the mean hospital stay was 9.2 in patients who underwent VATS, it was found to be 13.02 in
patients who underwent thoracotomy. Advanced age 2 (1.81%) patients with extensive
emphysematosis-bullous lung disease operated due to secondary pneumothorax died.
Bronchoscopy was performed in 5 patients due to postoperative atelectasis.
Conclusion: The main goal in the treatment of spontaneous pneumothorax is to re-expand the
collapsed lung. Therefore, the treatments applied are oxygen supplementing with observation
and tube thoracostomy in insufficient cases. Surgical indications in spontaneous
pneumothorax; second ipsilateral recurrence, contralateral first recurrence, bilateral
concurrent pneumothorax, persistent pneumothorax (more than seven days of air leak),
spontaneous hemopneumothorax and the first episode (pilot, diver, etc.) in risky occupational
groups. In our study, 63.4% of 93 patients with primary spontaneous pneumothorax were
operated due to recurrence, 36.5% due to prolonged air leakage, and 17 secondary
pneumothorax patients were operated due to prolonged air leakage. It has been reported that
spontaneous pneumothorax patients are more common in men when the literature is
examined. In our study, male / female ratio was found to be 10/1 in accordance with the
literature. Again, the average age was determined as 33.8 in accordance with the literature.
The average age in secondary pneumothorax patients rises to 51.2. When spontaneous
pneumothoraxes are evaluated according to their localization, the right / left ratio in the
literature is seen as 1.5 / 1, and in our study it is compatible with the literature as 1.3 / 1.
When the hospitalization periods of the patient series were examined, it was found that the
patients who received VATS (average 9.2 days) had shorter hospitalization times compared to
those who underwent thoracotomy (average 13.02 days). In conclusion, due to an acceptable
mortality rate in patients with spontaneous pneumothorax operated in our clinic and the nonrecurrence of spontaneous pneumothorax, the surgical procedure applied in cases of
recurrence, prolonged air leakage is an effective treatment in the treatment of the disease.
Although the results of both surgical procedures are successful, VATS should be preferred
primarily in appropriate cases in terms of shorter hospital stay, cost and patient comfort.
Keywords: Spontaneous Pneumothorax, Video Assisted Thoracic Surgery, Thoracotomy
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ÇOCUKLUK ÇAĞI KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDE KARDİYAK
BELİRTEÇLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF CARDIAC MARKERS IN CHILDHOOD CARBONMONOXIDE
POISONING
Dr. Öğr. Üyesi Halise AKÇA
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ÖZET
Karbonmonoksit; karbon ihtiva eden yakıtların tam olarak yanmaması sonucu oluşan renksiz,
tatsız, kokusuz ve irritan olmayan bir gazdır. Havalandırması yetersiz küçük alanlarda bacasız
soba, mangal ve şofben kullanımı sonucu ölümle sonuçlanabilen karbonmonoksit
zehirlenmeleri görülmektedir. Karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı en sık ölüm nedeni
ventriküler disritmiye bağlı kardiyak arrest olarak bildirilmiştir. Günümüzde kardiyak
etkilenmenin belirlenmesi için çeşitli elektro fizyolojik, biyokimyasal ve radyolojik tanı araçları
kullanılmaktadır. Elektrokardiyografi ile troponin, kreatin kinaz enzimi ve brain natriüretik
peptid gibi kardiyak belirteçler bu tanı yöntemlerindendir. Karbonmonoksit zehirlenmesinde
klinik bulgular özgün değildir. Ana yakınma ve bulgular oksijen kullanımının en yoğun olduğu
santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemle ilgili olanlardır. Tedavinin temelini
hemodinamik stabilizasyon ve karbonmonoksit gazı eliminasyonu oluşturur. Bu çalışmada
karbonmonoksit zehirlenmesiyle başvuran çocuk hastaların özellikleri ve kardiyak belirteçlerin
düzeyleri incelenmiştir.
Hastanemiz Çocuk Acil Servisinde karbonmonoksit zehirlenmesi tanısı konulan, laboratuvarda
kardiyak belirteçleri (troponin-I, kreatin kinaz-MB, Pro-BNP) çalışılan, 0-18 yaş arasındaki
hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, laboratuvar
sonuçları ve uygulanan tedavileri geriye dönük olarak incelendi. Laboratuvar verilerinde
eksiklik olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Normal referans aralığı troponin-I: 0-0,6
ng/mL, kreatin kinaz-MB (CK-MB): <25 U/L, Pro-BNP: 10-500 pg/mL idi.
Çalışma kriterlerini sağlayan toplam 30 çocuk hastanın dosya bilgileri değerlendirildi.
Hastaların 16 (%53,3) tanesi erkek, yaş ortalaması 97,0±57,4 aydı. Maruziyet kaynağı 19
hastada soba, 10 hastada doğalgaz, 1 hastada şofbendi. Başvuru yakınmaları sıklık sırasıyla
bayılma (%50,0), kusma (%26,7), baş dönmesi (%10,0), halsizlik (%10,0) ve uykuya eğilimdi
(%3,3). İlk başvuru anında normobarik oksijen tedavisi başlanan hastaların 17 (%56,7) tanesine
ilave hiperbarik oksijen tedavisi uygulanmıştır. Laboratuvar tetkiklerinde tam kan sayımı ve
biyokimyasal tetkik sonuçları normal sınırlardaydı. Karboksihemoglobin değeri %16,1±9,5
(min:0,8, max:31,5), %25 ve üzeri olan 7 hastada troponin-I ve Pro-BNP değerleri normal iken
CK-MB değeri 2 hastada hafif yüksekti. Troponin-I düzeyi 0,24±1,11 ng/mL (min:0,01,
max:6,10), Pro-BNP düzeyi ortanca: 80,9 pg/mL (min:14,1, max:5880,0, çeyrekler arası fark:
139,4), CK-MB düzeyi ortanca 18,8 U/L (min: 9,4, max:1360,0, çeyrekler arası fark: 15,3) idi.
Troponin-I ve Pro-BNP düzeyinin 2 hastada, CK-MB düzeylerinin 8 hastada yüksek olduğu
saptandı. Bayılma yakınmasıyla başvuran 2 hastada her üç kardiyak belirteçte yüksekti (Birinci
hasta; troponin-I:6,1, CK-MB:1360, Pro-BNP:5880, ikinci hasta; troponin-I:0,81, CKMB:64,8, Pro-BNP:948). Bu hastaların ikisinin de soba nedeniyle zehirlendiği, bayılma
yakınmasıyla başvurduğu, karboksihemoglobin değerlerinin normal olduğu ve hiperbarik
oksijen tedavisi aldıkları görüldü.
Sonuç olarak; Karbonmonoksit zehirlenmesiyle başvuran hastalarda kardiyak etkilenmeler
olabileceği akılda tutulmalı ve tedavi şeması bu açıdan belirlenmelidir.
Anahtar kelimeler: Çocuk, Karbonmonoksit Zehirlenmesi, Kardiyak Belirteç
ABSTRACT
Carbon monoxide; it is a colorless, tasteless, odorless and non-irritant gas formed as a result of
not burning the carbon containing fuels completely. In small areas with insufficient ventilation,
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carbon monoxide poisoning can be observed as a result of the use of flueless stoves, barbecues
and water heaters. The most common cause of death due to carbon monoxide poisoning has
been reported as cardiac arrest due to ventricular dysrhythmia. Today, various electro
physiological, biochemical and radiological diagnostic tools are used to determine cardiac
exposure. Cardiac markers such as troponin, creatine kinase enzyme, brain natriuretic peptide
and electrocardiography are among these diagnostic methods. Clinical findings are nonspecific
in carbon monoxide poisoning. The main complaints and findings are those related to the central
nervous system and cardiovascular system, where oxygen use is most intense. The basis of the
treatment is hemodynamic stabilization and carbon monoxide gas elimination. In this study, the
characteristics of pediatric patients with carbon monoxide poisoning and levels of cardiac
markers were investigated.
Patients aged 0-18 years, who were diagnosed with carbon monoxide poisoning in the Pediatric
Emergency Department, whose cardiac markers (troponin-I, creatine kinase-MB, Pro-BNP)
were studied, were included in the study. The demographic and clinical findings, laboratory
results and treatments of the patients were retrospectively analyzed. Patients with deficiencies
in laboratory data were not included in the study. The normal reference range was troponin-I:
0-0.6 ng/mL, creatine kinase-MB (CK-MB): <25 U/L and Pro-BNP: 10-500 pg/mL.
The files of 30 children who met the study criteria were evaluated. Sixteen (53.3%) of the
patients were male and the mean age was 97.0 ± 57.4 months. The source of exposure was stove
in 19 patients, gas heater in 10 patients, and water heater in 1 patient. Complaints were fainting
(50.0%), vomiting (26.7%), dizziness (10.0%), weakness (10.0%) and tendency to sleep
(3.3%), respectively. Additional hyperbaric oxygen therapy was applied to 17 (56.7%) of the
patients whose normobaric oxygen therapy was initiated at the first admission. In laboratory
tests, complete blood count and biochemical test results were within normal limits.
Carboxyhemoglobin value was 16.1±9.5% (min:0.8, max:31.5). In 7 patients with a
carboxyhemoglobin value of 25% and above troponin-I and Pro-BNP values were normal, CKMB value was slightly high in 2 patients. Troponin-I level 0.24±1.11 ng/mL (min:0.01,
max:6.10), Pro-BNP level median 80.9 pg/mL (min:14.1, max:5880.0, interquartile
difference:139.4), CK-MB level median was 18.8 U/L (min:9.4, max:1360.0, interquartile
difference:15.3). Troponin-I and Pro-BNP levels were found to be high in 2 patients and CKMB levels in 8 patients. In 2 patients presenting with fainting, all cardiac markers were high
(First patient; troponin-I:6.1, CK-MB:1360, Pro-BNP:5880, second patient; troponin-I:0.81,
CK-MB:64.8, Pro-BNP:948). It was observed that these patients were poisoned due to stove,
applied with the complaint of fainting, carboxyhemoglobin values were normal, and they
received hyperbaric oxygen therapy.
In conclusion; It should be kept in mind that there may be cardiac effects in patients presenting
with carbon monoxide poisoning and the treatment schedule should be determined accordingly.
Key words: Carbon Monoxide Poisoning, Cardiac Marker, Child
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TEKRARLAYAN ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALARINDA METABOLİK
DEĞERLENDİRME VE TAŞ ANALİZİ SONUÇLARI
METABOLIC EVALUATION AND STONE ANALYSIS RESULTS IN RECURRENT
URINARY SYSTEM STONE PATIENTS
Op.Dr. Volkan ÇAĞLAYAN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Giriş:
Günümüz üroloji pratiğinde, görülme ve tekrarlama sıklığının yüksek olması nedeniyle,
üriner sistem taş hastalığının önemi giderek artmaktadır. Bu çalışmada rekürren üriner
sistem taş hastalığı nedeniyle opere edilen hastaların taş analizi ve 24 saatlik idrarda
metabolik değerlendirme sonuçlarının ortaya konulması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem:
Ocak 2019- Ekim 2019 tarihleri arasında rekürren üriner sistem taş hastalığı tanısı konulan
toplam 62 hasta çalışmaya dahil edildi.
Operasyondan 6 hafta sonra, tüm hastaların kan biyokimyasına ve iki gün ard arda toplanan
24 saatlik idrar örneklerine bakıldı. Enfeksiyon araştırması amaçlı idrar tahlili ve idrar
kültürü örneklemesi yapıldı, enfeksiyonu olan hastalardan uygun tedavinin ardından kan ve
idrar örnekleri alındı. İdrar örnekleri hacim, pH, sitrat, oksalat, kalsiyum, ürik asit, sistin,
sodyum, potasyum ve magnezyum yönünden değerlendirildi. Metabolik değerlendirme için
sınır değer olarak hiperkalsüri için erkek hastalarda >300 mg/gün, kadın hastalarda > 250
mg/gün, hiperürikozüri için >600 mg/gün, hipositratüri için < 320 mg/gün, hiperoksalüri
için >40 mg/gün, hipernatriüri için >200 mEq/gün alındı. Oksalat için ölçüm tekniği olarak
enzimatik sigma kit metodu kullanıldı. Sitrat ölçümü sitrat liyaz enzimi tekniği kullanılarak
yapıldı.
Bulgular:
Çalışmaya dahil edilen 62 hastanın 35’i erkek ( %56.5 ), 27’si kadındı ( %43.5).
Erkeklerin yaş ortalaması 45.05, kadınların yaş ortalaması 43.07 olarak saptanmıştır.
Hastaların üriner sistem taş hastalığı cerrahi tedavisi olarak 56’sına Perkütan Nefrolitotomi,
6’sına Üreterorenoskopik Litotripsi yapıldı. Hastaların kan biyokimyasal incelemesinde
herhangi bir anormallik tespit edilmedi. Yapılan 24 saatlik idrar analizlerinde 48 hastada
(%77.4) en az bir metabolik risk faktörü bulundu. Hipositratüri 29 (%46.8) olguyla en sık
gözlenen metabolik risk faktörü oldu. Hiperkalsiüri 18 (%29) olguda, hiperürikozüri 12
(%19.4) olguda, hipernatriüri 11 (%17.7) olguda ve hiperoksalüri 5 olguda(%8.1) tespit
edildi. Kadın ve erkek hastaların metabolik değerlendirme sonuçları arasında fark
görülmemiştir (Tablo-1).
Hastaların taş analizlerinde 31 (%72.1) olgu ile en sık rastlanan taş kalsiyum oksalat
taşı oldu. Takiben ürik asit taşı 3 (%7) olguda, kalsiyum oksalat+ürik asit taşı 3 (%7)
olguda, kalsiyum fosfat taşı 2 (%4.7) olguda, enfeksiyon taşı 2 (%4.7) olguda, sistin taşı 1
(%2.3) olguda ve kalsiyum oksalat+enfeksiyon taşı 1 (%2.3) olguda izlendi.
Sonuç:
Rekküren üriner sistem taş hastalarında taş analizi ve metabolik değerlendirme
yapılması kişisel risk faktörlerinin tanınmasında faydalı olmaktadır. Bu risk faktörlerinin
belirlenmesi sayesinde alınacak önlemler ile gelecekte tekrar edebilecek olası üriner sistem
taşları ve bunlara bağlı komplikasyonların önüne geçilebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Taş hastalığı, Üriner sistem, Taş analizi
Introduction
In today's urology practice, the importance of urinary tract stone disease is increasing due to
high frequency of occurrence and recurrence. In this study, it was aimed to reveal the results
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of stone analysis and metabolic evaluation results in 24-hour urine in patients operated for
recurrent urinary tract stone disease.
Materials and Methods
A total of 62 patients diagnosed with recurrent urinary system stone disease between January
2019 and October 2019 were included in the study. Six weeks after the operation, blood
biochemistry and 24-hour urine samples collected two consecutive days of all patients were
examined. Urinalysis and urine culture sampling was performed for infection research, blood
and urine samples were taken from infected patients after appropriate treatment. Urine
samples were evaluated for volume, pH, citrate, oxalate, calcium, uric acid, cystine, sodium,
potassium and magnesium. Limit values for metabolic evaluation were, >300 mg/day for
hypercalcuria in male patients, >250 mg/day for female patients, >600 mg/day for
hyperuricosuria, <320 mg/day for hypocitraturia, >40 mg/day for hyperoxaluria, >200
mEq/day for hypernatriuria. Enzymatic sigma kit method was used as the measurement
technique for oxalate. Citrate measurement was done using citrate lyase enzyme technique.
Results
Of 62 patients , 35 were male (56.5%) and 27 were female (43.5%). The average age of men
was 45.05, and the average age of women was 43.07. Percutaneous Nephrolithotomy was
performed in 56 patients and Ureterorenoscopic Lithotripsy was performed in 6 as surgical
treatment of urinary system stone disease. No abnormality was detected in blood biochemical
examination. In 24-hour urine analysis, at least one metabolic risk factor was found in 48
patients (77.4%). Hypocitraturia was the most common metabolic risk factor with 29 (46.8%)
cases. Hypercalciuria was detected in 18 (29%) cases, hyperuricosuria in 12 (19.4%),
hypernatriuria in 11 (17.7%), and hyperoxaluria in 5 (8.1%). There was no difference between
metabolic evaluation results of female and male patients. Calcium oxalate stone was the most
common stone with 31 (72.1%) cases in the stone analysis of the patients. Uric acid stone in 3
(7%) cases, calcium oxalate+uric acid stone in 3 (7%), calcium phosphate stone in 2 (4.7%),
infection stone in 2 (4.7%), cystine stone 1 (2.3%) and calcium oxalate+infection stone in 1
(2.3%), were observed.
Conclusion
Stone analysis and metabolic evaluation in recurrent urinary system stone patients are useful
in recognizing personal risk factors. Thanks to the determination of these risk factors, possible
recurrent urinary tract stones and associated complications can be prevented.
Keywords: Stone disease, Urinary system, Stone analysis
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TİROİD NODÜLLERİNE YÖNELİK FARKLI ULTRASONOGRAFİK SKORLAMA
SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF DIFFERENT ULTRASONOGRAPHIC SCORING SYSTEMS FOR
THYROID NODULES
Uzm. Dr. Ömer Faruk ATEŞ
Sakarya Üniversitesi

Dr. Ahmet Burak KARA
Sakarya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Onur TAYDAŞ
Sakarya Üniversitesi

ÖZET
Giriş ve Amaç: Tiroid nodülleri toplumda oldukça sık görülmekte olup nodül
değerlendirilmesinde ilk basamak ultrasonografidir (US). US ile nodülün boyutu, lokasyonu,
kompozisyonu, kalsifikasyon varlığı değerlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı, ultrasonografi
temelli risk skorlama sistemleri olan American Thyroid Association (ATA) sınıflama sistemi
ile 2017 Thyroid Imaging Reporting and Data System (TIRADS) karşılaştırmasını tiroid
nodüllerinin malignite riskini tahmin etme açısından yapmaktır.
Gereç ve Yöntem: Hastanemiz girişimsel radyoloji bölümünde tiroid ince iğne aspirasyon
biyopsisi yapılan hastaların ultrasonografi raporları retrospektif olarak tarandı. Her bir nodüle
ait TIRADS skoru ve ATA sınıflaması belirlendi ve bu bulgular sitoloji sonuçları ile
karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 173 hasta dahil edildi. Hastaların 32’si (%18,5) erkek, 141’I ise
kadındı (%81,5). Hastaların yaş ortalaması 52,7±12,7 idi. Hastaların ortanca TIRADS skoru 3,
ortanca ATA risk sınıflamaları düşük kategoride idi. 103 hastada (%59,5) patoloji sonucu
benign, 70 hastada (%40,5) ise malign olarak gelmişti. Ortanca nodül boyutu 20 mm (4-75 mm)
olarak bulundu. Benign grup ile malign grup arasında boyut açısından anlamlı fark saptanmadı
(p=0,962). Benign nodülü bulunan grupta ortanca TIRADS skoru 3 iken malign grupta 4 idi ve
iki grup arasında anlamlı farklılık mevcuttu (p=0,002). Ayrıca benign nodülü bulunan grupta
ortanca ATA risk kategorisi düşük iken malign orta idi ve iki grup arasında anlamlı farklılık
mevcuttu (p<0,001). Yapılan korelasyon analizinde TIRADS skoru ile ATA risk sınıflaması
arasında güçlü pozitif korelasyon olduğu görüldü (r=0,785, p<0,001). Ayrıca nodül boyutu ile
hem TIRADS skoru hem de ATA risk sınıflaması arasında zayıf pozitif korelasyon saptandı
(sırasıyla r=0,445, p<0,001 ve r=0,268, p<0,001). Ancak yaş ile TIRADS skoru (p=0,541) ve
ATA risk sınıflaması (p=0,410) arasında anlamlı korelasyon saptanmadı.
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda hem TIRADS skoru hem de ATA sınıflamasının benign ile
malign nodülleri ayırt etmede başarılı olduğu saptanmıştır. Ayrıca iki sistem arasında güçlü
korelasyon varlığı her iki sistemin nodül değerlendirilmesinde başarı ile kullanılabileceğini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: ATA, TIRADS, Tiroid Nodülü, Ultrasonografi
ABSTRACT
Background and Aim: Thyroid nodules are common in the community and the first step is
ultrasonography (US) in the evaluation of the nodule. With US, the size, location, composition
and presence of calcification of the nodule can be evaluated. The aim of this study is to compare
the American Thyroid Association (ATA) classification system, which is the risk scoring
system based on ultrasonography, and the 2017 Thyroid Imaging Reporting and Data System
(TIRADS) to estimate the risk of malignancy of thyroid nodules.
Materials and Method: Ultrasonography reports of patients who underwent thyroid fine
needle aspiration biopsy in the interventional radiology department of our hospital were
reviewed retrospectively. TIRADS score and ATA classification for each nodule was
determined and these findings were compared with cytology results.
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Results: A total of 173 patients were included in the study. 32 (18.5%) of the patients were
male and 141 were female (81.5%). The mean age of the patients was 52.7 ± 12.7. The median
TIRADS score was 3, and the median ATA risk classification was in the low category.
Pathology was benign in 103 patients (59.5%) and malignant in 70 patients (40.5%). The
median nodule size was found to be 20 mm (4-75 mm). There was no significant difference in
size between the benign group and the malignant group (p = 0.962). The median TIRADS score
in the group with benign nodules was 3, while it was 4 in the malignant group, and there was a
significant difference between the two groups (p = 0.002). In addition, the median ATA risk
category was low in the group with benign nodules, while the malign was moderate and there
was a significant difference between the two groups (p <0.001). In the correlation analysis
performed, it was observed that there was a strong positive correlation between the TIRADS
score and the ATA risk classification (r = 0.785, p <0.001). In addition, a weak positive
correlation was detected between the nodule size and both the TIRADS score and the ATA risk
classification (r = 0.445, p <0.001 and r = 0.2268, p <0.001, respectively). However, no
significant correlation was found between age and TIRADS score (p = 0.541) and ATA risk
classification (p = 0.410).
Discussion and Conclusion: In our study, both the TIRADS score and the ATA classification
were found to be successful in distinguishing benign and malignant nodules. In addition, the
strong correlation between the two systems indicates that both systems can be successfully used
to evaluate the nodules.
Keywords: ATA, TIRADS, Thyroid Nodule, Ultrasonography
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KARS YÖRESİNDE DÜŞÜK YAPMIŞ, DÜŞÜK ÖYKÜSÜ VEYA ÖLÜ DOĞUM
ÖYKÜSÜ BULUNAN KADINLARDA ANTİ-TOXOPLASMA GONDİİ
ANTİKORLARININ SEROPREVELANSI VE OLASI RİSK FAKTÖRLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF SEROPREVALENCE AND POSSIBLE RISK FACTORS OF ANTİTOXOPLASMA GONDII ANTIBODIES IN WOMEN WITH ABORTED, ABORTED OR
STILLBIRTH HISTORY IN KARS REGİON
Bahtım KARACALI
Kafkas Üniversitesi
Dr. Öğr Üyesi. Neriman MOR
Kafkas Üniversite
ÖZET
Toxoplasmosis gebeliğin erken devrelerinde meydana gelen spontan düşükler, intrauterin
ölümler, erken doğum ve sekelli çocuk doğmasından sorumlu olan enfeksiyonlardan biridir.
Bu gerekçe ile Kars ilinde düşük, ölü doğum yapan veya öyküsü bulunan kadınlarda T.
gondii’nin seroprevalansının belirlenmesi ve epidemiyolojik olarak olası risk faktörleri ile
ilişkisinin ortaya konulması amaçlandı.
Bu çalışmanın materyalini Eylül 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında Kars Harakani Devlet
Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne başvuran, 137 sağlıklı kadın ve 137 düşük yapan,
düşük öyküsü veya ölü doğum öyküsü bulunan toplam 274 kadın oluşturmuştur. Katılımcı
kadınlara çalışma hakkında yapılan bilgilendirmeden sonra gönüllük ilkesine bağlı kalınarak
her bir kadına enfeksiyon ile ilişkili olabileceği düşünülen 26 sorudan oluşan anket bilgi
formu dolduruldu. Rutin muayene sırasında istenilen kanların serum örneklerine mikroELISA yöntemi ile bakıldı. Anket sonuçları ve laboratuvar sonuçları SPSS 20 programına
yüklenerek değerlendirildi.
Çalışmamızda hasta grupta IgG %32,8, IgM %1,5, IgG+IgM %0,0 ve kontrol grubunda IgG
%35, IgM %0,7, IgG+IgM %0,7 olarak tespit edilirken, genel toplamda IgG %33,9, IgM %
1,1 ve IgG+IgM %0,4 oranında seropozitiflik tespit edildi. Hasta grupta kadınların eğitim
durumu, gebelik sayısı, düşük ve erken doğum sayıları ile IgM arasında, su temin şekli ile IgG
arasında; kontrol grubunda ise gelir durumu ve bahçede kedi besleme ile IgG arasında
istatistiksel olarak anlamlılık tespit edildi (P<0,05). İki grup karşılaştırıldığında düşük
yapmayanlar arasında IgM’nin, bahçede kedi besleyen ve çiğ süt içenler arasında IgG’nin
istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (P<0,05).
Kars ilinde kadınlarda toxoplasmosis seropozitifliği artmakta olup enfeksiyon hakkında bilgi
sahibi olmadıkları tespit edildi. Bölgede sosyoekonomik koşulların, sosyal, beslenme ve
hijyen alışkanlıkları gibi risk faktörlerinin enfeksiyonun artmasında sorumlu olduklarını ve
halk sağlığı açısından gerekli tedbirlerin alınmasını düşünmekteyiz
Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, Düşük, Ölü Doğum, Seroprevalans, Risk Faktörleri

ABSTRACT
Toxoplasmosis is one of the infections responsible for spontaneous abortions, intrauterine
deaths, premature birth and sequelae in early pregnancy. Because of that reason it is aimed to
determine the seroprevalence of T. gondii in women who had aborted, stillbirths or had a
history and to determine the relationship between epidemiologically and possible risk factors.
The sample of this study consisted of 137 healthy women and 137 women with abortus or
with a history of abortus or stillbirth, totally 274 women, who applied to Kars Harakani State
Hospital Gynecology Clinic between September 2018 and June 2019. After informing the
women about the study, a questionnaire form consisting of 26 questions, which is thought to
be related to infection, was filled in after they volunteered to participate in study. Serum
samples of the desired blood samples were examined by micro-ELISA during routine
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examination. The results of the questionnaires and laboratory were evaluated by SPSS 20
program.
In our study, IgG was found to be 32.8%, IgM 1.5%, IgG + IgM 0.0% for patient group, IgG
35%, IgM 0.7%, IgG + IgM 0.7% in the control group, and IgG+ 33.9%, IgM 1.1% and IgG +
IgM 0.4% seropositivity was found in general. Statistically significant differences were found
between the educational status, number of pregnancies, number of abortions, preterm births
and IgM, between water supply and IgG in the patient group; between income status, cat
feeding in the garden and IgG in the control group (p<0.05). When the two groups were
compared, it was determined that IgM was not statistically significant among those who did
not abort, and that IgG was statistically significant among cat feeding in the garden and raw
milk drinkers (p<0.05).
It was found that seropositivity of toxoplasmosis is increasing in women in Kars and they
have no knowledge about infection. We think that socio-economic conditions, risk factors
such as social, nutrition and hygiene habits in the region are responsible for the increase of
infection and necessary measures should be taken in terms of public health.
Keywords: Toxoplasma gondii, Abortus, Stillbirth, Seroprevalance, Risk Factors
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ELEKTROMANYETİK DALGALARIN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
EFFECTS OF ELECTROMAGNETİC WAVES ON HEALTH
Arş. Gör. Dr. Dilek TUNÇ UĞUR
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes GÖKLER
Dr. Öğr. Üyesi Egemen ÜNAL
Prof. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU
AYBÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
ÖZET
Teknolojik yeniliklerden kaynaklanan elektromanyetik alanların kullanımı giderek artmakta ve
böylece insanlar doğada bulunanlardan çok daha yüksek seviyelerde elektromanyetik dalgalara
maruz kalmaktadır. Teknolojik ürünlerin günlük yaşamda yaygın kullanımı ile birlikte,
elektromanyetik dalgaların biyolojik etkileri daha da merak edilen ve tartışılan bir konu haline
gelmiştir.
Bu çalışmanın amacı alanda yapılmış çalışmalar rehberliğinde Elektromanyetik alan(EMF)
maruziyetinin halk sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirmektir.
Bu derleme çalışması için Ocak 2020 tarihine kadar PUBMED-Science Direkt gibi veri
tabanları başta olmak üzere önemli arama motorlarına “EMF sonuçları”, “EMF etkisi”,
‘’radyasyon’’, ‘’elektromanyetik aşırı duyarlılık’’ terimleri girilerek literatür taranmış 3423
sayıda çalışmaya ulaşılmıştır. 980 Sayıda çalışma hayvanlar üzerinde ve invitro çalışmalar
olması nedeniyle çalışmadan çıkarılmış. Geriye kalan çalışmalar arasından da çalışmamızla
ilgili sistematik review ve meta-analizler tespit edilip 58 sayıda çalışma araştırmaya dahil
edilerek gözden geçirilmiştir.
Çalışmalar, ampirik gözlemler ve hasta raporları, elektromanyetik alan (EMF) maruziyeti ile
sağlık sorunları arasındaki etkileşimi açıkça göstermektedir. EMF maruziyeti sonrası lösemi,
beyin tümörleri, Alzheimer ve amiyotrofik lateral skleroz (ALS) sıklığında artış saptanmıştır.
Ayrıca hem erkek hem de kadınlarda meme kanseri riskinde artış, genotoksik etkiler (DNA
hasarı ve mikronükleasyon), kan-beyin bariyerinin patolojik sızıntısı, artan alerjik ve
enflamatuar tepkiler, bazı kardiyovasküler riskler de dahil olmak üzere değişmiş bağışıklık
fonksiyonu hakkında raporlar yayınlanmıştır. EMF’lere bağlı elektromanyetik aşırı duyarlılığı
(electromagnetic hypersensitivity-EHS) olguları da görülmeye başlanmıştır. Yaygın EHS
semptomları arasında, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, esas olarak yüz bölgesinde kızarıklık,
karıncalanma, yanma hissi gibi tutarlı bir patern olmadan spesifik olmayan fiziksel
semptomların (NSPS) bildirilmiş: yorgunluk, konsantrasyon eksikliği, baş dönmesi, mide
bulantısı, kalp çarpıntısı ve sindirim bozuklukları, baş ağrısı, uyku problemleri, depresyon, grip
benzeri semptomlar bulunmuştur. EHS’ye genellikle mesleki, sosyal ve zihinsel bozulmanın
eşlik ettiği saptanmıştır .
Sonuç olarak insanların kronik olarak elektromanyetik dalgalara ve alanlara maruz kalındığını
ve bu maruziyet ile birlikte insanlarda sosyal, zihinsel ve fiziksel patolojilerin ortaya çıktığı
saptanmıştır. Bu konuyla ilgili detaylı araştırma yapılıp müdahale çalışmaları yapılıp insanların
bu konuda farkındalığının artırılması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: EMF, Halk Sağlığı, Radyasyon
ABSTRACT
The use of electromagnetic fields from technological innovations is increasing, and hence,
people are exposed to higher levels of electromagnetic waves than those found in nature. With
the widespread use of technological products in daily life, the biological effects of
electromagnetic waves have become a topic that is more curious and discussed.
The aim of this study is to evaluate the effects of EMF exposure on public health under the
guidance of studies conducted in the field.
For this review study, until January 2020, the literature was scanned by entering the terms "EMF
results", "EMF effect", "radiation", "" electromagnetic hypersensitivity "into important search
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engines such as PUBMED-Science Direct. study has been reached. The number of 980 studies
was excluded from the study due to the in vitro studies and animals. Among the remaining
studies, systematic reviews and meta-analyzes related to our study were identified and 58
studies were included in the research and reviewed.
Studies, empirical observations, and patient reports clearly demonstrate the interaction between
electromagnetic field (EMF) exposure and health problems. There was an increase in the
frequency of leukemia, brain tumors, Alzheimer's and amyotrophic lateral sclerosis (ALS) after
EMF exposure. In addition, reports have been published on both men and women, including
increased risk of breast cancer, genotoxic effects (DNA damage and micronucleation),
pathological leakage of the blood-brain barrier, increased allergic and inflammatory responses,
and some cardiovascular risks. Electromagnetic hypersensitivity (EHS) cases related to EMFs
have also started to appear. Among the common EHS symptoms, nonspecific physical
symptoms (NSPS) have been reported, mainly without a consistent pattern such as redness,
tingling, burning sensation in the facial area: fatigue, lack of concentration, dizziness, nausea,
heart palpitations, and digestive disorders, headache, sleep problems, depression, flu-like
symptoms were found. It was found that EHS is often accompanied by professional, social and
mental disruption.
As a result, it has been determined that people are chronically exposed to electromagnetic waves
and fields and with this exposure, social, mental and physical pathologies occur in humans. It
is necessary to increase the awareness of people on this subject by conducting detailed research
and intervention studies on this subject.
Keywords: EMF, Public Health, Radiation
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FONKSİYONEL TIP
FUNCTIONAL MEDICINE
Doç. Dr. Fatma Gökşin CİHAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi

ÖZET
Bulaşıcı hastalıkların ve travmanın önlenmesinde ve tedavisinde dikkate değer ilerlemelere
rağmen, akut bakım modelinin egemen olduğu 20. yüzyıl tıbbı kronik hastalıkların
tedavisinde ve önlenmesinde etkili olamamıştır. Kronik hastalığın birincil nedenleri genler
arasındaki etkileşim, günlük aktiviteler, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerdir. Kronik sorunlar,
akut belirtileri ve semptomları iyileştiren ilaçlar ve cerrahi ile çözülemez. Mevcut başarısız
modele fitoterapi ve akupunktur gibi yeni ve/veya geleneksel yaklaşımlar ekleyerek ya da
farmakogenomiklerle de çözülemez. Kronik hastalığın maliyetli bilmecesi sadece odağımızı
semptomları baskılama ve semptom yönetiminden altta yatan nedenlerini ele almaya
kaydırarak çözülebilir. Özellikle, yaşam tarzı seçimleri, çevresel maruziyetler ve genetik
etkilerden kaynaklanan kronik hastalıkların nedenlerini ele alan bireyselleştirilmiş, hasta
merkezli, bilim temelli bakım sağlanmalıdır.
Fonksiyonel Tıp, hasta ve uygulayıcıyı terapötik bir ortaklıkta birleştirerek, sistem odaklı bir
yaklaşım kullanarak hastalığın altında yatan nedenleri doğrudan ele alır. Fonksiyonel Tıp
uygulayıcıları uzun süreli sağlığı ve kronik hastalığı etkileyebilecek yaşam tarzı faktörleri,
genetik, çevresel ve çevresel etkiler arasındaki sayısız etkileşime yakından bakar. Fonksiyonel
Tıp, kronik hastalığın altında yatan nedenler ve aşikar hastalık ortaya çıkmadan önce bile
klinik dengesizlikleri gidermek için bilim, klinik bilgelik ve yenilikçi araçlarla müdahaleyi
kapsar. Fonksiyonel Tıp, hastalığın nasıl ve neden oluştuğunu sorar ve her birey için hastalık
temel nedenlerini ele alarak sağlığı geri kazandırır.
Bu yaklaşımın doğasında var olan karmaşıklığı yönetmek için Fonksiyonel Tıp, klinik
bilgilerin bireyselleştirilmiş, hasta merkezli, bilim temelli tedavileri sağlayacak şekilde
değerlendirilmesi için pratik modeller sunmaktadır. Fonksiyonel Tıp kavramları, uygulamaları
ve araçları 30 yıllık bir süre zarfında, hastalığa giden temel ortak yollar (örn. inflamasyon,
oksidatif stres); diyet, stres ve fiziksel aktivitenin rolü ve çevresel toksinlerin (hava, su,
toprakta bulunan) sağlık üzerindeki etkileri ile ilgili kanıtların artışına paralel olarak önemli
ölçüde gelişti. Bu sunumda 21. Yüzyılın sağlık çözümü olarak görülen Fonksiyonel Tıp
kavramı, ögeleri, pratik uygulama örnekleri vermenin yanı sıra genomik, nutrigenomik,
proteomik gibi sağlığı geliştirmekle ilgili yeni kavramların dinleyicilere tanıtılması
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Tıp, Kronik Hastalık, Genomik, Proteomik, Sağlık
ABSTRACT
Despite considerable advances in the prevention and treatment of infectious diseases and
trauma, 20th-century medicine dominated by the acute care model has not been effective in
the treatment and prevention of chronic diseases. The primary causes of chronic disease are
interaction between genes, daily activities, lifestyle and environmental factors. Chronic
problems cannot be resolved with medications and surgery that improve acute signs and
symptoms. Nor can it be resolved by adding new and / or traditional approaches to the current
failed model, such as phytotherapy and acupuncture, or by pharmacogenomics. The costly
puzzle of chronic disease can only be solved by shifting our focus from suppressing
symptoms and addressing the underlying causes of symptom management. In particular,
individualized, patient-centered, science-based care should be provided that addresses the
causes of chronic diseases caused by lifestyle choices, environmental exposures and genetic
influences.
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Functional Medicine, by combining the patient and the practitioner in a therapeutic
partnership, directly addresses the underlying causes of the disease using a system-oriented
approach. Functional Medicine practitioners take a close look at the countless interactions
between lifestyle factors, genetics, environmental and environmental influences that can
affect long-term health and chronic disease. Functional Medicine encompasses intervention
with science, clinical wisdom and innovative tools to eliminate clinical imbalances, even
before the underlying causes of chronic disease and obvious disease occur. Functional
Medicine asks how and why the disease occurs and recovers health by addressing the main
causes of the disease for each individual.
To manage the complexity inherent in this approach, Functional Medicine offers practical
models for evaluating clinical information to provide individualized, patient-centered,
science-based treatments. Functional Medicine concepts, practices and tools are common
pathways to disease (eg inflammation, oxidative stress) over a 30-year period; It developed
significantly in parallel with the increase in evidence regarding the role of diet, stress and
physical activity and the health effects of environmental toxins (found in air, water, soil). In
this presentation, it is aimed to introduce Functional Medicine concept, which is seen as a
health solution of 21st century, new concepts such as genomics, nutrigenomics, proteomics,
and other concepts related to health promotion as well as giving practical application
examples.
Keywords: Functional Medicine, Chronic Disease, Genomic, Proteomics, Health
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ÇOCUĞUN EKONOMİK İSTİSMARINA BAĞLI AĞIR BİR YANIK OLGUSU
A CASE OF SEVERE BURN DUE TO CHILD ECONOMIC ABUSE
Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÜLER
Doç. Dr. Ahsen KAYA
Arş. Gör. Dr. Selen CAN TEMÜRKOL
Prof. Dr Ekin Özgür AKTAŞ
Ege Üniversitesi

ÖZET
Giriş
Çocuk istismarı türlerinden biri olan çocuğun ekonomik istismarı sırasında ortaya çıkan
yaralanmalar aile, işveren ve toplum için önemli bir sorundur. Adli rapor düzenlenmesi
amacıyla Anabilim Dalımıza gönderilen ve iş kazası sonucu ağır yanık oluşmuş çocuk olgu,
çocuğun ekonomik istismarına ve çocuk işçiliğine dikkat çekmek için sunulmuştur.
Olgu
12 yaşındaki erkek olgu, sanayide bir tornacıda çırak olarak çalıştığı sırada ateşin üzerine
tiner dökerek yaralandığını belirtmiştir. Tıbbi evrakı incelendiğinde; grade 3 inhalasyon
yanığı saptanarak entübe edildiği, vücudunun %65-70’ini kaplayan 2. ve 3. derece yanıklar
için defalarca greft uygulandığı kayıtlıydı. Anabilim Dalımızda yapılan muayenede; göğüs ön
yüzü ve karnın tamamında, her iki üst ekstremite iç ve dış yüzlerinde, yüzün tamamında, her
iki uyluk ön yüzünde yanığa bağlı skar dokuları olduğu, sol uyluk lateralinde ve sırtın sağ
yanında greft alımına bağlı skar dokuları olduğu görüldü. Göğüs ön yüzündeki skardan dolayı
öne eğik pozisyonda durduğu, kulak kepçelerinin olmadığı, kafa sağ yarısında saç olmadığı,
kaşların olmadığı, ağız açıklığında kısıtlılık olduğu, sol el 1. parmak distal falanks kaybı
olduğu, sol el parmaklarında ve her iki omuzda hareket kısıtlılığı olduğu tespit edildi.
Tarafımızca yapılan değerlendirme sonucunda; yaralanmanın kişinin yaşamını tehlikeye
soktuğu, yüzünde sürekli değişikliğe neden olduğu saptanmıştır. Her iki omuz hareketlerinde
ileri derecede kısıtlık oluşturması, akciğer nakli gerektirmesi ve yanığa bağlı olarak deri
alanının %50’sinden fazlasında nedbe dokusu oluşturması nedenleriyle organlarından birinin
işlevinin sürekli yitirilmesi niteliğinde olduğu saptanmıştır.
Tartışma
Çocuğun çalışması sırasında yaşanabilecek yaralanmalardan biri olan yanıklar, önemli bir
morbidite ve mortalite sebebi olabilmekle birlikte, önlenebilir olmaları nedeniyle önem
taşımaktadırlar. Ülkemiz, çocuk işçiliğinin sorun olduğu ülkelerden biridir. Bir çocuğun ağır
ve tehlikeli işlerde çalışması hukuken uygun olmadığı gibi, hayati tehlike yaratabilecek iş
kazalarına maruz kalması da kaçınılmazdır.
Sonuç
Çocuk işçiliğinin önlenebilmesi için ailelerin iş kazaları ve çocuk istismarı ile ilgili
farkındalığının arttırılması, çocukların çalıştırılması halinde ailelerine ve işverene ağır
yaptırımlar uygulanması gereklidir. Ayrıca yanıkların önlenebilir kazalar olması nedeniyle
yanık sebepleri ve alınabilecek önlemler hakkında halkın bilinçlendirilmesi amacıyla
eğitimler verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı, Ekonomik İstismar, İş Kazası, Yanık.
ABSTRACT
Introduction
Injuries that occur during a child's economic abuse, which is one of the types of child abuse,
is an important problem for the family, employer and society. The case of a child who was
sent to our department for forensic report and suffered severe burns as a result of an
occupational accident was presented to draw attention to the child's economic abuse and child
labor.
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Case
The 12-year-old man stated that he was injured by pouring thinner on the fire while working
as an apprentice in a lathe in the industry. When the medical documents are examined; It was
recorded that grade 3 inhalation burn was detected and intubated and grafts were applied
repeatedly for the 2nd and 3rd degree burns covering 65-70% of the body. In the examination
of the case made in our department; it was observed that there were scar tissues due to burn
on the abdomen and the front of the chest, inner and outer surfaces of both upper limbs, all
face, and both anterior faces of lower limbs, due to graft intakes on the side of the left thigh
lateral and right side of the back. Due to the scars on the front of the chest, he was leaning
forward, there were no auricles, there was no hair in the right half of the head, there were no
eyebrows, there was a restriction in the opening of the mouth, there was a distal phalanx loss
of the left first finger, and there was limited movement in the left hand fingers and both
shoulders. As a result of the evaluation made by us; Injury endangered the life of the person
and caused constant change on face. It was found that one of the organs was permanently lost
due to the fact that it caused severe restriction in both shoulder movements, requiring lung
transplantation and forming scar tissue in more than 50% of the skin area due to burns.
Discussion
Burns, one of the injuries that may be experienced during the child's work, can be an
important cause of morbidity and mortality, but they are important because they are
preventable. Our country is one of the countries where child labor is a problem. It is not
legally appropriate for a child to work in heavy and dangerous work and it is inevitable that
he/she will be exposed to life-threatening accidents.
Conclusion
In order to prevent child labor, awareness of families about occupational accidents and child
abuse should be increased, and if children are employed, severe sanctions should be applied to
their families and employers. In addition, since burns are preventable accidents, trainings
should be provided to raise public awareness about the causes of burns and the precautions
that can be taken.
Key words: Child Abuse, Economic Abuse, Occupational Accident, Burn
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KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE KARİNAL SLEEVE SAĞ
PNÖMONEKTOMİ
RIGHT PNEUMONECTOMY WITH CARINAL SLEEVE IN NON-SMALL CELL LUNG
CANCER
Kubilay İNAN
Ankara Şehir Hastanesi

ÖZET
Akciğer kanseri, dünyada kanser ölümlerinin önde gelen nedenlerindendir. Her yıl 1,2 milyon
akciğer kanseri nedeniyle ölür. Beş yıllık sağkalım, hastalığın tüm aşamalarında <%15, tanıdan 10
yıl sonra hayatta olan hastaların%7'sinden azdır.
Lokal ilerlemiş ve metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) sağkalım önemli
ölçüde kötüdür. Bu nedenle, erken evre akciğer kanserinin tanı ve tedavisi önem arzetmektedir.
Erken evre akciğer kanserinin en etkili tedavi yöntemi cerrahidir. Metastatik olmayan lokal ileri
evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinin tedavisinde de cerrahi rezeksiyonun yeri vardır. Lokal
ileri evre kanseri olan hasta standart rezeksiyon koşullarını sağlıyorsa ve R0 rezeksiyon
öngörülüyorsa cerrahi için adaydır.
Hemoptizi, dispne şikayetleri ile başvuran 44 yaşında erkek hastaya bronkoskopi yapıldı ve sağ
ana bronşun tümör ile total tıkalı olduğu görüldü. Sağ hiler kitlesi olan hastanın Pet bt’sinde yüksek
tutulum göstermeyen mediastinal lenf nodları tespit edildi. Mediastinal lenf nodu örneklemesi
negatif sonuçlanan ve solunum rezervi yeterli olan hastaya sağ karinal sleeve pnömonektomi
operasyonu planlandı.
Sağ torakotomi ile yaklaşılan hastanın ilk önce sağ pnömonektomisi yapıldı. Makroskopik olarak
karinanın tümörle invaze olduğu tespit edildi. Sol ana bronş karinadan cerrahi sınır gözetilerek
kesildi ve operasyon sahasından ayrı bir spiralli endotrakeal tüp ile sol ana bronş entübe edildi.
Sol ana bronş entübe iken karina trakeadan cerrahi sınır gözetilerek kesildi. Sol ana bronşun
trakeaya anastomuzu aşamasında jet ventilatör kullanıldı. Anastomoz kaçağı ve lenf nodu
diseksiyonu sonrası operasyon sonlandırıldı.
Hiler kitleler cerrahi zorlukları ve mediastinal lenf nodlarına yakınlığı nedeniyle cerrahi tedavi
açısından sıkça tercih edilmezler. Ancak yeterli preoperatif değerlendirme ve ileri cerrahi teknikler
ile bu hastaların da cerrahi şanslarının olduğunu paylaşmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Akciğer Kanseri, Pnömonektomi, Sleeve Rezeksiyon, Karinal Sleeve
Rezeksiyon, Karinal Sleeve Pnömonektomi
ABSTRACT
Lung cancer is one of the leading causes of cancer deaths in the world. It dies every year due to
1.2 million lung cancers. Five-year survival is <15% at all stages of the disease, less than 7% of
patients who survive 10 years after diagnosis.
Survival is significantly poor in locally advanced and metastatic non-small cell lung cancer
(NSCLC). Therefore, the diagnosis and treatment of early-stage lung cancer is important. The most
effective treatment method for early-stage lung cancer is surgery. Surgical resection also has a
place in the treatment of non-metastatic locally advanced non-small cell lung cancer. If the patient
with locally advanced cancer meets standard resection conditions and R0 resection is foreseen, he
is a candidate for surgery.
A 44-year-old male patient who presented with complaints of hemoptysis and dyspnea underwent
bronchoscopy and the right main bronchus was observed to be totally occluded with tumor.
Mediastinal lymph nodes that did not show high involvement were detected in Pet bt of the patient
with right hiler mass. Right carinal sleeve pneumonectomy operation was planned for the patient
whose mediastinal lymph node sampling was negative and the respiratory reserve was sufficient.
Right pneumonectomy was performed first of the patient who was approached with right
thoracotomy. Macroscopically, it was determined that the carina was invasive with a tumor. The
left main bronchus was cut from the carina by considering the surgical margin and the left main
bronchus was intubated with a separate spiraled endotracheal tube from the operation site. While
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the left main bronchus was intubated, the carina was cut from the trachea by considering the
surgical margin. A jet ventilator was used in the anastomosis of the left main bronchus to the
trachea. The operation was terminated after anastomosis leak and lymph node dissection.
Hiler masses are not preferred for surgical treatment because of their surgical difficulties and
proximity to the mediastinal lymph nodes. However, with sufficient preoperative evaluation and
advanced surgical techniques, we wanted to share that these patients also had the chance of
surgery.
Keywords Lung Cancer, Pneumonectomy, Sleeve Resection, Carinal Sleeve Resection, Carinal
Sleeve Pneumonectomy
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STERNAL KLEFTİN CERRAHİ ONARIMI
SURGICAL REPAIR OF A STERNAL CLEFT MALFORMATION
Dr. Öğr. Üyesi İlknur AYTEKİN ÇELİK
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ÖZET
Sternal kleft nadir görülen konjenital bir anomalidir.Sternal barların intrauterin dönemde
birleşememesi sonucu oluşmaktadır. İnsidansı göğüs deformiteleri arasında %1 dir. Embriyonel
dönemin 6-10. haftaları arasında anterior göğüs duvarı birleşimi gerçekleşir. Sternal kleft komplet
ve parsiyel form olmak üzere ikiye ayrılır. İnferior ve superior olarak da alt tipleri mevcuttur. En sık
superiorda V şeklinde deformite olarak izlenmektedir. Sternal kleft paradoksal solunuma neden
olur. Kalp atımları genelde ciltten gözlemlenir. Kalp ve büyük damarlar hemen cilt altında
korumasız durumdadır. Tedavisi primer erken dönem cerrahi onarımdır. Cerrahi onarım için
yenidoğan dönemi önerilmektedir. Paradoksal solunum olmasa dahi göğüs ön duvarı stabilitesini
sağlamak için cerrahi yapılmalıdır. 20 günlük kız çocuk kalp atışlarının göğüs ön duvarında
gözlemlenmesi ve paradoksal solunum nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takibe alındı.
Fizik muayenede kalp pulsasaonları izlendi. Solunum ve ağlama sırasında paradoksal hareketler
izlendi diğer sistem muayeneleri doğal olarak izlendi. Radyolojik görüntülemede sternum üst
ucunun bifid sternum olduğu alt ucunun intakt olduğu tespit edildi.
Hastaya Cerrahi planlandı pre opereatif hazırlıklar sonrası median sternotomi insizyonu ile
yaklaşıldı. Sternumun V şeklinde üst bölgeden ayrık olduğu izlendi. Sternum serbestlendi. Perikard
oldukça ince olarak izlendi. Gözlemde sternum üst kısmının açıklığının fazla olması nedeniyle
primer yaklaştırma yapılması düşünülmedi. Primer yaklaştırma yapıldığında solunum rezervi
etkileneceği için prolen mesh yama kullanılarak defekt kapatıldı. Hasta post op yenidoğan yoğun
bakıma gönderildi.
Post op takiplerinde paradoksal solunumu kayboldu ve kliniği düzeldi. Hasta halen sağ ve sağlıklı
olarak takip edilmektedir. Bu olgumuzda primer onarım yapılamayan sternal kleftli hastalara
prolen mesh ve benzeri yamaların da kullanılarak tedavisinin mümkün olduğunu vurgulamak
istedik
Anahtar Kelimeler: Sternal Kleft, Yenidoğan, Bifid sternum
ABSTRACT
Sternal cleft is a rare congenital anomaly. It is formed as a result of inability of sternal bars to join
in the intrauterine period.Its incidence is 1% among breast deformities. 6-10 of the embryonic
period. Anterior chest wall junction occurs between weeks. Sternal cleft is divided into two as
complete and partial form. There are sub-types as inferior and superior. It is most commonly
observed as a V-shaped deformity in the superior. The sternal cleft causes paradoxical breathing.
Heart beats are usually observed from the skin. The heart and large vessels are unprotected
immediately under the skin. Its treatment is primary early surgical repair.
Newborn period is recommended for surgical repair. Surgery should be performed to ensure chest
anterior wall stability even without paradoxical breathing. The 20-day-old girl was followed up in
the neonatal intensive care unit due to the observation of the heartbeat on the anterior chest wall and
paradoxical breathing. On physical examination, pulsans of the heart were observed. Paradoxical
movements were observed during breathing and crying, and other system examinations were
naturally observed.
In radiological imaging, the upper end of the sternum was bifid sternum, and the lower end was
intact.
Surgery was planned and the patient was approached with a median sternotomy incision after preoperative preparations. It was observed that the sternum was V-shaped separated from the upper
region. The sternum was released.
Pericardium was observed quite thinly. In the observation, primary approximation was not
considered due to the large opening of the upper part of the sternum.
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The defect was closed using a prolene mesh patch as the respiratory reserve would be affected when
primary approximation was performed. The patient was sent to intensive care post newborn.
In post op follow-ups, his paradoxical breathing disappeared and his clinic improved. The patient is
still being followed up right and healthy.
In this case, we wanted to emphasize that it is possible to treat patients with sternal cleft, who
cannot be treated with primary repair, using prolene mesh and similar patches.
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İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YAPILAN SAĞLIK TARAMALARININ
ÖĞRENCİLERİN YAŞ VE CİNSİYETLERİNE GÖRE İNCELEMESİ
ANALYSIS OF HEALTH SCREENINGS MADE FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS
ACCORDING TO STUDENTS 'AGE AND GENDER
Prof.Dr. Ayla ÜNSAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Ahmet Feyyaz AYDIN
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
ÖZET
Okul sağlığı hizmetlerinin amacı, toplumda okul çağındaki bütün çocukların mümkün olan en
iyi bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığa kavuşmalarını sağlamak ve sürdürmektir. Böylece
çocukların dolayısıyla toplumun sağlık düzeyini geliştirmektir. Bu araştırma, ilköğretim
öğrencilerine yapılan sağlık taramalarının öğrencilerin yaş ve cinsiyetlerine göre incelenmesi
amacıyla yapılmıştır.
Araştırma, Kırşehir il merkezine bağlı bir ilköğretim okulunda okuyan 256 öğrenciyi
kapsamaktadır. Öğrencilerin küçük gruplar halinde el hijyeni, saç bakımı, tansiyon ölçümleri,
boy-kilo takibi taramaları yapılmıştır. Her bir öğrencinin tarama sonuçları hazırlanan formlara
işlenmiştir. Veriler sayı ve yüzde analizleri ile değerlendirilmiştir.
Öğrencilerin %31.2’si 6-7 yaş, %18.3’ü 8-9 yaş, %23.4’ü 10-11 yaş, %26.9’u 12-13 yaş
aralığında olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin %51.1’i kız, %48.8’i ise erkektir. Tarama
sonucunda: Tırnak yeme alışkanlığı en fazla 12-13 yaş grubundaki erkek (%27.7) ve kız
(%22.2) çocuklarında görülmüştür. Ellerde siğilin en fazla 6-7 yaş erkek (%30) çocuklarında
olduğu saptanmıştır. Saçlarda kepeklenme en fazla 12-13 yaş erkek (%18.3), kız (16.6), 10-11
yaş kız (%18.3) ve 6-7 yaş kız (%16.6), 10-11 yaş kız (%18.3) ve 6-7 yaş kız (%16.6)
çocuklarda görülmüştür. Saçlarda yağlanma en fazla 6-7 yaş kız (%37.5) çocuklarında olduğu
belirlenmiştir. Saçlarda bit ve sirke ise sadece 10-11 yaş kız(%100) çocuklarında saptanmıştır.
El ve saç bakımında kız öğrencilerin erkek öğrencilerine göre bakımlarının daha yetersiz
olduğu belirlenmiştir. Tansiyon ve boy/kilo ölçümleri sadece 10-11 ve 12-13 yaşındaki
öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Tansiyonu en yüksek değeri olanlar 12-13 yaş grubundaki
erkek çocuklarıdır (%44.4).Çocukların boy ve kilo ölçümleri değerlendirildiğinde; sadece 11
yaşındaki bir kız ve 13 yaşındaki bir erkek çocuğunun %5 persentilin altında zayıf olduğu
bulunmuştur. Çocukların sekiz tanesinin %95 ve üzerinde persentile sahip, obez olduğu
saptanmıştır. On bir çocuğun da fazla kilolu olduğu görülmüştür.Bunlar dışındaki tüm
çocukların ideal kiloda olduğu bulunmuştur. Çocukların çoğunun tansiyon ve boy/kilo
ölçümleri normal sınırlarda olması sevindirici bir sonuçtur.
Sağlık taramalarında sorun saptanan öğrencilerin velilerine, öğretmenleri ve Kırşehir İl Milli
Eğitim Müdürlüğü İlköğretim Rehberlik Servisi ve Yönetimi aracılığı ile bilgilendirme
yapılmıştır. Bu doğrultuda öğrenciler uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirilmiştir. Ayrıca
öğrencilere ilgili konularda eğitimler verilmiştir. Sağlık taramalarının henüz kendi bakımını
yeterince gerçekleştiremeyen ilköğretim okulu öğrencileri üzerinde sık sık tekrarlanması
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Taraması, Hemşirelik, Okul Sağlığı, Hijyen, Persentil
ABSTRACT
The purpose of school health services is to ensure and maintain the best possible physical,
mental and social health of all school-age children in the community. Thus it improves the
health level of the society and the children. This research was carried out to examine health
screenings for primary school students according to their age and gender.
The research covers 256 students studying in a primary school in Kırşehir city center.
Students' hand hygiene, hair care, blood pressure measurements, height-weight follow-up
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scans were done in small groups. The screening results of each student were recorded on the
prepared forms. The data were evaluated by number and percentage analysis.
31.2% of the students were 6-7 years old, 18.3% of the student 8-9 years old, 23.4% of the
student, 10-11 years old, 26.9% of the student 12-13 years old. 51.1% of the students are girls
and 48.8% of the student are boys. As a result of screening: Nail eating habit was mostly seen
in boys (27.7%) and girls (22.2%) in the age group of 12-13. It was determined that the wart
was mostly in the children of 6-7 years old boys (30%). Hair dandruff is mostly 12-13 years
old boys (18.3%), girls (16.6), 10-11 years old girls (18.3%) and 6-7 years old girls (16.6%),
10-11 years old girls (18.3%) and 6-7 years old girls (16.6%). It has been determined that the
lubrication of the hair is mostly in 6-7 year old girls (37.5%). Lice and vinegar in the hair
were detected only in 10-11 years old girls (100%). In hand and hair care, it has been
determined that female students are inadequate than male students. Blood pressure and height
/ weight measurements were made only on students aged 10-11 and 12-13. Those with the
highest blood pressure are boys in the age group 12-13 (44.4%).
The parents of the students with problems in health screening were informed through their
teachers and Kırşehir Provincial Directorate of National Education Primary Education
Guidance Service and Management. Accordingly, students were directed to appropriate health
institutions. In addition, students were given training on related topics. It may be suggested
that health screenings should be repeated frequently on primary school students who are not
yet able to perform their own care adequately.
Keywords: Health screening, Nursing, School health, Hygiene, Percentiles
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ORAL ANTİ-KANSER AJAN KULLANAN KANSER HASTASINA BAKIM
VERİNLERİNİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR: SİSTEMATİK REVİEW
CHALLENGES CAREGİVERS OF CANCER PATIENTS USING ORAL ANTI-CANCER
AGENT: SYSTEMATIC REVİEW
Dr. Öğr. Üyesi Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK
Çankırı Karatekin Üniversitesi
ÖZET
Amaç: Oral kanser ajanlar onkoloji tedavilerinde sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Oral anti
kanser ajanlar IV tedavilere göre hastanın kendi ev ortamında tedavi olmalarına izin
vermektedir. Oral ajanların pek çok avantajı olmasına rağmen bazı dezavantajı olabilmektedir.
Tedavinin iyi sonuç verebilmesi için ilaç eğitiminden, toksisite izlemine, ilaç kür programına
ve ilaç almayı hatırlamaya kadar hasta yakınlarının desteğine ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla
bakım vericiler oral antikanser ajan kullanımında kilit rol oynar. Fakat oral antikanser ajanların
aile bakıcıları üzerindeki etkisi, ev ortamında tedavi yönetiminin sorumluluklarıyla başa çıkma
yetenekleri ve destekleyici kaynaklara duyulan ihtiyaçlar hakkında çok az şey bilinmektedir.
Sistematik derleme çalışmasının amacı, aile bakıcılarının ev ortamında oral antikanser ajan alan
hastalara bakım sağlama ile ilgili zorluklar ve kaynak ihtiyaçları değerlendirmektir. Bu
değerlendirme ile ileri çalışmalara ışık tutmak, ihtiyaçların belirlenmesi ve farkındalık
geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Bu incelemeye başlarken oluşturulan araştırma sorusu: “Oral antikanser
ajan kullanan kanser hastasinin bakim vericilerinin yaşadığı zorluklar nelerdir?”dir. Bu süreçte
sistematik olarak literatür taraması Ulakbim Tıp Veri Tabanı, Science Direct, PubMed, ve
Cochrane Library veri tabanlarında yapılmıştır. Bu amaca uygun olarak ilk olarak anahtar
kelimeler belirlenmiştir. Anahtar kelimelerin seçimi için PİCO baz alınarak MesH (medical
subject heading) terimleri ve İngilizce anahtar sözcükler kullanılmıştır. Taramalar
“caregivers”, “oral cancer medication”, “oral anticancer agent “oral chemotherapy”,
“challenges”., anahtar kelimeleri kullanılarak yapılmıştır. Taramada 1 Ocak 1999 ile 1 Ocak
2019 tarihleri arasında yayınlanmış 1.118 incelenmiştir. Veri Tabanı taramasıyla tespit edilen
kayıtlardan EndNoteX7 referans yönetim sistemi kullanılarak yinelenen kayıtlar belirlenmiş ve
silinmiştir. Tekrar eden kayıtlar kaldırıldıktan sonra kalan tüm kayıtların başlık ve özetleri,
araştırmacı tarafından bağımsız olarak gözden geçirilmiştir. Uygunluk açısından
değerlendirilen çalışmalar, tam metinleri elde edildikten sonra dahil edilme ve dışlanma
ölçütlerine göre değerlendirilmiş ve aralarından uygun olan makaleler seçilmiştir. Son aşamada
toplam 2 çalışma sistematik derlemeye dahil edilmiştir.
Bulgular: Araştırmada incelenen çalışmalar nitel araştırma olup, odak grup görüşme ve
derinlemesine görüşme teknikleri kullanılmıştır. Çalışmalar da 7’şer bakım verici ile görüşme
yapılmıştır. Bulgular, bakıcıların hastaya karmaşık oral kombinasyon tedavilerini yönetme
konusunda yardımcı olma ve yan etkileri izleme konusunda pratik ve duygusal bakım
faaliyetlerinde bulunduğunu göstermiştir. Tedaviden sonra bakım faaliyetleri devam etmiş ve
deneyimler gelecekle ilgili korku ve belirsizlik bağlamında tanımlanmıştır. Bakıcılar ayrıca
hastalarından ve diğer aile üyelerinden sıklıkla sakladıkları bir dizi duygu yaşadıklarını
belirtmişlerdir. Özellikle iş sahibi olanlar için bakım sorumluluklarını dengelemenin güçlükler
yaşamaktadır.
Sonuç: Hasta yakınlarının yaşadığı zorluklarının bilinmesi araştırılması başta hasta ve ilaç
eğitimine yön verecektir. Ayrıca aile fertlerinin eğitimsizliten kaynaklanan ilaç maruziyetini
engelleyecek toplum sağlığınada fayda sağlayacaktır. Ayrıca kanser hastasının gereksiz
izalosyonunu da engelleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Bakım Verici, Oral Anti-kanser, Zorluklar
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ABSTRACT
Objective: Oral cancer agents have been used frequently in oncology treatments. Oral
anticancer agents allow the patient to be treated in their home environment compared to IV
treatments. Although oral agents have many advantages, they may have some
disadvantages. They need the support of their caregivers from drug education, toxicity
monitoring, drug curing program, and remembering to take the medication in order to give
proper treatment results. Caregivers, therefore, play a key role in the use of oral anticancer
agents. However, little is known about the effect of oral anticancer agents on family carers,
their ability to cope with the responsibilities of treatment management in the home setting, and
the need for supportive resources. The systematic review study aimed to assess the difficulties
and resource needs of caregivers in providing care to patients receiving oral anticancer agents
at home. With this assessment, it is aimed to shed light on further studies, identify needs and
raise awareness.
Material and Methods: The research question posed at the beginning of this study was: “What
are the difficulties faced by the caregivers of cancer patients using oral anticancer agents?” In
this process, the literature was systematically searched in Ulakbim Medical Database, Science
Direct, PubMed and Cochrane Library databases. For this purpose, the keywords were first
identified. MesH (medical subject heading) terms and English keywords were used based on
PICO for the selection of keywords. Screenings were performed using the
keywords “caregivers”, “oral cancer medication”, “oral anticancer agent”, “oral
chemotherapy”, and “challenges. A total of 1,118 reviews were published between 1 January
1999 and 1 January 2019. Duplicate records were identified and deleted using EndNoteX7
reference management system. After the repeated records were removed, the title and abstracts
of all remaining records were independently reviewed by the researcher. The studies were
evaluated in terms of eligibility according to inclusion and exclusion criteria after full texts
were obtained. Suitable articles have been selected. In the last stage, a total of 2 studies were
included in the systematic review.
Results: The studies examined were qualitative research and focus group interview, and indepth interview techniques were used. In the studies, 7 caregivers were interviewed. The
findings show that caregivers perform practical and emotional care to assist the patient in
managing complex oral combination therapies and to monitor side effects. Maintenance
activities continued after treatment and experiences are defined in the context of fear and
uncertainty about the future. Caregivers also reported that they experienced a range of emotions
that they often hid from their patients and other family members. Particularly for those who
have a job, they have difficulties in balancing their care responsibilities.
Conclusion: Knowing and investigating the difficulties experienced by caregivers will guide
patient and drug education. It will also prevent drug exposure of family members due to lack
of education, and will also benefit public health. It will also prevent unnecessary isolation of
the cancer patient.
Key Words: Caregivers, Oral Anticancer, Challenges
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KRONİK İNMELİ HASTALARDA DUYSAL ORGANİZASYONDAN SORUMLU
SİSTEMLER İLE FONKSİYONEL AKTİVİTELER ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN THE SENSORY ORGANIZATION TEST SYSTEMS AND
FUNCTIONAL ACTIVITIES IN CHRONIC STROKE
Yüksek Lisans Öğrencisi, Fzt. Beyzanur PARLAK
Dr. Öğr. Üyesi Çetin SAYACA
Üsküdar Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışma kronik inmeli hastalarda duysal organizasyondan sorumlu sistemler ile
fonksiyonel aktiviteler arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla planlandı.
Çalışmaya 40-69 yaş aralığında olan, mini mental durum testinden 24 ve üzeri puan alan, en
az 6 ay önce inme geçirmiş 30 hasta(15 erkek 15 kadın) dahil edildi. Herhangi bir ağrısı,
psikiyatrik tanısı, romatolojik hastalığı, SVO dışında nörodejeneratif bir hastalığı ve
anozognoziası olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Duysal organizasyondan sorumlu
somatosensoriyel, vestibüler ve vizüel sistemler bilgisayarlı dinamik postürografi kullanılarak
değerlendirildi. Fonksiyonel aktivite düzeyi ise zamanlı kalk ve yürü testi, 30 saniye kalk otur
testi ve fonksiyonel uzanma testi ile değerlendirildi.
Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalamaları 56,10±7,78 yıl olup 15’i sağ 15’i sol
hemiplejidir. Değerlendirmeler sonucunda somatosensoriyel sistem verileri ile zamanlı kalk
yürü testi arasında zayıf ve anlamlı bir ilişki bulundu (r:-0,369 p:0,044). Vestibüler Sistem ile
fonksiyonel uzanma(r:0,701; p:0,000), zamanlı kalk yürü(r: 0,727; p:0,000) ve 30 saniye kalk
otur(r:-0,768 p:0,000) testleri arasında kuvvetli ve anlamlı bir ilişki bulundu. Vizüel Sistem ile
zamanlı kalk yürü, fonksiyonel uzanma ve 30 saniye kalk otur testleri arasında ise istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0,05).
Çalışma sonucunda vestibüler duyu girdisi arttıkça zamanlı kalk yürü, fonksiyonel uzanma ve
30 saniye kalk otur testlerinin sonuçlarının da arttığı, somatasensorial duyu girdisi arttıkça
zamanlı kalk yürü testi sonucunun azaldığı bulundu. Vizüel duyu girdisinin fonksiyonel
testlerin sonucunu etkilemediği görüldü.
Anahtar Kelimeler: İnme, postürografi, fonksiyonel aktivite, zamanlı kalk yürü testi, 30
saniye kalk otur testi, fonksiyonel uzanma test

ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the relationship between the sensory organization test
systems and functional activities in patients with chronic stroke.
In the study 30 patients of 40 to 69 years old (15 males and 15 females) who had a stroke at
least 6 months ago and had a score of 24 or more from the Mini Mental State Test (MMSE)
were included. Patients with orthopedic problems, psychiatric diagnosis, rheumatologic
disease, neurodegenerative diseases other than cerebrovascular event, aphasia and
anosognosis were excluded from the study. The somatosensory, vestibular and visual systems
responsible for sensory organization were evaluated using Computerized Dynamic
Posturography. Functional activity level was evaluated with the timed up and go test, 30
second chair stand test and functional reach test.
The mean age of the patients was 56.10 ± 7.78 years and 15 of them were right and 15 of
them were left hemiplegia. As a result of the evaluations, a weak and significant relationship
was found between the somatosensory system data and the timed up and go test (r:-0,369
p:0,044). A strong and significant relationship was found between the vestibular system and

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

230

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

functional reach(r:0,701; p:0,000), the timed up and go(r: 0,727; p:0,000) and 30 second chair
stand(r:-0,768 p:0,000) tests. No statistically significant relationship was found between the
Visual System and the timed up and go, functional reach and 30 second chair stand
tests(p>0,05).
As a result of the study, it was found that as the vestibular input increased, the results of the
timed up and go, funtional reach and 30 second chair stand tests increased, and as the
somatasensory input increased, the timed up and go result decreased. It was seen that visual
input did not affect the results of functional tests.
Keywords: Stroke, Posturography, Functional Activity, The Timed Up And Go Test, 30
Seceond Chair Stand Test, Functional Reach Test
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CAM SERAMİK RESTORASYONLARIN SİMANTASYONUNDA KULLANILAN
GELENEKSEL VE SELF ADEZİV REZİN SİMANLARIN KLİNİK OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
CLINICAL PERFORMANCE OF CONVENTIONAL AND SELF ADHESIVE RESIN
CEMENTS USED IN CEMENTATION OF GLASS CERAMIC RESTORATIONS.
Dt, Nevin TAŞ
Dt, Şebnem YILMAZ
Doç. Dr. Ferhan EĞİLMEZ
Gazi Üniversitesi

ÖZET
Diş hekimliğinde estetik ve fonksiyonel gerekliliklerin artması, simanlar, simantasyon
teknikleri ve adeziv sistemlerin gelişimine katkı sağlamıştır. Simanlar, diş ve seramik
restorasyon arasında yeterli direnç ve estetiği sağlamak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda
restorasyon retansiyonu ve marjinal adaptasyonunu sağlar. Ayrıca, restorasyonun özgün
rengine de katkıda bulunur. Adeziv simantasyon rezin simanlarla yapılmaktadır. Geleneksel
adeziv simantasyon yöntemleri, mine ve dentine bağlantı prensiplerini kullanan ve tekniğe
bağlı olarak değişen sonuçlar gösteren bir işlemdir. Bunun yanı sıra, birden fazla uygulama
adımı gerektirmektedir ve zaman alıcı bir yöntemdir. Buna karşın self adeziv simanlar basit
bir uygulama tekniğine sahiptir ve farklı simanların uygun özelliklerini tek bir üründe
birleştirerek geleneksel rezin simanların sınırlamalarının üstesinden gelmek için
tasarlanmıştır. Ancak uzun süreli bilimsel kanıtların bulunmaması nedeniyle, çoğu diş hekimi
self adeziv rezin simanların endikasyonları ve uzun süreli kullanımları konusunda endişe
duymaktadır. Seramik sistemlerin klinik başarısı ve güvenilirliği, seramik-siman ara
yüzündeki bileşenlerin mekanik bütünlüğü ve adezyon mukavemeti ile doğrudan ilişkilidir.
Bu derlemenin amacı, cam seramik restorasyonlarda self adeziv rezin simanların klinik
performansının değerlendirilmesi ile ilgili literatürlerin incelenerek başarılı bir tedavi için
kanıta dayalı bilgi verilmesidir. Bu çalışmada, self adeziv rezin simanlar ile geleneksel
simanların klinik uygulamalarının karşılaştırılması amacıyla PubMed aracılığı ile Medline
veri tabanında literatür taraması yapılmıştır. İncelenen makaleler değerlendirildiğinde, self
adeziv rezin simanlar ve geleneksel rezin simanlar kullanılarak cam seramik restorasyonların
simantasyonunda klinik farklılık bulunmadığı, her iki siman tipinin de diş ve restorasyon
bütünlüğü için yeterli özellikler gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak kesin sonuçlara
ulaşabilmek için daha uzun gözlem süresi olan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Self Adeziv Simanlar, Cam Seramikler, Geleneksel Rezin Simanlar
ABSTRACT
Increasing esthetic and functional requirements in dentistry has contributed to the
development of cements, cementation techniques and adhesive systems. Cements are used to
provide adequate resistance and esthetics between the tooth and the ceramic restoration. Also,
cements provide the retention of the restoration and marginal adaptation. Moreover, they
contribute to the original color of the restoration. Adhesive cementation is made with resin
cements. It is a process that uses conventional adhesive cementation methods, enamel and
dentine connection principles and shows varying results depending on the technique. In
addition, it requires multiple application steps and is a time consuming method. Self-adhesive
cements have a simple application technique and are designed to overcome the limitations of
conventional resin cements by combining the appropriate properties of different cements in
one product. However, due to the lack of long-term scientific evidence, most dentists are
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concerned about the indications and long-term use of self-adhesive resin cements. Adhesive
cementation takes more time and requires better moisture control compared to water based
cementation. The clinical success and reliability of ceramic systems are directly related to the
mechanical integrity and adhesive strength of its components in the ceramic adhesive
interface. The aim of this literature review was to analyze the literature on the evaluation of
the clinical performance of self-adhesive resin cements in glass ceramic restorations and to
provide evidence-based information for a successful treatment. In this study, in order to
evaluate and compare the self-adhesive resin cements and conventional resin cements, a
literature review was conducted in the Medline database through PubMed. When the articles
were evaluated, it was determined that there was no clinical difference in the cementation of
glass ceramic restorations.
Keywords: Self Adhesive Cements, Glass Ceramics, Conventional Resin Cements
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ZİRKONYA DENTAL İMPLANTLARA YAPILAN YÜZEY MODİFİKASYONLARI
SURFACE MODIFICATIONS OF ZIRCONIA DENTAL IMPLANTS
Dt, Şebnem YILMAZ
Dt, Nevin TAŞ
Doç. Dr, Ferhan EĞİLMEZ
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde oral implantlar dişsiz çenelerin rehabilitasyonu için en iyi tedavi seçeneği
olmaktadır. Zirkonya, üstün biyolojik, estetik, mekanik ve optik özellikleri nedeniyle
geleneksel titanyum implant sistemlerine umut verici bir alternatif olarak dental implantolojide
kullanılmaktadır. Ancak zirkonya, sert, yoğun ve kimyasal olarak inert bir yüzeye sahiptir ve
kimyasal maddelerle muamele sonrası aşınmaya karşı dirençlidir. Ayrıca zirkonya implantlar
estetik açıdan memnun edici olmasına rağmen, titanyum implantlara kıyasla mekanik
özellikleri daha düşük materyallerdir. Bu nedenlerlerle zirkonya implantların mekanik ve
biyolojik davranışını geliştirmek için klinik kullanımlarından itibaren yapısal ve yüzey
özellikleri değiştirilmiştir. Yüzey alanı, yapılan yüzey modifikasyonlarıyla arttırılmaktadır.
Yüzey modifikasyonları ise aynı zamanda kemik büyümesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip
olmakta, implant-kemik temas yüzeyinin artmasına neden olarak ossteointegrasyon sürecini
hızlandırmakta ve biyofilm tabakasının oluşumunu engellemektedir. Bu amaçla, plazma sprey
kaplama, kumlama, asitle pürüzlendirme, kumlama ve asitle pürüzlendirme, anodizasyonla
pürüzlendirme, lazerle pürüzlendirme, magnezyum, grafit, dopamin, silika ve biyomimetik
kalsiyum fosfatla kaplama gibi birçok teknik uygulanmıştır.
Bu literatür derlemesinin amacı zirkonya yüzey ve yapısal işlem teknolojisi ile ilgili
çalışmaları irdeleyerek dental implantolojide zirkonya implantların yüzey modifikasyonlarına
ilişkin değerlendirme yapmaktır. Bu amaçla Medline veri tabanında elektronik olarak Pubmed
aracılığıyla ‘’zirconia surface treatment”, “zirconia surface modification” veya “zirconia
coating’’ terimleri taratılmış ve elde edilen yayınlar değerlendirilmiştir.
Sonuç: Yapılan çalışmalar incelendiğinde çeşitli yüzey modifikasyonları yapılmış zirkonya
implantların farklı mekanik ve biyolojik davranış sergilediği gösterilmiştir. Zirkonya dental
implantlar için mekanik ve biyolojik açıdan en üstün yüzey işleminin hangisi olduğunun net
olarak belirlenebilmesi için daha çok klinik ve laboratuvar çalışmasına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Zirkonya, Dental İmplant, Yüzey Modifikasyonu
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ABSTRACT
Nowadays, oral implants are a good alternative treatment method for rehabilitation of
edentulous jaws. Due to superior biological, aesthetic, mechanical and optical properties
zirconia is used as a promising alternative method to the titanium implant systems in dental
implantology. However, zirconia has hard, dense and chemically inert surface and is resistant
to abrasion after treatment with chemical materials. In addition, although zirconia implants are
aesthetic materials, their mechanical properties are lower compared to titanium implants. For
these reasons, structural and surface properties of zirconia implants have been changed since
their clinical use to improve their mechanical and biological behaviors. Surface area is increased
by surface modifications. On the other hand, surface modifications have positive affect on bone
regeneration as well as increasing implant-bone connection area by accelerating
osseointegration process and inhibiting biofilm layer formation. For this purpose, many
techniques have been applied such as plasma spray coating, sandblasting, acid etching,
sandblasting and acid etching, anodization treatment, laser treatment, magnesium, graphite,
dopamine, silica and biomimetic calcium phosphate coating.
The purpose of this review is to examine the literatures on zirconia surface and structural
process technology and to evaluate the surface modifications of zirconia implants in dental
implantology. For this purpose, an electronic search in Medline database via Pubmed was
conducted with the terms “zirconia surface treatment”, “zirconia surface modification” or
“zirconia coating” and the publications were examined.
Conclusion : When the publications are examined, it has been shown that zirconia implants
with various surface modifications exhibited different mechanical and biological behaviors.
However, more clinical and laboratory data are needed to determine which surface processing
is the best option for zirconia dental implants.
Keywords: Zirconia, Dental Implant, Surface Modification
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BOND STRENGTH AND EVALUATION METHODS IN PROSTHETIC DENTISTRY
PROTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE BAĞLANMA DAYANIMI VE DEĞERLENDİRME
YÖNTEMLERİ
Gheyath Munadhil Azeez Azeez
Ece UÇAR
Işıl Çekiç Nagaş
Gazi University
ABSTRACT
Adhesive systems in dentistry have been developed very rapidly in recent years and gain in
popularity with the introduction of esthetic dental restorative materials. Nowadays, bonding to
the enamel is partially provided, while there are still various problems in bonding to dentin.
This could be related with the complex structure of the dentin and the surface features different
from enamel. As factors affecting the bond strength factors such as materials, bonding systems,
surface treatments that increase bonding can be counted. In order to maximize the performance
of adhesive systems; adhesion mechanism, appropriate clinical indication, limitations of
materials and biological restrictions should be well known. Longevity of a restoration is
predicted to some extent by its adhesive ability, and this in turn can be measured by bond
strength testing. Various studies are carried out not only in fixed prosthesis but also in
removable prosthesis. Today, most of the data obtained by bond strength is obtained as a result
of laboratory studies because clinical studies are both technique-sensitive and ethically difficult.
The most commonly used attachment tests are; tensile test, shear test and push-out tests. An
ideal bond strength test should be accurate, clinically reliable, and less technique-sensitive.
Additionally, it should involve the use of relatively unsophisticated and inexpensive test
protocols. While the restorative materials are tested in the laboratory, the test to be applied
according to the bonding forces is selected. However, the bonding tests, frequently performed
in the laboratory, do not fully reflect the clinical effectiveness of the restorative systems. Since
there are various factors in oral system such as moisture, temperature and pH changes and also
chewing stresses, the laboratory simulation cannot fully mimic oral conditions. The purpose of
this review is to explain the test methods used in the evaluation of the bond strength of prosthetic
restorative materials to dental tissues and to guide the researchers on the selection of appropriate
methods.
Keywords: Adhesive Systems, Adhesion Mechanism, Bond Strength Tests
ÖZET
Diş hekimliğinde bağlayıcı sistemler, son yıllarda çok hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir ve
estetik dental restoratif materyallerin tanıtılması ile popülaritesi artmaktadır. Günümüzde,
mineye bağlanma kısmen sağlanırken, dentin ile bağlanmada halen çeşitli problemler vardır.
Bu durum, dentinin karmaşık yapısı ve mineden farklı yüzey özelliklerine bağlanabilir.
Bağlanma dayanımını etkileyen faktörler arasında; kullanılan materyaller, bağlayıcı sistemler,
adezyonu arttıran yüzey işlemleri gibi faktörler sayılabilmektedir. Bağlayıcı sistemlerin
performansını en üst düzeye çıkarmak için; adezyon mekanizması, uygun klinik endikasyon,
kullanılan malzemelerin sınırlamaları ve biyolojik kısıtlamalar iyi bilinmelidir. Bir
restorasyonun uzun ömürlülüğü, bir dereceye kadar kullanılan adezyon sisteminin başarısı ile
belirlenebilmektedir ve bu da bağlanma dayanımı testleri ile ölçülmektedir. Sadece sabit
protezlerde değil hareketli protezlerde de bağlanma dayanımı ile ilgili çeşitli çalışmalar
yapılmaktadır. Günümüzde bağlanma dayanımı ile elde edilen verilerin çoğu laboratuvar
çalışmaları sonucunda elde edilmektedir, çünkü klinik çalışmalar hem kullanılan tekniğe
duyarlı hem de etik olarak zor çalışmalardır. En sık kullanılan bağlanma dayanımı testleri;
gerilim testi, makaslama testi ve push-out testidir. İdeal bir bağlanma testi doğru, klinik olarak
güvenilir olmalı ve daha az teknik hassasiyet gerektirmelidir. Buna ilaveten, nispeten karmaşık
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olmayan ve ucuz test protokollerinin kullanılmasını içermelidir. Restoratif materyaller
laboratuvarda test edilirken, bağlanma kuvvetlerine göre uygulanacak olan test seçilir. Ancak,
sıklıkla laboratuvarda yapılan bağlanma dayanımı testleri, restoratif sistemlerin klinik
etkinliğini tam olarak yansıtmamaktadır. Çünkü oral sistemde; nem, sıcaklık, pH değişiklikleri
ayrıca çiğneme stresleri gibi çeşitli faktörler bulunduğundan, laboratuvar simülasyonu oral
koşulları tamamen taklit edemez. Bu derlemenin amacı, protetik diş tedavisinde kullanılan
restoratif materyallerin oral bölgedeki dokulara bağlanma kuvvetinin değerlendirilmesinde
kullanılan test yöntemlerini açıklamak ve araştırmacılara uygun yöntemlerin seçimi konusunda
rehberlik etmektir.
Anahtar Kelimeler: Bağlayıcı sistemler, Adezyon mekanizması, Bağlanma Dayanımı Testleri
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ADÖLESANLARDA DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI, SOSYAL KAYGI VE
EBEVEYN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN DIGITAL GAME ADDICTION, SOCIAL ANXIETY
AND PARENT ATTITUDES IN ADOLESCENTS
Çiğdem GENİŞ
Prof. Dr. Sultan AYAZ ALKAYA
Gazi Üniversitesi

ÖZET
Adölesan dönem, çocukluk ile yetişkinlik arasındaki olgunlaşma dönemidir. Bu dönemde
adölesan biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlere uyum sağlamakta zorlanabilir. Bundan
dolayı problem davranışlar gibi uyum sorunları ortaya çıkabilir. Problem davranışlar,
adölesanın gelişim görevlerini başarmasına, kendisinden beklenen sosyal rolleri yerine
getirmesine, yeterlik ve başarı duygusunu hissetmesine engel olan davranışlardır. Bu problem
davranışlardan biri de dijital oyun bağımlılığıdır. Adölesan dönemdeki ebeveyn tutumunun ve
sosyal kaygının dijital oyun bağımlılığı ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu derlemede
adölesan dönemde dijital oyun bağımlılığı, sosyal kaygı ve ebeveyn tutumları arasındaki ilişki
gözden geçirilmiştir.
Adölesan dönemde oyun; eğlence, duygusal başa çıkma, gerçeklikten kaçış, heyecan ve
meydan okuma gibi psikolojik ihtiyaçlar ve motivasyonlarla oynanır. Normal düzeyde
oynanan oyunun bazı fiziksel ve bilişsel faydaları vardır. Ayrıca aile ve akranlarla ilişkilerin
iyileştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Ancak, aşırı oyun oynamanın okul başarısı, fiziksel
aktivite ve uyku üzerinde olumsuz etkisi olabilmektedir. Bu olumsuz etkiler depresyon ve
kaygı bozukluğu riskini arttırır. Adölesan dönemde sık görülen sosyal kaygı, dijital oyun
bağımlılığı olan bireylerde daha yüksek düzeydedir. Ayrıca bu bireylerde kişilerarası
ilişkilerin zayıfladığı bilinmektedir. Ailenin adölesan üzerinde etkisinin azaldığı düşünülse de
adölesan dönem bireyin aileye en çok gereksinim duyduğu dönemlerden biridir. Adölesan
dönemde aile ortamında var olan aile içi şiddet ve olumsuz aile ortamı adölesanların problem
davranışlara yönelme olasılıklarını arttırmaktadır. Bununla birlikte ebeveyn kısıtlaması da
adölesanın oyun bağımlısı olmasına katkıda bulunabilir. Bu dönemde, ailenin sorunlu
davranışlara karşı önleyici ve müdahaleci tutumlarda önemli bir faktör olduğu
unutulmamalıdır.
Adölesan dönemde görülen bu sorunların okul hayatında kesintiye neden olabileceği ve okul
başarısı üzerinde olumsuz bir etki oluşturabileceği belirtilmektedir. Okul sağlığı hemşireliği,
çocuk ve adölesanların sağlık sorunlarını belirleme ve çözümünde kilit insan gücüdür.
Gelecekteki sağlıklı toplumun temelinin atılmasında, kaliteli bir okul sağlığı hizmetinin
verilmesinde, daha sağlıklı bir gençlik ve üretken bir toplum yaratmada ayrı bir öneme
sahiptir. Okul sağlığı hemşirelerinin oyun bağımlılığı ile ilgili farkındalık programları
geliştirmeleri ve uygulamaları koruyucu tedbirler olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Oyun Bağımlılığı, Sosyal Kaygı, Anne-Baba Tutumu, Adölesan

ABSTRACT
The adolescent period is the period of maturation between childhood and adulthood. During
this period, adolescents may find it difficult to adapt to biological, psychological and social
changes. Therefore, compliance problems such as problem behaviors may arise. Problem
behaviors are behaviors that prevent the adolescent from achieving their developmental
duties, fulfilling the social roles expected from him, and feeling a sense of competence and
accomplishment. One of these problem behaviors is digital game addiction. It is known that
parental attitude and social anxiety in adolescence are related to digital game addiction. In this
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review, the relationship between digital game addiction, social anxiety and parental attitude in
adolescent period is reviewed.
Play in the adolescent period; It is played with psychological needs and motivations such as
entertainment, emotional coping, escape from reality, excitement and challenge. The game
played at normal level has some physical and cognitive benefits. It also contributes to the
improvement of relations with family and peers. However, excessive game playing can have a
negative impact on school success, physical activity and sleep. These negative effects increase
the risk of depression and anxiety disorder. Social anxiety, which is common in the adolescent
period, is higher in individuals with digital game addiction. It is also known that interpersonal
relationships are weakened in these individuals. Although the effect of the family on
adolescents is thought to decrease, adolescent period is one of the periods when the individual
needs the family the most. Family violence and negative family environment that exist in the
family environment in the adolescent period increase the probability of adolescents to turn
towards problem behaviors. However, parental restriction can also contribute to the
adolescent becoming a game addict. It should not be forgotten that the family is an important
factor in preventive and interfering attitudes towards problem behaviors during this period.
It is stated that these problems seen in the adolescent period may cause cuts in school life and
may have a negative impact on school success. School health nursing is a key manpower in
identifying and resolving the health problems of children and adolescents. It has a special
importance in laying the foundation of the future healthy society, providing a quality school
health service, creating a healthier youth and a productive society. It will be protective
measures for school health nurses to develop and implement awareness programs related to
game addiction.
Keywords: Game Addiction, Social Anxiety, Parental Attitude, Adolescence
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HEMŞİRELİK KONGRE VE SEMPOZYUM KİTAPLARINDA YAYINLANAN
ŞİDDET VE BAĞLAMINDAKİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ:
1990-2015 (25 YIL)
EXAMİNATİON OF VİOLENCE AND STUDİES İN THE CONTEXT OF NURSİNG
CONGRESS AND SYMPOSİUM BOOKS:
1990-2015 (25 YEARS)
Prof. Dr. Ayla ÜNSAL
2. Sınıf Lisans Öğrencisi Ecem YENİPINAR
1.Sınıf Lisans Öğrencisi Gül KIRATLI
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, hemşirelik kongre ve sempozyum kitaplarında yayınlanan şiddet ve
bağlamındaki konularda yapılan çalışmaları incelemektir. İnceleme kapsamına şiddetin yanı
sıra iyi niyeti kötüye kullanma (istismar), amaca zarar veren tüm hareketler (saldırganlık) ve iş
yerindeki psikolojik taciz (mobbing) ifadelerinin geçtiği çalışmalar da dahil edilmiştir.
Bu çalışmada, 1990-2015 yılları (25 yıl) arasında yayınlanan 14 farklı ulusal ve uluslararası
hemşirelik kongre ve sempozyum kitapları* taranmıştır. Toplamda 2757 yayına ulaşılmıştır.
Tüm bu yayınlar çalışmanın amacı doğrultusunda tek tek incelenmiştir.
Tüm 2757 yayından makale sayısının 1809 (%65.6), derleme sayısının ise 948 (%34.4) olduğu
saptanmıştır. Şiddet ve bağlamındaki konularla ilgili 127 (%4.6) yayına ulaşılmıştır. Bunlardan
96’sı makale, 31’i derlemedir. Araştırmaların çoğunluğunun iki kişi (%26.8) ve üç kişi (%20.4)
tarafından yazıldığı belirlenmiştir. Bu verilerin sırasıyla; şiddet (%85.8), istismar (%6.3),
saldırganlık (%4.7) ve mobbing (%3.1) konularını içerdiği saptanmıştır. Araştırmaların örnek
grubunun en fazla sırasıyla kadınların (%47.2), hemşirelerin (%11) ve üniversite öğrencilerinin
(%8.7) oluşturduğu görülmüştür.
Bu araştırmaların sonucunda ülkemizde yapılan bazı hemşirelik kongre ve sempozyum
kitaplarında yayınlanan çalışmaların genellikle makale olduğu saptanmıştır. İncelenen kongre
ve sempozyum kitaplarında şiddet ve bağlamındaki çalışmaların oldukça az olduğu
görülmüştür. Şiddet ve bağlamındaki konular üzerinde farkındalık oluşturulup daha fazla yayın
yapılması önerilebilir. Yapılacak çalışmaların sadece kadınlar, hemşireler ve üniversite
öğrencilerine değil engelli, çocuk, yaşlı vs. gibi dezavantajlı gruplar üzerinde de yapılması
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Şiddet, İstismar, Saldırganlık, Mobbing, Hemşirelik kitapları
1.Ulusal Hemşirelik Kongresi (1990)
41.Ulusal Psikiyatri Kongresi (2005)
5.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi (2006)
4.Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi (2007)
1.Kadın Sağlığı Kongresi “Kadına Yönelik Şiddet” (2008)
Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyum Kitabı (2009)
6.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi (2009)
8.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi (2011)
10.Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongreleri (2011)
13.Ulusal Hemşirelik Kongresi “Uluslararası Katılımlı” (2011)
2.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi (2012)
3.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi (2014)
1.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (2014)
VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (2015)
*
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ABSTRACT
The aim of this study is to examine the studies and context of violence published in nursing
congress and symposium books. 1 in addition to violence the scope of the review includes of
goodwill (Exploitation), all movement that harms the purpose (Aggression) and psychological
abuse in the workplace (Mobbing) at the word of experessions.
14 different national and international nursing congress and symposium books* published
between 1920-2015 (25 years) was examined in this study. Total reached broadcast number is
2757. All these publications examined particularly on the purpose of the study.
It was determined that from 2757 publications, the number of articles is 1809 (65.6%) while
the number of reviews is 948 (34,4%). 127 (4.6%) publications on issues related to violence
and related issues were reached. 96 of them are articles and 31 are rewiews. It was determined
that the majority of the studies were written by two people (26.8%) and three people (20.4%).
Under these conditions respectively; It was found to include violence (85.8%), abuse (6.3%),
aggression (4.7%) and intimidation (3.1%). It was seen that the sample group of the studies
consisted mostly of women (47.2), nurses (11%) and university students (8.7%), respectively.
As a result of these studies, it has been determined that the studies published in some nursing
congress and symposium books directed in our country are generally articles. In the congress
and symposium books analyzed, it has been examined that the studies on violence and its
context are very few. It may be advanced to elevate awareness on violence and its context and
to publish more. Not only women, nurses and university students will be able to carry out their
work, but also the disabled, children, elderly, etc. It can also be suggested to be done on
disadvantaged groups such as.
Key Words: Violence, Exploitation, Aggression, Mobbing, Nursing books.
*1st National Nursing Conress (1990)
41st National Pschiatry Congress (2005)
5th National Nursing Student Congress (2006)
4th International 11th National Nursing Congress (2007)
1st Women’s Health Congress “Violance Aganist Women” (2008)
Intercultural Approach to Nursing and Midwifery Symposism Book (2009)
6th National Reproductive Health and Family Planing Congress (2009)
8th National and International Participation Nursing Congress (2011)
10th National and International Participation Nursing Students Congress (2011)
13th National Nursing Congress “International Participation” (2011)
2nd Basic Nursing Care Congress (2012)
3rd Basic Nursing Care Congress (2014)
1st National Nursing History Congress (2014)
VII th National Nursing Education Congress (2015)
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GONARTROZ TANILI KADIN BİREYLERDE FİZYOTERAPİNİN AĞRI,
FONKSİYONELLİK VE KİNEZYOFOBİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF PHYSIOTHERAPY ON PAIN,
FUNCTIONALITY AND KINESIOPHONIA IN FEMALE INDIVIDUALS DIAGNOSED
WITH GONARTHROSIS
Fatma Nur ÇEVİK
Dr. Öğr. Üyesi Begümhan TURHAN
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
ÖZET
Gonartroz, diz eklem kartilajının ilerleyici ve geri dönüşümsüz şekilde kaybına yol açan, eklem
ağrıları ve eklem disfonksiyonu ile karakterize dejeneratif bir hastalıktır. Tedavide amaç;
ağrının azalması, eklem tutukluğunun giderilmesi, eklem hareketlerinin korunması ve
iyileştirilmesi, kas gücünün korunması ve artırılması, travmaların önlenmesi veya travmaya
neden olabilecek hareketlerden korunması ve yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.
Erken evre gonartroz tedavisinde intraartiküler tedavi, plateletten zengin plazma tedavisi gibi
güncel popüler tedavi metodlarının kullanımı son zamanlarda hızlı bir artış gösterse de
fizyoterapi hala tedavide sıkça önerilen metodlardan biridir. Bu çalışmanın amacı, uygulamada
güncel popüler tedavi metodlarının gerisinde kalan fizyoterapinin gonartroz tedavisindeki
etkilerini kantitatif değerlerle inceleyerek literatürü güncel tutmaktır.
Çalışmaya dahil edilen 25 hastaya 3 hafta (15 seans) süreyle fizyoterapi programı (hotpackultrason-TENS-manuel terapi) uygulanmış ve bu fizyoterapi programına ek olarak izometrik,
izotonik diz egzersizleri ve dinamik step egzersizini içeren ev egzersiz programı verilmiştir.
Hastalar tedavi öncesi ve sonrasında ağrı şiddetini ölçen Vizüel Analog Skala, hastaların
fiziksel sınırlılıklarını ölçen WOMAC Osteoartrit İndeksi, diz fonksiyonlarını ölçen Lysholm
Diz Skorlama Ölçeği ve hareket korkusunu ölçen TAMPA Kinezyofobi Ölçeği ile
değerlendirilmiştir. Hastaların ev egzersiz programına uyumları ise kendi beyanlarına dayalı
olarak günlük takip edilmiştir.
Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalamaları 66.08±12.74 yıl, beden kitle indeksleri ortalaması
31.77±5.45 kg/m2 dir. Bireylerin % 44’ünün (11 birey) diz dışında herhangi bir bölgeden
cerrahi geçmişi bulunmaktadır. Çalışmadaki bireylerin tamamı ev egzersizlerine % 80’in
üzerinde katılım göstermişlerdir. Bireyler, demografik bilgileri, aktivite düzeyleri, tedavi öncesi
değerlendirilen parametreler açısından benzerlik göstermektedir (p>0.05). Tedavi sonrası tüm
bireylerin aktivite ve istirahatteki ağrı düzeylerinde ve WOMAC skorlarında anlamlı azalma
(p=0.001), Lysholm skorlarında ise anlamlı artış (p=0.001) belirlenmiştir. Kinezyofobi
açısından değerlendirildiğinde ise tedavi öncesi ve tedavi sonrası skorlarda fark görülmemiştir
(p=0.121).
Sonuç olarak, gonartroz tanısı almış hastalarda fizyoterapinin ağrı ve fonksiyonellik açısından
yararlı olduğu söylenebilir. Günümüzde fizyoterapiye alternatif ancak daha maliyetli olan pek
çok tedavi seçeneği bulunmaktadır. İlerleyen çalışmalarda diğer tedavi metodlarıyla
karşılaştırmalı çalışmaların yapılmasını öneriyoruz.
Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, Gonartroz, Fizyoterapi, Diz Eklemi
ABSTRACT
Gonarthrosis is a degenerative disease characterized by joint pain and joint dysfunction that
causes progressive and irreversible loss of knee joint cartilage. Purpose in treatment is reduction
of pain, relief of joint stiffness, protection and improvement of joint movements, protection and
enhancement of muscle strength, prevention of trauma or protection from movements that may
cause trauma and improving quality of life.
Although the use of current popular treatment methods such as intraarticular therapy and
platelet-rich plasma treatment in the treatment of early-stage gonarthrosis has recently increased
rapidly, physiotherapy is still one of the frequently recommended methods in treatment. The
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aim of this study is to keep the literature up to date by investigation with quantitative values of
the effects of physiotherapy that lags behind popular treatment methods in practice on
gonarthrosis treatment.
A physiotherapy program (hotpack-ultrasound-TENS-manual therapy) was applied to 25
patients included in the study for 3 weeks (15 sessions) and in addition to this physiotherapy
program, a home exercise program including isometric, isotonic knee exercises and dynamic
step exercise was given. Patients were evaluated before and after treatment with the Visual
Analogue Scale that measures the severity of pain, the WOMAC Osteoarthritis Index, which
measures the physical limitations of the patients, the Lysholm Knee Scoring Scale, which
measures the knee functions, and the TAMPA Kinesiophobia Scale, which measures the fear
of movement. The compliance of the patients with the home exercise program was followed
daily based on their own statements.
The average age of the individuals participating in the study is 66.08 ± 12.74 years, and the
average of body mass indexes is 31.77 ± 5.45 kg/m2 . 44% of the individuals (11 individuals)
have a surgical history from any region other than the knee. All of the individuals in the study
participated in over 80% of home exercises. Individuals are similar in terms of demographic
information, activity levels, parameters evaluated before treatment (p> 0.05). After treatment,
a significant decrease in activity and resting pain levels and WOMAC scores (p = 0.001) and a
significant increase in Lysholm scores (p=0.001) were determined. When evaluated in terms of
kinesiophobia, there was no difference in pre-treatment and post-treatment scores (p = 0.121).
In conclusion, it can be said that physiotherapy is beneficial in terms of pain and functionality
in patients diagnosed with gonarthrosis. Today, there are many treatment options that are
alternative to physiotherapy but more costly. We recommend that comparative studies be
conducted with other treatment methods in future studies.
Keywords: Osteoarthritis, Gonarthrosis, Physiotherapy, Knee Joint
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ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE KISITLAYICILARININ
İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PHYSICAL ACTIVITY CONSTRAINTS IN UNIVERSITY
STUDENTS
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz SALCI
Hacettepe Üniversitesi
ÖZET
Amaç: Fiziksel aktivite sağlığın önemli unsurlarından biridir ve dünya genelinde ölüm
nedenleri sıralamasında fiziksel inaktivite 4. sırada gelmektedir. Özellikle gelişen teknolojiyle
birlikte genç populasyonda fiziksel inaktivite yaygınlaşmaktadır. Fiziksel aktivite seviyesini
yüksek tutabilmek için gereken koşullar kişiden kişiye değişebilmektedir. Fiziksel aktivite
kısıtlayıcılarının belirlenmesi, bireylerde yüksek fiziksel aktivite motivasyonu sağlanabilmesi
için önemlidir. Bu nedenle, şimdiki araştırma sedanter üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite
yapmalarında kısıtlayıcı olarak gördükleri faktörleri araştırmak amacıyla planlandı.
Yöntem: 20-30 yaş arası, 239 sedanter üniversite öğrencisi araştırmaya dahil edildi.
Katılımcıların Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcıları (SZFAK) formunu doldurmaları
istendi. Sonuçlar formun alt boyutlarına (Fiziksel algı, gelir puanı, zaman puanı, aile puanı,
yetenek algısı puanı, sosyal çevre puanı, tesis puanı, irade puanı) verilen toplamı puanların
median değeri üzerinden sıralandı ve yorumlandı.
Sonuç: Sedanter üniversite öğrencilerine göre kısıtlayıcıların başında tesis imkanları, sonunda
ise ailesel gereklilikler geliyordu. SZFAK ölçeğinin alt boyutlarına göre puanları sırasıyla;
tesis=20 puan, gelir= 15 puan, sosyal çevre=12 puan, irade =11 puan, fiziksel algı = 9, zaman=
8 puan, yetenek algısı=8 ve aile=5 puan idi.
Tartışma: Araştırmanın sonuçları sedanter üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite
kısıtlayıcılarına bakışta tesislere ulaşım kolaylığı ve gelire bağımlılığın öncelikli olarak
görülmesi ile birlikte, diğer faktörlerinde genel puanının oldukça fazla olduğu görüldü. Bir
başka ifadeyle ksıtlayıcıların hiçbiri genel fiziksel aktivite düzeylerini tek başına etkiler
nitelikte değildir. Sedanter üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite seviyesini arttırabilmek
için yapılacak müdahale yöntemlerinde çok yönlü yöntemlerin kullanılması önerilir.

ABSTRACT
Objective: Physical activity is one of the most important aspects of health and physical
inactivity ranks 4th in the list of causes of death worldwide. Especially with the developing
technology, physical inactivity is becoming widespread in the young population. The conditions
required to keep the physical activity level high may vary from person to person. Determination
of physical activity barriers is important to ensure high physical activity motivation in
individuals. Therefore, the current research was planned to investigate the factors that sedentary
university students see as barriers to performing physical activity.
Method: 239 sedentary university students aged 20-30 were included in the study. Participants
were asked to fulfill the Leisure Time Physical Activity Constraints Scale (LTPA-C). The sum
of the results given to the sub-dimensions of the form (Body perception, income score, time
score, family score, skill perception score, social environment score, facility score, willpower
score) were ranked and interpreted on the median value of the scores.
Results: According to the sedentary university students, the facilities were at the forefront of
the restrictors and family requirements at the end. According to the sub-dimensions of the
LTPA-C scale, the scores are as follows; facility = 20 points, income = 15 points, social
environment = 12 points, willpower = 11 points, body perception = 9, time = 8 points, skill
perception = 8 and family = 5 points.
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Discussion: The results of the study showed that, at sight of sedentary university students, ease
of access to facilities and income were considered as a priority in terms of physical activity
constraints, but overall factors were quite high in other factors. In other words, none of the
restrictors affect the general physical activity levels alone. In order to increase the physical
activity level of sedentary university students, it is recommended to use versatile methods in
intervention methods.
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SAĞLIK POLİTİKALARI VE SAĞLIK TURİZMİ
HEALTH POLICIES AND HEALTH TOURISM
Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kubilay ÖZER
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
ÖZET
Sağlık sektörü genel olarak değerlendirildiğinde bir tüketim sektörü olarak görülebilir. İyi
yapılandırılmış sağlık sistemi için, kalifiye eleman sağlamak üzere eğitim ve bilim kurumlarına,
teknolojiye, ilaç ve malzeme üretimi veya tedarik ağına, bilişim sistemlerine, modern tesis ve
alt yapı gibi pek çok alanda yüksek miktarda yatırıma sebep olmaktadır. Bu itibarla ülkeler için
bir gider kalemi olarak değerlendirilmektedir. Ancak sağlık turizmi ile sağlık sektörü ülkeler
için artı değer yaratan önemli bir sektör haline gelebilir.
Dünyada sağlık turizmi son 10 yılda hızla gelişmiştir. Sadece tıp turizmi için seyahat edenlerin
sayısı 10 milyonu aşmış ve yıllık 100 milyar dolarlık bir ciroya ulaşmıştır. Türkiye’de son
yıllarda sağlığa yapılan yatırımlar özel hastanelerin kalitesi, kamu hastanelerinin altyapısı ve
şehir hastaneleri projelerinin hayata geçirilmesiyle insan kaynağı ve turizm açısından pek çok
seçeneği içinde barındırmaktadır. Hem maliyet avantajı, hem ülkeyi gezme fırsatları hem de
sağlıkta kaliteli teknoloji sunan Türkiye yabancı hastalar tarafından tercih edilmeye
başlanmıştır. Türkiye’nin her geçen gün sağlık turizminde potansiyeli ve rekabet gücünün
yükseldiği görülmektedir.
Türkiye’nin sağlık alanında diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek,
bulunduğu coğrafyada cazibe merkezi haline getirmek ve sınır ötesi sağlık hizmetleri sunum
kapasitesini artırmak hedeflenmektedir. 2023 yılında 2 milyon uluslararası hastayı Türkiye’de
tedavi etmeyi planlayan hükümet yetkilileri, sağlık alanında kamu-özel sektör ortaklığıyla yeni
yatırımlara yönelmiştir. 2023 yılına kadar altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla gelecekte 2025 milyar dolar gelir elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda sağlık turizmi istihdam
oluşturmada çok önemli bir hizmet sektörü durumuna gelmiştir.
Sağlık turizminin geliştirilmesi sadece Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilebilecek bir
konu olmadığından diğer kamu kurumlarına ve özel sektöre de görevler düşmektedir. Bu
bağlamda çalışmada sağlık turizminin Türkiye’deki gelişimini beş yıllık kalkınma planları
doğrultusunda oluşturulan politikalarla mevzuat ve teşvikler incelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Politikaları, Sağlık Turizmi, Mevzuat ve Teşvikler
ABSTRACT
When the health sector is evaluated, it can be seen as a consumption sector. A well-structured
health system causes high levels of investment in many fields such as education and science
institutions to provide qualified staff, technology, drug and material production or supply
network, information systems, modern facilities and infrastructure. In this respect, it is
considered as an expense item for countries. However, the health sector can become an
important sector, which creates added value for the countries, thanks to health tourism.
Health tourism has developed rapidly in the last decade in the world. The number of those who
travel only for medical tourism has exceeded 10 million, and reached an annual turnover of 100
billion dollars. The quality of private hospitals in Turkey in recent years, investment in health
infrastructure of public hospitals and city hospitals, in terms of human resources and tourism in
the implementation of the project contains many options. Turkey, offering cost advantage,
opportunity to travel and high quality technology for health, has started to be preferred by
foreign patients. It is seen that the potential and competitiveness of Turkey in health tourism is
increasing day by day.
It is aimed to improve the cooperation of Turkey with other countries and international
organizations in the field of health, to make it regional destination in the geography it is located,
and to increase the cross-border healthcare offer capacity. The government authorities who plan
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to cure 2 million international patients in 2023 have turned towards new investments in the
health sector by public-private partnership. By the completion of infrastructure investments by
2023, it is aimed to generate 20-25 billion dollars in the future.In this context, health tourism
has become a very important service sector in creating employment.
Since the development of health tourism is not only an issue that can be realized by the Ministry
of Health, duties fall to other public institutions and the private sector. In this context, this study
examines the policies, legislation and incentives developed in line with the five-year
development plan for health tourism.
Key Words: Health Policies, Health Tourism, Legislation and Incentives
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MikroRNA’lar: HUNTİNGTON HASTALIĞINDA POTANSİYEL
BİYOMARKERLAR
MicroRNAs: POTENTIAL BIOMARKERS IN HUNTINGTON’S DISEASE
Dr. Öğr. Üyesi ORÇUN AVŞAR
Hitit Üniversitesi
ÖZET
Huntington hastalığı (HH), 4. kromozomun kısa (p) kolunda bulunan huntingtin (HTT) geninin
ilk ekzonunda CAG tekrarlarının (40 veya daha fazla) neden olduğu nörodejeneratif ve genetik
bir hastalıktır. Huntingtin proteini nöronlar ve nöral sistemin gelişimi için hayati önem
taşımaktadır. CAG tekrarları HTT proteininde anormal poliglutamin (polyQ) tekrarını
kodlamaktadır. HTT geninin ekspresyon düzeyleri hücre tipleri ve dokular arasında farklılık
göstermektedir. Beyinde ve testislerde, HTT geni yüksek düzeyde eksprese edilmektedir. Mutant
huntingtin proteini santral sinir sisteminde agregat oluşturmaktadır ve sonra hücresel
disfonksiyona, nöron ölümüne ve Huntington hastalığına neden olmaktadır. Mutant HTT geni
miRNA’ların biyogenezi ile ilişkilidir. 21-23 nükleotidden oluşan tek iplikli miRNA'lar hedef
genlerin

ekspresyonunu

down-regüle

etmektedir.

miRNA'lar

post-transkripsiyonel

modifikasyonların önemli düzenleyicileridir. Kısa düzenleyici RNA molekülleri, miRNA’lar,
birçok protein kodlayan genin aktivitesini modüle etmektedir. miRNA'lar santral sinir sisteminde
bol miktarda bulunmaktadır ve sinaptik plastisite, maturasyon ve gelişimde rol almaktadır.
miRNA'lar hem gelişim evresi hem de yetişkin beyni için gereklidir. Çok sayıda miRNA beyinde
en yüksek düzeyde eksprese edilmektedir ve bu yüzden patolojik ve fizyolojik koşullarda beyin
işlevlerinin önemli bir modülatörü olarak kabul edilmektedir. Huntington hastalığında çok sayıda
miRNA’nın disregüle olduğu bildirilmiştir. MiR-9, miR-16, miR-22, miR-27, miR-132, miR196, miR-330 gibi miRNA’ların disregülasyonu HH beyinlerinde belirlenmiştir. Bu
miRNA’ların HH patogenezi ve ilerlemesi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Diğer taraftan, bazı
miRNA’lar Huntington hastalığında nöroprotektif fonksiyona sahiptir. Bu miRNA’lar mRNA ve
protein düzeyinde mutant HTT’nin ekspresyonunu baskılamaktadır.

Kan ve serebrospinal

sıvıdaki miRNA’ların tanımlanmasının Huntington hastalığı tanısı ve tedavisi için yardımcı
olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Huntington hastalığı, miRNA, HTT

ABSTRACT
Huntington’s disease (HD) is a neurodegenerative and genetic disorder caused by CAG repeats
(40 or more) in the first exon of the Huntingtin (HTT) gene that is located on the short (p) arm
of chromosome 4. Huntingtin protein is vital for neurons and development of the nervous system.
CAG repeats encodes for an abnormal polyglutamine (polyQ) repeat in HTT protein. The
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expression levels of HTT gene is varied between cell types and tissues. In the brain and testes,
HTT gene is highly expressed. Mutant huntingtin protein aggregates in the central nervous
system and then cause to cellular dysfunction, neuron death and HD. Mutant HTT gene is
associated with the biogenesis of miRNAs. miRNAs are single-stranded molecules and
composed of 21-23 nucleotides and down-regulate the expression of target genes. miRNAs are
significant regulators of post-transcriptional modifications. The short regulatory RNA molecules,
mİRNAs, modulate the activity of several protein coding genes. miRNAs are found in the central
nervous system abundantly and take place in synaptic plasticity, maturation and development.
miRNAs are essential for both developmental stage and adult brain. Several miRNAs are
expressed in a highest level in the brain for that reason they have been considered as an important
modulators of the functions of the brain in pathological and physiological conditions. It has been
reported that several miRNAs are dysregulated in Huntington’s disease. Dysregulation of some
miRNAs such as miR-9, miR-16, miR-22, miR-27, miR-132, miR-196, miR-330 has been
determined in HD brains. These miRNAs have been shown to be associated with the pathogenesis
and progression of HD. On the other hand, some miRNAs have neuroprotective functions in HD.
These miRNAs supress the expression of the mutant HTT at mRNA and protein levels.
Identification of the miRNAs in blood and cerebrospinal fluid (CSF) has been considered to be
helpful for the diagnosis and treatment of HD.
Keywords: Huntington’s disease, miRNA, HTT
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PTZ İLE İNDÜKLENEN EPİLEPTİK NÖBETLER SIÇAN BEYİN SAĞ VE SOL
HEMİSFERLERİN PROTEİN YAPI VE İÇERİKLERİNİ FARKLI ŞEKİLDE
ETKİLER
PTZ INDUCED EPILEPTIC SEIZURES AFFECT DIFFERENTLY PROTEIN
STRUCTURE AND CONTENS OF RAT BRAIN RIGHT AND LEFT HEMISPHERE
Dr.Öğr.Üyesi Sevgi TÜRKER-KAYA
Kocaeli Üniversitesi
ÖZET
Epilepsinin karmaşık ve çok faktörlü mekanizmaları hakkında sınırlı bilginin olması
nedeniyle kesin bir tedavisi yoktur. Bununla ilgili olarak, beynin hemisferik asimetrilerden
dolayı epileptik nöbetlerin hangi hemisferden kaynaklandığı tespit edilememekte birlikte sol
hemisferin sağ hemisferden daha epileptojenik olabileceğiyle ilgili çalışmalar bulunmaktadır.
Fakat bu durumun altında yatan mekanizmalar açıklanamadığından yeni yaklaşımlara ihtiyaç
duyulmaktadır. Çalışmada, konuya katkı sağlamak amacıyla, sıçanlarda pentilentetrazol
(PTZ) ile oluşturulmuş insan epilepsisinde yaygın olarak görülen jeneralize tonik-klonik
nöbetlerin, sağ ve sol hemisferlerin protein yapı ve içeriklerine etkileri karşılaştırmalı olarak
incelendi. Bu amaç doğrultusunda, Wistar sıçanlara 5 gün boyunca 60 mg/kg PTZ uygulandı,
ve beyin sağ ve sol hemisferleri Fourier Dönüşüm Kızılötesi Spektroskopisi ile incelendi.
Spektral analiz için proteinden kaynaklanan amid I bandının altındaki protein ikincil yapı
elemanlarına ait bantların frekans ve absorbans değerleri ölçüldü. Ayrıca, örneklerdeki protein
içeriklerini ölçmek için Bradford testi uygulandı. Elde edilen bulgulara göre kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında sol hemisferde beta dönüş, alfa heliks ve beta plakalı yapılarda anlamlı
azalma (p≤0.05), düzensiz katlanmada ise anlamlı artış (p≤0.05) tespit edildi. Fakat bu
değişikliklerin sağ hemisferde istatistiksel olarak anlamlı olmadıkları bulundu. İlave olarak,
amid I alan değerleri ve Bradford test sonuçlarına göre sol hemisferde daha yüksek seviyede
protein miktarı kaydedildi. Sonuç olarak, çalışmamızda tespit ettiğimiz protein yapı ve
içeriklerindeki değişimlerin sol hemisferde sağa göre daha yoğun olması sol hemisferin daha
epileptojenik özellikte olmasına katkı sağlayan sebeplerden olabileceği sonucuna varılabilir.
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Hemisfer, FT-IR, Protein
ABSTRACT
There is no definite cure for epilepsy because of the limited knowledge about its complex and
multi-factor mechanisms. In this regard, it is not possible to determine which hemisphere
originates from epileptic seizures due to hemispheric asymmetries of the brain, but there are
studies that the left hemisphere may be more epileptogenic than the right hemisphere.
However, since the mechanisms underlying this situation cannot be explained, new
approaches are needed. In the present study, in order to contribute to this issue, the effects of
generalized tonic-clonic seizures, which are commonly observed in human epilepsy, induced
by pentylenetetrazole (PTZ) on the protein structure and contents of the right and left
hemispheres of rats were comperatively investigated. For this purpose, Wistar rats were
administered 60 mg / kg PTZ for 5 days, and the right and left hemispheres of the brains were
examined by Fourier Transformation Infrared Spectroscopy. For spectral analysis, the
frequency and absorbance values of the bands belonging to the protein secondary structural
elements under the amide I band attributed to the protein were measured. In addition, a
Bradford test was used to measure the protein contents in the samples. According to the
findings, compared to the control group, there was a significant decrease (p≤0.05), in beta
turn, alpha-helix and beta sheet but a signifcant increase (p≤0.05) in random coil structures in
the left hemisphere. However, such obtained alterations were not found to be statistically
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significant in the right hemisphere. In addition, higher levels of protein were recorded in the
left hemisphere according to amide I band area values and Bradford test results. As a result, it
can be concluded that the changes in protein structure and contents found in our study were
more intense in the left hemisphere than in the right, which may contribute to the fact that the
left hemisphere is more epileptogenic.
Keywords: Epilepsy, Hemisphere, FT-IR, Protein
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BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GENOTİPLERİNİN ÇİMLENME
DÖNEMİNDE TUZ STRESİNE TEPKİLERİ
RESPONSES OF SOME BREAD WHEAT (Triticum aestivum L.) GENOTYPES TO SALT
STRESS AT GERMINATION STAGE
Arş. Gör. Dr. Sezen TOKSOY KÖSEOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ali DOĞRU
Sakarya Üniversitesi

ÖZET
Bu çalışmada bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinin çimlenme
döneminde tuz stresine tepkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada 7 adet ekmeklik
buğday genotipi (Pamukova 97, Beşköprü, Metin, Bezostaya-1, Hanlı, Tahirova 2000,
Momtchill) ve 5 farklı tuz konsantrasyonu (0, 50, 100, 150 ve 200 mM) kullanılmıştır.
Uygulama Tesadüf Parselleri Deneme Deseni’nde iki faktörlü ve 3 tekrarlı yürütülmüştür.
Tuz uygulamaları sonucunda tohumlarda 24. saatteki su alım oranı, çimlenme yüzdesi,
radikula ve koleoptil uzunluğu, radikula ve koleoptil kuru ağırlığı, tuza tolerans indeksi
hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar tuz uygulamalarının incelenen tüm parametreleri
olumsuz etkilediğini ve incelenen genotipler arasında tuzluluğa tepkide önemli farklılıklar
olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, Triticum aestivum L., Çimlenme, Tuz Stresi

ABSTRACT
In this study, it was aimed to determine the response of some bread wheat (Triticum aestivum
L.) genotypes to salt stress during germination. In the study, 7 bread wheat genotypes
(Pamukova 97, Beşköprü, Metin, Bezostaya-1, Hanlı, Tahirova 2000, Momtchill) and 5
different salt concentrations (0, 50, 100, 150 and 200 mM) were used. Application was carried
out as Randomized Plots Design with two factors and three replications. As a result of salt
application, the water intake rate at 24. hours, germination percentage, radicle and coleoptile
length, radicle and coleoptile dry weight, salt tolerance index were calculated. The results
obtained reveal that salt applications negatively affect all the parameters examined and there
are important differences in the salinity response among the genotypes examined.
Keywords: Bread wheat, Triticum aestivum L., Germination, Salt Stress
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DİMETOAT UYGULAMASININ ZEBRA BALIĞI BÖBREK DOKUSUNDAKİ
HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİ
HISTOPATHOLOGICAL EFFECTS OF DIMETHOATE ON ZEBRAFISH KIDNEY
Dr. Cansu AKBULUT
Doç. Dr. Nazan Deniz YÖN
Sakarya Üniversitesi
ÖZET
Tarımsal verimliliği artırmak amacıyla günümüzde pestisit kullanımı hızla artmaktadır.
Pestisitler, yer altı suları aracılığı ile sucul ekosisteme karışmakta ve özellikle sucul canlılara
zarar vermektedir. Organofosforlu pestisitlerden biri olan dimetoat (C5H12NO3PS2), meyve
sineği, yaprak bitleri ve larvların öldürülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Dimetoatın sucul
canlılardaki ekotoksikolojik etkileri ile ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır. Balıklarda
böbrekler, kan hücrelerinin üretimi ve metabolizma atık ürünlerinin vücuttan atılması
işlemlerinden sorumludur. Bu çalışmada dimetoat maruziyetinin model organizma olan zebra
balığı (Danio rerio) böbrek dokusunda yarattığı histopatolojik değişimlerin incelenmesi
hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında zebra balıkları 1 kontrol, 3 deney grubu olmak üzere 4
gruba ayrılmıştır. Deney gruplarına 5 gün boyunca 15, 30 ve 45 μg/L’lık konsantrasyonlarda
dimetoat uygulaması yapılmıştır. 5 günün sonunda böbrek dokuları disekte edilerek Bouin
fiksatifi ile 24 saat boyunca fikse edilmiş ve rutin histolojik işlemlere tabi tutulmuştur.
Kontrol grubuna ait örnekler incelendiğinde normal böbrek histolojisi izlenmiştir. Herhangi
bir histopatolojik bulguya rastlanmamıştır. Böbrek dokusu içerisinde Bowman kapsülü ve
glomerulus yapıları ile glomerulus içerisindeki kan ve mezenşim hücreleri görüntülenmiştir.
Doku içerisindeki hematopoietik alanlar, distal ve proksimal tübüller net bir şekilde
incelenmiştir. 15 μg/L dimetoat uygulaması yapılmış gruplardaki böbrek dokuları
incelendiğinde, Bowman boşluğunda küçülme, distal tübüllerde dejenerasyon, distal
tübüllerin epitel hücrelerinde nekroz, proksimal tübül epitellerinde vakuolizasyon,
hematopoietik doku içerisinde eozinofilik madde birikimleri görülmüştür. 30 μg/L’lık grupta
pek çok distal tübülün tamamen nekrotik olduğu tespit edilmiştir. Glomerulus yapıları
incelendiğinde, Bowman boşluklarının çok küçüldüğü, bazılarında ise tamamen yok olduğu
gözlenmiştir. Hematopoietik doku içerisinde eozinofilik madde birikimleri bu grupta da tespit
edilmiştir. 45 μg/L’lık grup diğer konsantrasyon grupları ile kıyaslandığında benzer
histopatolojik değişimler görülmüştür. Fakat, bu histopatolojik değişimler konsantrasyon
artışına bağlı olarak daha şiddetli durumdadır. Distal tübüllerin hemen hemen hepsinin
nekrotik olduğu gözlenmiştir. Glomerulus yapıları incelendiğinde Bowman boşluklarının
tamamen kaybolduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dimetoat, Pestisit, Zebra Balığı, Böbrek, Histopatoloji
ABSTRACT
The use of pesticides has been increasing rapidly in order to increase agricultural productivity.
Pesticides blend into the aquatic ecosystem through groundwater and damage especially
aquatic organisms. One of the organophosphorus pesticides, dimetoate (C5H12NO3PS2) is used
to kill fruit flies, aphids and larvae. Studies on the ecotoxicological effects of dimethoate in
aquatic organisms are very limited. In fish, kidneys are responsible for the production of
blood cells and the disposal of metabolism waste products from the body. In this study, it is
aimed to investigate the histopathological changes of dimetoate exposure in kidney tissue of
zebrafish (Danio rerio), which is a model organism. Within the scope of the study, zebrafish
were divided into 4 groups as 1 control and 3 experimental groups. Dimethoate was applied to
the experimental groups at concentrations of 15, 30 and 45 μg/L for 5 days. After 5 days,
kidney tissues were dissected and fixed for 24 hours with Bouin's fixative and routine
histological procedures were done. When the samples belonging to the control group were
examined, normal kidney histology was observed. No histopathological findings were found.
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Bowman capsule, glomerulus structure, blood and mesenchyme cells in the glomerulus were
visualized in kidney tissue. The hematopoietic areas, distal and proximal tubules within the
tissue were clearly examined. When renal tissues in groups treated with 15 μg/L dimethoate
were examined, a decrease in Bowman cavity, degeneration in distal tubules, necrosis in
epithelial cells of distal tubules, accumulation of eosinophilic deposit in hematopoietic tissue
were observed. Many distal tubules were found to be completely necrotic in the 30 μg/L
group. When the glomerulus structures are examined, it is observed that the Bowman cavities
are very decreased and some of them completely disappeared. Eosinophilic deposits in the
hematopoietic tissue were also detected in this group. Similar histopathological changes were
observed when the 45 μg/L group compared to other concentration groups. However, these
histopathological changes are more severe due to the increase in concentration. Almost all
distal tubules have been observed to be necrotic. When glomerulus structures are examined,
Bowman cavities are found to be completely lost.
Keywords: Dimethoate, Pesticide, Zebrafish, Kidney, Histopathology
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Puntius tetrazona KALBİNİN VENTRİKÜL VE BULBUS ARTERİYOZUS
KISIMLARI ÜZERİNE HİSTOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
A HISTOLOGICAL ASSESSMENT ON THE VENTRICLE AND THE BULBUS
ARTERIOSUS CHAMBERS OF Puntius tetrazona HEART
Arş. Gör. Dr. Sezgi ARMAN
Sakarya Üniversitesi
ÖZET
Teleostlarda kalp sinüs venozus, atriyum, ventrikül ve bulbus arteriyozus kısımlarından
meydana gelmektedir. Kalbe sinüs venozustan giriş yapan kan sırasıyla atriyum ve ventriküle
geçerek güçlü ventriküler kasılmalarla kalbi bulbus arteriyozustan terk eder. Farklı metabolik
aktiviteye sahip olan teleost türlerinde ventrikül ve bulbus arteriyozus morfolojileri çeşitlilik
göstermektedir. Bu çalışmada, Puntius tetrazona kalbinin ventrikül ve bulbus arteriyozus
bölümleri histolojik olarak değerlendirilmiştir. Bouin sıvısında 24 saat boyunca oda
sıcaklığında tespit edilen örnekler rutin doku takibi basamaklarından geçirilerek parafin
bloklara gömülmüş ve 5 µm kalınlığında kesitler alınmıştır. Hematoksilen-eozin ve Mallory’s
trikrom teknikleri ile boyanan kesitler ışık mikroskobu ile incelenmiştir. P. tetrazona’da
piramit biçimli olan ventrikül dıştan içeriye doğru epikardiyum, miyokardiyum ve
endokardiyum tabakalarından meydana gelmiştir. Armut şekilli bulbus arteriyozusta
epikardiyum, orta tabaka ve endokardiyum kısımları ayırt edilmiştir. Her iki odacıkta da
epikardiyum ve endokardiyum tabakaları tek katlı yassı epitel hücreleri ile bağ dokudan
meydana gelmiştir. Ventrikülün en kalın tabakası olan miyokardiyumun epikardiyumun
altında sıkı paketlenmiş kalp kası fibrillerinden oluşan kompakt miyokardiyum ile
dallanmalar gösteren kas fibrilleri ve geniş trabekülleri ile izlenen süngerimsi miyokardiyum
tabakaları gözlenmiştir. Bulbus arteriyozusun orta tabakasında ise düz kas hücrelerinin
nukleusları ve yoğun fibro-elastik doku kaydedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Puntius Tetrazona; Kalp, Ventrikül, Bulbus Arteriyozus, Histoloji
ABSTRACT
The teleost heart consists of sinus venosus, atrium, ventricle and bulbus arteriosus. Blood
enters the heart from the sinus venosus, it passes through the atrium and ventricle,
respectively and leaves the heart from the bulbus arteriosus via strong ventricular
contractions. The ventricle and the bulbus arteriosus morphologies vary in teleost species with
different metabolic activities. In this study, the chambers of the ventricle and the bulbus
arteriosus of Puntius tetrazona heart were evaluated histologically. Samples were fixed in
Bouin’s fluid for 24 hours at room temperature, routine histological procedure was conducted,
they were embedded in paraffin blocks and 5 µm-thick sections were prepared. Sections
stained with hematoxylin-eosin and Mallory's trichrome techniques were examined by light
microscopy. The pyramid-shaped ventricle of P. tetrazona consisted of epicardium,
myocardium and endocardium layers inwards. In the pear-shaped bulbus arteriosus,
epicardium, middle layer and endocardium were distinguished. In both chambers, epicardium
and endocardium layers consisted of simple squamous epithelium and connective tissue. The
myocardium was the thickest layer of the ventricle and it was composed of the compact
myocardium that had tightly packed cardiac muscle fibres below the epicardium and the
spongy myocardium which was monitored with branched cardiac fibres and large trabeculae.
In the middle layer of the bulbus arteriosus, nuclei of smooth muscle cells and dense fibroelastic tissue were noticed.
Keywords: Puntius Tetrazona; Heart; Ventricle; Bulbus Arteriosus; Histology

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

255

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

EVERGESTIS FRUMENTALIS (Linn,[1760]) VE LOXOSTEGE STICTICALIS
(Linn,[1760]) (LEPİDOPTERA: CRAMBİDAE) TÜRLERİNDE TİMPANAL
ORGAN YAPISI
TYMPANAL ORGAN STRUCTURE İN EVERGESTIS FRUMENTALIS (Linn, [1760])
AND LOXOSTEGE STICTICALIS (Linn, [1760]) (LEPİDOPTERA: CRAMBİDAE)
SPECİES
Yüksek Lisans Öğrencisi, Büşra ÖZYOLCİ
Prof.Dr. Öğretim Üyesi, Selma SEVEN ÇALIŞKAN
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Canlılar birbirleriyle sürekli iletişim halindedir. Birbirleriyle ve çevreyle olan iletişimi ses,
koku ve tat gibi farklı yollarla sağlarlar. Ses, havada taşınan titreşimlerle oluşur. Ses alma
organları ses dalgalarını almaya yarayan esas duyu hücreleri ile yardımcı yapılardan oluşurlar.
Bir hayvanın "duyma" özelliğinin olması havadaki titreşimleri algılayan ve yorumlayan bir
veya daha fazla organa sahip olduğu anlamına gelir. Böcekler, iletişimi sağlamak için vücudun
herhangi bir yerini başka bir yere vurarak, bir parçasını diğerine sürterek, kanatları titreştirerek
ya da vücudun çeşitli yerlerindeki zarları titreştirerek ses çıkarırlar. İletişimin devam
ettirilebilmesi için çıkan sesin alınması gerekir. Böceklerde çıkan sesin alınması için ses alma
organları gelişmiştir. Ses alma organlarından biri timpanal organdır. Timpanal organ, türler
arasında haberleşme, savunma, eşeysel seçilim, yer seçme, korunma gibi davranışlarda,
böceklerin birbirleriyle ve çevreyle olan iletişimi sağlamada önemli rol oynar. Bir çift olarak
böcek vücudunun türe özgü yerlerinde yerleşmiş olup bu zarlar solunum sisteminin hava
kesecikleri ve timpanal organdaki titreşimi algılayan ve sesi sinir atımına çeviren kordotonal
duyu organlarıyla ilişki halindedir. Lepidoptera takımında az sayıda (Noctuidae, Geometridae,
Pyralidae vs.) familyada timpanal organ bulunur. Predatörlerinden korunma da önemli bir rol
oynayan timpanal organ, kütikülar bir kılıf içinde iki hava kesesi bulunduran bir çift organ
şeklindedir. İçte, timpanal zara her zaman bir trake ya da trake kesesi yaslanmıştır. Gelen ses
dalgaları timpanal zar tarafından titreşimlere dönüştürülür. Bu titreşimler, üzerinde
skolopodiyumlar bulunan komşu trakeye iletilir. Trake duvarının titreşimi ile ses dalgasının
ritmi alınmış olur. Genel olarak timpanal organ ince kütikülar kılıf (timpanum), timpanumun
kapattığı trake boşluğu ve kordotonal organ (=skolopal organ) dan oluşmuştur. Bu çalışmada
Crambidae familyasından Evergestis frumentalis (Linn, [1760]) ve Loxostege sticticalis (Linn,
[1760]) türlerinin timpanal organları çalışılmıştır. Bu amaçla örneklerin abdomenleri
koparılarak timpanal organları Olympus SZX7 marka stereo mikroskop ile fotoğraflanmıştır.
Daha sonra örneklerin detaylı incelemesi için daimi preparatlar hazırlanmıştır. Abdomen bütün
olarak %10 ‘luk potasyum hidroksitte kaynatılmış, sırası ile su ve alkol serilerinden geçirilerek
karanfil yağında saydamlaştırmış ve entellan ile kapatılarak daimi preparat haline getirilmiştir.
Daimi preparatların incelemesinde Gazi Üniversitesi Metin Aktaş Zooloji Müzesi’ne ait
Olympus marka binoküler mikroskop kullanılmıştır. İncelenen örneklerin fotoğrafları çekilerek
timpanal organın morfolojik yapısı tanımlanmış iki tür arasındaki benzerlik ve farklılıklar
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lepidoptera, Crambidae, Evergestis Frumentalis, Loxostege Sticticalis
Timpanal Organ.
ABSTRACT
Living things are in constant communication with each other. They provide communication
with each other and the environment in different ways such as sound, smell and taste. Sound is
created by vibrations carried in the air. Sound receiving organs are composed of main sensory
cells and auxiliary structures for receiving sound waves. An animal's "hearing" feature means
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that it has one or more organs that perceive and interpret vibrations in the air. Insects make
sounds by hitting any part of the body to another place, rubbing one part to another, vibrating
the wings or vibrating the membranes in various parts of the body to ensure communication.
For the communication to continue, the sound should be taken. Sound organs have been
developed to remove the sound of insects. One of the sounds receiving organs is tympanal organ
The tympanal organ plays an important role in communicating between species, defense, sexual
selection, location selection, protection and ensuring communication between insects and the
environment. As a couple, the insect is located in species-specific parts of the body, and these
membranes are in contact with the chordotonal sensory organs, which sense the air sacs of the
respiratory system and the vibration in the tympanal organ and turn the sound into nerve beats.
In the Lepidoptera team, a few numbers of families (Noctuidae, Geometridae, Pyralidae, etc.)
have tympanal organs. The tympanal organ, which plays an important role in protection from
its predators, is in the form of a double organ with two air sacs in a cuticle sheath. Inside, a
trachea or tracheal sac is always leaned against the tympanal membrane. Incoming sound waves
are converted into vibrations by the tympanal membrane. These vibrations are transmitted to
the adjacent trachea with scolopodiums. The rhythm of the sound wave is taken by the vibration
of the trachea wall. In general, the tympanal organ consists of a thin cuticular sheath
(tympanum), the tracheal cavity closed by the tympanum and the chordotonal organ (= scolopal
organ). In this study, the tympanal organs of the Crambidae family, Evergestis frontalis (Linn,
[1760]) and Loxostege sticticalis (Linn, [1760]) were studied. For this purpose, the abdomen of
the samples were removed and the tympanal organs were photographed with an Olympus SZX7
brand stereo microscope. Then, permanent preparations were prepared for a detailed
examination of the samples. The abdomen was boiled in 10% potassium hydroxide as a whole,
passed through water and alcohol sequences, translucent in clove oil and closed with entellan
and turned into a permanent preparation. An Olympus brand binocular microscope belonging
to Gazi University Metin Aktaş Zoology Museum was used in the examination of permanent
preparations. The morphological structure of the tympanal organ was defined by taking the
photographs of the examined samples and the similarities and differences between the two
species were discussed.
Keywords: Lepidoptera, Crambidae, Evergestis Frumentalis, Loxostege Sticticalis, Tympanal
Organ
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PRİAPULUS CAUDATUS’TAN DOĞAL İNCE KİTİN FİLM ÜRETİLMESİ VE
KARAKTERİZASYONU
FILM PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF NATURAL THIN CHITIN FROM
PRİAPULUS CAUDATUS
Gamze ÖZKAN
Prof. Dr. Murat KAYA
Aksaray Üniversitesi
ÖZET
Son yıllarda yapılan araştırma ve çalışmalarda büyük ivme kazanan ince film teknolojisi geniş
kullanım alanlarına sahip olup talep oranı artmaktadır. Bu ince filmlerden elde edilen
performans kullanılan üretim tekniğiyle doğrudan ilişkilidir. Bu üretim tekniği ve
teknolojisinde kullanılan yöntemler hacimli malzemelere oranla yeni özelikler katmakta ve
böylelikle bu teknolojinin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. İlerleyen teknolojiyle beraber
birbirine alternatif birçok yeni yöntem ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada mevcut üretim
tekniklerinin avantaj ve dezavantajlarının incelenip filmin kalitesine, kalınlığına ve üretim
maliyetine etkisinin incelenmesi ve alternatif bir ürün elde edilmesi amaçlanmıştır.
Kitin çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılan, selülozdan sonra en bol bulunan polisakkarittir.
Eklem bacaklılar, yumuşakçalar, halkalı solucanlar, sünger, alg, mantar ve mercan gibi çeşitli
canlıların farklı yapılarında bulunmaktadır. Doğada bulunan kitin formları üç çeşittir: α, β ve γ
formları. Kitin toksik olmama, biyobozunabilirlik, biyouyumluluk, antimikrobiyal ve
antioksidan özellikleri sayesinde su arıtma, tekstil, ilaç, gıda ve tarımda yaygın kullanım
alanlara sahiptir. Kitin ve türevlerinden üretilen biyobozunur filmler, endüstrideki en önemli
ürünlerden biridir.
Priapulus caudatus (P. caudatus), Priapulida familyasında bulunan 10-30 cm uzunluğa sahip
deniz omurgasızıdır. Cinsiyetleri ayrı ve döllenme dışsaldır. Yumurtalar küçük ve yumurta
şeklindedir, yarılma holoblastik, radyal ve eşittir. Larvalar deniz dibinde yaşarlar ve içe
dönüktürler. İç içe dönük kalın bir kütikül ile çevrelenmiş bir gövdeye sahiptirler. Literatüre
bakıldığında kütikül içindeki kitinin varlığı ilkel bir yöntem kullanılarak saptanmıştır.
Bu çalışmada, P. caudatus türünün direk vücut bütünlüğü korunarak tamamen doğal ince kitin
film elde edilmiştir. Bu canlının vücut içeriğindeki kitinin hangi forma ait olduğu
bilinmemekteydi fakat bu çalışma ile ilk kez elde edilen kitinin beta forma ait olduğu yapılan
karakterizasyonlar sonucu belirlenmiştir. P. caudatus türünden elde edilen ince kitin filmin
fizikokimyasal özellikleri FT-IR, TGA, SEM ve elemental analiz teknikleri kullanılarak
belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, izole edilen doğal ince kitin filmin yüzey
morfolojisini, termal kararlılığını, kristallinitesi ve içerdiği elementlerin oranlarını
belirlenmiştir. Elde edilen doğal kitin film ileriye yönelik pek çok alanda kullanılabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kitin, İnce Film Teknolojisi, Doğal Film, Kitin Film, Priapulus caudatus
ABSTRACT
Thin film technology which has gained a great speed in research and studies conducted in recent
years is characterized by widely used applications and the demand rate is increasing. The
performance obtained from these thin films is directly related to the production technique used.
The methods used in this production technique and technology add new features compared to
voluminous materials, thus ensuring the sustainability of this technology. With advancing
technology, many new alternative methods are emerging. In this study, it is aimed to examine
the advantages and disadvantages of existing production techniques and to examine the effects
of the film on the quality, thickness and production cost and to obtain an alternative product.
Chitin is the most abundant polysaccharide after cellulose, which is widely used in various
areas. It is found in different structure as Arthropods, mollusks, ringworms, sponges, algae,
fungi, and corals. The forms of chitin in nature are in three types: α, β, and γ forms. Chitin has
widespread applications in water treatment, textiles, pharmaceuticals, food, and agriculture due
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to its non-toxic, biodegradable, biocompatibility, antimicrobial and antioxidant properties.
Biodegradable films produce from chitin and its derivatives are one of the most important
products in the industry.
Priapulus caudatus (P. caudatus) is a 10-30 cm long marine invertebrate in the family
Priapulida. Their gender is separate and fertilization is external. The eggs are small and eggshaped, and the cleavage is Holoblastic, radial, and equal. The larvae live at the bottom of the
sea and are introverted. They have a body surrounded by a thick cuticle that is intertwined. In
the literature, the presence of the chitin in the cuticle was determined using a primitive method.
In this study, the direct body integrity of the P. caudatus species was preserved and a completely
natural thin chitin film was obtained. It was not known which form the chitin of this sample
belonged to, but it was determined as a result of the characterizations that the chitin obtained
for the first time belonged to the beta form. The physicochemical properties of the thin chitin
film obtained from P. caudatus species were determined using FT-IR, TGA, SEM, and
elemental analysis techniques. As a result of this study, the isolated natural thin chitin film's
surface morphology, thermal stability, crystallinity and the ratio of the contents of the element
were determined. The natural chitin film obtained can be used in many areas of the future.
Keywords: Chitin, Thin Film Technology, Natural Film, Chitin Film, Priapulus caudatus
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PYCNOGONUM LİTTORALE VE BOREONYMPHON ABYSSORUM DENİZ
ÖRÜMCEKLERİNDEN KİTİN ELDE ETMESİ VE FİZİKOKİMYASAL
ÖZELLİKLERİNİ KARAKTERİZASYONU
EXTRACTION AND CHARACTERIZATION OF PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES
OF CHITIN FROM SEA SPIDERS PYCNOGONUM LITTORALE AND BOREONYMPHON
ABYSSORUM
Mohammed Munir Shamsan Naji AL-DUBAİ
Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Murat KAYA
Aksaray Üniversitesi
ÖZET
Selülozdan sonra doğada en bulunan biyopolimer olan kitin, biyolojik faaliyetleri, endüstriyel
(tekstil, kağıt yapmak vd.) ve biyomedikal (ilaç ve gen salımı, yara iyileşmesi vd.)
uygulamaları nedeniyle ekonomik bir değere sahiptir. Literatürdeki bulunan çalışmalarda
deniz örümceklerinden kitin elde edilmesi ile ilgili hiçbir çalışmada bulunmamaktadır. Bu
çalışmada, kitinin eklem bacaklılar şubesine ait olan Pycanogonid littorale (P. littorale) ve
Borenymphon abyssorum (B. abyssorum) deniz örümceklerinden ilk kez izole edilmiştir.
Yapılan çalışmada, asit ve alkali konsantrasyonlarının çeşitli kombinasyonlarını kullanarak P.
litorale ve B. abyssorum’den kitin izole edilmiştir. Ekstrakte edilen kitin örnekleri Fourier
Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR), X-Işını Difraktometresi (XRD),
Termogravimetrik Analiz (TGA), Taramalı Elektron mikroskobu (SEM) ve elemental analiz
yöntemleri ile karakterize edilmiştir. Bu karakterizasyon sonuçları, deniz örümceklerinden
elde edilen kitinlerin de diğer Crustacea sınıfı gibi alfa forma sahip olduğunu ortaya
koymuştur. Sonuç olarak bu çalışma ile ilk kez deniz örümceklerinden kitin elde edilerek
detaylı karakterizasyonu yapılmıştır. Kitin içerikleri P. littorale için %50.42 ve B. abyssorum
için %40.23 olarak belirlenmiştir. Bu canlıların kitin içeriği diğer calılara göre oldukça
yüksek olarak kaydedilmiştir. Literatürde böcek ve kabukluların (yengeç, kerevit, istakoz)
kitin içerikleri genellikle %20 civarında (%10 ila 40) rapor edilmiştir. SEM sonuçları, elde
edilen kitinlerin yüzey morfolojisi hem fiberli hem de porlu ve pürüzlü bir yüzeye sahip
olduğunu göstermiştir. Elemental analizi sonucu P. littorale ve B. abyssorum %N değerleri
(%5,88 ve %6,77) olarak hesaplanmış ve değerleri birbirlerine yakın olduğu gösterilmiştir.
Elde edilen N değerleri ticari kitinine yakın olduğu rapor edilmiştir. Bu çalışmada, deniz
örümceklerinden elde edilen kitinin gıda, ilaç, atık su arıtımı vb. alanlarda alternatif bir kitin
kaynağı olarak kullanılabilirliği ön görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kitin, P. littorale, B. abyssorum, Karakterizasyon, Ekstraksiyon
ABSTRACT
Chitin which is the most found biopolymer in nature after cellulose, has an economic value
due to its biological activities, industrial (textil, paper etc.) and biomedical (drug ve gene
delivery etc.) applications. There are no studies in the literature on obtaining chitin from sea
spiders. In this study, chitin was isolated for the first time from Pycnogonida littorale (P.
litorale) and Borenymphon abyssorum (B. abyssorum) belonging to the arthropod branch. In
present study, chitin was isolated from P. littorale and B. abyssorum using various
combinations of acid and alkali concentrations. The samples of the extracted chitin were
characterized by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), X-Ray Diffractometer
(XRD), Thermogravimetric Analysis (TGA), Scanning Electron Microscope (SEM) and
elemental analysis methods. These characterization results revealed that chitins from sea
spiders have an alpha form as the other Crustacea class. As a result, with this study for the
first time the chitin was obtained from sea spiders and its detailed characterization was
determined. The contents of the chitin were determined as 50.42% for P. littorale and 40.23%
for B. abyssorum. The contents of the chitin of these creatures were recorded to be higher than
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other creatures. In the literature, chitin contents of insects and crustaceans (crab, crayfish,
lobster) are generally reported around 20% (10 to 40%). SEM results showed that the
obtained chitins had a surface morphology with a fiber and porous and rough surface. A result
of elemental analysis, P. littorale and B. abyssorum N% values were calculated as (5.88% and
6.77%), respectively and their values were shown to be close to each other. the obtained N
values are reported to be close to the commercial chitin. In this study, the chitin that obtained
from sea spiders can be used as an alternative source in food, medicine, wastewater treatment.
Keywords: chitin, P. littorale, B. abyssorum, characterization, extraction
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ARDIŞIK GEÇMİŞ AKIM ve YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK GÜNLÜK
AKIMLARIN TAHMİNİ
THE USAGE OF SEQUENTIAL PAST FLOW AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
IN ESTIMATION OF DAILY STREAMFLOW
Fatma AKÇAKOCA
Halit APAYDIN
Ankara Üniversitesi
ÖZET
Hidrolojik süreçlerin modellenmesi çalışmalarının temel amacı, zamana bağlı değişimlerin
tahmin edilmesidir. Bu süreçler içerisinde, akarsu debisinin tahmini, taşkınların önlenmesi ve
su temini gibi ana problemlerin çözümü önem arz etmektedir. Diğer yandan iklim değişikliğinin
neden olduğu aşırı hava olayları akarsu seviyesini kısa sürede önemli ölçüde
değiştirebilmektedir. Bu nedenle akım tahminleri, kısa ve uzun vadeli olası iklim değişiklikleri
hakkında da önemli bir bilgi sağlamaktadır. Akarsu akımı, havzadan doğrudan akarsu kanalına
hareket eden su miktarı ile ilgilidir ve bu su miktarı üzerinde mevsimsel etkilerin yanında
önceki akım miktarları da oldukça etkili olmaktadır. Literatürde akım tahmini için çalışılan
farklı model ve metotlar yer almaktadır. Bunlar içinde yapay sinir ağları başarılı bir yöntem
olarak kabul görmüştür.
Bu çalışmada, Sivas Akçakale ilçesinde yer alan Bektaş Deresi’nin günlük akımları
genelleştirilmiş sinir ağı ile modellenmiştir. 31 yıllık akım verisinden türetilen bir ile yedi gün
gecikmeli akımlar yapay sinir ağı modelinin girdisini, günlük akım verileri ise çıktısını
oluşturmuştur. Çalışma sonucunda Bektaş deresi günlük akımlarının tahmininde kurulan sinir
ağı modelinin performansı ve gecikmiş akımların günlük akımlar üzerindeki etkisi ortalama
karekök hatası (OKH), determinasyon katsayısı (R2) ve Nash-Suctliffe (NSE) verimlilik
katsayısı ile değerlendirilmiştir. Buna göre, Bektaş Deresi günlük akımlarının tahmininde
yapay sinir ağı, en iyi sonucu yedi günlük gecikmiş akım ile modellendiğinde 0.98 R2, 0.36
OKKH ve 0.98 NSE ile elde edilmiştir. Sonuç olarak akarsularda günlük akımın,
genelleştirilmiş yapay sinir ağı ve ardışık geçmiş akımlar yardımıyla tahmin edilebileceği
kanaatına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bektaş Deresi, günlük akım tahmini, genelleştirilmiş yapay sinir ağları,
geçmiş akım
ABSTRACT
The main purpose of the modeling studies of hydrological processes is to predict timedependent changes. Within these processes is estimation of the flow, is important for the
solution of the main problems such as prevention of floods and water supply. On the other hand,
extreme weather events caused by climate change can change the flow levels significantly in a
short time. Therefore, flow forecasts also provide important information about possible shortand long-term climate changes. Streamflow is directly related to the amount of water moving
from the watershed to the stream channel, and in addition to seasonal effects on this amount of
water, previous flow amounts are also very effective. In the literature, there are different models
and methods for streamflow estimation. Artificial neural networks have been accepted as one
of the successful methods within these methods.
In this study, the daily flows of Bektas Creek in Sivas Akcakale district are modeled with a
generalized neural network. One to seven days delayed currents derived from 31-year flow data
constituted the input of the artificial neural network model, and daily flow data formed the
output. As a result of the study, the performance of the neural network model established in the
prediction of Bektas Creek daily flows and the effect of delayed currents on daily flows was
evaluated with root mean square error (RMSE), determination coefficient (R2) and NashSutcliffe (NSE) efficiency coefficient. Accordingly, the artificial neural network was estimated
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with 0.98 R2, 0.36 RMSE, and 0.98 NSE when the Bektas Creek modeling of daily flow was
modeled with a seven-day delayed current. As a result, it is concluded that daily flow can be
estimated with the help of the generalized artificial neural networks and sequential past flows.
Keywords: Bektas Creek, Daily Flow Prediction, Generalized Artificial Neural Networks, Past
Flow
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TARIMDA YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
A RESEARCH ON THE USE OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN
AGRICULTURE
Dr. Ali TOKER
TKDK Isparta
Prof. Dr. Bahri KARLI
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde bilgi ve teknoloji çağındaki gelişmeler her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe
de büyük yenilikler, değişimler ortaya çıkarmıştır. Bilgi ve teknolojinin tarım sektörüne
entegrasyonu; mevcut durumun analizi, tarımda rekabet gücünü arttırıcı önlemlerin alınması,
planlama, politika oluşturma, bilişim teknolojilerine dayalı ileri hizmet sistemleri üretmek
bakımından oldukça önemlidir. Gerek kamu gerekse özel sektör bu konuda yarışır hale
gelmiştir. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarım ve hayvancılıkla
ilgili yeni bir yönetim bilgi sistemi kurmak amacıyla bir çalışma başlatılmıştır. Tarım Sektörü
Entegre Yönetim Bilgi Sistemi (TARSEY) olarak ifade edilen çalışma, Türk tarımının her
alanda kayıt altına alındığı, verilerinin tutulduğu, raporlamalarının yapıldığı ve sonuçlarının
sürekli gözlemlendiği yönetim bilgi sistemidir. Kapsadığı ölçek ve veri bütünlüğü bakımından
geliştirilmiş büyük bir sistem olan TARSEY ile üst yönetimin bilgi ihtiyacını karşılanırken,
bilgi akışında eşgüdüm ve standart sağlanmış, kamu olarak daha iyi bilgi ve hizmet üretilmiş
olacaktır. Diğer yandan karar alıcılar tarafından planlama ve politika üretmede etkin olarak
kullanılabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yönetim Bilgi Sistemi, Tarım, Teknoloji, TARSEY
ABSTRACT
Today, developments in the age of information and technology have created great innovations
and changes in agriculture sector as well as in other sectors. Integration of information and
technology into the agricultural sector is very important for analysis of the current situation,
taking measures to increase competitiveness in agriculture, planning, policy-making, the
production of advanced service systems. In this context, a study was initiated by the Ministry
of Food, Agriculture and Livestock to establish a new management information system on
agriculture and animal husbandry. TARSEY is defined as The Agricultural Sector Integrated
Management Information System which it is the management information system where the is
recorded in all fields, the data is kept, reported and the results are continuously observed.
TASEY is a large system developed in terms of scale and data integrity. While meeting the
information needs of senior management with TARSEY, the standard of information flow will
be provided and better information and service will be produced. On the other hand, it will be
effectively used by decision makers in planning and policy making.
Key Words: Management Information System, Agriculture, Technology, TARSEY
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MISIRDA BİYOAKTİF BİLEŞENLERİN KANTİTATİF ANALİZİ
QUANTITATIVE ANALYSIS of BIOACTIVE COMPOUNDS in MAIZE
Elif ÖZDEMİR
Selcuk University
Bayram SADE
KTO Karatay University
ÖZET
Çalışmada materyal olarak 7 mısır (Zea mays L.) ana hattı (3.2, 3.4, 3.6, 14.2, 14.20, 14.21,
14.26), 3 mısır baba hattı (FRMo 17, FRB 73, ADK 451) ve bu ebeveynlerin line x tester
yöntemine göre melezlenmeleriyle üretilmiş 21 melez mısır kombinasyonuna (3.2 x FRMo
17, 3.2 x FRB 73, 3.2 x ADK 451, 3.4 x FRMo 17, 3.4 x FRB 73, 3.4 x ADK 451, 3.6 x
FRMo 17, 3.6 x FRB 73, 3.6 x ADK 451, 14.2 x FRMo 17, 14.2 x FRB 73, 14.2 x ADK 451,
14.20 x FRMo 17, 14.20 x FRB 73, 14.20 x ADK 451, 14.21 x FRMo 17, 14.21 x FRB 73,
14.21 x ADK 451, 14.26 x FRMo 17, 14.26 x FRB 73, 14.26 x ADK 451) ait tohumluklar
kullanılmıştır. Deneme 2016 yılı yetiştirme sezonunda “Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,
Tarla Bitkileri Bölümü, Prof. Dr. Abdulkadir AKÇIN Deneme Alanı” nda; “Tesadüf
Bloklarında Faktöriyel Deneme Deseni” göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Her bir
genotipe ait yaprak numunesi etüvde kurutulmuş, ardından öğütülerek analize hazır hale
getirilmiştir. Ana, baba ve melez genotiplerin her birisinden alınan yaprak örneklerinin TAA
(total antioksidant aktiviteleri), TAİ (total antosiyanin içeriği) ve TFİ (total fenolik içeriği)
içerikleri spektrofotometrik yöntemler kullanılarak belirlenmiştir. Denemeye konu hatlar adı
geçen karakterlerde gösterdikleri GKY değerlerine göre incelendiklerinde; 3.2 (TFİ;
36.743**), 3.4 (TFİ: 31.851**), 3.6 (TAİ; 2.803**, TAA; 2.483**) ve 14.20 (TFİ; 11.206**,
TAA; 6.674**) kodlu hatların TAA, TAİ ve TFİ karakterlerinde önemli ve pozitif GKY
değerlerine sahip oldukları izlenmiştir. Denemeye konu melez genotipler TAA, TAİ ve TFİ
karakterlerinde gösterdikleri ÖKY değerlerine göre incelendiklerinde ise 14.20 x T3 (TFİ;
33.863**), 14.26 x T3 (TAİ; 1.968**) ve 14.20 x T2 (TAA; 14.402**) kodlu melez
genotiplerin denemeye konu karakterlerin çoğunda önemli ve pozitif ÖKY değerlerine sahip
oldukları görülmüştür. Elde edilen bulgularla göre denemeye konu popülasyonun biyoaktif
bileşenleri yüksek mısır genotiplerinin geliştirilmesine yönelik ıslah çalışmalarında
kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fenolikler, Islah, Line x Tester, Antosiyaninler, Antioksidanlar
ABSTRACT
In the study seven inbred lines (3.2, 3.4, 3.6, 14.2, 14.20, 14.21, 14.26), 3 testers (FRMo 17,
FRB 73, ADK 451) and 21 hybrids (3.2 x FRMo 17, 3.2 x FRB 73, 3.2 x ADK 451, 3.4 x
FRMo 17, 3.4 x FRB 73, 3.4 x ADK 451, 3.6 x FRMo 17, 3.6 x FRB 73, 3.6 x ADK 451,
14.2 x FRMo 17, 14.2 x FRB 73, 14.2 x ADK 451, 14.20 x FRMo 17, 14.20 x FRB 73, 14.20
x ADK 451, 14.21 x FRMo 17, 14.21 x FRB 73, 14.21 x ADK 451, 14.26 x FRMo 17, 14.26
x FRB 73, 14.26 x ADK 451) of maize (Zea mays L.) produced by the line × tester mating
design were used as materials. The study was conducted at “Selcuk University, Agriculture
Faculty, Crop Science Department, Prof. Dr. Abdulkadir AKÇIN Trial Area” according to
“Randomised Complete Block Design” with three replications in 2016 growing season. Leaf
samples of each genotype were dried and ground for the analysis. Total antioxidant activity
(TAA), TAC (total anthocyanin content) and TPC (total phenolic content) traits of each
genotype were determined in the leaf samples of each line and progeny according to
spectrophotometric methods. While lines of the trial were investigated according to their
GCAs it was observed that; line 3.2 (TPC; 36.743**), line 3.4 (TPC; 31.851**), line 3.6
(TAC; 2.803**, TAA; 2.48**3) and line 14.20 (TPC; 11.206**, TAA; 6.674**) had
significant and positive GCAs at several properties. While progenies of the trial investigated
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according to SCAs it was observed that offspring 14.20 x T3 (TPC; 33.863**), 14.26 x T3
(TAC; 1.968**) and 14.20 x T2 (14.402**) had significant, positive and the higher SCA
values at several properties as well. Our results suggested that this population is suitable for
developing progenies with appropriate bioactive compounds.
Keywords: Phenolics, Breeding, Line x Tester, Anthocyanins, Antioxidants
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MISIR HAT VE MELEZLERİNİN BAZI BESİN ELEMENTLERİ (Cu, Fe, Mn)
BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARATIVE STUDY for SOME NUTRITIENS (Cu, Fe, Mn) of MAIZE LINES and
HYBRIDS
Dr. Elif ÖZDEMİR
Selcuk University
ÖZET
Çalışmada materyal olarak 7 mısır (Zea mays L.) ana hattı (3.2, 3.4, 3.6, 14.2, 14.20, 14.21,
14.26), 3 mısır baba hattı (FRMo 17, FRB 73, ADK 451) ve bu ebeveynlerin line x tester
yöntemine göre melezlenmeleriyle üretilmiş 21 melez mısır kombinasyonuna (3.2 x FRMo
17, 3.2 x FRB 73, 3.2 x ADK 451, 3.4 x FRMo 17, 3.4 x FRB 73, 3.4 x ADK 451, 3.6 x
FRMo 17, 3.6 x FRB 73, 3.6 x ADK 451, 14.2 x FRMo 17, 14.2 x FRB 73, 14.2 x ADK 451,
14.20 x FRMo 17, 14.20 x FRB 73, 14.20 x ADK 451, 14.21 x FRMo 17, 14.21 x FRB 73,
14.21 x ADK 451, 14.26 x FRMo 17, 14.26 x FRB 73, 14.26 x ADK 451) ait tohumluklar
kullanılmıştır. Deneme 2016 yılı yetiştirme sezonunda “Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,
Tarla Bitkileri Bölümü, Prof. Dr. Abdulkadir AKÇIN Deneme Alanı” nda; “Tesadüf
Bloklarında Faktöriyel Deneme Deseni” göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Her bir
genotipe ait yaprak numunesi etüvde kurutulmuş, ardından öğütülerek analize hazır hale
getirilmiştir. Ana, baba ve melez genotiplerin her birisinden alınan yaprak örneklerinin Cu, Fe
ve Mn miktarları belirlenmiştir. Denemeye ait tüm veriler SPSS 20.0 istatistik analiz
programında varyans analizine tabi tutulmuşlardır. Elde edilen bulgulara göre 3.6 kodlu mısır
hattı en yüksek Cu (15.69 ppm) içeriğine sahip olmuştur. 14.26 (118.79 ppm) kodlu hat en
yüksek Fe içeriği ile dikkat çekmiştir. 14.21 (149.15 ppm) kodlu hat ise en yüksek Mn
içeriğine sahip ana ebeveyn olmuştur. Denemeye konu melezler Cu, Fe ve Mn içerikleri
bakımından ele alındıklarında 14.26 x T3’ ün Cu (15.69 ppm); 14.26 x T1’ in Fe (163.21
ppm); 3.6 x T2’ nin ise Mn (156.73 ppm) içeriği bakımından en yüksek değerlere sahip
melezler oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular denemeye konu popülasyonun
arzu edilen karakterlere sahip hat ve melezler geliştirmeye uygun olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Islah, Cu, Fe, Line x Tester, Mısır, Mn
ABSTRACT
In the study seven inbred lines (3.2, 3.4, 3.6, 14.2, 14.20, 14.21, 14.26), 3 testers (FRMo 17,
FRB 73, ADK 451) and 21 hybrids (3.2 x FRMo 17, 3.2 x FRB 73, 3.2 x ADK 451, 3.4 x
FRMo 17, 3.4 x FRB 73, 3.4 x ADK 451, 3.6 x FRMo 17, 3.6 x FRB 73, 3.6 x ADK 451,
14.2 x FRMo 17, 14.2 x FRB 73, 14.2 x ADK 451, 14.20 x FRMo 17, 14.20 x FRB 73, 14.20
x ADK 451, 14.21 x FRMo 17, 14.21 x FRB 73, 14.21 x ADK 451, 14.26 x FRMo 17, 14.26
x FRB 73, 14.26 x ADK 451) of maize (Zea mays L.) produced by the line × tester mating
design were used as materials. The study was conducted at “Selcuk University, Agriculture
Faculty, Crop Science Department, Prof. Dr. Abdulkadir AKÇIN Trial Area” according to
“Randomised Complete Block Design” with three replications in 2016 growing season. Leaf
samples of each genotype were dried and ground for the analysis. Cupper, Fe and Mn levels
of leaf samples of each genotype were determined. All values of the trial were evaluated by
SPSS 20.0 statistical analysis programme. According to the results; line 3.6 had the highest
Cu (15.69 ppm) content. Line 14.26 had the highest Fe (118.79 ppm) level and line 14.21
(149.15 ppm) had the highest Mn level. While progenies were observed according to Cu, Fe
and Mn contents; it was observed that offspring 14.26 x T3 had the highest Cu (15.69 ppm);
offspring 14.26 x T1 had the highest Fe (163.21 ppm) content and hybrid 3.6 x T2 had the
highest Mn (156.73 ppm) content. The results of the study showed possibility of using this
population to develop lines and progenies for desired properties.
Keywords: Breeding, Cu, Fe, Line x Tester, Maize, Mn
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AB’YE UYUM SÜRECİNDE KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ
RURAL DEVELOPMENT SUPPORTS IN THE HARMONIZATION
PROCESS TO THE EU
Dr. Ali TOKER
Dr. Turgay OYMAN
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

ÖZET
Tüm ülkeler için ortak bir amaç olan kalkınma, genel anlamda ülkelerin ekonomik, sosyal,
siyasal, kültürel, beşeri vb. alanlarda hedefledikleri düzeylere ulaşmak için planlanan ve yapılan
karar ve eylemler bütünüdür. Her ne kadar ekonomik boyutu ön planda olsa da kalkınma toplum
refahını artırmayı, insan yaşamını her yönüyle iyileştirmeyi, ülkeyi her alanda büyütme ve
geliştirmeyi amaçlar. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi de refah seviyesinden tüm
toplumun eşit oranda faydalanması, kırsal ve kentsel farklılıkların minimize edilmesidir. Bu
amaçla seksenli yıllardan itibaren kırsal alanda kalkınmayı hedefe alan kırsal kalkınma
yaklaşımları ortaya çıkmaya başlamıştır. Ulusal Kalkınma Strateji Belgesinde (2014-2020)
“kırsal alanda yaşayan fertlerin ekonomik ve sosyal refahı ile yaşam kalitesini artırma süreci”
olarak tanımlanan kırsal kalkınma Türkiye’nin AB adaylık süreci ile yeni bir boyut kazanmıştır.
AB tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA - The
Instrument for Pre-accession Assistance) başlığında sağlanan fonlardan biri de IPARD (The
Instrument for Pre-accession Assistance Rural Devolapment) adı verilen kırsal kalkınma
fonudur. İşletmelerin topluluk standartlarına ulaştırılması ve bu standartlarda yeni işletmelerin
kurulmasını amaçlayan ve 2007 yılında imzalanan IPARD programının Birinci dönemi 2012 –
2016 yılları arası uygulanmıştır. IPARD II programı ise 2016 – 2020 yıllarını kapsamakta ve
uygulaması devam emektedir. Bu çalışmamızda IPARD I programı ve sonuçları incelenmiştir.
IPARD I programı ile değerlendirmeler sonucunda uygun görülen projelere %40-70 oranında
karşılıksız hibe desteği ve vergi muafiyeti sağlanmıştır. IPARD I programı ile AB tarafından
ülkemize 873,9 milyon avro ayrılmıştır. Bu fona Türkiye’nin eş finansman olarak aktaracağı
291 milyon avro ile bu fonun büyüklüğü 1.165 milyon avroya ulaşmaktadır. Türkiye genelinde
42 ilde uygulanan IPARD programının sonuçları incelendiğinde hibe programından
faydalanmak için başvuruda bulunan işletme sayısının 16.612, ilgili kurum tarafından uygun
bulunarak sözleşme imzalanan proje sayısının 10.629, bu projelere ödenen hibe miktarının
1.145.802.786 avro olduğu ve yatırımcıların katkısı da eklendiğinde kırsal bölgelere, tarım ve
hayvancılık sektörüne 6.693.241.956 TL tutarında yatırım yapıldığı görülmektedir.
Alanyazın incelendiğinde araştırmacıların IPARD I programını çeşitli boyutları ile inceledikleri
saha çalışmalarında IPARD I programı kapsamında Türkiye’ye ayrılan fonun nerdeyse
tamamının kullanıldığı, istihdamın, işletme gelirlerinin artırılmasına ve programdan faydalanan
işletmelerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olduğu aynı zamanda işletmelerin AB
standartlarına ulaşmalarını sağladığı ifade edilebilir, IPARD programıyla kırsal kalkınma
desteklenerek kırsal alanda yaşayanların refahına katkı sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma, IPARD Programı, Destekler, AB Uyum Süreci
ABSTRACT
Development, which is a common goal for all countries, generally refers to countries' economic,
social, political, cultural, human and so on. It is a set of decisions and actions that are planned
and made in order to reach their target levels in the fields. Although its economic dimension is
at the forefront, development aims to increase the welfare of society, to improve human life in
all aspects, to grow and develop the country in every field. An indicator of the level of
development of countries is that the whole society benefits from the level of welfare equally,
and rural and urban differences are minimized. For this purpose, rural development approaches,
which have targeted rural development since the eighties, have begun to emerge. In The
National Development Strategy Paper (2014-2020) rural development is defined "politics of
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individuals living in rural areas improving economic and social welfare and welling the quality
of life ". It has gained a new dimension with Turkey's EU membership process. One of the
funds provided by the EU to candidate and potential candidate countries under the title of IPA
(The Instrument for Pre-accession Assistance) is the rural development fund called IPARD
(The Instrument for Pre-accession Assistance Rural Devolapment). The first term of the IPARD
program, which was signed in 2007 and aimed at bringing businesses to the EU community
standards and establishing new businesses in these standards, was implemented between 2012
and 2016. The IPARD II program covers the years 2016-2020 and continues to be implemented.
In this study, IPARD I program and its results are examined.
With the IPARD I program, 40-70% grant support and tax exemption were provided to the
projects deemed appropriate after the evaluations. With the IPARD I program, 873.9 million
euros has been allocated to our country by the EU. Turkey's contribution to this fund is 291
million euros. The size of the budget that funds by EU and Turkey transfer is 1,165 million
avrodur. The IPARD program is being implemented in Turkey's 42 provinces. 16,612
companies applied to the IPARD program and contracts were signed with 10,629. Contracting
projects received grants of 1,145,802,786 euros. In the IPARD I program, it is seen that an
amount of TL 6.693.241.956 has been invested to rural areas, agriculture and livestock sector
with the beneficiary contribution.
There are field studies in which researchers examine the IPARD I program within various
dimensions. In the context of the IPARD program it was used almost all of the funds allocated
to Turkey. The IPARD I program has contributed to increasing employment, operating income
and reaching EU standards in rural areas. The IPARD program supports rural development and
contributes to the welfare of rural residents.
Keywords: Rural Development, IPARD Program, Supports, EU Harmonization Process
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ELEKTROŞOKLU VE ELEKTROŞOKSUZ KESİM YÖNTEMLERİNİN
HAYVANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
IMPACT OF ELECTRICAL STUNNING AND NON STUNNING SLAUGHTERING
METHODS ON ANIMALS
Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

ÖZET
Bilimsel alanda daha az acıya neden olan ve hayvanlardan kaliteli et üretimi sağlayan en iyi
kesim yöntemi, uzun süredir cevabı aranan bir konudur. Araştırmacılar, hayvan refahı ve dini
meselelerle uyumlu en uygun yöntemi belirlemek için birçok çalışma yapmaktadırlar. Bu
araştırmaların bir özeti olarak, elektroşoklu kesim süreci ağrı, spazm ve felç ile sonuçlanır.
Dahası, hayvanlar bazen kalp durması nedeniyle ölürler ve bu da daha az kan akışına neden
olur. Elektroşokun hatalı uygulanması durumunda, hayvan refahı ile çelişen aşırı zararlı etkiler
ortaya çıkar. Öte yandan, elektroşoksuz yöntem, hayvanların kesilmesinde uygulanan daha
doğal bir işlem ve daha az ağrılı bir yöntemdir. Ani boyun kesimi daha iyi duyarsızlık, daha
fazla kan kaybı, derin bir uyku ve bilinç kaybı sağlar. Ancak, bu yöntemleri destekleyen ve
karşı çıkan araştırmacılar arasında hala anlaşmazlık bulunmaktadır. İlerleyen zamanlarda
yapılacak önyargılardan uzak çalışmaların soruya daha ikna edici cevaplar vermesi umit
edilmektedir.
Anahtar kelimeler: Ağrı, Hayvan Refahı, Helal
ABSTRACT
The best method of slaughtering, which causes less pain and ensures the production of quality
meat from animals, has long been a sought in the scientific field. Researchers carry out many
experiments to determine the most appropriate method compatiple with animal welfare and
religious issues. As a summary of these researches, stunning results in pain, spasm and paralysis
during the slaughtering process. Moreover, animals sometimes die due to the heart stop which
causes less bleeding out. In case of mis-stunning, extreme harmful effects occur which conflicts
with animal welfare. On the other hand, non stunning method is a more natural process and less
painful method in slaughtering animals. Sudden neck cut provides better insensitivity, more
blood loss, a deep sleep and unconsciousness. However there is still disagreement among
researchers who support and oppose these methods. It is hoped that studies that are free from
prejudices will give more convincing answers to the question in the future.
Key words: Animal Welfare, Halal, Pain
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VETERİNER OFTALMOLOJİDE ACİL DURUMLAR
VETERINARY OPHTHALMOLOGY EMERGENCIES
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Özge YAŞAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
ÖZET
Veteriner Oftalmolojide acil durumlar geniş bir yelpazede birçok hastalığı kapsar. Travmaya
sebep olan trafik kazası, fiziksel darbeler, yüksekten düşme gibi durumlar, göze ait onkolojik
problemler, çeşitli mikrobiyal kontaminasyonlar gibi pek çok sebep gözlerin hassas dokusuna
zarar vermektedir. Göz küresi, göz kapakları, kornea, ön kamara, lens, vitreus, retina gibi gözün
farklı bölümlerinde meydana gelen problemlerden kaynaklanan ağrı, kaşıntı, fotofobi,
blepharospasmus, göz içi basıncının artması gibi semptomlar oluşur. Ağrısı olan hasta hayvan
meydana gelen huzursuzluk nedeni ile gözlerini, patileri ile ovalama, sürterek kaşıma
davranışları sergiler. Bu suretle oluşan irritasyonlar, mevcut klinik durumu daha da kötü bir
hale getirir. Veteriner oftalmolojide acil vakalar olarak değerlendirilen bu gibi durumlarda, kısa
zamanda tanı ve sağaltımın doğru yapılması; hayvanın visuel kalitesinin düşmesine veya görme
yeteneğini kaybetmesine karşı önlem alınmasını sağlar. Bu çalışmada veteriner oftalmolojiye
ait acil durumlar kısaca gözden geçirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Veteriner, Oftalmoloji, Göz, Acil
ABSTRACT
Emergencies in Veterinary Ophthalmology cover a wide range of diseases. Many causes, such
as traffic accidents, physical injuries, causing cranial trauma, falling from a height, oncological
problems of the eye, various microbial contaminations, damage the sensitive tissue of the eyes.
Symptoms such as pain, itching, photophobia, blepharospasm, increased intraocular pressure
arising from problems occurring in different parts of the eye such as eyeball, eyelids, cornea,
anterior chamber, lens, vitreous, retina. The sick animal with pain exhibits rubbing with its eyes,
paws, and scratching by rubbing it due to unrest. Irritations thus formed to make the current
clinical situation worse. In such cases, which are considered as emergency cases in veterinary
ophthalmology, correct diagnosis and treatment in a short time; It provides precautions to be
taken against decreasing the visual quality of the animal or losing its eyesight. In this study,
emergencies related to veterinary ophthalmology are briefly reviewed.
Key words: Veterinary, Ophthalmology, Eye, Emergency
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SAANEN KEÇİLERİNDE NODUS ATRIOVENTRICULARIS’İN MORFOLOJİK
YAPISI
MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF ATRIOVENTRICULAR NODE IN SAANEN
GOATS
Arş. Gör. Sedef SELVİLER SİZER
Prof. Dr. Murat KABAK
Doç. Dr. Yonca Betil KABAK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Kalbin özel ileti sisteminde nodus sinuatrialis (Keith-Flack),, nodus atrioventricularis
(Aschoff-Tawara) ve birçok iletim yolları bulunmaktadır. Nodus sinuatrialis’te başlayan
elektriksel uyarılar atrium’ların kas lifleri ve modifiye kalp kası liflerinden oluşan internodal
tractus boyunca yayılarak nodus atrioventricularis’te toplanır. Bu uyarılar nodus
atrioventricularis’den his demetlerine ve buradan demetlerin son dalları endocardium
katmanında bulunan purkinje liflerine iletilir (rami subendocardiales). Farklı türlerde nodus
atrioventricularis’in histolojik yapısıyla ilgili çalışmalar mevcuttur. Fakat özel bir ırk olan
Saanen keçilerinde nodus atrioventricular’in konumu ve histolojik yapısı hakkında herhangi
bir bilgiye rastlanılmamıştır. Bu nedenle çalışmada Saanen keçi kalplerinde nodus
atrioventricularis’in konumu ve yapısında bulunan hücrelerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada Saanen keçisine ait %10 luk tamponlu formaldehit solüsyonunda tespit edilen
dokuz adet kalp kullanıldı. Histolojik incelemeler için alınan örneklere, rutin doku takibi
prosedürü uygulandıktan sonra parafinde bloklandı. Bloklanan örneklerden Leica
(RM2125RT) marka mikrotom ile 5 μm kalınlığında alınan seri kesitler Haematoxyline-Eosin
(H&E), Crossman Trichome ve Periodic Acid Schiff (PAS) ile boyandı. Histolojik inceleme
Nikon Eclipse E600W ışık mikroskobu yardımıyla yapıldı ve Nikon DS Camera Head DS-5M
görüntüleme sistemi ile mikroskobik fotoğrafları çekildi. İsimlendirmede Nomina Histologica
Veterinaria (2017)’dan yararlanıldı.
Nodus atrioventricularis, endocardium katmanının subendocardium tabakasında sinus
coronarius’un atrium dextrum’a açıldığı yerden septum interatriale ile septum
interventriculare’nin birleşim yerine kadar uzanan alan içinde yer almaktaydı. Bu düğüm,
valva tricuspidalis’in cuspis septalis’inin tabanı üzerinde oval şekilli ve ortalama uzunluğu
4,5-5 mm arasında olduğu belirlendi. Nodus atrioventricularis’de yoğun bağdoku tabakası
içinde oval şekilli sitoplazmaları açık renkte olan P (perinuclear clear zone) hücreleri ile daha
koyu boyanan uzunlamasına seyirli T (transitional) hücrelerine rastlandı. Düğümün
çevresinde de periferik sinir lifleri ve birkaç arteriol bulunmaktaydı. Nodus
atrioventricularis’deki hücrelerin septum interventriculare düzeyinde değişikliğe uğrayarak
his demetlerine dönüştüğü gözlendi.
Sonuç olarak, Saanen keçisinde nodus atrioventricularis’in konumu genel olarak literatüre ile
uyumluydu. Nodus atrioventricularis şekil bakımından incelendiğinde sığır, insan, kirpi ve
yak’a benzerken, keçi, koyun ve köpeğe benzememekteydi. İçerdiği hücre yapısı nodus
sinuatrialis’e benzer yapıdaydı. Çalışmada elde edilen bulguların literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
*Bu çalışma doktora tezinin bir parçasıdır ve Tübitak tarafından desteklenmektedir (Proje No:
118O758).
Anahtar Kelimeler: Morfoloji, kalp, nodus atrioventricularis, Saanen keçi.
ABSTRACT
There are sinoatrial node, atrioventricular node and many conduction pathways in the heart's
private conduction system. Electrical impulses starting in nodus sinuatrialis, Its spreads along
internodal tractus consisting of muscle fibers and modified heart muscle fibers of atria and
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then collects in the nodus atrioventricularis. This impulses are transmitted from the
atrioventricular node to the his bundles and from here the purkinje fibers in the endocardium
layer, the last branches of the bundles. There are studies on histological structure of
atrioventricular node in the different species. However, no knowledge about the location and
histological structure of the atrioventricular node was found in Saanen goats, which is a
special breed. Therefore, with this study, it is aimed to determine the cells in the location and
structure of atrioventricular node in Saanen goat hearts.
In the study, nine hearts of Saanen goat fixed in 10% buffered formaldehyde solution were
used. Samples taken for histological examinations were blocked in paraffin after routine
tissue follow-up procedure. Serial sections taken with Leica (RM2125RT) microtome, 5 μm
thick, were stained with Haematoxylin-Eosin (H&E), Crossman Trichome and Periodic Acid
Schiff (PAS). Histological examination was done with the help of Nikon Eclipse E600W light
microscope and microscopic photographs were taken with the Nikon DS Camera Head DS5M imaging system. Nomina Histologica Veterinaria (2017) was used in the nomenclature.
Location of atrioventricular node was detected in the endocardium layer of the
subendocardium sheet, from the point where the coronary sinus opened to the right atrium, to
the junction of the septum interatrial and the septum atrioventricular. It was determined that
this node was oval-shaped on the base of the septal cusp of tricuspid valve and its average
length was between 4,5-5 mm. P (perinuclear clear zone) cells with oval-shaped light-colored
cytoplasm in dense connective tissue layer and longitudinal course T (transitional) cells,
which were stained darker, were found in atrioventricular node. There were peripheral nerve
fibers and several arterioles around the node. It was observed that the cells in atrioventricular
node changed at the level of the interventricular septum and turned into his bundles.
As a result, the position of atrioventricular node in the Saanen goat was generally consistent
with the literature. Atrioventricular node was similar in shape to cattle, humans, hedgehogs,
and yak, but was not like goat, sheep and dog. The cell structure it contained was similar to
sinoatrial node. It is thought that the findings obtained in the study will contribute to the
literature.
* This study is a part of the doctorate thesis and is supported by the Tubitak (Project No:
118O758).
Keywords: Atrioventricular node, heart, morphology, Saanen goat
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MAKROANATOMİK BİR ÇALIŞMA; KARACA’DA BURUN BOŞLUĞU’NUN
ANATOMİK YAPISININ ORTAYA KONMASI
A MACROANATOMIC STUDY; THE ANATOMICAL STRUCTURE OF THE NASAL
CAVITY IN ROE DEER
Araş. Gör. Sedef SELVİLER SİZER
Doç. Dr. Burcu ONUK
Doktora Öğrencisi, Süleyman YÜKSEL
Prof. Dr. Murat KABAK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

ÖZET
Yaban hayatında önemli bir yere sahip olan karacanın popülasyonu Samsun ve çevresinde
günden güne azalmaktadır. Trafik kazaları, yasak avlanma ve av sırasında meydana gelen
kaza kurşunları ile yaralanan karacalara müdahale sırasında anatomik yapının iyi bilinmesi
gerekmektedir. Bu nedenle yapılan çalışma ile karaca`nın burun boşluğuna ait bilgisayarlı
tomografi (CT) görüntüleri ile kadavrada aynı kesimine denk gelen anatomik segmental
kesitler karşılaştırılmıştır. Böylece olası bir yaralanmada CT görüntülerinin daha iyi
yorumlanabilmesine ve müdahalenin daha verimli yapılabilmesine olanak sağlaması açısından
bu çalışmasının yapılması amaçlanmıştır.
Çalışmada çeşitli yaralanmalar sonucu fakülte kliniğimize getirilen ve kurtarılamayan üç adet
karaca kullanıldı. Karacalara ait cranium’lar özenle diseke edildikten sonra CT
görüntülenmesi yapıldı. Sonrasında karaca cranium’ları %10’luk formaldehit solüsyonunda
tespit edildi. Tespiti gerçekleşen craniumlar -20 C`da dondurulduktan sonra Einhell (RT-SB
305 U) Şerit Testere ile 1,5 cm kalınlığındaki segmentler halinde transversal olarak kesildi.
Transversal kesitler ile CT görüntüleme sonucu elde edilen kesitler karşılaştırılarak cavum
nasi’de bulunan anatomik yapıların isimlendirilmesi yapıldı. İsimlendirmede Nomina
Anatomica Veterinaria kullanıldı.
Karacada cavum nasi’nin nares’den başlayıp, nasopharnynx’de sonlandığı gözlendi. Bu
boşluğun sınırları dorsal’de os nasale, cartilago nasi lateralis dorsalis ve os frontole’nin pars
nasalis’i ile lateral’de os maxilla, os incisivum’un proc. nasales’i, os lacrimale ve ventral’de
os palatinum’un lamina horizontale’si, os maxilla ve os incisivum’un processus palatinusları
tarafından oluşmaktaydı. Cavum nasi’nin caudal’inden rostral’ine doğru genişleyerek devam
eden konik şekilli kemiksel çatıların üzeri mukoza ile kaplanarak concha’ların oluştuğu
belirlendi. Bu boşlukta dorsal, medial ve ventral kesimde bulunan 3 adet concha varlığı tespit
edildi. Bu yapıların isimleri dorsal’den ventral’e doğru sırasıyla concha nasalis dorsalis,
concha nasalis media ve concha nasalis ventralis idi. Concha nasi dorsalis ve concha nasi
ventralis cavum nasi’de rostral’den caudal’e doğru uzanırken, concha nasi medius ise cavum
nasi’de caudal kesimde yer almaktaydı. Cavum nasi ortadan bir septum ile iki yarıma
ayrılmaktaydaydı.
Sonuç olarak, normal segmental anatomik kesitler ile CT görüntülerinin karşılaştırılmalı
olarak incelenmesi, karacanın üst solunum yolları hakkında bilgi vermesi bakımından
önemlidir. Ayrıca bu alanda çalışacak araştırıcılara ve literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Anatomi, Bilgisayarlı Tomografi, Burun Boşluğu, Karaca
ABSTACT
The population of roe deer, which has an important place in wildlife, is decreasing day by day
in Samsun and its surroundings. The anatomical structure should be well known during
intervention to the roe deer injured by traffic accidents, forbidden hunting and accident bullets
occurred during hunting. For this reason, the computed tomography (CT) images of the roe
deer and the anatomical segmental sections which corresponding to the same section of the
cadaver were compared with this study. Thus, with this study it was aimed to carry out in
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order to enable better interpretation of CT images and to make the intervention more efficient
in a possible injury.
In the study, three roe deer that were brought to our faculty clinic as a result of various
injuries and could not be saved were used. CT imaging was performed after the craniums of
roe deer were carefully dissected. Later, craniums of the roe deer were fixed in a 10%
formaldehyde solution. Fixed craniums were frozen at -20 C then they were cut transversally
in 1.5 cm thick segments by Einhell (RT-SB 305 U) bandsaw. The transversal sections and
the sections obtained by CT imaging were compared and the anatomical structures in the
nasal cavity were named. Nomina Anatomica Veterinaria was used for naming.
It was observed that nasal cavity in roe deer started from nares and ended in nasopharynx.
The boundaries of this gap were formed by nasal bone, dorsal lateral cartilage of nose and
nasal part of frontal bone in dorsal, nasal process of maxillary bone and incisive bone,
lacrimal bone in lateral and horizontal lamina of palatine bone, maxillary bone and incisive
bones palatine process in ventral. It was determined that conchas were formed by conical
shaped bone roofs covered with a mucous membrane, which expanded from the caudal of the
nasal cavity to the rostral. In this space, 3 conchas in the dorsal, middle and ventral sections
were detected. The names of these structures were dorsal nasal concha, middle nasal concha
and ventral nasal concha, respectively from dorsal to ventral. Dorsal nasal concha and ventral
nasal concha were extending from rostral to caudal in nasal cavity, while middle nasal concha
was located in caudal section of nasal cavity. Nasal cavity was divided into two halves with a
septum in the middle.
In conclusion, a comparative analysis of normal segmental anatomical sections and CT
images is important in terms of providing information about the upper respiratory tract of the
roe deer. In addition, it is thought that it will contribute to the researchers that will work in
this field and literature.
Keywords: Anatomy, Computed Tomography, Nasal Cavity, Roe Deer
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HAYVANLARDA ATRİYAL SEPTAL ANEVRİZMANIN EKOKARDİYOGRAFİ
İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ATRIAL SEPTAL ANEURYSM IN ANIMALS BY
ECOCARDIOGRAPHY
Dr. Öğr.Gör. Melahat TOKER
Başkent Üniversitesi
ÖZET
Atriyal septal anevrizma (ASA), atriyal septumun genellikle fossa ovalis bölgesinde sağ veya
sol atriyuma veya her ikisine doğru bombeleşme şeklinde deformitesidir
Atriyal septal anevrizma hayvanlarda az rastlanılan bir ekokardiyografik bulgudur. Özellikle
köpeklerde patent foramen ovale prevalansı oldukça yüksektir. Atriyal septal anevrizma
varlığında interatriyal geçişe de sık olarak rastlanmaktadır. Bu iki anomalinin beraber
bulunmasının sonucunda serebral emboli potansiyelinin görülme sıklığı yüksektir.
Hayvanlarda son on yılda yapılan ekokardiografik incelemelerde hastaların 9'unda atriyal
septal anevrizma (ASA) tesbit edildi. Dört olguda lezyon izole olup, 5'inde eşlik eden anomali
mevcuttu. Bu anomaliler atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, mitral kapak
prolapsusu ve triküspid kapak prolapsusu idi. Üçünde tüm septum anevrizmatik görünümde,
6'sında anevrizma yalnızca fossa ovalis bölgesine lokalize bulundu. İki olguda kardiyak
siklusla ilişkili olarak sağ-sol atriyuma doğru hareket görüldü. Bu çalışmalarda, gelişebilecek
komplikasyonlar, interatriyal tümörlerle karışabilme olasılığı nedeniyle önem taşıyan Atriyal
septal anevrizmaların kesin tanısında ekokardiografinin değeri vurgulanmak istendi
Sonuç olarak Atriyal septal anevrizma, hayvanlarda yapılan transtorasik ekokardiyografi ile
olguların % 3.8'inde saptanan, Patent foramen ovale, Atriayal septal defekt ve Mitral kapak
prolapsusus'nun eşlik ettiği veya tek başına görülebilen ve Serebrovaskasüler
olay araştırmalarında ihmal edilmemesi gereken bir patolojidir.
Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, Hayvanlar, Atriyal Septal Defekt
SUMMARY
Atrial septal aneurysm (ASA) is a deformity of the atrial septum in the form of bulging
towards the right or left atrium or both, usually in the fossa ovalis region.
Atrial septal aneurysm is a rare echocardiographic finding in animals. The prevalence of
patent foramen ovale is quite high, especially in dogs. In the presence of atrial septal
aneurysm, interatrial transition is also common. As a result of the coexistence of these two
anomalies, the frequency of cerebral embolism potential is high. In the echocardiographic
examinations performed in animals in the last decade, atrial septal aneurysm (ASA) was
detected in 9 of the patients. In four cases, the lesion was isolated and 5 had concomitant
anomaly. These anomalies were atrial septal defect, ventricular septal defect, mitral valve
prolapse, and tricuspid valve prolapse. In three of them, the entire septum was aneurysmatic,
and in 6, the aneurysm was only localized to the fossa ovalis region. Movement towards the
right-left atrium was observed in two cases related to the cardiac cycle. In these studies, the
value of echocardiography was emphasized in the definitive diagnosis of atrial septal
aneurysms, which are important due to complications that may develop and the possibility of
confusion with interatrial tumors.
Consequently, atrial septal aneurysm is a pathology that is detected in 3.8% of cases by
transthoracic echocardiography in animals, accompanied by Patent foramen ovale, Atriaal
septal defect and Mitral valve prolapse, or should not be neglected in Cerebrovascular event
studies.
Keywords: Echocardiography, Animals, Atrial Septal Defect
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ADANA’DA SUYUN GÜVENLİĞİ
CLIMATE CHANGE AND WATER SAFETY IN ADANA
Dr. Öğr. Üyesi Rozelin AYDIN
Maide DEMİRBAŞ
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

ÖZET
İnsanlığın varoluşundan bu yana doğal kaynakların bir sonu olduğu düşünülmeden doğaya
hâkim olma çabasıyla doğal kaynaklarımız tüketilmeye başlanmış ve bu tüketim, sanayi
devrimiyle birlikte giderek artan bir şekilde kendini göstererek doğal kaynaklarımız geri
dönüşsüz olarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştır. İnsanlar doğanın bir parçası
olduğunu unutarak, doğayı ekonomik çıkarları doğrultusunda kullanmayı seçmiştir.
Anadolu’nun, verimli topraklara sahip olan ender yerlerden biri olması nedeniyle birçok
medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. İlk yerleşik tarımın da bu coğrafyada yapıldığı
göz önüne alındığında, yüzyıllardan beri medeniyetlerin başlıca geçim kaynaklarını tarımsal
faaliyetler oluşturmuştur. Neoliberal tarım politikaları sürecine kadar, tarım politikalarından
sadece devlet sorumluydu ve sübvansiyonlar üstlenilmekteydi. Fakat zamanla devletin
üreticiye verdiği teşvikler azaltıldığı için, toprakların özelleştirilmesiyle parçalanmalar
yaşanmış, birçok yerde tarım arazileri kullanım amaçları dışında değerlendirilmiş, tarımsal
ürün çeşitliliği azalmış, uygulanan bu yanlış politikalar sonucu tarımdan çok sanayi
sektörünün gelişmesi ve ekonomik rekabetin ağırlık kazanmasıyla artan nüfusun ihtiyacını
giderebilmek adına daha fazla enerjiye gereksinim olmuş, bu enerji ihtiyacını karşılamak için
fosil yakıtlara (kömür, petrol, doğal gaz) yönelim olmuştur. Fosil yakıtların aşırı kullanımı,
atmosfere zehirli gazların yayılmasıyla küresel iklim değişikliğini hızlandırmasının yanında,
insanlarda başta solunum yolu hastalıkları olmak üzere çeşitli hastalıklara sebebiyet
vermektedir. İklim değişikliğinin etkileri, dünyanın farklı noktalarında farklı şekillerde
görülmektedir. Aşırı hava olayları, kuraklık, orman yangınları vb. iklim değişikliği kaynaklı
etkenler sebebiyle Birleşmiş Milletler raporlarına göre, dünya üzerinde her yıl 150 bin insan
hayatını kaybetmektedir.
Hızla sanayileşen sanayileştikçe doğal kaynaklarını birer birer kaybeden dünyada, özellikle
içilebilir su rezervlerindeki azalış ve su tüketim alışkanlıklarımız gibi nedenlerden dolayı su
kaynaklarımız üzerinde gözle görülür bir baskı hissedilmektedir. İklim değişikliğinin en çok
etkileyeceği bölgelerin başında gelen Akdeniz Havzasında yer alan Adana ili de bundan
fazlasıyla zarar görecektir. Bereketli topraklara sahip Çukurova’da yazların daha da kurak
geçmesi, tarımda damla sulamaya geçmememiz, mevcut su kaynaklarının tarımda bilinçsizce
kullanımı, tarım alanlarında görülen sel gibi doğal afetlerin görülme sıklığındaki artış, kalan
tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmasıyla bölgeyi çok da iyi bir sonun beklemediği aşikârdır.
Suyun giderek azalması, içme-kullanma sularını nitel ve nicel yönde aşağıya çekerken; bir
yandan da başta tarım, sağlık, enerji ve turizm gibi irili ufaklı bütün sektörleri etkileyerek
sektörel bir daralmaya da sebebiyet verecektir. IPCC’nin öngörülerine göre, sera gazı
salınımları kesilse, küresel ısınma 2ºC’nin altında sabitlense bile deniz seviyelerinde 60cm’e
varan bir artış olacak, sera gazı salınımları bu şekilde artarsa, deniz seviyesindeki artışlar 100
cm’e kadar ulaşacaktır (https://www.ipcc.ch/srocc/home/). Çalışmamızda iklim değişikliğinin
Adana ilinde su kaynakları üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Sunumumuz odak gruplarla
yapılan görüşmelerin sonuçlarından yola çıkılarak yapılan değerlendirmeyle sona erecektir.
Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Adana, Su Kaynakları, Tarım Politikaları, Neoliberalizm
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ABSTRACT
Since human existence, natural resources without a thought of our natural resources began to
be consumed with the effort to dominate nature and this consumption, with the Industrial
Revolution increasingly showing itself our natural resources were left in danger of extinction
in an irreversible manner. Humans are forgetting part of nature, they nature has chosen to use
in the economic interests.
Anatolia is known for having hosted many civilizations that due to it is one of those rare
places that has fertile soils. Also considering in this region made the first permanent
agriculture, agricultural activities consisted of the main livelihoods of civilizations for
centuries. Until the process of Neoliberal agricultural policies, only the state was responsible
for agricultural policies and subsidies was undertaken. But over time for reduced gave
producers incentives to the state's, there has been fragmentation the privatisation of land, in
many places agricultural lands has been assessed except for the purpose, the diversity of
agricultural products decreased, the result of the wrong policies applied the development of
the industry sector rather than agriculture and with economic competition weight gain it's
need more energy to fulfill the needs of the growing population, fossil fuels (coal, oil, natural
gas) has been orientation to overcome these energy needs. Excessive use of fossil fuels, with
the spread of toxic gases into the atmosphere next to the acceleration of global climate
change, especially respiratory diseases including causes various diseases in humans. The
effects of climate change, it is seen in different ways in different parts of the world.
According to a United Nations reports, extreme weather events, drought, forest fires etc.
climate change-induced factors due to 150 thousand people have lost their lives over the
world each year.
Rapidly industrializing one by one losing natural resources in the world, especially in potable
water reserves decrease and our water consumption habits for reasons like due to a visible
pressure is felt on our water resources. Climate change which will affect most of the regions
from the beginning of the Mediterranean basin is located in Adana province will suffer from
this too. Has fertile lands in Çukurova the summers pass more arid, we didn't switch to drip
irrigation in agriculture, excessive consumption of existing water resources in agriculture,
seen in the field of Agriculture like a flood of natural disasters increase in the incidence, with
opening construction of the remaining agricultural land it is obvious that the region does not
expect to have a very good ending. Gradually decrease of water, while drinking-using water
pulled down in the direction of qualitative and quantitative; on the other hand first of all
agriculture, health, energy, and tourism such as affecting all sectors of large and small will
give rise to narrowing in the sectoral. According to the predictions of the IPCC, if greenhouse
gas emissions cut, global warming fixing under of 2ºC even, it will be an increase in sea
levels up to 60 cm, if greenhouse gas emissions increases in this way, in sea level rises will
reach 100 cm. In our study investigated the effects of climate change on water resources in the
Adana province. The our presentation will expire on the basis of the results of done the
interviews with focus groups with the assessment.
Keywords: Ecology, Adana, Water Resources, Agricultural Policy, Neoliberalism
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DİKGEN FREKANS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA SİSTEMLERİNDE
TEPE/ORTALAMA GÜÇ ORANININ FAZ KAYDIRMALARLA DÜŞÜRÜLMESİ
PEAK-TO-AVERAGE POWER RATIO REDUCTION IN ORTHOGONAL FREQUENCY
DIVISION MULTIPLEXING SYSTEMS USING PHASE SHIFTS
Farman SHALIZADA
Erol SEKE
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

ÖZET
Modern kablosuz iletişim sistemleri yüksek veri iletim oranlarına ihtiyaç olan yerlerde tek
taşıyıcı yerine çok sayıda taşıyıcı kullanarak veriyi paralel taşır. Dikgen Frekans Bölüşümlü
Çoğullama (OFDM) çok sayıda taşıyıcı kullanan en yaygın ve avantajlı yöntemdir.
OFDM sistemlerinde iletilecek çok sayıda bitten oluşan semboller alt-sembollere bölünür ve her
alt-sembol için alt-taşıyıcı faz ve frekansını temsil eden karmaşık sayılar Ters Hızlı Fourier
dönüşümü (IFFT) işlemi ile zaman alanındaki işaret oluşturulmak üzere birleştirilir. Ancak, bazı
sembol değerleri için zaman alanındaki taşıyıcıların özel durumlarında toplam işaret anlık olarak
oldukça yüksek değerler alabilmektedir. Tek taşıyıcılı sistemlerde karşılaşılmayan bu olay
OFDM sistemlerinde Tepe/Ortalama Güç Oranı (PAPR) ile nitelendirilir ve ölçümlenebilir.
PAPR, analog güçlendirici ve anten katı elektroniğinde bir tasarım problemi ve dolaylı olarak
maliyet oluşturmaktadır çünkü yüksek tepe değerleri bu elektroniğin karakteristiklerinin çalışma
şartlarının dışına yani doğrusal olmayan kısmına karşı gelebilmektedir. Böylelikle yayınlanan
işarette bozulmaya ve tayfta istenmeyen etkilerin oluşmasına sebep olurlar. Ayrıca, alıcılar
açısından bozulan işaret tabiki doğru sembol kararlarının üretilmesine engel olur. O nedenle,
yayınlanacak işaretlerde PAPR değerinin mümkün olduğunca düşük olması tercih edilir,
mümkün ise düşürülür.
PAPR’ı değerini azaltmak için kullanılan yöntemler içinde Kırpma ve Filtreleme (CF) Seçici
Haritalama (SLM), Ton Rezervasyonu (TR), Kısmi iletim dizisi (PTS) vd. sayılabilir. Bazıları
teoride çok iyi PAPR değerleri elde etmeyi sağlasada, bu tekniklerin herbirinin veri kaybı,
tayfsal bozulma, bit hata oranının (BER) artması, hesaplama karmaşıklığı, ilave yan bilgi
gerektirdiğinden dolayı verimliliği azaltması gibi kendine has maliyetleri vardır. Bazı tekniklerin
ise pratikte uygulanması neredeyse imkansızdır.
PAPR değerlerini düşürmek için bu çalışmada önerdiğimiz yöntem ise diğer yöntemlerdeki
negatif etkilere sahip olmayıp önemli bir işlem yükü de getirmemektedir. Yöntemin esası her bir
taşıyıcının faz ve genliğini alıcıda sembolleri belirlemekte problem yaratmayacak kadar
değiştirmek ve bunu PAPR’ı düşürecek yönde yapmaktır. Ayrıca, bu değişiklikleri OFDM
sembolünün ortalama gücü değişmeyecek yada çok az değişecek şekilde yapılmaktadır.
Yöntemin avantajları, ilave yan bilgi gerektirmemesi, BER’i çok az değiştirmesi ve pratikte
uygulanabilir olmasıdır. Benzetim sonuçlarında umut verici PAPR başarımı elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dikgen Frekans Bölütlemeli Çoğullama (OFDM), Tepe/Ortalama Güç
Oranı (PAPR), Bit Hata Oranı (BER), Yan Bilgi (SI)
ABSTRACT
Modern wireless communication systems carry information over multiple carriers instead of
single carrier especially when high data rates are required. Orthogonal Frequency Division
Multiplexing (OFDM) is the most used and advantageous multicarrier system.
In OFDM systems, the multi-bit symbols are split into sub-symbols and the complex numbers
that represent the phase and amplitude of the carriers that carry each sub-symbol are combined
using Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to create the time signal that is composed of all.
However, for some symbol values, the composition of their carriers in time domain can assume
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quite high values at some instants in time. This phenomenon which is not seen in single-carrier
systems, is named as Peak/Average Power Ratio (PAPR) in OFDM systems and can be measured
as such. PAPR poses design problems and inherently introduces cost in analog amplifiers in
antenna circuitry, because high peak signal values may be outside of the normal operation
conditions and may be inside the nonlinear portion of the characteristics of these circuits.
Consequently, it will cause distortions in the transmitted signal and unwanted effects in the
spectrum. In addition, such distortions will eventually cause false detections on the receiver side.
Therefore, it is desired for PAPR of the OFDM signal to be transmitted to be as low as possible,
and is reduced if possible.
There are various techniques proposed for PAPR reduction. Among them are Clipping and
Filtering (CF), Selective Mapping (SLM), Tone Reservation (TR), Partial Transmission
Sequence (PTS) etc. Although some promises very good PAPR values, all have disadvantages
and inherent costs like data loss, increased bit error rate (BER), computational complexity and
requiring transmission of additional side information. Some techniques are unpractical in actual
use.
The technique we proposed in this paper for PAPR reduction, on the other hand, does not have
negative sides listed above while not imposing significant computational load. The principle of
the technique is to alter phases and amplitudes of individual sub-carriers in the direction that
reduces PAPR but in the levels that would not cause additional detection problems at the
receiver. In addition, the alterations are carried out such that the average power stays
approximately the same.
The technique has advantages of not requiring transmission additional bits, not causing
considerable BER deterioration and being practical to apply. We obtained promising simulation
results.
Keywords: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), Peak to Average Power
Ratio (PAPR), Bit Error Rate (BER), Side Information (SI)
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DİYABETİK RETİNOPATİDE GENERATIVE ADVERSERYAL AĞ KULLANILAN
DERİN ÖĞRENME ESASLI VERİ GUÇLENDİRME: İNCELEME
DEEP LEARNING BASED DATA AUGMENTATION USING GENERATIVE
ADVERSARIAL NETWORK IN DIABETIC RETINOPATHY: A REVIEW
Yüksek Lisans Öğrenci Eisa AGHCHEHLI
Prof. Dr. Malcolm CLARKE
19 Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışma, diyabetik retinopatide kullanılan derin öğrenme tabanlı veri güçlendirme
tekniklerinin gözden geçirilmesini sunmaktadır. Görüntü tabanlı veri kümelerini geliştirmek
için kullanılan yaygın teknikler arasında görüntü döndürme, çevirme, yatay ve dikey
genişletme kullanılmaktadır; ancak bunlar veri çeşitliliği açısından yetersizdir ve dengesiz bir
veri kümesine yol açar. Generative Adversarial Network (GAN) gibi yeni görüntü-görüntü
çeviri teknikleri modelleri, görüntü sentezi, görüntü geliştirme ve eşleştirilmemiş görüntügörüntü çevirisinde etkileyici sonuçlar elde edilebilir. Diyabetik retinopatide CGAN,
DCGAN, DRGAN, CycleGAN, SEGAN, SSL-GAN, SGAN ve ProGAN dahil olmak üzere,
görüntüden görüntüye çeviri derin öğrenme tabanlı veri güçlendirme modellerinde en son ve
en iyi bilinen modellerin bir incelemesini yapılmıştır. Büyük ve dengeli bir veri kümesine
sahip olmak, tıbbi veri sınıflandırıcılarının performansını belirlemek için çok önemli bir
faktördür ve bu çalışma, bu alandaki araştırmacıların derin öğrenme modellerinin
performansını iyileştirmenin yeni yollarını ele almalarına yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Derin öğrenme, Generative Adversarial Network, Diyabetik retinopati,
Veri güçlendirme.
ABSTRACT
This study presents a review of deep learning-based data augmentation techniques used in
diabetic retinopathy. Common techniques used to enhance image-based datasets include
image rotation, flipping, and horizontal and vertical expansion; however these are insufficient
in terms of data diversity and lead to an imbalanced dataset. Emerging new models of imageto-image translation techniques, such as Generative Adversarial Network (GAN), have
achieved impressive results in image synthesis, image enhancement, and unpaired image-toimage translation. We have carried out a review of the latest and most well-known models in
image-to-image translation deep learning-based data augmentation models including CGAN,
DCGAN, DRGAN, CycleGAN, SEGAN, SSL-GAN, SGAN and ProGAN in diabetic
retinopathy. Having a large and balanced dataset is a crucial factor to determine the
performance of medical data classifiers and this study will help researchers in this area to
address new ways to improve the performance of deep learning models.
Keywords: Deep learning, Generative adversarial network, Diabetic retinopathy, Data
Augmentation.
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S960 QL ÇELİĞİNİN TEL ELEKTRO EROZYON İLE KESİLMESİ İŞLEMİNDE
KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİNİN
ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CUTTING PARAMETERS ON SURFACE
ROUGHINESS IN THE CUTTING OF S960 QL STEEL WITH WIRE ELECTRO EDM
Dr. İsmail TEKAÜT
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Makine parçaları teknik resimde belirtilen tolerans ve geometrilerde üretmek için imalat
yönteminin seçilmesi oldukça önemlidir. Genellikle teknik resimde belirtilen ölçü, konum ve
geometrik toleranslarda üretilmeyen makine parçaları hurdaya ayrılacak ve maliyeti
artıracaktır. Üretilecek makine parçasının geometrik şekli ve sertliği imalat yönteminin
seçiminde en etkili faktörler arasındadır. Dolayısıyla, geleneksel imalat yöntemiyle üretilmesi
zor olan makine parçaları alışılmamış imalat yöntemleri ile şekillendirilmektedir. Özellikle,
karmaşık geometriye ve yüksek sertliğe sahip makine parçaları tel elektro erozyon yöntemiyle
kolaylıkla üretilmektedir. Tel elektro erozyon işleminde (EEİ), takım (elektrot) olarak
kullanılan çok ince iletken teldir. Bu yöntemde, yalıtkan bir sıvı ortamında tel üzerinden iş
parçasına elektrik deşarjları aracılığı ile malzeme üzerinde çok küçük bölgelerinin ergitilerek
şekillendirilmesi işlemidir. Kesme işlemi esnasında doğru akım güç kaynağı vasıtasıyla oluşan
elektrik kıvılcımlar, tel ve iş parçası arasında oluşmakta ve iş parçasına düşen kıvılcımlar iş
parçasını şekillendirmektedir. Tel EEİ’ de işleme yönteminde makine parçasının
şekillendirilmesi ve kaliteli yüzey elde etmek için akım şiddeti ve vurum süresi en etkili kesme
parametreler arasındadır. Malzemeye uygun kesme parametrelerinin tespiti üretici ve operatör
için bir çok açıdan fayda sağlayacaktır. Bu amaçla, Sodick AQ 750 L marka tel erozyon
tezgahında 100 mm kalınlığında S960 QL çeliği 100 mm uzunluğunda kesilmiştir. Kesme
parametreleri olarak tel erozyon tezgahı üretici firmasının önerileri doğrultusunda altı farklı
kesme akımı (11,12,13,14,15 ve 16 A) ile üç farklı vurum süresi (30, 35 ve 40 s) işleme
parametreleri olarak seçilmiştir. Değişik kesme akımı ve vurum süresi kombinasyonlarında
yapılan deneylerde, elde edilen yüzeylerin beş farklı bölgesinden Ra yüzey pürüzlülük değerleri
ölçülmüş ve aritmetik ortalamaları alınmıştır. Sonuç olarak, kesme akımı artışıyla yüzey
pürüzlülüğünün artığı tespit edilmiştir. Bu durum; artan enerji yoğunluğunun boşalımı ile
yüzeylerde daha derin ve geniş kraterlerin oluştuğunu ve kesme yüzeylerinin pürüzlülüğün
arttığını göstermektedir. Ayrıca, her bir kıvılcımın düşme ve malzemeyi ergitmesi esnasında
geçen sürenin toplamı olarak ifade edilen vurum süresinin artışı ile daha geniş ancak sığ
kraterimsi yapının yüzeylerde oluşması tespit edilen diğer önemli bulgudur.
Anahtar Kelimeler: Tel elektro erozyon, Ra, Kesme akımı, Vurum süresi.
ABSTRACT
It is very important to choose the manufacturing method to produce the machine parts in the
tolerances and geometries specified in the technical drawing. Generally the machine parts that
are not produced in the dimensions, positions and geometric tolerances specified in the technical
drawing will scrapped and will increase the cost. The geometric shape and hardness of the
machine parts to be produced are among the most influential factors in the selection of the
manufacturing method. Therefore, machine parts that are difficult to cut with traditional
manufacturing methods can be shaped by untraditional manufacturing methods. In particular,
machine parts with complex geometry and high hardness are easily produced by wire electro
erosion method. Very thin conductive wire used as a tool (electrode) in electrical discharge
machining (EDM).In this method, the process is melting and shaping very small areas on the
material by means of electrical discharges to the workpiece over the wire in an insulating liquid
medium. During the cutting process, electrical sparks generated by the direct current power
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source are formed between the wire and the workpiece, and the sparks falling on the workpiece
shape the workpiece. In wire EDM, current intensity and pulse duration are among the most
effective cutting parameters to shape the machine part and obtain a quality surface.
Determination of suitable cutting parameters for the material will be benefit the manufacturer
and operator in many ways. For this purpose, 100 mm thick S960 QL steel was cut to 100 mm
long on Sodick AQ 750 L wire cut EDM machine. As cutting parameters, six different cutting
currents (11,12,13,14,15 and 16 A) and three different pulse duration (30, 35 and 40 s) were
chosen as machining parameters in line with the recommendations of the wire erosion machine
manufacturer. In experiments carried out in different combinations of cutting current and pulse
on time, Ra surface roughness values were measured and arithmetic averages were taken from
five different regions of the obtained surfaces. As a result, the increment of surface roughness
was determined by the increase of cutting current. This situation; shows that deeper and wider
craters are formed on the surfaces and the roughness of the cutting surfaces with the increase
of discharge energy density. In addition, the increase in pulse on time expressed as the sum of
the time elapsed during the fall of each spark and the melting of the material, and the formation
of a wider but shallow craterlike structure on the surfaces is another important finding.
Keywords: Wire electro erosion, Surface roughness, Cutting current, Pulse on time
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AUS UYGULAMALARINDA KULLANILMASI İÇİN BİR MOBİL CİHAZIN MEMS
İVMEÖLÇER HATALARININ DÜZELTİLMESİ
CORRECTION OF A MEMS ACCELEROMETER ERRORS OF A MOBILE DEVICE TO
UTULIZE IT FOR ITS APPLICATIONS
Lisans Öğrencisi Deniz Emre EKİCİ
Dr. Öğr. Görevlisi Murat BAKIRCI
Tarsus Üniversitesi

ÖZET
Mobil cihaz Atalet Ölçüm Üniteleri (AÖÜ), Küresel Konumlama Sistemi (GPS) uyduları gibi
her türlü harici kaynaktan bağımsız olarak, sabit ve yüksek navigasyon veri değerlerini
kullanma olanağı tanır. Bu sensör verilerinin işlenmesi ve analizi, çeşitli Akıllı Ulaşım
Sistemlerindeki (AUS) şerit değişimi, durma tespiti, dönüş tespiti ve gerçek zamanlı hız
tespiti gibi aracın dinamikleri ve ana faaliyetleri benzeri güvenlik ve mobilite uygulamalarını
destekleyebilir. Özellikle ivmeölçer sensörleri, kazaları gerçek zamanlı olarak tespit etmek
için kullanışlı hale getirilebilir. Hareket halindeki bir aracın durum tespiti, ivmeölçer
sensörleri tarafından üretilen ivme verilerinin çeşitlendirilmesiyle çıkarılabilir. Ayrıca ulaşım
modunu tespit etmek için bir ivmeölçer çıktısı da kullanılabilir. Sürücünün telefon kullanımı,
akıllı telefonlara yerleştirilmiş ivmeölçer sensörleri tarafından algılanabilir ve güvenlik
yönetmelikleri için AUS uygulamalarına yardımcı olabilir. Başka bir çalışma, özellikle GPS
uydularından sinyal alımı zayıf olduğunda veya kentsel çevre tarafından engellendiğinde,
aracın anlık hızını ivmeölçerler aracılığıyla tahmin eder.
Sensör okumaları, çoğunlukla gürültü, sapma, çevresel etkiler, üretim hataları ve diğer bazı
karakteristik faktörlerden olumsuz etkilenir. Sensör gürültüsü, rastgele üretilen bir sinyaldir
ve oldukça ani değişimler gösterir. Öte yandan sensör sapması ise zaman içinde yavaşça
dalgalanır; büyüklüğü ve dalgalanma hızı cihazdan cihaza farklılık gösterir. Ek olarak, bir
Mikro Elektro Mekanik Sistem (MEMS) sensörü, tipik olarak enerjiyi bir formdan diğerine
çeviren bir dönüştürücüdür. Çıkış enerjisinin giriş enerjisine oranı, bir sensörün hassasiyeti
olarak tanımlanır ve ideal koşullarda “1” olması beklenir. Ancak sensör modülünün besleme
voltajı değiştikçe hassasiyet hatasının ortaya çıkması gibi işlevsel sorunlar, tam olarak bu
değere ulaşılamamasına sebep olur. Ayrıca, ortam sıcaklığı da bir başka sensör hatası
kaynağıdır. Ortam sıcaklığındaki önemli değişiklikler, sensör doğruluğunu etkilemektedir.
Tüm bu etkiler nedeniyle sensör okumaları tutarsız sonuçlar üreterek, asıl çıktıdan farklılaşır.
Bununla beraber, bu hatalar laboratuvar deneyleri yoluyla saptanarak, işlenmemiş sensör
okumalarından çıkarılabilir. Bu çalışmada, bir MEMS ivmeölçer sensörünün hata kaynakları
çeşitli testlerle incelenmiştir. Tanımlanmış hata parametreleri, kesin sonuçlar elde etmek için
ivmeölçer okumalarından tamamen ve/veya kısmen kaldırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: MEMS İvmeölçer, Mobil Cihaz, Atalet Ölçüm Üniteleri, Akıllı Ulaşım
Sistemleri, Sensör
ABSTRACT
A Mobile device Inertial Measurement Units (IMU) may facilitate constant and high
navigation data rates independent on any external sources such as GPS satellites. The process
and analysis of these sensor data may be done to gather vehicle dynamics and main activities
of the vehicle such as lane change, stop detection, turn detection, real-time speed detection to
support various Intelligent Transportation Systems (ITS) safety and mobility applications.
Particularly, accelerometer sensors can be utilized to detect accidents in real time. The state
detection of a moving vehicle can be deduced through variation of acceleration data produced
by the accelerometer sensors. An accelerometer output can also be utilized to detect the
transportation mode. Driver phone use can be detected by accelerometer sensors embedded in
smartphones which could assist ITS applications for safety regulations. Another study
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predicts instant speed of a vehicle through accelerometers specifically when the GPS signal
reception is weak or blocked by dense urban environments.
However sensor readings usually suffer from noise, bias, environmental effects,
manufacturing errors, and several other characteristic effects. Sensor noise is a randomly
generated signal and it alters very rapidly. On the other hand, sensor bias fluctuates slowly
over time and it varies from device to device. Additionally, a Micro-Electro-MechanicalSystems (MEMS) sensor is typically a transducer which converts energy one form to another.
The ratio of the output energy to input energy is defined as the sensitivity of a sensor and it is
expected to be “1” in ideal conditions. However this is usually not true due to operational
issues, thus, sensitivity error arises as the supply voltage of the sensor module varies.
Furthermore, ambient temperature is also another source of sensor error. Significant variation
in the ambient temperature affects sensor accuracy.
Due to all these influences, sensor readings diverge from the actual output which produce
inaccurate results. However these errors can be determined and eliminated from raw sensor
readings through laboratory experiments. In this study, error sources of a MEMS
accelerometer sensor have been investigated through various tests. Identified error parameters
fully and/or partially removed from the accelerometer readings to obtain accurate results.
Keywords: MEMS Accelerometer, Mobile Device, Inertial Measurement Units, Intelligent
Transportation Systems, Sensor
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DERE AĞZI YÜZER ÇÖP KAPANI SİSTEMLERİNİN İSTANBUL HALİÇ
BÖLGESİ İÇİN TASARLANMASI
DESIGN OF RIVER MOUTH FLOATING TRASH TRAP SYSTEMS FOR ISTANBUL
GOLDEN HORN AREA
Hakan ÇEVİK
Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tarık KOÇAL
Yıldız Teknik Üniversitesi
ÖZET
Ülkemizde ve dünyada denizlerin ve tatlı suların temizliği her geçen gün daha da önem
kazanmaktadır. Nüfus artışı, sanayi ile seri üretimin yaygınlaşması, göçler, biobozunur
malzemelerden ziyade petrol türevli ambalajların yaygın kullanılması gibi daha birçok
sebepten çevre kirliliği artış göstermektedir. Okyanuslarda, denizlerde ve tatlı sularda çevre
kirliliklerinin önlenmesi yada azaltılması için bir çok çalışma yapılmakta, projeler
geliştirilmektedir. Akarsularda oluşan kirlilikler ise birçoğunun denize ulaşması sebebiyle
denizleri de etkilemektedir. Böylece denizleri besleyen akarsuların temizliği, bir bakıma
denizlerin temizliği demektir. Denizlerin temizliği için alınması gereken önlemleri derelerden
başlatmak proaktif bir yaklaşım olacağı için bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Dere
ağızlarına kurulan sabit bariyer sistemleri, yüzer çöp kapanları, kanalizasyon ağızlarına
takılan fileler gibi birçok sistem geliştirilmiştir. Suyun akışıyla katı yüzer çöpleri haznesinde
toplayan yüzer çöp kapanları olduğu gibi, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak
konveyör sistem ile çöpleri toplayan daha modern ve çevreci yüzer çöp kapanları da
tasarlanarak hayata geçirilmiştir.
Bu çalışmada üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde bir çok derenin denizleri beslediği ve
kirliliğin denizlere bu derelerden ulaştığı ülkemizde, dünyadaki örneklerdeki gibi modern,
çevreci, yenilenebilir enerjiyi kullanan akıllı sistemlerin olmaması sebebi ile, İstanbul Haliç
bölgesinde Haliç’i besleyen 2 dere ağzına kurulması planlanan bir çöp kapanı sistemi
üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan sistem katamaran fiber tekneye sahip, güneş
panellerini taşıyan ve elektrik motorla 360 derece dönme kabiliyetine sahip boynuz formunda
bir üst yapıya sahiptir. Üzerinde bir su çarkı ve teleferik sistemi ile temiz enerji ve akıllı
sistemlere örnek bir çöp kapanı tasarlanmıştır. Çalışmamızda mevcut sistemlerin kullandığı
güneş enerjisi ve hidroenerjiyi nasıl daha verimli hale getirebileceğimiz ve diğer sistemlerin
eksik yanlarını nasıl tamamlayacağımız hakkında araştırmalar yapılmıştır. Sonuç olarak
tasarlanan çöp kapanı sistemi ile emsallerine göre güneş enerjisinden daha verimli faydalanan
bir sistem tasarlanmıştır. Toplanan çöplerin karaya tahliyesinin de yine çöp kapanı sisteminin
ürettiği enerji ile teleferik sistemle kendisinin yapmasıyla diğer sistemlere göre avantaj
sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Yüzer Çöp Kapanı, Dere Ağzı, Deniz Kirliliği

ABSTRACT
The cleanliness of seas and fresh waters is becoming more and more significant issue in our
country and in the world, recently. Environmental pollution increases due to many reasons
such as population growth, the spread of mass production with industry, migration,
widespread use of petroleum-derived packaging rather than biodegradable materials. Many
studies are carried out and projects are developed to prevent or reduce environmental
pollution in oceans, seas and fresh waters. Pollution in streams affects the seas as many of
them has linked to and reach the sea. Thus, the cleaning of the rivers that feed the seas means
in a sense the cleaning of the seas. Since it will be a proactive approach to start the
precautions to be taken from the streams for the cleaning of the seas, many studies have been
done in this field. Many systems have been developed such as fixed barrier systems installed
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in river mouths, floating trash traps and nets attached to sewage mouths. As well as floating
trash traps that collect solid floating trash with the flow of water, more modern and
environmentally friendly trash traps that collect trash with the conveyor system using
renewable energy sources were designed and implemented.
This study is carried out on the trash trap system that is planned to be installed in the mouth
of 2 streams feeding the Golden Horn in Istanbul Golden Horn region due to the absence of
modern, environmentalist, renewable energy smart systems in our country, surrounded by
seas on three sides, where many streams feed the seas and pollution reaches the seas from
these streams. The designed system has a horn-shaped superstructure with catamaran fiber
boat, carrying solar panels and capable of rotating 360 degrees with an electric motor. An
exemplary trash trap with clean energy and smart systems is designed with a water wheel and
cable car system on it. In our study, researches have been made about how we can make solar
energy and hydro energy used by existing systems more efficient and how to complement the
shortcomings of other systems. Consequently, a design that uses solar energy more efficiently
than its peers has been obtained with the designed trash trap system. This system has provided
an important advantage compared to other systems by the discharge of the collected trash to
the land with the energy produced by the trash trap system and the cable car system itself.
Keywords: Floatıng Trash Trap, River Mouth, Sea Pollution
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HİDRO-TERMAL İŞLEM UYGULANMIŞ AYÇİÇEĞİ SAPI İÇEREN YONGA
LEVHALARIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ
SURFACE ROUGHNESS OF PARTICLEBOARD CONTAINING HYDRO-THERMALLY
TREATED SUNFLOWER STALKS
Yüksek Lisans Öğrencisi, Burak GÜNAYDIN
Prof. Dr. Ümit BÜYÜKSARI
Düzce Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmanın amacı hidro-termal işlem uygulanmış ve uygulanmamış ayçiçeği sapı içeren
yongalevhaların yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesidir. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon tonu
ayçiçeği sapı olmak üzere 61 milyon ton yıllık bitki sapı ortaya çıkmaktadır. Yıllık bitkilerin
yongalevha ve MDF gibi ahşap esaslı kompozit üretiminde kullanımı konusunda çok sayıda
ulusal ve uluslararası çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada deneme materyali olarak ayçiçeği
sapları ile yongalevha fabrikasından temin edilen endüstriyel odun yongaları kullanılmıştır.
Ayçiçeği sapları yongalanmış ve elenerek ayrılmıştır. 3-1,5 mm ve 1,5-0,8 mm elekler
arasında kalan yongalar sırasıyla orta ve yüzey tabakalarında kullanılmıştır. Ayçiçeği sapı
yongalarına 180 ve 200 °C’de 10 ve 20 dakika süre ile hidro-termal işlem uygulanmıştır.
Hidro-termal işlem uygulanmış ve uygulanmamış ayçiçeği sapı yongaları hem üst tabakalara
hem de orta tabakaya % 10, % 20, %30 ve % 40 oranında odun yongası ile karıştırılarak
levhalar üretilmiştir. Çalışma kapsamında kontrol levhası olarak % 100 odun yongası içeren
levhalar üretilmiştir. Yüzey pürüzlülük değerinin belirlenmesinde ortalama pürüzlülük değeri
ve maksimum pürüzlülük değerleri ölçülmüştür. Sonuçlar, ayçiçeği sapı içeren tüm
levhaların yüzey pürüzlülüğü değerlerinin kontrol grubuna göre daha düşük olduğunu
göstermiştir. Hidro-termal işlem uygulanmamış ayçiçeği sapı içeren levhalarda ayçiçeği sapı
oranının artması ile yüzey pürüzlüğünün iyileştiği, buna karşın hidro-termal işlem uygulanmış
gruplarda uygulanmamış gruplara göre daha yüksek pürüzlülük değerleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yıllık bitki, Yonga levha, Hidro-termal işlem, Ayçiçeği, Yüzey
pürüzlülüğü

ABSTRACT
The objective of this study was to investigate the surface roughness of particleboards
produced from hydro-thermally treated and non-treated sunflower stalks. In Turkey, approx. 3
million ton sunflower stalk, totally 61 million ton, annual plants are produced. There are a
plenty of national and international study on the utilization of annual plants in the production
of wood-based panels such as particleboard and fiberboard. In this study, industrial wood
particles and sunflower stalks were used as a experimental materials. The sunflower stalks
were coarsely chipped and then the particles were classified using a horizontal screen shaker.
The particles that remained between 3-1.5mm sieves and between 1.5-0.8 mm sieves were
used in the core and middle sections, respectively. The particles of sunflower stalk were
subjected to hydro-thermal treatment at temperatures of 180 °C and 200 °C for 10 and 20
minutes in a steam explosion machine. Hydro-thermally treated and non-treated sunflower
stalk particles were added at 10%, 20%, 30%, and 40% to the core and surface layers
particles. The particleboard containing 100% wood particles were also produced as a control
panel. The roughness measurements, average roughness (Ra) and maximum roughness
(Rmax), were performed using a fine stylus tracing technique. The results showed that the
surface rouhgness of all particlebords containing non-treated and hydro-thermally treated
sunflower stalks were lower compared to control group. The results also indicated that
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increase in sunflower stalk percentage of the particleboards containing non-treated wheat stalk
particles improved the urface roughness parameters. However, the particleboards containing
hydro-thermally treated sunflower stalks had higher roughness values compared to
partcileboards containing non-treated sunflower stalks.
Keywords: Annual plant, particleboard, hydro-thermal treatment, sunflower, surface
roughness
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PERVAPORASYON İLE DESALİNASYONA YÖNELİK ZEOLİT 5A DOLGULU
POLİ(VİNİL ALKOL) MEMBRANLARIN HAZIRLANMASI VE
KARAKTERİZASYONU
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ZEOLITE 5A İNCORPORATED
POLY(VINYL ALCOHOL) MEMBRANES FOR DESALINATION BY
PERVAPORATION
Kimya Yük. Müh. Berk TIRNAKÇI

Doç. Dr. Yavuz SALT
Dr. Öğr. Üyesi İnci SALT
Yıldız Teknik Üniversitesi

ÖZET
Pervaporasyon bir sıvı karışımın, uygulanan vakum yardımıyla membran boyunca kısmi
olarak buharlaştırılması ile gerçekleştirilen bir membran ayırma işlemidir. Membran
prosesleri son yıllarda birçok alanda kendine uygulama alanı bulduğu gibi, deniz suyundan
temiz su eldesine dair çalışmalarda da dikkat çekmektedir. Pervaporasyon, membran
prosesleri arasında önemli bir yere sahiptir ve desalinasyon çalışmalarındaki performansı
umut vadetmektedir. Pervaporasyon yöntemi; moleküler seviyede ve düşük sıcaklıklarda
ayırma işleminin gerçekleştirilebilmesi, işletim kolaylığı, enerji tasarrufu, düşük maliyet gibi
avantajları sayesinde geleneksel ayırma işlemlerine iyi bir alternatif teşkil etmektedir.
Pervaporasyon ile desalinasyon çalışmalarında membran malzemesinin hidrofilik özellikleri
başarılı membran desalinasyon sistemlerinin tasarlanmasında kritik öneme sahiptir. Polivinil
alkol (PVA) güçlü hidrofilik doğasının yanında kolay ulaşılabilir ve işlenebilir olması, yüksek
dayanımı sayesinde bu alanda önemli bir membran malzemesi alternatifidir.
Polimerik matrislere; ayırma performansının artırılabilmesi ve fiziksel, kimyasal, termal
dayanımın iyileştirilmesini sağlayabilmek amacıyla inorganik malzeme dolgulamaları ile
karışık matrisli membranların (MMM) hazırlanması mümkündür. Bu noktada alkali ve toprak
alkali metallerin sulu alüminyum silikatları olarak tanımlanan zeolitlerin olumlu etkileri
dikkate değerdir.
Bu çalışma kapsamında; PVA ve zeolit 5A dolgulu PVA membranlar çözelti-döküm yöntemi
ile hazırlanmış; sorpsiyon ve pervaporasyon ile desalinasyon çalışmaları farklı sıcaklıklarda
(30, 40, 50°C) gerçekleştirilmiştir. Besleme karışımı olarak 35 g/L NaCl içeren sentetik deniz
suyu kullanılmıştır. Böylece zeolit 5A dolgulamasının ve sıcaklığın desalinasyon performansı
üzerine etkisi incelenmiştir. Hazırlanan karışık matrisli membranların karakterizasyonu için;
taramalı elektron mikroskobu (SEM), Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FT-IR),
termogravimetrik analiz (TGA), su temas açısı ölçümü (WCA) yapılmıştır. 30C’de
pervaporasyon ile desalinasyon deneyleri sonucu 5A dolgulu PVA membran için 2,092
kg/m2h akı, %99,76 oranında tuz alıkoyma değerleri elde edilmiştir. Zeolit 5A dolgulu PVA
membranların dikkat çekici performans verileri ortaya koyduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pervaporasyon, Desalinasyon, Poli(Vinil Alkol), Zeolit 5A
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SİNYAL PROTEİNLERİNİN BİLGİSAYAR-TEMELLİ YÖNTEMLERLE
SINIFLANDIRILMASI
CLASSIFICATION OF SIGNALING PROTEINS USING COMPUTER-BASED
METHODS
Yüksek Lisans Öğrencisi, Çağdaş KÜÇÜK
Prof. Dr. Çağın KANDEMİR ÇAVAŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi
ÖZET
Hücreler kendi aralarında sinyal alıp vererek biyolojik aktiviteleri başlatır veya durdururlar. Bu
sinyaller protein, hormon gibi moleküller olabilir. Hücre içinde ve dışındaki reseptörler bu
molekülleri yakalayıp sinyal iletim sürecinin işlemesini sağlar. Hücre çeperinde bulunan
reseptörler: g-proteinine bağlı reseptörler, enzimatik reseptörler ve kimyasal bağlı iyon
kanalları olmak üzere üç çeşittir.
Bir proteinin işlevi yapısına bağlıdır. Sinyal proteinleri, beynin, dilin çalışması… vb. birçok
biyolojik aktivitede önemli bir role sahiptir. Yeni ilaçların bulunmasında sinyal proteinleri
önemli bir yere sahiptir. Bu nedenlerle, bir proteinin sinyal proteini olup olmadığını tanımlamak
önemlidir. Deneysel çalışmalar çok pahalı ve zaman alıcı olduğundan, bu amaçla makine
öğrenme teknikleri kullanılmaktadır.
Kullanılan makine öğrenme teknikleri kadar protein kodlama yöntemi de verimli sonuçlar
almak için önemlidir. Proteinler amino asitlerden oluşur. Bir proteindeki amino asitlerin yan
yana yazılmasına amino asit sekansı denir. Sekansları makine öğrenme tekniklerinde
kullanabilmek için protein kodlama yöntemleri vardır. Amino asit kompozisyonu bunlardan
biridir. Amino asit kompozisyonu, amino asitlerin frekanslarını yüzde olarak kodlar fakat bu
yöntemde aralarındaki bağların sırasının bilgisi kaybolur. Buna bir çözüm olarak Kuo‐Chen
Chou tarafından 2001 yılında psödo amino asit kompozisyonu sunulmuştur. Bu çalışmanın
amacı psödo amino asit kompozisyonu ile ifade edilen sinyal proteinlerini sınıflamaktır.
FASTA, amino asit sekanslarını metin olarak temsil etmek için kullanılan bir formattır. FASTA
formatındaki protein sekansları indirilip psödo amino asit kompozisyonu kullanılarak bir veri
seti oluşturulmuştur. Veri setinde 1867 sinyal ve 3317 sinyal olmayan protein bulunmaktadır.
Eğitim ve test seti sırasıyla 75% ve 25% olacak şekilde ayrılmıştır. Rastgele orman, destek
vektör makinesi ve yapay sinir ağı modelleri kullanılarak sinyal proteinleri sınıflandırılmıştır.
Rastgele orman, destek vektör makinesi ve derin sinir ağları sırasıyla 0.749, 0.748 ve 0.763
doğruluk değerleri verir. AUROC değerleri birbirine yakın çıkmıştır fakat rastgele orman en
yüksek değer olan 0,745 değerine sahiptir.
Rastgele orman, destek vektör makinesi ve yapay sinir ağı algoritmalarının doğruluk
oranlarının 0.70’den yüksek bulunması, bu modellerin psödo amino asit kompozisyonuyla
kodlanan sinyal proteinlerinin sınıflandırılmasında etkin olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Pseaac; Destek Vektör Makinesi; Yapay Sinir Ağı; Rastgele Orman;
Sinyal Proteinleri
ABSTRACT
Cells send signals between them to start or end biological activities. These signals can be
molecules like proteins, hormones. Receptors outside and inside of the cell capture these
molecules and help the signal transduction process. There are 3 types of receptors that are on
the surface of the cell: G-protein linked receptors, enzymatic receptors and chemically gated
ion-channels.
The function of a protein depends on its structure. Signaling proteins have a crucial role in many
biological activities such as functioning of the brain, tongue …etc. Signaling proteins are
important for drug discovery. For these reasons it is important to define whether a protein is a
signaling or not. Since experimental studies are very expensive and time consuming, machine
learning techniques are used for this purpose.

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

292

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Aside from the machine learning techniques that are used the protein encoding scheme is also
important for getting efficient results. Proteins are made of amino acids. Amino acids in a
protein written next to each other is called an amino acid sequence. To use sequences in machine
learning there are protein encoding schemes. Amino acid composition is one of them. Amino
acid composition encodes amino acid frequencies as percentages but the sequence information
is gone in the process. A solution for this was proposed by Kuo‐Chen Chou in 2001 called
pseudo amino acid composition. The aim of this study is to classify signaling proteins encoded
by pseudo amino acid composition.
FASTA is a format used to represent amino acid sequences as text. Protein sequences in FASTA
format were downloaded and encoded using pseudo amino acid composition to create a dataset.
Training and test sets were separated by 75% and 25% respectively. Dataset had 1867 signaling
and 3317 non-signaling proteins. Random forest, support vector machine and deep neural
network models were applied to classify the signaling proteins.
Random forest, support vector machine and deep neural network give the accuracy values as
0.749, 0.748 and 0.763, respectively. The AUROC values were similar to each other but
Random Forest algorithm has the highest value of 0.745.
The accuracy rate of random forest, support vector machine and artificial neural network
algorithms is higher than 0.70, which shows that these models are effective in the classification
of signal proteins encoded by pseudo amino acid composition.
Keywords: Pseaac, Support Vector Machine, Neural Network, Random Forest, Signaling
Proteins
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ON ALMOST CONTRA gb-CONTINUOUS FUNCTIONS
NEREDEYSE KONTRA gb-SÜREKLİ FONKSİYONLAR ÜZERİNE
Dr. Öğr. Üyesi Alkan ÖZKAN
Iğdır Üniversitesi
ÖZET
Levine 1970 yılında genelleştirilmiş kapalı (kısaca g-kapalı) kümeler kavramını tanımlamıştır.
1991'de Balachandran ve arkadaşları g-kapalı kümeleri kullanarak genelleştirilmiş sürekli
(kısaca g-sürekli) fonksiyonlar adı verilen yeni bir fonksiyon sınıfı tanımladılar ve
özelliklerini incelediler. Genelleştirilmiş kapalı, genelleştirilmiş yarı kapalı, α-genelleştirilmiş
kapalı, genelleştirilmiş yarı ilk açık kapalı (kısaca g-kapalı, gs-kapalı, αg-kapalı, gsp-kapalı)
kavramları son yıllarda genellemenin kapatılması üzerine yapılmış kapsamlı araştırmalardır.
Andrijeviç, topolojik bir alanda, b-açık kümeler olarak adlandırılan yeni bir genelleştirilmiş
açık kümeler sınıfı tanıtmıştır. Bu tip kümeler Ekici ve Caldaş tarafından 𝛾-açık kümeler adı
altında incelenmiştir. 2009 yılında, Al-Omari A. ve Noorani M.S.MD genelleştirilmiş b-kapalı
(kısaca gb-kapalı) kümeler kavramını ve çeşitli özelliklerini sunmuşlardır.
Süreklilik kavramı genel topolojide ve matematik ve kuantum fiziğinin tüm dallarında önemli
bir kavramdır. Elbette zayıf formları ve güçlü formları da önemlidir. Singal ve Singal,
1968'de, neredeyse sürekli fonksiyonları sürekliliğin genelleştirmesi olarak tanımladı. Popa,
1978'de, neredeyse yarı sürekli işlevleri Singal anlamında neredeyse sürekliliğin bir
genellemesi olarak tanımladı. Munshi ve Bassan, 1981'de, neredeyse yarı sürekli işlevler
kavramını araştırmışlardır. Maheswari ve arkadaşları, 1982'de, neredeyse sürekliliğin bir
genellemesi olarak neredeyse zayıf sürekli işlevler kavramını getirmişlerdir. 1988'de Noiri,
neredeyse sürekli olmayan fonksiyonlar kavramını tanıtmış ve neredeyse süreklilik ve
neredeyse zayıf süreklilik kavramlarının eşdeğer olduğunu kanıtlamıştır. Nasef ve Noiri, 1997
yılında, neredeyse sürekli-sürekli fonksiyonlar ve neredeyse b-sürekli fonksiyonlar
kavramlarını ortaya koymuşlardır.
Bu çalışmanın amacı, gb-kapalı kümeler kavramı aracılığıyla neredeyse kontra edilmiş
genelleştirilmiş b-sürekliliğini (kısaca neredeyse kontra gb-sürekliliği) bir fonksiyon sınıfını
tanıtmak ve neredeyse kontra gb-sürekli fonksiyonların bazı temel özelliklerini araştırmaktır.
Neredeyse kontra gb-sürekliliğinin neredeyse kontra gβ-sürekliliğinden daha güçlü ve hem
neredeyse kontra gp-sürekliliğinden hem de neredeyse kontra gs-sürekliliğinden daha zayıf
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Genelleştirilmiş Kümeler, Genelleştirilmiş Sürekli Fonksiyonlar,
Genelleştirilmiş b-Kümeler, Genelleştirilmiş b-Sürekli Fonksiyonlar, Neredeyse Kontra gbSürekli Fonksiyonlar
ABSTRACT
In 1970, Levine described the generalized concept of closed (brieftly g-closed) sets. In 1991,
Balachandran et al. identified a new class of functions, called generalized continuous (briefly
g-continuous) functions, by using g-closed sets and examined their properties. Generalized
closed, generalized semi-closed, α-generalized closed, generalized semi preopen closed
(briefly g-closed, gs-closed, αg-closed, gsp-closed) concepts are comprehensive researches on
the closure of generalization in recent years. Andrijevic has introduced a new class of
generalized open sets, called b-open sets in a topological space. Such sets were examined by
Ekici and Caldaş under the name of γ-open sets. In 2009, Al-Omari A. and Noorani M.S.MD
presented the generalized concept of b-closed (briefly gb-closed) sets and their various
features.
The concept of continuity is an important concept in general topology and in all branches of
mathematics and quantum physics. Of course, their weak form and strong form are also
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important. Singal and Singal described almost continuous functions as the generalization of
continuity in 1968. In 1978, Popa described almost quasi continuous functions as a
generalization of almost continuity in the sense of Singal. Munshi and Bassan explored the
concept of almost semi-continuous functions in 1981. Maheswari et al. introduced the almost
weak concept of continuous functions as a generalization of continuity in 1982. In 1988, Noiri
introduced the concept of almost discontinuous functions and proved that the concepts of
almost continuity and almost weak continuity are equivalent. Nasef and Noiri introduced the
concepts of nearly continuous-continuous functions and almost b-continuous functions in
1997.
The aim of this paper is to introduce one class of functions, namely almost contra generalized
b-continuity (almost contra gb-continuity) via the concept of gb-closed sets and investigate
some of the fundamental properties of almost contra gb-continuous functions. It turns out that
almost contra gb-continuity is stronger than almost contra g𝛽-continuity and weaker than both
almost contra gp-continuity and almost contra gs-continuity.
Keywords: Generalized Sets, Generalized Continuous Functions, Generalized b-Sets,
Generalized b-Continuous Functions, Almost Contra gb-Continuous Functions
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DORUMBURNU NEKROPOLÜ (ANTALYA/SERİK) KURTARMA KAZISINDAN
ELE GEÇİRİLEN İNSAN İSKELETLERİNİN (MS 5.-6. YY) ANTROPOLOJİK
ANALİZİ
ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF HUMAN SKELETONS (5TH-6TH CENTURY
AD) FROM RESCUE EXCAVATIONS IN DORUMBURNU NECROPOLIS
(ANTALYA/SERIK)
Dr. Öğr. Üyesi N. Damla YILMAZ USTA
Süleyman Demirel Üniversitesi

ÖZET
Antalya ili, Serik ilçesi, Nebiler mahallesi, Dorumburnu mevkiinde, arkeolojik sit alanında
yürütülen sondaj ve kurtarma kazılarında toplam 9 mezardan iskelet kalıntıları ele geçilmiştir.
Bu çalışmada, arkeolojik bulgularla Geç Antik döneme (MS 5. – 6. yy) tarihlendirilen insan
iskeletleri antropolojik analizlerinin yapılması amacıyla incelenmiştir.
Dorumburnu iskelet serisinde kemiklerin büyük ölçüde eksik ve korunma durumlarının kötü
olması morfolojik ve metrik incelemeleri sınırlandırmış ve bundan dolayı bireylerin
cinsiyetleri ve ölüm yaşları da az sayıda iskelet için belirlenebilmiştir. Cinsiyet tayini, 15
yaşın üzerindeki bireylerde, topluluğu oluşturan kemiklerin tamamının morfolojik yapısı ve
belirleyici cinsiyet kıstaslarının değerlendirilmesi ile yapılmıştır. Bireylerin biyolojik ölüm
yaşları belirlenirken mevcut kemikler üzerinde erişkinler ve erişkin olmayanlar için ayrı
ölçütler kullanılmıştır.
Mezar 3 ve Mezar 13’deki iskeletlerin, korunma durumundan yaş ve cinsiyetleri
belirlenememiştir. Mezar 10, 12 ve 17’den gelen iskeletlerin, erişkin bireylere ait oldukları
anlaşılmış, ancak cinsiyetleri belirlenememiştir. Mezar 8’den ele geçirilen iskelet kalıntıları
bir erişkin erkek bireye ait olup, her iki tibia kemiğinin de gövdesinde, yüksek ihtimalle
enfeksiyonun yol açtığı lokal porotik oluşum gözlemlenmiştir. Mezar 14’den gelen iskelet
parçaları bir erişkin kadın bireye, Mezar 15’den gelenler ise 25-35 yaşlarında bir kadın bireye
aittir. Mezar 16’daki iskelet kalıntıları 4 yaşında (±12ay) bir çocuğa ait olup, bu mezarda ölü
hediyesi olarak bronz alaşımdan bir küpe, bir broş ve bir yuvarlak obje bulunmuştur.
Arkeolojik bulgulardan M16’nın bir kız çocuğuna ait olduğu tahmin edilir. İskeletlerin
bulunduğu mezarlardan M3, M8, M10, M12, M13, M14, M16 ve M17 semerdam kiremit
çatma mezar tipinde olup, M15 düz kiremit çatma mezardır. Sonuç olarak, Dorumburnu
mevkiindeki nekropolde bilimsel kazılar yapılarak sayıca daha fazla ve sağlam iskeletlere
ulaşıldığında, Dorumburnu insanlarının, antropolojik açıdan Anadolu eski toplumları arasında
değerlendirilmesi mümkün olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Dorumburnu, Antropoloji, İnsan Kalıntıları.
ABSTRACT
In the drilling and rescue excavations carried out in the archaeological site of Antalya, Serik
district, Nebiler neighborhood, Dorumburnu area, skeletal remains were found from a total of
nine graves. In this study, human skeletons that are dated to Late Antiquity (5th - 6th
centuries AD) according to archaeological findings were investigated for anthropological
analysis.
In the Dorumburnu skeleton series, the bones were largely deficient and their conservation
status was poor, limited morphological and metric examinations, and therefore in the skeletal
population the sex and age of death of individuals could be determined for a small number of
skeletons. Determination of sex was made by evaluating the morphological structure and
determining gender criteria of all bones forming the population in individuals over 15 years of
age. When determining the age of biological death of individuals, separate criteria were used
for adults and subadults on existing bones.
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The age of biological death and sex of the skeletons in Grave 3 and Grave 13 could not be
determined from their protection status. Skeletons from Grave 10, Grave 12, and Grave 17
were understood to belong to adult individuals, but their sex could not be determined. The
skeletal remains captured from Grave 8 belong to an adult male, and in the bodies of both
tibial bones among those, has been observed local porotic formation, most likely caused by
infection. The skeletal remains from Grave 14 belong to an adult female, while those from
Grave 15 belong to a female aged 25-35. The skeletal remains in Grave 16 belong to a 4-yearold child (±12 months), and in this grave, a bronze alloy earring, a brooch and a round object
were found as dead gifts. It is estimated from the archaeological findings that M16 belongs to
a girl. From the graves where the skeletons found, M3, M8, M10, M12, M13, M14, M16 and
M17 are semerdam roof tile graves, and M15 is flat roof tile grave. As a result, when more
and stronger skeletons are reached by making scientific excavations in the Dorumburnu
necropolis, it will be possible to evaluate Dorumburnu people among ancient Anatolian
populations anthropologically.
Keywords: Dorumburnu, Anthropology, Human Remains.
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE ULUS VE CUMHURİYET GAZETELERİNE
VERİLEN RADYO REKLAM METİNLERİNİN MODERN TOPLUM YAPISI
ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE RADIO ADVERTISEMENT TEXTS GIVEN TO THE ULUS
AND CUMHURİYET NEWSPAPERS IN THE MODERN SOCIETY FRAMEWORK OF
THE WORLD WAR II
Fatih KURTÇU
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ÖZET
II. Dünya Savaşı Almanya'nın 1 Ekim 1939 tarihinde Polonya'yı işgal etmesiyle başlamıştır.
Türkiye bu savaşa aktif olarak katılmamış olup "sabit tarafsızlık" politikası yürütmüştür.
Türkiye'nin yürüttüğü "sabit tarafsızlık" politikasının yanı sıra uluslararası arenada elde ettiği
diplomatik başarılar savaş dışı kalmasına başka bir neden olarak gösterilebilmektedir.
II. Dünya Savaşı askeri strateji açısıdan önem arz ederken; teknoloji faliyetleri bakımından da
önem arz etmektedir. Bu dönemde teknolojisi faaliyetleri askeri malzeme üreteminin yanında
haber verileri sunma ve kamuoyuna bilgi akışının sunumunda radyo son derece önemli yer
tutmaktadır. Ayrıca basılı yayın (gazete, dergi, kitap vb.) ulaşım ağının yetersizliğinden
dolayı Türkiye'nin her yerine ulaştıralamamaktadır. Basılı yayın kırsal kesime ulaştırılsa bile
başka problemleri beraberinde getirebilmektedir. Özellikle Türkiye’nin II. Dünya Savaşı
döneminde okuma-yazma oranının düşüklüğü sebebiyle yazılı metinler ikinci planda yer
almaya başlamış ve bunun sonucunda savaş dönemindeki radyo taleplerinde gözle görülür bir
artış gerçekleşmiştir.
Türkiye’de ilk radyo yayını 1927’de İstanbul Sirkeci’de bulunan Sirkeci Büyük Postane’de
yapılmıştır. Eşref Şefik'in yaptığı anonsla başlayan yayın, hoparlör vasıtasıyla duyurulmuştur.
Öte yandan dönemin en çok dinlenen yayınlarından birisi de "Radyo Gazetesi"dir. Radyo
Gazetesi okuma yazma bilmeyen kişiler için büyük bir önem göstermektedir. Çünkü Radyo
Gazetesi Türkiye'nin II. Dünya Savaşı gidişatı hakkında bilgi vermesinin yanı sıra sosyal ve
ekonomik bilgileri de aktarmaktadır.
Bu konularda dönemin siyasetçileri, akademisyenler ve gazeteciler halkı bilgilendirme yoluna
gitmeyi tercih etmişlerdir. Ayrıca dönemin radyo kanalları müzik amaçlı olmayıp savaşın
gidişatı hakkında bilgiler alındığını, özellikle Türkiye’nin savaşa bakışını ve buna benzer
konularda halkı bilinçlendirme yoluna gidilmiştir.
II. Dünya Savaşı sürecinde Ulus ve Cumhuriyet gazetelerine verilen radyo reklam
metinlerinde genellikle reklam görsellerinin ana teması iyi aile hayatı ve Türkiye
modernleşmesini gerçekleştirmeye çalışan "kadın imajı" yer almaktadır.
Modern toplum, modern çağın ortaya koyduğu değerlerin benimsenmesinden kaynaklanan
sonuçları içermektedir. Bir diğer ifadeyle modernleşme insanoğlunun her konuda
ürettiklerinin en sonuncusudur. Radyo bu dönemde Türkiye’nin toplum modernleşmesinde bir
araç olarak görülmüştür. Elektrikli ve pilli olarak kullanılabilen radyo, şehirlerde elektrikli
kırsal kesimde ise elektriğin temini zor olduğundan pilli olarak kullanılmıştır. Radyo
yayınlarının kırsal kesime ulaşabilmesi için Türkiye’de pilli radyo satışları bu anlamda
önemlidir. Radyo üretici firmalar, II. Dünya Savaşı’nda kullandıkları teknolojiyi her geçen
gün geliştirilerek daha gelişmiş ve daha kullanışlı radyoları piyasaya sürmeye çalışmışlardır.
Bu çalışma toplamda iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda II. Dünya Savaşı’nın genel
değerlendirilmesi yapılacak olup ikinci kısımda ise Ulus ve Cumhuriyet gazetelerindeki radyo
reklam metinlerinin analizleri ve Türkiye'nin II. Dünya Savaşı sürecinde modernleşme atılım
süreçlerini afişe etmeyi planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: II. Dünya Savaşı, Gazete ve Radyo reklamları, Modern Toplum, Ulus
Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi
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ABSTRACT
World War II started when Germany invaded Poland on October 1, 1939. Turkey has actively
participate in this war "hard neutrality" policy has been walked. Turkey is carrying out "hard
neutrality" policy, as well as diplomatic accomplishments in the international arena can be
shown as another reason to stay out of the war.
While World War II was important in terms of military strategy; It is also important in terms
of technology activities. In this period, besides the production of military equipment, radio
plays an important role in presenting news data and presenting information flow to the public.
Also printed publications (newspapers, magazines, books, etc.) Can not deliver to all parts of
Turkey due to the inadequacy of the transport network. Even if the printed publication is
delivered to the rural areas, it may bring other problems. Especially in Turkey due to the low
literacy rate during World War II, written texts started to take the second place, and as a
result, there was a noticeable increase in radio demands during the war period.
The first radio broadcast in Turkey in 1927 was carried out in the Sirkeci, Sirkeci Grand Post
Office. The broadcast, which started with the announcement by Eşref Şefik, was announced
via the speaker.
On the other hand, one of the most listened broadcasts of the period is "Radio Newspaper".
Radio Newspaper shows great importance for the illiterate people. Because Radio Newspaper
Turkey, in addition to providing information about the World War II course, it also transfers
social and economic information.
Politicians, academics and journalists preferred to go to inform the public about these issues.
In addition, the radio channels that period received information about the course of the war,
not for music, especially in view of the war were made in Turkey and roads similar issues to
public awareness.
World War II in the process Ulus and Cumhuriyet usually the main theme of the advertising
visual radio ad text in the newspaper trying to make a good family life and the modernization
of Turkey "image of women" is located.
Modern society includes the results of the adoption of the values put forward by the modern
age. In other words, modernization is the last thing that human beings produce in every
subject. Radio was seen as a tool for the modernization of Turkey's society in this period. The
radio, which can be used as electric and battery, has been used as a battery since it is difficult
to supply electricity in the electric rural areas in cities. Battery-powered radio sales in Turkey
to reach the rural areas of radio broadcasting is important in this sense. Radio manufacturers,
by developing the technology they used in World War II, they tried to release more advanced
and more useful radios to the market.
This study consists of two parts in total. In the first part, a general evaluation of the World
War II will be made. In the second part Ulus and Cumhuriyet radio advertising analysis and
Turkey II of the text in the newspaper. It is planned to post modernization breakthrough
processes during World War II.
Keywords: II. World War, Newspaper and Radio Commercials, Modern Society, Ulus
Newspaper, Cumhuriyet Newspaper
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ROMA HEYKEL SANATI ÜZERİNDE HELLENİZASYON ETKİSİ VE ROMA
KOPYALAMA SANATI
HELLENIZATION EFFECT ON ROMAN SCULPTURE ART AND ROMAN COPY ART
Öğretim Görevlisi Ertan ŞEHİT
Yozgat Bozok Üniversitesi
ÖZET
Heykel sanatında kronolojik olarak belli stillerde ayrım olmasına rağmen, sanatın organik
yapısı gereğince heykel sanatı, var olmaya başladığı dönemden itibaren etkileşim içerisinde
gelişim göstermektedir. Başka bir deyişle, heykel sanatı hangi dönem olursa olsun
kendisinden önceki sanatsal olgulardan etkilenerek gelişimini sürdürmüştür. Yunan heykel
sanatı Roma heykel sanatı üzerinde, Roma heykel sanatı ise Ortaçağ Heykel Sanatı üzerinde
belirgin etkiler bırakmıştır. Bu etkileşimi özellikle Yunan ve Roma heykel sanatları arasında
belirgin olarak görmek mümkündür. Roma Dönemi’nde üretilen heykellerin Klasik ve
Hellenistik Çağ önemli heykeltıraşlarının eserlerinin kopyaları olması etkileşimi açıkça
göstermektedir.
Roma heykel sanatının gelişimi uzun bir süreçte meydana gelmektedir. Bu süreç içinde Roma
heykel sanatının kökeni Etrüsk sanatına bağlanmaktadır. Roma'nın efsanevi kuruluş tarihi
olan M.Ö.753 yılında İtalya'da Etrüskler yer almaktadır. Kurulduğu dönemden itibaren
Etrüskler ile yakın ilişkiler kuran Roma, Etrüsklerin farklı kültürel özelliklerini
benimsemişlerdir. Daha sonraki dönemlerde M.Ö.6. yüzyıl ve sonrasında Hellen kolonilerinin
İtalya'da kurulması ile birlikte Etrüsk ve Hellen kültürü tanışmış ve etkileşim içine girmiştir.
Bu süreç sürekli devam ederek kültürlerin kaynaşmasına ve benzeşmesine yol açmıştır.
Arkaik ve Klasik dönemlerde başlayan etkileşim, Hellenistik Çağ'a gelindiğinde çok daha
fazla kendini göstermektedir. Geç Roma Cumhuriyeti ve Hellen kültürü arasındaki özellikle
Hellenistik Çağ'da Büyük İskender'in seferleri ve sonrasındaki Diadoklar Dönemi'ndeki
üstünlük kurma mücadeleleri, Romalılar ve Hellenleri sıklıkla karşı karşıya getirmiştir. Bu
dönemde yoğun olarak Hellen sanat eserlerini gören Romalılar eserlerin güzelliğinin farkına
varmışlar ve eserleri Roma'ya taşımışlardır. Roma toplumunun da eserleri tanımasıyla birlikte
Hellen sanat eserlerine duyulan ilgi artmış ve Roma heykeltıraşları bu eserlerin kopyalarını
yapmaya başlamışlardır. Bunun yanı sıra üretilen diğer heykeltıraşlık eserleri de Hellen sanatı
özelliklerini göstermektedir. Özellikle Klasik Çağ eserlerinin sanatta ideal güzellik olgusu
göstermesi kendisinden sonraki dönemlerde etkili olmasına olanak sağlamıştır. Hellenistik
Dönem ile birlikte realist bir yaklaşım görülmeye başlanan heykel sanatında, Roma
İmparatorluk Dönemi’nde hem realist hem de idealist yaklaşımların birlikte kullanıldığı
heykel sanatı ortaya çıkmıştır.
Çalışma kapsamında arkeolojik eserler üzerinden Yunan heykel sanatının Roma heykel
sanatına etkileri ve Roma Dönemi’nde heykel sanatında sıklıkla görülen kopyalama teknikleri
değerlendirilecektir. Değerlendirme kapsamında kopya eserlerin ayrımları da tanımlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hellenistik Çağ, Roma Dönemi, Heykel Sanatı, Etrüsk Kültürü.
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SAKIP SABANCI MARDİN KENT MÜZESİ DİLEK SABANCI SANAT
GALERİSİ’NDE BULUNAN BİR GRUP KEMER TOKASI
A SET OF BELT BUCKLES DISPLAYED IN SAKIP SABANCI CITY MUSEUM OF
MARDIN AND DILEK SABANCI ART GALLERY
Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÇALIŞ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

ÖZET
Medeniyetlerin beşiği olarak bilinen aynı zamanda Mezopotamya’nın en eski yerleşkelerinden
olan Mardin, tarih boyunca çok sayıda kültüre ev sahipliği yapmıştır. Bir açık hava müzesi
özelliğine sahip olan kentin hâkim bir yerinde bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kenti Müzesi ve
Dilek Sabancı Sanat Galerisi, tarihi bir binanın Sabancı Vakfı tarafından restore edilmesiyle
2009 tarihinde hizmete açılmıştır. Kentin büyük bölümünü büyüleyen tarihi, mimari ve görsel
değerlerinin arasında, müzede bölgeye ait taşınabilir etnografik eserler sergilenmektedir. Bu
eserler arasında dikkatleri üzerine çeken takı kümesi zengin çeşitliliği ile ilgi çekicidir.
Süslenme içgüdüsü dikkate alındığında, insanların takı kullanma geleneğinin de köklü bir
geçmişe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Anadolu kadını da arkeolojik veriler ışında, çağlar
boyunca çeşitli süs öğelerini üzerlerinde taşıdıkları doğrulanmıştır. Güzel ve estetik görünme
arzusunun yanında takılar, çeşitli sembolik ve işlevsel amaçlarla da kullanılmıştır. Dolayısıyla
takılar Anadolu ve Türk kültürünü tanıtan unsurlardan bir tanesidir. Süslenme açısından Türk
halk giyim kültürünün bir tamamlayıcısı olan kemer ve tokası, aynı bölgenin farklı yörelerinde
bile usta ve yöresel farklılardan dolayı zengin bir çeşitliliğe sahip olduğu da araştırmalardan
anlaşılmaktadır.
Altın dışında kalan metallerin korozyanlaşma ve benzeri gibi sebeplerden kaynaklı aşırı tahrip
olmalarından dolayı, başta Ortaçağ Türk Dönemi olmak üzere Osmanlı döneminde de kazı ve
yüzey araştırmalarda kendine daha az yer bulduğu yapılan analizlerden anlaşılmıştır.
Araştırmalar daha çok çeşitli şekillerde günümüze ulaşan ve bağış, satın alma gibi yollarla
müzelere kazandırılan eserler üzerine yoğunlaşmıştır. Bu eserler ait oldukları toplumun ve
bölgenin maddi kültür öğelerini oluşturan etnografik eşyalardır. Bu eşyaların bir grubunu
etnografik takılar oluşturmaktadır. Bu çalışmada Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek
Sabancı Sanat Galerisi’nde sergilenen etnografik madeni takı kümesi içinde yer alan kemer
tokaları tanıtılmıştır. Kemer tokaları kemerlerin bir öğesi olmakla beraber dışa görünümü
itibariyle öne çıktıklarından daha gösterişli olarak üretildikleri görülmektedir. Kemer tokaları,
kemerin iki ucunu birbirine tutturmada işlevsel bir rol alırken, diğer yandan süs amaçlı bir
aksesuar olarak özellikle kadınlar tarafından tarih boyunca kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sabancı Vakfı, Müze, Takılar, Kemer Tokası.

ABSTRACT
Mardin, which is one of the oldest settlements in Mesopotamia that is also known as the cradle
of civilizations, has hosted many cultures throughout history. Located in a central part of the
city, Sakıp Sabancı City Museum of Mardin and Dilek Sabancı Art Gallery, which is virtually
an open-air-museum, opened its doors in a historic building in 2009, after the building was
restored by the Sabanci Foundation. In addition to the historical, architectural and visual values
that surround much of the city with an enchanting atmosphere, portable ethnographic artifacts
belonging to the region are also exhibited in the museum. Among these artifacts, an eyecatching set of jewelry draws quite a lot of attention with their splendid variety.
Considering the instinct for looking beautiful, people's tradition of using jewelry appears to be
rooted in history. In the light of archaeological data, Anatolian women were confirmed to have
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worn various ornamental items over the ages. In addition to the desire to look beautiful and
aesthetic, jewelry has also been used for a variety of symbolic and functional purposes.
Therefore, jewelry is one of the elements that characterize Anatolian and Turkish culture. The
research also shows that, belts and buckles, which are complementary items in Turkish folk
clothing in terms of embellishments, had a rich variety even in different territories of the same
region resulting from differences in craftsmanship and local culture.
It has been inferred from the analyses that, due to their tendency to be destroyed by causes such
as corrosion, metals other than gold were observed to a lesser extent in the surface and
underground excavations of the Ottoman period and especially in the medieval Turkish period.
Studies have mostly been focused on the artifacts that survived until today and ended up in
museums as a result of a variety of actions such as donating and purchasing. These artifacts are
ethnographic items that constitute the material cultural elements of the society and the region
that they belong to. Ethnographic jewelry are included among these items. This study discusses
the belt buckles included in the ethnographic metal jewelry set exhibited at the Dilek Sabancı
Art Gallery in Sakıp Sabancı City Museum of Mardin. In addition to being a part of belts, belt
buckles seem to have been crafted rather more ornately since they are a noticeable element of
the belt due to their outward position. On one hand, belt buckles serve a functional purpose by
holding the two ends of the belt together, while, on the other hand, they have been used
especially by women as accessories of ornamentation throughout history.
Keywords: Sabanci Foundation, Museum, Jewelry, Belt Buckle.
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OSMANLI MİNYATÜR SANATINDA TOPOGRAFİK RESİMLERDEN ÖRNEKLER
EXAMPLES OF TOPOGRAPHIC PAINTINGS IN THE
OTTOMAN ART OF MINIATURE
Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÇALIŞ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
ÖZET
Geleneksel Türk Süsleme sanatlarının önemli bir ayağını oluşturan Minyatür sanatının izleri,
Türklerin Orta Asya’da tarih sahnesine çıktıkları döneme kadar uzanmaktadır. Selçuklularla
belli bir yol kat edildikten sonra, Osmanlılarla birlikte büyük gelişim gösteren minyatür sanatı
Türk kültürü, tarihi ve sanatını anlamamıza yardımcı olan resimlerdir. Türk sanatında minyatür
genel olarak ilk başlarda el yazması kitapları süslemek ve resmetmek gibi amaçlarla karşımıza
çıksa da sonraki evrelerde özellikle de Osmanlılar döneminde saray ve saraya bağlı olayları
betimleyen yönüyle karşımıza çıkmaktadır.
Türk minyatür sanatı, Osmanlılarda padişah portreciliğiyle 15. yüzyılda yeni bir gelişimin
işaretlerini vermeye başladı. Portrecilik gerek el yazmalarında gerekse de bağımsız çalışmalar
şeklinde padişahlar albümü olarak üretilmeye başladı. Osmanlıların yükseliş döneminde
minyatür sanatı, padişah portreciliğin ardından resimli haritacılıkta da kendini göstermeye
başladı. Resimlenerek yapılan ilk haritalar Piri Reis tarafından üretilmiştir. Kitab-ı Bahriye adlı
eseriyle Piri Reis, Akdeniz kıyı şeritlerini ayrıntılı bir şekilde çizmiştir. Resimli haritacılık
anlayışıyla üretilen ilk kent betimlemesi olan Alanya tasviri, Piri Reis’in minyatür sanatındaki
yaratıcılığını ve düş gücünü göstermektedir. Resimli haritacılık, topografik resim veya kent
tasvirleri olarak da adlandırılan bu minyatür türünün asıl gelişimi ise Matrakçı Nasuh’la
başladığı gözlemlenir. Kendine özgü tarzıyla Nasuh, Türk minyatür sanatını bilhassa topografik
betimlemeleriyle bir adım öteye taşımıştır. Bu anlayışta üretilen minyatürler yakından
incelendiğinde, Osmanlı fetih anlayışıyla da ilişkili olduğu görülür. Nasuh’a ait kimi kent
tasvirleri, Osmanlı ordusunun fethetmek amacıyla yöneldiği bölgeleri de göstermektedir.
Dolayısıyla Nasuh’un seferlere katılmasının en büyük nedenlerden biri, orduya bir anlamda
kuşatma planında koordinatları vermeye çalışmasıdır.
Bu bağlamda kent tasvirleri doğa ve coğrafyaya dair ipuçları göstererek, dönemin yaşam
imgelerinin kültürel kimliğini yansıtan görsellerle yazının yerini almış olabilmesi, Osmanlı
Minyatür sanatı açısından çok önemlidir. Bu bildiride Osmanlı dönemine ait topografik bir
anlayışla oluşturulan kent tasvirli minyatürlerden 7 örnek ele alınarak, pek çok yönden
tanıtılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Resim, Minyatür, Osmanlı, Kent Tasvirleri.

ABSTRACT
The traces of Miniature art, which constitutes a significant part of the traditional Turkish
decorative arts, date back to the period when Turks took to the stage of history in Central Asia.
The miniature art that made a certain amount of progress during the Seljuks era and showed
great development during the Ottoman period consists of paintings that help us understand the
Turkish culture, history and art. Although miniature generally appears to have been utilized in
Turkish art for purposes such as decorating and illustrating handwritten books in its earlier
stages, later, especially in the Ottoman period, it seems to have been used to describe events at
the palace or related to the palace.
In the 15th century, Turkish miniature art began to give indications of a new development with
the portraits of the Ottoman sultans. Portraits started to be painted both in manuscripts and as
independent works in the form of albums of the sultans. During the rise of the Ottomans,
miniature art started to also stand out in the field of pictorial cartography in addition to the
portraits of the sultans. The first maps made by using the illustration techniques were produced
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by Piri Reis. In his work titled The Marine Book (Kitab-i Bahriye), Piri Reis drew out the
Mediterranean coastlines in detail. The depiction of Alanya, which was the first city description
produced with the illustrated cartography approach, demonstrates the creativity and imagination
of Piri Reis in terms of miniature art. This type of miniature art, also known as illustrated
cartography, topographic painting or city depictions, is observed to have begun its real
development with Matrakci Nasuh. With his unique style, Nasuh took Turkish miniature art a
step further, especially in his topographic depictions. When the miniatures crafted with this
approach are examined closely, it appears that they were also related to the Ottoman concept of
conquest. Some city illustrations belonging to Nasuh also show the regions that the Ottoman
army moved to conquer. Therefore, one of the biggest reasons why Nasuh took part in the
campaigns is because he tried to provide the army with coordinates for their plans of siege.
In this sense, in terms of Ottoman miniature art, it's quite noteworthy that the city depictions
replaced texts by providing clues about nature and geography and using visuals reflecting the
cultural identity of the images of life during that time. This paper addresses and endeavors to
introduce 7 examples of miniatures depicting cities created with a topographic understanding
of the Ottoman era from several perspectives.
Keywords: Painting, Miniature, Ottoman, City Depictions.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ DÜZENLENMİŞ ÖĞRENME
BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
INVESTIGATION OF SELF REGULATED LEARNING STRATEGIES IN TERMS OF
DIFFERENT VARIABLES (KARABUK UNIVERSITY EXAMPLE)
Öğr. Gör. Nuray ÇINAR
Karabük Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bir öğrenme görevini yerine getirirken
kullandıkları öz düzenlenmiş öğrenme stratejilerini kullanma durumlarının yaş, cinsiyet,
mezun olunan lise türü ve okudukları bölüm değişkenlerine göre incelenmesidir. Öz
düzenleme, öğrenenlerin kendi öğrenme süreçlerine üst bilişsel, davranışsal ve motivasyonel
olarak aktif bir şekilde katılma olarak tanımlanabilir (Zimmerman,1986). Türkiye
Yeterlilikler çerçevesinde 21. yüzyıl öğrenen yeterlilik ve becerileri içerisinde yer alan
öğrenmeyi öğrenme; bilgi, beceri ve yeterliklerini geliştirebilme, kendi öğrenimini yönetme
şeklinde tanımlanmıştır (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2017). Bu tanım öz düzenlenmiş
öğrenmenin prensipleri ile uyumludur. Öz düzenlenmiş öğrenenler, öğrenme sürecindeki
güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan, hedeflerini esas alarak davranışlarını izleyen ve
düzenleyen bireylerdir. Bu durum da onların öğrenme metotlarını geliştirmelerinde oldukça
etkilidir. Öğrenenlerin kendi öğrenmelerini düzenleyebilme becerisine sahip olabilmeleri
gerek okulda gerekse okul dışında başarılı öğrenmenin anahtar kavramı olarak görülmektedir
(Boekaerts, 1999).Bu bakımdan geleceğimizin mimarları olacak üniversite öğrencilerinin öz
düzenlenmiş öğrenenler olmaları ve bu amaçla yapılacak her tür çalışma önem arz ermektedir.
Çalışma Karabük Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 50 erkek 100 kız olmak üzere 150
öğrenci ile yapılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla Turan, S. (2009) tarafından geliştirilen
“Öz Düzenlemeli Öğrenme Becerileri Ölçeği (ÖDÖBÖ) kullanılmıştır. Bu ölçek 41
maddeden oluşan 5’li likert tipinde bir ölçektir. Ölçekte ‘Güdülenme ve Öğrenme için
Harekete Geçme’ ‘Planlama ve Amaç Belirleme’, ‘Strateji Kullanımı ve Değerlendirme’ ve
‘Öğrenmede Bağımlılık’ alt boyutları bulunmaktadır. Bu çalışmada Cronbach α katsayısı
0,776 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde betimsel analizler, t testi ve tek yönlü
ANOVA testleri kullanılmıştır. Buna göre çalışmaya katılan öğrencilerin en yüksek puanı
güdülenme ve öğrenme için harekete geçme alt boyutundan aldıkları görülmektedir. Bu
boyutu ölçen maddeler incelendiğinde, katılımcıların öğrenmesini etkileyen en önemli faktör
merak olarak görülmektedir. En düşük puan ortalaması ise öğrenmede bağımlılık alt
boyutundan alınmıştır. Bu boyut kendi kendine öğrenebilme, öğrenme için gereken
davranışlara karar verme, zorlukla karşılaştığında uygun çözüm yolunu bulabilme kendi
öğrenmesinin sorumluluğunu alabilme ile ilgili bir boyuttur. Bu anlamda katılımcıların genel
olarak öz düzenlenmiş öğrenme becerilerine düşük düzeyde sahip oldukları söylenebilir.
Yapılan analizler neticesinde öz düzenlenmiş öğrenme stratejilerini kullanma durumu
cinsiyet, yaş, lise türü ve bölüm değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Anahtar Kelimeler: öz düzenleme, 21.yy.becerileri, öz düzenlenmiş öğrenme stratejileri
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the use of self-regulated learning strategies used by
university students in performing a learning task according to the variables of age, gender,
type of high school graduated, and the department they study. Self-regulation can be defined
as actively participating in learners' own learning processes as cognitive, behavioral and
motivational (Zimmerman, 1986). Within the framework of Turkey Competencies 21st
century learner proficiency and learning Located in learning skills; It has been defined as
developing knowledge, skills and competencies and managing its own learning (Head Council
of Education and Morality, 2017). This definition is compatible with the principles of self-
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regulated learning. Self-regulated learners are individuals who are aware of their strengths and
weaknesses in the learning process, monitor and regulate their behavior based on their goals.
This situation is very effective in improving their learning methods. The fact that learners
have the ability to organize their own learning is seen as the key concept of successful
learning both at school and outside of school (Boekaerts, 1999). In this regard, it is important
that university students, who will be the architects of our future, are self-regulated learners
and all kinds of work to be done for this purpose are important. The study was carried out
with 150 students, including 50 male and 100 famale studying at Karabuk University. The
Self-Regulated Learning Skills Scale developed by Turan, S. (2009) was used to collect data.
This scale is a 5-point Likert type scale consisting of 41 items. The scale includes subdimensions such as ‘The Motivation and Action to Learning', 'Planning and Goal Setting',
'Strategy Use and Evaluation' and 'Dependence on Learning'. In this study, Cronbach α
coefficient was found to be 0.776. Descriptive analysis, t test and one-way ANOVA tests
were used to analyze the data. Accordingly, it is seen that the students who participated in the
study got the highest score from the sub-dimension of motivation and action for learning.
When the items measuring this dimension are examined, the most important factor affecting
the learning of the participants is seen as curiosity. The lowest mean score is taken from the
sub-dimension of dependence on learning. This sub-dimension is about self-learning, deciding
the behaviors required for learning, finding the appropriate solution when faced with
difficulties, and taking responsibility for its own learning. In this sense, it can be said that the
participants have low levels of self-regulated learning skills in general. As a result of the
analysis, the situation of using self-regulated learning strategies does not show a significant
difference according to gender, age, high school type and department variables.
Keywords: self-regulation, 21. century skills, self regulated learning strategies
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SPENGLER VE TOYNBEE’NİN DÖNGÜSEL MODELLERİ VE YENİ
VARSAYIMLAR
SPENGLER AND TOYNBEE’S CYCLICAL MODELS AND NEW HYPOTHESES
Onur KÖSE
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

ÖZET
Döngüsel tarih, tarihsel olguların sistemli ve periyodik bir şekilde kendini tekrar etmesidir.
Döngüsel tarih anlayışı, bilimsel anlamda İbn-i Haldun ile başlamıştır. Oswald Spengler, bu
anlayış için yeni bir model kurmuş ve bu modeli sınıflandırmıştır. Arnold Toynbee de
Spengler’ın modelindeki döngü yılını artırarak kendi modelini oluşturmuştur. Pitirim Sorokin
ise hem modelin coğrafyasını genişletmiş hem de iki model üzerine eleştirilerde bulunmuştur.
Çalışmanın amacı bu modelleri geliştirmek ve yeni bir model kurmaktır. Çalışmanın kapsamı
siyasi, iktisadi, diplomatik, sosyal sistemler çerçevesinde genel dünya tarihidir. Eski
çağlardan günümüze kadar yaşanan tarihsel olgular ve uygarlıkların benzerlikleri esas
konudur.
Çalışmada, Dünya tarihinin değişken bir coğrafya içerisinde yaklaşık 2350 yıllık bir devirle
kendisini tekrar ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu tekrar toplumların kültürel değerlerinden
ziyade uygarlıkların iktisadi, sosyal ve politik yapıları üzerinde şekillenmiştir.
Kurulan modele göre ele alınacak ilk periyot M.Ö. 2350 yılından M.S. 1 yılına kadardır.
İkinci periyot ise M.S. 1 yılı itibariyle başlamıştır. Coğrafya olarak ikinci periyottaki Orta ve
Batı Avrupa, ilk periyotta Mora yarımadasının ve Güney Ege havzasının karşılığı olmuştur.
Buna göre ikinci periyottaki Güney Avrupa ilk periyottaki Girit’i, Doğu Avrupa da Fırat
nehrine kadar olan Güney Anadolu bölgesini yansıtmıştır. Orta Doğu’nun ilk periyottaki
karşılığı ise Levant ve Aşağı Mısır bölgesidir. Orta Asya ise Kuzey Suriye ve Kuzey
Mezopotamya’nın, Çin de Güney Mezopotamya’nın yansıması olmuştur. Dünya’nın yuvarlak
olması sebebiyle coğrafi keşiflerden sonra her iki periyot içinde ilk periyottaki Sicilya ve
Güney İtalya’nın karşılığı, Pasifik Okyanusu olmuştur.
Sonuç olarak ilk periyotta Luvi ve Hurri istilaları Kavimler Göçü ile ilişkilendirilmiştir.
Feodalitenin yaşandığı ve Yunan ortaçağı olarak adlandırılan dönem ile Avrupa ortaçağı
eşleştirilmiştir. Hiksos fetihleri ile Arap fetihleri arasında benzerlikler kurulmuştur. Ege
göçleri Haçlı seferleriyle, Arami göçleri Türk göçleriyle, Asur fetihleri de Moğol fetihleriyle
ilişkilendirilmiştir. Yunan kolonileşmesi ile Avrupa’nın sömürge hareketleri arasında
bağlantılar kurulmuş, Yunan şehir devletlerinin gelişmesi ile Avrupa devletlerinin gelişmesi
aynı çerçevede değerlendirilmiş, Peloponnez savaşları ile Dünya savaşları arasında ise büyük
benzerlikler kurulmuştur. Son olarak Makedon işgalleri ile Nato faaliyetleri
ilişkilendirilmiştir. Kurulan model birçok tarihi olay ile örneklendirilerek detaylandırılmıştır.
Dünya’nın yuvarlak olması sonucu ilk periyottaki bazı tarihi olaylar, 1450 yılından sonra
Doğu Asya’da tekerrür etmemiş, bu da tekrarlarda sapmaların yaşanmadığı Avrupa merkezli
tarih anlayışıyla paralel “etkileşim alanı” kavramını doğurmuştur. Etkileşim alanı, ayrıca
iktisadi olarak incelenmiş ve bu alanın, zıtların birliği ilkesiyle hareket eden bir sistem olduğu
anlaşılmıştır. Her iki periyotta da etkileşim alanı, sırasıyla globalizm, tersine kolonileşme,
feodalizm, kolonileşme, bütünleşme ve yıkım çağlarını yaşamıştır.
Anahtar kelimeler: Döngüsel tarih, Spengler, Toynbee, İbn-i Haldun.
ABSTRACT
Cyclical history is the systematic and periodic repetition of historical facts. Cyclical history
started with Ibn Haldun in the scientific sense. Oswald Spengler has established a new model
for this understanding and has classified this model. Arnold Toynbee also created his own
model by increasing the cycle year in Spengler's model. Pitirim Sorokin both expanded the
geography of the model and criticized the two models. The purpose of the study is to develop
these models and to establish a new model. The scope of the study is general world history
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within the framework of political, economic, diplomatic and social systems. The main issue is
historical events and similarities of civilizations from ancient times until today.
In the study, it is concluded that world history repeats itself with a period of approximately
2350 years in a variable geography. This repetition was shaped on the economic, social and
political structures of civilizations rather than the cultural values of societies.
The first period to be considered according to the model established is from BC 2350 to 1.
The second period started with the date 1. In the geographical model, Central and Western
Europe in the second period became the equivalent of the Mora peninsula and the South
Aegean basin of the first period. Accordingly, Southern Europe in the second period reflected
Crete in the first period, while Eastern Europe reflected the South Anatolia region up to the
Euphrates River. The equivalent of the Middle East in the first period is Levant and Lower
Egypt region. Central Asia; It was the reflection of Northern Syria and Northern
Mesopotamia. China, on the other hand, was the reflection of Southern Mesopotamia. The
Pacific Ocean was the equivalent of Sicily and South Italy in the first period after
geographical discoveries due to the roundness of the world.
As a result, Luvi and Hurri invasions were associated with Migration Period in the first
period. The Greek medieval where feudalism was experienced and the European medieval
were paired. Similarities were established between the conquests of Hyksos and the conquests
of Arab. Aegean migrations have been associated with the Crusades and Arami migrations
have been associated with Turkish migrations. Assyrian conquests were associated with
Mongolian conquests. The colonial movements of Europe have been associated with Greek
colonization. The development of the Greek city-states and the development of the European
states were evaluated within the same framework, and great similarities were established
between the Peloponnesian wars and the World wars. Finally, Macedonian occupations and
NATO activities have been linked. The established model is detailed with examples of many
historical events. As a result of the roundness of the world, some historical events in the first
period did not recur in East Asia after 1450, and this gave birth to the concept of “interaction
area” parallel to the European-centered understanding of history. The field of interaction has
also been studied economically and it has been understood that this field is a system acting on
the principle of unity of opposites. Respectively, in both periods, the field of interaction has
experienced the ages of globalism, reverse colonization, feudalism, colonization, integration
and destruction.
Keywords: Cyclical history, Spengler, Toynbee, Ibn Khaldun.
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TARİHİ TEKSTİL DOKUMALARIN BELGELENMESİ VE ETNOGRAFYA
MÜZELERİNDE SERGİLENMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER: SOF DOKUMA
ÖRNEĞİ
RECOMMENDATIONS FOR THE DOCUMENTATION AND THE EXHIBITION OF
HISTORICAL TEXTILE IN ETHNOGRAPHY MUSEUMS: THE EXAMPLE OF SOF
WEAVING
Prof. Dr. Feriha AKPINARLI
Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşem YANAR
Ankara Üniversitesi
ÖZET
Tekstil, Türkiye’nin en eski sanayi dallarından biridir. Anadolu’daki tekstil dokumacılığının
tarihi, Hitit ve Asur dönemlerine kadar uzanmaktadır. Ankara’nın Avrupa ülkeleri gibi daha
pek çok ülke tarafından tanınan tiftik dokumalarının kökeni ise Friglere dayanmaktadır.16. ve
17. yüzyıllarda Ankara keçisi tiftiğine dayalı olarak gelişen tiftik dokumacılığı sayesinde
Ankara, parlak bir ticari ve sosyal yaşama sahne olmuştur. Ankara Şer’iye Sicili kayıtlarına
göre 1590’lı yıllarda Ankara’da 621 adet sof tezgahının bulunduğu bildirilmektedir. Tüm bu
verilerden Sof dokumaların Ankara için önemli olduğu anlaşılmaktadır.
Türkiye’de bilinen sof dokuma örnekleri Ankara Etnografya Müzesi ve Türkiye’nin ilk özel
müzesi statüsünde olan Sadberk Hanım Müzesinde bulunmaktadır. Bu bildiride Ankara
Etnografya Müzesinde bulunan 5 adet sof dokuma örneğine ilişkin belgeleme çalışmaları ve
müzelerde Geleneksel Sof dokumalarının sergilenmesine yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tiftik, Sof Dokuma, Geleneksel Dokuma, Etnografya Müzesi, Ankara
ABSTRACT
Textile is one of Turkey's oldest industries. The history of textile weaving in Anatolia dates
back to the Hittite and Assyrian periods. Ankara's mohair fabrics, recognized by many other
countries, such as European countries, have their origins in the Phrygians. Through the
mohair weaving developed in the 16th and 17th centuries based on Ankara goat mohair,
Ankara has witnessed a bright commercial and social life. According to the records of the
Ankara Offical Record Book, there are 621 sof weaving loom in Ankara in the 1590s. From
all these data it is understood that Sof weavings are important for Ankara.
In Turkey, the only and the prior are exhibited in Sof weaving samples Ankara Ethnography
Museum and the first private museum of Turkey Sadberk Hanım. In this paper,
documentation studies about five sof weaving samples and suggestions for exhibiting of
traditional Sof weavings in Ankara Ethnography Museum
Key Words: Mohair, Sof Weaving, Traditional Weaving, Ethnography Museum, Ankara
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RESİMDEN FOTOĞRAF SANATINA GROTESK BEDENLER
GROTESQUE BODY FROM PAİNTİNG TO PHOTOGRAPHY
Doç.Dr. Cumhur Okay ÖZGÖR
Batman Üniversitesi
ÖZET
Doğa kanunlarının dışında gelişen ve insanlık ile birlikte var olan güzellik ve çirkinlik anlayışı
sanat tarihinde en çok ilgi duyulan konulardan biri olmuştur. İnsan bedeninin, deformasyonu,
çirkinliği ve grotesk halleri ilk sergilendikleri dönemde tepki çekmiş, beğenilmemiştir. Sanayi
devrimi, Fransız Devrimi ve Dünya savaşları ile birlikte büyüyen endişe, korku ve nefret ile
sanatçılar orta çağı yansıtan kurgulara; gotik tasvirlere daha çok yönelmiş ve izleyicinin
korkunç olana ilgisi büyümeye başlamıştır. Grotesk bedenleri görselleştiren sanatçılar resim
sanatındaki ölümsüz imgeleri ödünç alırken barok ışık gibi ustaların tekniklerinden de
faydalanmaktan geri kalmaz. Fotoğrafçılık sanatında, William Mortansen, Joel Peter Withkin,
Hans Bellmer, Hannah Hoch, Dora Maar gibi sanatçılar grotesk denince ilk akla gelen
isimlerdir. Fotoğraflardan ve resimlerden (ve edebiyattan) etkilenen, Tod Browning, David
Lynch, David Cronenberg, Ridley Scott, John Carpenter bedeni deforme eden öncü
yönetmenlerden bazılarıdır. Bu çalışmada farklı alanlarda grotesk işler üreten sanatçıların
birbirleri ile etkileşimiyle, insan vücudunu sentetik olarak bozması gibi plastik etkileri, insan
anatomisindeki bozuklukları yansıtması merkeze alınacaktır. Çalışmalar karşılaştırmalı olarak
görsellerle desteklenerek anlatılacaktır ayrıca; popüler kültürde de son derece güncel olan
grotesk video oyunu karakterlerinden ve video kliplerden bahsedilecektir. Bu çalışma daha çok
19. Yüzyıldan günümüze kadar olan dönemi çerçevesinde incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Grotesk, Beden, Deformasyon
ABSTRACT
The understanding of beauty and ugliness that developed outside the laws of nature and
coexisted with humanity has been one of the most interested subjects in the history of art. The
deformation, ugliness and grotesque states of the human body have reacted and were not
appreciated in the period they were first exhibited. With the industrial revolution, the French
Revolution and the world wars, the artists with worry, fear and hatred grew to reflect the middle
age; more oriented towards gothic portraits, and the audience's interest in the horrible began to
grow. The artists who visualize the grotesque bodies borrow the immortal images in the art of
painting and benefit from the techniques of the masters such as baroque light. In the art of
photography, artists such as William Mortansen, Joel Peter Withkin, Hans Bellmer, Hannah
Hoch and Dora Maar come to mind when they say grotesque. Influenced by photographs and
pictures (and literature), Tod Browning, David Lynch, David Cronenberg, Ridley Scott, John
Carpenter are some of the leading directors that deform the body. In this study, the interaction
of the artists who produce grotesque works in different fields will be taken into the center by
reflecting the plastic effects such as synthetic disruption of the human body and the disturbances
in human anatomy. grotesque video game characters and video clips will be mentioned. This
study will be examined within the framework of the period from the 19th century to the present
day.
Key words: Grotesque, Body, Deformation
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PLATFORM KAPİTALİZMİ VE MEDYANIN DEĞİŞEN DOĞASINI KAVRAMAK
PLATFORM CAPITALISM AND GRASPING THE CHANGING NATURE OF MEDIA
Tolga TELLAN
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ÖZET
Günümüz iletişim dünyasında medya, iş dışı zamanı (boş zamanı) enformasyon tüketimi ile
dolduran geleneksel araçsalcı yapısından, tüketicilerin enformasyon üreterek karşılıksız emek
(içerik) sunduğu sosyal bir etkinlik ortamına evrilmiş durumdadır. Medyanın bu yeni biçimi,
değişen sahiplik yapısının ve örgütlenme tarzının sonucu bağlamında anlam kazanmaktadır.
Kamusal alanda kitle iletişimi, kişisel haberleşme, elektronik oyun ortamları, veri kayıtlama,
sınıflandırma, işleme ve depolama teknolojileri gibi farklı teknolojik donanım ve platformların,
ortak yazılımlar bağlamında yakınsayarak, geniş kitlelerce kullanılmaya başlaması ‘yeni
medya’ olarak anlamlandırdığımız gerçekliği doğurmuştur. Yeni medya, sınırsız etkileşim,
eşzamansızlık ve kişilerarası ya da kitlesel düzeyde mesaj aktarımı temelinde örgütlenmektedir.
Medyada, verilerin sayısal kodlara dönüştürülmesi, fiziksel karakteristiğinden uzaklaştırılması,
mikro ölçeğe sıkıştırılması ve yüksek hızda, doğrusal olmayan biçimde aktarılması ise ‘dijital
medya’yı açığa çıkarmaktadır. Tüm bu süreçte dijital medyaya kullanıcı tarafından
oluşturulmuş içeriğin üretilmesini, paylaşılmasını, değiştirilmesini olanak sağlayan internet
tabanlı mobil uygulamaların eklemlenmesi ise ‘sosyal medya’yı biçimlendirmiştir. Medyanın
son çeyrek asırlık zaman dilimine yayılan dönüşümü, farklı kavramlarla ifade edilmeye
çalışılmaktaysa da; özünde kapitalist iş ve ilişkiler (gündelik yaşam pratikleri) dünyasının
çıkarlarına hizmet eden bir yapıya dikkat çekmektedir. Dijitalleşme iş ile özelin, kamusal ile
kişiselin, paylaşılabilir olan ile mahremin, bilimsel olan ile safsatanın ve gerçek ile yalanın tek
bir potada erimesini sağlamaktadır. Bu bağlamda gelişen dijital platformlar, en basit anlamıyla,
iki ya da daha fazla kullanıcının etkileşimi üzerine inşa edilen ağ yazılımlarıdır. Dijital
platformlar, yazılım geliştiriciler, servis sağlayıcılar, tedarikçiler, siber fiziksel nesne
kullanıcıları ve içerik üreticileri (nihai tüketiciler) gibi farklı grupları bir araya getirerek ağ
ortamında örgütlenmektedirler. Platformlar, şirketlere mal satışı, hizmet sunumu ya da pazar
yeri oluşturma gibi işlevselliklere sahip olup; mülkiyetleri yazılım ve donanımlarla
özdeşleşmiştir. Dijital platformların karakteristik özellikleri, her türden kısa süreli ilişkilere ve
heyecanlara zemin hazırlayan içerik ortamları oluşturmak; materyalleri kullanım değerlerinin
ve işlevselliklerinin ötesine geçen ‘meta anlatılar’ aracılığıyla tanımlamak; düşünceleri ve
mental yargıları ifade etmede kullanılan tutumları baskı, zorbalık, hakaret ve şiddet söylemine
kolayca dönüştürmek ve üyelerine ilişkin içerikleri kurumsal düzlemin hakim olduğu
koşullarda dahi reklamcılık endüstrisi ile paylaşmak şeklinde sıralanabilecektir. Dijital
platformların ağ temelli örgütlenmesi, kullanıcı sayısındaki artışa bağlı olarak paylaşılan
içeriğin yaygınlaşmasını ve platform markasının değerlenmesini kolaylaştırmaktadır. Katılımcı
sayısındaki fazlalık, platform bilinirliğini artırmakta ve platform algoritmasının veri
paylaşımındaki yoğunluğa bağlı olarak, daha gelişkin ve isabetli sonuç verir hale gelmesini
sağlamaktadır. Sunulan bu gerekçeler çerçevesinde, çalışmada, medyanın kapitalist iş-ticaret
dünyasının gereksinimleri doğrultusunda geçirdiği tarihsel dönüşümün ve bulunduğu konumun
sorgulanması amaçlanmıştır. Yaygın biçimde ‘iletişim araç ve ortamları’ şeklinde tanımlanan
‘medya’ olgusundaki dönüşümün gerçekçi biçimde algılanması halinde, toplumsal ilişkilerin
sosyolojik bakımdan kavranmasının kolaylaşacağı açıktır.
Anahtar Kelimeler: Medya, Dijital Platformlar, Kapitalizm, Tüketiciler

ABSTRACT
Media in today’s communication world, has evolved from the traditional instrumentalist
structure that fills leisure time by information consumption, into a social events atmosphere
where consumers produce information and provide for free labor (content). This new form of
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media is meaningful in the context of changing ownership structure and the result of
organization style. Mass communication in public space and various technological equipment
and platforms such as personal communication, electronic games, data recording, classification,
processing and storage has started to be used by great masses, and this has been influential in
the birth of “new media”. The new media is organized on the basis of unlimited interaction,
asynchonousness and interpersonal or massive message transfer. On the other hand, the
transformation of data into numerical codes, alienation from the physical characteristics,
condensing into micro-scales and transference in high speed and nonlinear way results in
“digital media”. In this procedure, the addition of internet-based mobile applications that
enables the production, sharing and changing of the content to digital media has shaped “social
media”. Even though the transformation of media in the last quarter-century is expressed in
different terms, in essence it points at a structure that serves the benefit of the world of capitalist
business and relations (daily life practices). Digitalization melts business and personal, public
and private, scientific and nonsense, fact and lie in one pot. The digital platforms that develop
in this context are in the simplest sense are web software that are built on the interaction of two
or more users. The digital platforms are organized in a network that bring together different
groups such as software developers, service providers, suppliers, users of cyber physical objects
and content developers (final consumers). The platforms have the functions of product sales to
companies, service providing and the formation of new marketplace, and their ownerships are
identified by software and hardware. The characteristics of digital platforms include the
formation of content for any kind of short-term relationships and excitements, to define
materials by meta-narratives that go beyond usage values and functionalities, to easily transfer
the expressions of thoughts and mental judgements into a discourse of tyranny, insult and
violence, and to share the content of members with advertisement industry even in corporal
conditions. The web-based organization of digital platforms facilitates the expanding of shared
content and the value of platform brand in accordance with increasing number of users. The
surplus of the number of participants increases the popularity of platforms and depending on
the intensity of the data sharing of the platform algorithm, enables more developed and accurate
results. In the context of the justifications presented above, the study aims at questioning the
historical transformation and position of media in accordance with the requirements of the
capitalist business-trade world. Obviously, a realistic perception of the transformation of
“media” defined prevalently as “communication means and platforms” will facilitate the
sociological comprehension of social relations.
Keywords: Media, Digital Platforms, Capitalism, Consumers
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GÜNCEL SANATTA DİSİPLİNLERARASI OLARAK TEKSTİL
MALZEMELERİNİN KULLANIMI
USE OF TEXTILE MATERIALS AS INTERDISCIPLINARY IN CONTEMPORARY ART
Kübra KILIÇ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
ÖZET
Disiplinlerarası olarak sanatın gelişimi, modern sanat akımları üzerinden oluşmaya
başlamıştır. Kübist kolajların sanata dahil edilmesiyle, farklı teknik ve malzeme kullanımları
sanatta yerini almıştır. Sanatçılar, sanatta geleneksel olan malzemelerin yanında, gündelik
hayatta kullanılan nesneleri de çalışmalarına dahil edip, farklı kavramlar elde etmek
istemişlerdir.
Var olduğu çağın getirilerine paralel olarak, sürekli gelişim ve değişim içerisinde olan sanat,
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren farklı yönelimler ve açılımlarla karşılaşmıştır.
Duchamp’ın her türlü malzemeyi sanatında kullanmasıyla birlikte, yapıt üzerinden sanatsal
işlev güçlenmiştir. Biçim ve içeriğin disiplinlerarasında değişimiyle beraber sanatçılar,
çalışmalarında anlattıkları konuları desteklemesi için farklı malzemeleri sanata dahil
etmişlerdir.
Daha çok hayatımızı kolaylaştırmak için kullanılan ve kadın dilini yansıtan tekstil malzeme
temelli kumaş, ip, keçe gibi lif temelli ürünler, disiplinlerarası sanatın gelişimiyle beraber
sanatta yerini almıştır. Dokuma gibi zanaat olarak görülen birçok teknikte sanata dahil
olmuştur. Tekstil ürünlerinin kolay şekil alabilme, aldıkları şekli koruyabilme gibi
nedenlerinin yanı sıra, iplerin ve kumaşların birlikteliğinin oluşturduğu geleneksel olan ile
güncel olanın uyumu gibi nedenlerinden dolayı birçok sanatçı çalışmalarında tekstil ürünlerini
kullanmaya başlamıştır. Zanaat olarak bakılan tekstil ürünlerine, çağdaş sanatla beraber farklı
bir şekilde bakılmaya başlanmıştır. Dokuma, ip ile işleme, alan kaplama, kumaşları katman
olarak uygulama gibi birçok alternatifle sanat çerçevesine dahil edilmiştir. Sanata dahil
olmasıyla beraber, tekstil temelli ürünler de durağanlıktan kurtulmuş ve sanat alanında farklı
şekillerde kullanılmaya başlanmıştır.
Bu çalışmada tekstil malzemelerinin sanata dahil olma serüveni, disiplinlerarası olarak
kullanımı ve neden tercih edildiği, hangi sanatçıların tekstil temelli ürünler kullanarak
çalışmalar yaptığı üzerinde durulmuştur. Tekstil temelli çalışmaları bulunan sanatçıların
disiplinerarası olarak tekstil ürünlerini hangi doğrultuda kullandıkları konusu irdelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Tekstil, Güncel Sanat, Disiplinlerarası Sanat, Dokuma
ABSTRACT
The development of art as an interdisciplinary has begun to be formed through modern art
movements. With the inclusion of cubist collages in art, different techniques and materials
have taken their place in art. The artists wanted to obtain different concepts by including the
materials used in art, as well as the objects used in daily life.
In parallel with the returns of its time, art, which is in continuous development and change,
has faced different trends and expansions since the second half of the 20th century. With
Duchamp's use of all kinds of materials in his art, his artistic function strengthened over the
work. With the interdisciplinary change of form and content, artists incorporated different
materials into art to support the topics they describe in their work.
Fiber-based products such as textile material-based fabric, thread, felt, which are mostly used
to facilitate our lives and reflect women's language, have taken their place in art with the
development of interdisciplinary art. It has been incorporated into art in many techniques that
are seen as crafts such as weaving. Many artists have started to use textile products in their
works due to reasons such as the ability to take shape easily and maintain the shape they take,
as well as the harmony between the traditional and current ones created by the combination of
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threads and fabrics. Textile products, which are considered as crafts, are started to be looked
at differently with contemporary art. It is included in the art frame with many alternatives
such as weaving, rope processing, area covering, applying fabrics as layers. Along with its
involvement in art, textile-based products were also freed from stagnation and started to be
used in different ways in the art environment.
In this study, the adventure of textile materials to be included in art, its interdisciplinary use
and why it is preferred, which artists are using textile-based products are emphasized. The
subject of which textile artists use textile products as interdisciplinary is examined.
Keywords: Textile, Contemporary Art, İnterdisciplinary Art, Weaving
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EMEKLİLİK SONRASI YAŞAMIN SEYRİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA
(Trabzon İli Örneği)
A RESEARCH ON THE JOURNEY OF POST-RETIREMENT LIFE
(Trabzon Sample)
Doç.Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER,
Karadeniz Teknik Üniversitesi
ÖZET
Emeklilik dönemi, yasalara göre belli bir süre çalıştıktan sonra bireyin çalışmakta olduğu iş
ile ilgisi kesilerek kendisine aylık bağlandığı dönemdir. Emeklilik sürecinde yaşanan geçiş
aşaması toplumsal açıdan önemli bir süreçtir. Çalışanların emeklilik dönemi ile birlikte
toplumsal hayat içerisindeki konumları ve işlevleri değişmektedir. Emeklilik sürecinde kişiler,
eski çalışma döneminde gerçekleştirdikleri rutinleri bir kenara bırakarak yeni bir yaşam
tarzına adapte olmaya çalışmaktadırlar. Emeklilik süreci genelde yaşlılık döneminin
başlarında olmaktadır. Özellikle yaşam süresinin uzaması, emekli maaşları ve Türkiye
şartlarındaki yaşam kalitesinin tartışmaya açıldığı noktalarda emeklilerin toplum içinde
yollarına nasıl devam edeceği ve bu süreçteki yaşam seyri önem kazanmaktadır. Bu çalışma
ile kişilerin emekli olduktan sonra neler yaptıkları ve bu yeni süreci nasıl değerlendirdiklerini
ortaya koymak amaçlanmaktadır. Keşfedici bir araştırma niteliğindedir. Bu minvalde
araştırma problemini tanımlamak ve ileri de daha kapsamlı araştırmalar yapmak üzere gerekli
bilgiyi sağlamak amacıyla araştırma kurgulanmıştır.
Araştırma Trabzon iline bağlı Ortahisar ilçesinin Fatih Mahallesinde bulunan 65 yaş ve üzeri
emekliler ile sınırlıdır. Çalışma Fatih Mahallesinde bulunan kahvehanelerde yapılmış olup
araştırmaya katılanların tamamı erkektir. Bu mahalle, Trabzon merkeze yakın olması, resmi
kurumların (valilik, belediye binası) burada bulunması, kahvehane sayısının diğer mahallelere
göre daha fazla olması, alışveriş merkezinin olması ve sigorta hastanesinin bu mahallenin
içinde yer alması bu mahalleyi emekliler için cazip bir yer haline gelmesinden dolayı
seçilmiştir. Araştırma kapsamında 92 emekli gönüllülük esasına dayalı olarak, Ortahisar
ilçesinin Fatih mahallesinin farklı bölgelerinden küme örnekleme tekniği ile seçilerek
araştırmaya dâhil edilmiştir. Nicel araştırma yaklaşımına uygun olarak veri toplama tekniği
olarak 20 sorudan oluşan anket formu hazırlanmıştır. Bu çerçevede katılımcılara, demografik
soruların ardından emeklilik sürecinden itibaren emeklilik günlerini nasıl geçirdiklerikültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılım-ev ve aile içi ilişkileri, sosyal çevre ile temas,
planları ve beklentilerini, ortaya koymaya yönelik sorular yöneltilmiştir. Alınan cevaplar
SPSS ortamında analiz edilmiştir.
Çalışmada elde edilen verilerden hareketle araştırmaya katılanların emeklilik döneminde
kendilerini geliştirecek, yeni bir ortamı ortaya çıkaracak çalışmaları ya da aktivitelerin
bulunmadığı tespit edilmiştir. Kültürel etkinlikler çerçevesinde emekliler kendilerini bu
alandan soyutlayarak, alanın kendilerine ait olmadığını, bu alanda gençlerin olması gerektiği
düşüncesini taşıdıklarını göstermişlerdir. Emekliler başka bir sorunun cevabında sportif
faaliyetlerde bulunmadıklarını ayrıca kendilerini yorgun ve yaşlı hissettiklerini de
belirtmişlerdir. Geçim derdi ve yaşam pahalılığı vurgusu öne çıkmıştır. Hayallerini
gerçekleştirmelerinin ve sosyo-kültürel hayattaki etkinliklere katılımlarının önündeki en
büyük engel yine maddi unsurlara bağlıdır. Araştırmaya katılanların çoğunluğu gelecek ile
ilgili planlarının çocuklar ile ilgili-çocukları evlendirmek ve torun büyütmek vb.- olduğu
yönündedir.
Anahtar Kelimeler: Emekli, Emeklilik, Emeklilik Dönemi
ABSTRACT
The retirement period is the period when the individual is connected to him after working for
a certain period of time, and the individual is disconnected from the job he is working. The
transition phase in the retirement process is a socially important process. With the retirement
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period of the employees, their positions and functions in social life are changing. In
retirement, people try to adapt to a new lifestyle, leaving aside their routines during the old
working period. The retirement process usually occurs at the beginning of the old age. In
particular, the extension of the life pensions and opened to discussion at the points where the
quality of life conditions in Turkey will continue to retire and how to make their way in
society is important in this process life cycle. This study aims to reveal what people do after
retirement and how they evaluate this new process. It is an exploratory research. In this
regard, the research was designed to define the research problem and provide the necessary
information for further research.
The research is limited to retirees aged 65 and over in Fatih District of Ortahisar district of
Trabzon province. The study was conducted in coffeeshops in Fatih District and all of the
participants were male. This neighborhood has been chosen because it is close to the center of
Trabzon, the official institutions (governorship, city hall) are located here, the number of
coffee houses is higher than other neighborhoods and the shopping center and the insurance
hospital are located in this neighborhood, making it an attractive place for retirees. Within the
scope of the research, 92 retired volunteers were selected from the different districts of the
Fatih neighborhood of Ortahisar district, and included in the study. In accordance with the
quantitative research approach; a questionnaire form consisting of 20 questions was prepared
as data collection technique. In this framework, the participants were asked questions about
how they spent their retirement days from the retirement process after the demographic
questions - participation in cultural, artistic and sports activities - home and family relations,
contact with the social environment, plans and expectations. The answers were analyzed in
SPSS programme.
Based on the data obtained in the study, it was determined that those who participated in the
research did not have studies or activities that would improve themselves during the
retirement period, reveal a new environment. Within the framework of cultural events, there
are participants who have never participated in cinema, theater, exhibitions or similar
programs. The retirees have shown that the area is not their own, they think that young people
should be in this area. Retired stated that they did not engage in sports activities in response to
another question, and that they felt tired and old. The struggle to make a living and the cost
of living are prominent. The biggest obstacle to realizing their dreams and participating in
activities in socio-cultural life still depends on financial factors. The majority of the
participants in the study are that their future plans are about children - marrying children and
raising grandchildren, etc.
Keywords: Retired, Retirement, Retirement Period
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ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ SÖZLÜ ŞİDDETE MARUZ KALMASI:
CİNSİYET ÜZERİNDEN BİR OKUMA
EXPOSURE TO ORAL VIOLENCE FOR CALL CENTER EMPLOYEES:
A READING FROM GENDER
MUSTAFA EREN ELMALI
Sakarya Üniversitesi

ÖZET
Günümüzde, teknolojinin hızlı gelişimi ile iş ve çalışma hayatı da kaçınılmaz olarak değişime
uğramaktadır. Önceleri bire bir ve yüz yüze olarak sağlanan iletişim ile verilen hizmetler artık
uzaktan sağlanabilmektedir. Bu duruma paralel olarak iş ve çalışma hayatında; çağrı merkezleri
daha da önemli bir rol üstlenmişlerdir. Sadece özel sektörde değil kamu kurumlarında da çağrı
merkezleri birçok işleve sahiptir. Örneğin, çağrı merkezleri kamu kurumlarının halk ile
irtibatında önemli rol oynamakta olup sorunların çözümünde büyük paya sahiptir. Bununla
birlikte çağrı merkezlerinin çalışma şekli çağrı merkezi personeli özelinde çeşitli problemler
doğurmaktadır. Örnek olarak bu sorunlardan biri çağrı alan personelin maruz kaldığı sözlü
şiddettir. Sözlü şiddetin ise bireyin moral ve motivasyonu üzerinde ki olumsuz etkisi
kaçınılmazdır. Özellikle uzaktan iletişim ile hizmet veren çağrı merkezlerinde yüz yüze iletişim
ile hizmet veren çalışma ortamlarına kıyasla daha fazla şiddet görülmektedir. İş ve çalışma
hayatında şiddeti meydana getiren bir sürü etmenden söz edilebilir. Bunların başında da cinsiyet
gelmektedir. Şiddet olaylarında erkekler daha çok şiddeti uygulayan taraf olurlarken kadınların
daha çok şiddete maruz kalan taraf olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın amacı çağrı
merkezlerinde çalışanların maruz kaldığı sözlü şiddetin incelenmesi ve bunun değişkeni olarak
cinsiyet üzerinden bir okumadır. Çalışmada yöntem olarak önce literatür araştırması
yapılmıştır. Ardından derinlemesine mülakat ve 35 kişilik anket ile alan araştırması yapılmıştır.
Araştırmaya katılan çağrı personelleri arasında sözlü şiddete maruz kalanlar incelendiğinde
cinsiyet bir değişken olarak karşımıza çıkmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda kadın
çalışanların, erkek çalışanlardan daha fazla sözlü şiddete maruz kaldığı görülmüştür. Sonuç
olarak toplumsal cinsiyetçiliğin doğurduğu kadın daha zayıftır algısı çağrı merkezinde çalışan
kadınların şiddete maruz kalmasını kolaylaştırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sözlü Şiddet, Çağrı Merkezi, Cinsiyet

ABSTRACT
In today's day and age, the rapid development of technology, business and working life have
led to change inevitably. Nowadays services can be provided remotely without one-to-one or
face-to-face communication. Thus, in business and working life, call centres play an even more
important role. Call centres have many functions not only in the private sector but also in public
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institutions. For example, call centres play an important role in public institutions' contact with
the public and have a significant role in solving problems. However, the way the call centres
work can create various problems for the call centre personnel. For example, one of these
problems is verbal violence to which call-out personnel are exposed to. The negative impact of
verbal violence on the morale and motivation of the individual is inevitable and well-known.
More violence is observed in call centres serving via remote communication in comparison to
working environments providing face-to-face communication. There are many factors that can
cause violence in business and working life. Gender comes as one of the most common factors
affecting workplace violence. It can be said that in violent incidents, men are more likely to be
the ones being violent and women are more likely to be exposed to violence. The aim of this
study is to examine the verbal violence experienced by employees working in call centres and
the effect of gender. In the study, firstly, literature research was made. Then, an in-depth
interview and a survey of 35 people was conducted as a field research. When the individuals
exposed to verbal violence were examined among the call personnel participating in the
research, gender appeared as a significant variable. As a result of the research, it is seen that
female employees were exposed to verbal violence more than male employees. As a result,
there is a perception that women by gender is weaker and this makes it easier for women
working in the call centre to be exposed to violence.
Keywords: Verbal Violence, Call Center, Gender
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GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN SOSYAL HAYATA KATILIMINDA KENTSEL
TASARIM YAKLAŞIMLARININ ETKİSİ
THE IMPACT OF URBAN DESIGN APPROACHES ON THE PARTICIPATION OF
VISUALLY IMPAIRED INDIVIDUALS IN SOCIAL LIFE
Dr. Rifat OLGUN
Akdeniz Üniversitesi

ÖZET
Dünya nüfusunda yaşanan artış ile birlikte zihinsel, bedensel ve duyusal engel gruplarına
sahip bireylerin sayısında da bir artış yaşandığı görülmektedir. Birleşmiş Milletler (United
Nations) ve Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organizational) tarafından hazırlanan
raporlarda dünya nüfusunun yaklaşık %10'unun engelli bireylerden oluştuğu ifade
edilmektedir. Bu kapsamda duyusal engel grupları içerisinde yer alan görme engelli bireyler
de bu oran içerisinde önemli bir yere sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 yılı verilerine
göre, dünya üzerinde 1,3 milyar insanın görme bozukluğu yaşadığı ve bu kişilerden 36
milyonunun görme engelli (kör) olduğu ifade edilmektedir. Türkiye’de de görme sorunu olan
bireylerin oranı yıllara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 2016 yılında TÜİK tarafından
ülkedeki 15 ve üzeri yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarının ortaya çıkarılması amacıyla
gerçekleştirilen araştırmaya göre, ülkedeki nüfusun %6,9’u görme sorunu olan bireylerden
oluşmaktadır.
Tüm sağlıklı bireyler gibi engelli bireylerinde sosyal hayata katılımının sağlanması sosyal
devlet anlayışının gereksinimlerindendir. Bu kapsamda 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasında engelliler dâhil herkesin kanun önünde eşit olduğu ve devletin engelli
bireylerin sosyal hayata katılımını sağlayıcı tedbirleri alması gerektiği hükme bağlanmıştır.
Bu doğrultuda engelli bireylerin sosyal hayata rahat bir şekilde katılması ve sağlıklı bireylerin
sahip olduğu olanaklara sahip olabilmesi için bir takım yasal düzenlemeler getirilmiş ve
uluslararası antlaşmalara taraf olunmuştur. Böylece engelli bireylere yönelik hazırlanan yasal
mevzuatta dikkate alınarak kentsel mekânların tasarımına yönelik kentsel tasarım rehberleri
hazırlanmış ve farklı tasarımcılar tarafından kentlere yönelik birtakım tasarım yaklaşımları
ortaya konulmuştur.
Araştırmanın amacı, kentsel tasarım yaklaşımlarının görme engelli bireylerin sosyal hayata
katılımındaki etkisini ortaya koymaktır. Bu kapsamda Antalya’nın merkez ilçeleri olan
Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerindeki farklı mekânların (meydan, park, cadde, alışveriş
merkezi) tasarımı ve bu mekânların erişilebilirliği, görme engelli bireyler için hazırlanan
standartlar doğrultusunda gözlem formları aracılığıyla incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar
göstermektedir ki görme engelli bireylerin sosyal hayata katılımında önemli bir yere sahip
olan birçok kentsel mekânın görme engelli bireylerin tek başına kullanımına uygun değildir.
Görme engelli bireylerin özellikle kentsel mekânlara ulaşım konusunda tasarım ve
uygulamadan kaynaklı çok fazla fiziksel engelle karşılaştığı tespit edilmiştir. Araştırma
kapsamında görme engelli bireylerin sosyal hayata rahat bir şekilde katılım sağlayabilmesi
için kentsel mekânların tasarımına, erişimine yönelik birtakım tasarım önerileri
geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kentsel Tasarım, Görme Engelli, Sosyal Hayat, Antalya
ABSTRACT
Along with the increase in the world population, there is an increase in the number of
individuals with mental, physical and sensory disability groups. In reports prepared by the
United Nations and the World Health Organization, it is stated that approximately 10% of the
world's population consists of individuals with disabilities. In this context, individuals with
visual disabilities, which are among the sensory disability groups, have an important place in
this ratio. According to the 2018 data of the World Health Organization, it is stated that 1.3
billion people in the world experience visual impairment and 36 million of them are blind.
The proportion of individuals with vision problems in Turkey varies depending on the years.
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According to the research conducted by TURKSTAT in 2016 to reveal the general health
status of individuals aged 15 and over in the country, 6.9% of the population in the country
consists of individuals with vision problems.
Ensuring the participation of people with disabilities in social life, like all healthy individuals,
is one of the requirements of social state understanding. In this context, the Constitution of the
Republic of Turkey No.2709 everyone, including people with disabilities, is stated to be equal
before the law. It was decided that the state should take measures to ensure the participation
of individuals with disabilities in social life. Accordingly, a number of legal arrangements
have been introduced for individuals with disabilities to participate comfortably in social life
and to have the opportunities that healthy individuals have. Thus, urban design guides for the
design of urban spaces have been prepared by considering the legal legislation prepared for
disabled people, and a number of design approaches have been revealed for the cities by
different designers.
The aim of the research is to reveal the effect of urban design approaches on the participation
of visually impaired individuals in social life. In this context, the design and accessibility of
different places (square, park, street, shopping center) in the central districts (Kepez,
Konyaaltı and Muratpaşa) of Antalya were examined through observation forms in line with
standards prepared for visually impaired individuals. The results obtained show that many
urban spaces, which have an important place in the participation to social life of the visually
impaired individuals, are not suitable for the use of visually impaired individuals alone. It has
been found that visually impaired individuals face a lot of physical obstacles arising from
design and implementation, especially in terms of access to urban spaces. Within the scope of
the research, a number of design suggestions have been developed for the design and access
of urban spaces so that visually impaired individuals can comfortably participate in social life.
Keywords: Urban, Urban Design, Visually Impaired, Social Life, Antalya

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

320

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF HOPELESSNESS LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS
Dr. Murat TURĞUT
Kastamonu Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor
Yöneticiliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerini belirlemektir.
Araştırmanın evrenini, Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Spor
Yöneticiliği Bölümünde öğrenim gören 400 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemini Kastamonu
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümünde öğrenim gören
kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiş 255 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır.
Araştırmada Beck ve diğerlerinin (1974) geliştirdiği 20 maddeden oluşan, Seber (1991)
tarafından Türkçe'ye çevrilen Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) kullanılmıştır. Verilerin
çözümlenmesinde yüzde frekans analizi, bağımsız t-testi ve tek yönlü varyans analizi
yapılmıştır.
Öncelikli olarak araştırmada, betimleyici frekans ve yüzde tabloları çıkarılmış sonra
umutsuzluk ortalama puanlarının tespit edilmesi için analizler yapılmıştır. Yapılan analizler
sonucunda şu sonuçlar elde edilmiştir: Cinsiyet değişkenin umutsuzluk düzeyi alt boyutları
(umut, motivasyon kaybı, gelecek ile ilgili beklentiler) puan ortalamalarında istatistiksel olarak
anlamlı olarak tespit edilmemiştir.
Öğrencilerin ailelerinin ekonomik durumu değişkeninin umutsuzluk düzeyi alt boyutlarına
etkisi incelenmiştir. Ailelerin ortalama aylık gelir seviyesindeki farklılıkların öğrencilerin
gelecek ve motivasyon alt boyutlarında anlamlı bir farklılık yaratmadığı fakat umut boyutunda
anlamlı olarak fark yarattığı görülmüştür. Ortalama aile aylık gelir düzeyi yüksek olan
öğrencilerin umut düzeyi, düşük ekonomik duruma sahip öğrencilere göre istatistiksel olarak
yüksek olduğu saptanmıştır.
Anne ve babanın eğitim durumunun umutsuzluk düzeyine (gelecek, motivasyon, umut) etkisi
incelenmiş ve anlamlı etkisi bulunamamıştır. Anne baba sağlık ve beraberlik durumunun
umutsuzluk düzeyine (gelecek, motivasyon, umut) etkisi incelenmiş ve anlamlı olarak fark
yaratmadığı görülmüştür.
Öğrencilerin ailelerinin yaşadığı yerin umutsuzluk düzeylerine (gelecek, motivasyon, umut)
etkisi incelenmiştir. Ailenin yaşadığı yerin umutsuzluk düzeylerine (gelecek, motivasyon,
umut) etkisi tespit edilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Umutsuzluk, Üniversite
ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the hopelessness levels of students studying in the
Department of Sports Management within the School of Physical Education and Sports,
Kastamonu University.
The universe of the research consists of 400 students studying in the Department of Sports
Management within the School of Physical Education and Sports, Kastamonu University. The
sample of the research consists of 255 university students who were selected by the sampling
method, who studied at the Department of Physical Education and Sports School of Kastamonu
University, Sports Management.
The Beck Hopelessness Scale (BUÖ), which consists of 20 items developed by Beck et al.
(1974) and translated into Turkish by Seber (1991), was used in the study. In analyzing the data,
percentage frequency analysis, independent t-test and one-way variance analysis were
performed.
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Firstly, descriptive frequency and percentage tables were extracted in the research and then
analyzes were made to determine the mean scores of hopelessness. As a result of the analyzes,
the following results were obtained: The hopelessness sub-dimensions of the gender variable
(hope, loss of motivation, expectations about the future) were not statistically significant in the
mean scores.
The effects of the economic status of students' families on the hopelessness sub-dimensions
were examined. It was observed that the differences in the average monthly income level of the
families did not make a significant difference in the future and motivation sub-dimensions of
the students, but in the hope dimension. The hope level of students with high average family
monthly income level was found to be statistically higher than students with low economic
status.
The effect of educational status of the mother and father on the level of despair (future,
motivation, hope) was examined and no significant effect was found. The effect of parental
health and togetherness on the level of hopelessness (future, motivation, hope) was examined
and it was found that it did not make a significant difference.
The effects of the place where students' families live on their hopelessness levels (future,
motivation, hope) were examined. The effect of the family's place on despair levels (future,
motivation, hope) has not been determined.
Keywords: Hopelessness, Students, Universtiy
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TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE TURİZME
FARKLI BİR BAKIŞ
A DIFFERENT VIEW FOR TOURISM IN EVALUATING TURKEY’S JEOPOLITICAL
IMPORTANCE
Dr. Mahir TERZİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı
ÖZET
Bu bildiri, turizm ile ilgili geleneksel değerlendirmenin ötesinde, turizme jeopolitik bir değer
de yüklenebileceğini hatta yüklenmesi gerektiğini göstermeyi amaçlamaktadır. Böyle bir
amaç, turizm ile ilgili planlamaların stratejik bir öneme sahip olduğuna işaret etmektedir.
Geleneksel bakış açısı turizmi, cari işlemler açığının temel parametrelerinden biri olan dış
ticaret açığının giderilmesinde yahut azaltılmasında, döviz getiren önemli bir unsur olarak
görmektedir. Bununla birlikte turizm, Türkiye’nin jeopolitik öneminin artırılmasında da
önemlidir.
Devletlerin rakiplerine karşı sahip oldukları coğrafi üstünlüklerin dikkate alınması açısından
yani jeopolitik manada turizm, Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik üstünlüğü artırabilecek
niteliktedir. Bu nedenle turizmin geleceğinin planlanmasında bütüncül bir yaklaşımla birlikte
özellikle bazı sektörlere ve bölgelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, ülke
coğrafyasının güç merkezlerine ve/veya güvenlik sorunu olan coğrafi konumlara yakınlığı
güvenlik politikalarının da önemini ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle jeostratejik bir
bakış açısı da gereklidir. Örneğin önemli kültürel ve gastronomik değerlere ve potansiyellere
sahip Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin jeostratejik açıdan ayrı bir önemi
bulunmaktadır.
Sonuçlar terörün minimize edilmesi, sınır güvenliğinin sağlanması ve özelde Suriye krizinin
ve mülteci sorununun çözülmesinin önemli olduğuna işaret etmektedir. Turizmin
çeşitlendirilmesi, turizm mevsiminin tüm bölgelerde uzatılması, konaklama dışı gelirlerin
artırılması, özellikle jeostratejik bölgelerde yurt dışı yatırımların artırılması, bilhassa güvenlik
sorunu olan bölgelerin güvenlikleştirilmesi ve bu algının yaratılmasıyla mümkün olabilir.
Böyle bir sonuç ise ülkenin jeopolitik gücünü de artıracaktır. Söz konusu sonuçlar, coğrafyayı
kara üstünlüğü açısından değerlendirmeye alan sonuçlardır. Bunun dışında, yat bağlama
kapasitenin geliştirilmesi ve kruvaziyer turizmin kapasitesinin artırılması, komşularla
kıyaslandığında deniz üstünlüğü de sağlayacaktır. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin
2033 hedefleri yani yaklaşık 104 milyon turist ve yine yaklaşık 120 milyar dolar hedefi,
ülkenin jeopolitik gücünü artıracaktır. Lâkin böyle bir hedefin jeostratejik unsurları ve
güvenlik politikalarını da dikkate alması gerekmektedir.
Bu çalışmada istatistiksel-betimsel bir yöntem kullanılmıştır. Kavramsal çerçeve açısından
tümdengelimci bir yaklaşım söz konusudur. Turizm parametresi, bildirinin jeostratejik ve
jeopolitik sınırını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Jeopolitik, Jeostrateji, Güvenlik Politikaları, Türkiye, Turizm
ABSTRACT
This presentation aims to show that tourism can also be -even should also be- loaded with a
geopolitical value beyond the traditional assessment of tourism. Such an aim indicates that
planning for tourism has a strategic importance. Traditional perspective sees tourism as an
important factor in bringing foreign exchange in eliminating or reducing the foreign trade
deficit, which is one of the main parameters of the current account deficit. However, tourism
is also important in improving Turkey's geopolitical importance.
When taking the geographical superiority of states against their competitors into account -that
is in terms of the tourism in the geopolitical meaning, tourism is capable of increasing
geopolitical supremacy Turkey has. For this reason, it is necessary to pay attention to some
sectors and regions especially with an integrated approach in planning the future of tourism.
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However, the proximity of the country geography to power centers and/or geographical
locations with security problems reveals the importance of security policies. In other words, a
geostrategic perspective is also required. For example, Southeastern and East Anatolian
regions, which have important cultural and gastronomic values and potentials, have a different
geostrategic importance.
The results indicate that minimizing terrorism, ensuring border security and resolving the
Syrian crisis and refugee problem in particular are of importance. Diversifying tourism,
extending the tourism season all over the regions, increasing non-accommodation revenues
and increasing foreign investments in geostrategic regions in particular can be especially
possible by securing regions with security problems and by creating this perception. Such a
result will increase the country's geopolitical power. These results are the results that evaluate
the geography in terms of land superiority. Apart from that, improving the capacity of yacht
mooring and increasing the capacity of cruise tourism will provide maritime superiority
compared to neighbors. Turkey Tourism Investors Association’s 2033 targets -that is, about
104 million tourists and about 120 billion dollars- will increase the geopolitical power of the
country. However, such a target should also take into account the geostrategic elements and
security policies.
A statistical-descriptive method has been used in this study. In terms of the conceptual
framework, there is a deductive approach. Tourism parameter constitutes the geostrategic and
geopolitical boundary of the presentation.
Keywords: Geopolitics, Geostrategy, Security Policies, Turkey, Tourism
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DİJİTAL ÇAĞA UYUMLU BİR EBEVEYN OLABİLMEK
BEING A PARENT COMPATIBLE WITH THE DIGITAL AGE
Dr. Öğr. Üyesi Esin ERGÜN
Karabük Üniversitesi

ÖZET
Dijital teknolojilerle tanışmış olarak dünyaya gelen dijital yerliler, birçok teknolojiyi küçük
yaşlardan itibaren kullanabilmektedirler. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan
uygulamalar küçük çocukların ilgisini çekmektedir. Teknolojik cihazlara ve bu uygulamalara
karşı bağımlılık geliştirmekte ve hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olarak görmektedirler.
İnternetin olumlu ya da olumsuz getireceği riskler karşısında değişen ebeveyn sorumlulukları,
dijital ebeveynlik kavramını ortaya çıkarmıştır. Dijital ebeveyn; dijital çağın gereksinimlerine
göre hareket eden, temel düzeyde dijital araçlara hâkim, olanakların farkında olan, risklere karşı
çocuğunu koruyabilen, kişi haklarına sanal ortamda da saygı duyulmasını çocuğuna aşılayan ve
yenilikleri takip eden bireydir. Dijital ebeveynler, çocuklarının dijital medyayı nasıl
kullandıklarını şekillendirmede kilit bir rol oynar. Dijital ebeveynlerin küçük yaştaki
çocuklarının internet kaynaklı tehlikelere maruz kalmaması için çocuklarını takip etmeleri
gerekmektedir. Ancak teknoloji içerisinde doğan nesil, ile teknoloji kullanımına sonradan
katılan nesil arasında bilgi ve beceri uçurumu nedeniyle ebeveynler, dijital teknolojilerin
kullanımıyla ilgili çocuklarına nasıl davranacaklarını bilmemektedirler. Alan yazında dijital
ebeveynlere zengin dijital medya araçlarını çocukları için avantajlarını en üst düzeye çıkarmak
ve dezavantajlarını ise en aza indirmek için çocuklarının medya kullanımını düzenlemede
yardımcı stratejiler önerilmektedir. Özellikle küçük çocukların, ebeveynlerinin bilgisayar ve
diğer diğer dijital teknolojileri kullanımını taklit ettikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
çalışmada günümüzde dijital ortamlarda çocukların karşılaşabileceği riskleri önlemede ve
azaltmada dijital ebeveynliğin önemi ve dijital ebeveynlikte kullanılabilecek stratejiler
incelenmiştir ve bu konuda öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dijital Yerli, Dijital Ebeveynlik, Teknoloji
ABSTRACT
Digital natives, who came to the world as acquainted with digital technologies, can use many
technologies from a young age. Especially, the applications that come out with the spread of
the internet draw the attention of young children. They develop dependency on technological
devices and these practices and see them as an indispensable part of their lives. Changing
parental responsibilities against the risks posed by the internet positively or negatively, revealed
the concept of digital parenting. Digital parenting; is an individual acting according to the needs
of the digital age, having basic digital tools, aware of the possibilities, protecting the child
against risks, instilling respect for the rights of the person in a online environment and following
the innovations. Digital parents play a key role in shaping how their children use digital media.
Digital parents need to follow up their children so that their young children are not exposed to
internet threats. However, due to the knowledge and skill gap between the generation born in
technology and the generation that joined technology use later, parents do not know how to
treat their children about the use of digital technologies. In the literature, digital parents are
offered helpful strategies to regulate their children's media usage in order to maximize the
advantages of digital media tools for their children and minimize their disadvantages. It should
be noted that especially young children imitate their parents' use of computers and other digital
technologies. In this study, the importance of digital parenting and strategies that can be used
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in parenting to prevent and mitigate the risks that children may encounter in digital
environments are examined and suggestions are presented in this regard.
Keywords: Digital Native, Digital Parenting, Technology
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ENGELLİLİĞE BAKIŞTA KÜLTÜREL FARKLILIKLAR
THE CULTURAL DIFFERENCES IN VIEW OF DISABİLİTY
Dr. Öğr. Üyesi Hilal YAKUT İPEKOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi
ÖZET
Avrupa mitolojisinde önemli bir yeri olan changeling kavramı, dilimize “perilerin değiştirdiği
çocuk” şeklinde geçmiştir. Değiştirilmiş çocuklar mitolojiye göre zekâ ya da büyüme engeli
olan, normalin dışında görünüme sahip çocuklardır. Aileler bu çocuklara kötü davranarak,
istismar ederek hatta öldürerek gerçek çocuklarını perilerden geri alacaklarına inanırlar. Bu
inanma özellikle Avrupa’da uzun yıllar engelli doğanların kaderini belirlemiş gözükmektedir.
Kültürler arasında ve zaman içerisinde normalin dışında doğan bireylere karşı tutumların
değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Bazı kültürler bu anormalliği yüceltip, ilahi olumlu bir
işaret olarak görürken, diğerleri cin çarpması, şeytan işi, gayrı meşru ilişkilerin sonucu,
büyücülük, olumsuz durumların habercisi olarak değerlendirilebilmektedir. Özellikle kitabî
dinlerin engelli doğan çocukların kötü muameleler görmesi ve öldürülmeleri durumları ile ilgili
kesin yasaklayıcı kuralları olmasına karşın, günümüz toplumlarında engelliğe olan bakışın ve
engellilere karşı işlenen suçlarda kamuoyu tutumlarının hala eski olumsuz değerlendirmelerin
etkisinde olduğu görülmektedir.
Yakın tarihlerde, gelişmiş ülkelerde engelli çocuklarını öldüren anne ve babalara karşı, hâkim
ve jüri üyelerinin diğer suçlara nazaran daha hoşgörülü oldukları, çocuğun acısının dindiği ve
ailenin yaşadığı psikolojik travmaların artık hafifleyeceği düşüncesi ile karar verdikleri
bilinmektedir. Toplumlarda engelli doğanların ya da engelli yetişkin bireylerin daha az insan
ve daha az saygın oldukları fikri çoğu zaman normal kabul edilebilmektedir. Bu durum
engellilere karşı işlenen suçlarda cezai yaptırımların hafiflemesine yol açabilmektedir.
Hukuken yasaklanan olgular, toplum içerisinde yaşayan bireylerin kültürel olarak geçmiş
deneyimlerinden, inanç biçimlerinden ve vicdani değerlerinden etkilenerek, engelliliğe karşı
tutumun ve engelliye karşı işlenen suçların yaptırımlarını belirliyor. Günümüzde fiili olarak
engelli doğanların kötü muamele görmesi hatta öldürülmesi yani sıra doğrumun ardından hiçbir
müdahalede bulunmayarak ölüme terk edilmesi de söz konusudur. Böyle olgularda bu kararı
kimin verdiği, ailenin ve sağlık personelinin cezai ve vicdani sorumlulukları neye göre
şekillenmektedir? Örneğin, Amerika’da 1982’de ilk defa, Baby Doe vakası olarak bilinen olay
sonrasında ailenin tutumu ne olursa olsun sağlık personelinin yenidoğanın yaşamını sürdürmek
için elinden geleni yapması gereği yasaya bağlanmıştır. Ancak Hollanda, Belçika ve
Lüksenburg gibi ülkelerde böyle durumlar için ötanazinin yasal olduğu, İsviçre ve Almanya’da
ötenazi konusunun yasalarda açıkça tanımlandığı, İngiltere ve Fransa’da açık bir tanımlamanın
yapılmadığı görülmektedir. Sadece vicdani ya da ahlaki açıdan değil farklı kültürlerin yasal
tanımlamaları ve cezai uygulamaları açısından da çeşitlilik olduğu gözlenmektedir. Bu
çalışmada farklı kültürlerden örneklerle engeliliğe ve engelliye bakış değerlendirilerek,
günümüz insanının düşünce yapısını şekillendiren geçmiş deneyimlerin izi sürülecektir.
Anahtar Kelimeler: Changeling Miti, Yenidoğan, Ötenazi, İnfantisit
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ABSTRACT
The concept of changeling, which take place in European mythology, has entered our language
as a “child replaced by fairies”. According to mythology, changeling child are children with
intelligence or growth disabilities, with an unusual apperance. Families believe that they fairies
will bring real children if they mistreat and even kill these children. This belief seems to have
determined the fate of baby born with disability, especially in Europe.
It is known that attitudes to individuals born out of normal vary between cultures and over time.
In some cultures this anomaly praise divine seeing it as a positive sign, others possession, devil,
illegitimate relations, witchcraft, can be regarded as a predictor of adverse situations. Despite
the fact that monotheistic religions have strict prohibitive rules regarding the abuse and killing
of children born with disabilities, it is seen that the view of disability in today's societies and
public attitudes in the crimes against the disabled are still influenced by the old negative
evaluations.
Recently, it can be decided with the idea that judges and jury members are more tolerant to
mothers and fathers who have killed their disabled children in developed countries than other
crimes, and that the suffering of the child is relieved and the psychological traumas experienced
by the family will be alleviated. The idea that people born with disabilities or adults with
disabilities are less human and less respected in societies can often be considered normal. This
means that criminal liability may decrease in crimes against disabled people.
Legally prohibited cases are influenced by the culturally past experiences, belief styles and
conscientious values of individuals living in the community, and determine the sanctions
against attitudes towards disability and crimes against disability. Today, it is also possible, leave
disabled born dead besides kill or abuse it. In such cases, who made this decision or how the
criminal and conscientious responsibilities of the family and healthcare personnel are shaped?
For example, for the first time in America in 1982, after the incident known as the Baby Doe
case, whatever the family’s attitude was, it was enacted by the need for healthcare professionals
to do their best to sustain the newborn's life. However, it is seen that euthanasia is legal in
countries such as the Netherlands, Belgium and Luxenburg, the subject of euthanasia in
Switzerland and Germany is clearly defined in the laws, and there is no clear definition in
England and France. It is observed that there is diversity not only in terms of conscience or
moral aspects, but also in terms of legal definitions and criminal practices of different cultures.
In this study, disability with examples from different cultures will be evaluated and traces of
past experiences that shape the mindset of today's people.
Key Words: Changeling Myth, Newborn, Euthanasia, İnfanticide
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OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ SİNEMA
DENETİMLERİ (1908-1918)
CINEMA CENSORSHIP IN THE II. CONSTITUTIONAL PERIOD (1908-1918)
ACCORDING TO OTTOMAN ARCHIVE DOCUMENTS
Doktora Öğrencisi Elif Ayça KARACA
Hacı Bayram Veli Üniversitesi

ÖZET
İlk sinema gösterimi Osmanlı Devleti’nde 1896 yılında yapıldı. Bu dönemde yaşanan iç ve dış
sorunlar nedeniyle basın ve yayın faaliyetleri kontrol altında tutuluyordu. Sinema da olumsuz
etkileri göz önünde tutularak denetim ve gözetimin içine alındı. Gösterilen filmlerin konusu,
türü, hitap ettiği kitle ve gösterim yapılacak mekânlar hakkında kısıtlamalar getirildi. 23
Temmuz 1908 tarihinde II. Meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyet yönetimi özgürlük, kardeşlik ve
eşitlik sloganıyla işe başladı. İlk başlarda basın, yayın ve sinema faaliyetlerinin özgürlük içinde
yapılacağı ilan edildi. İttihat ve Terakki yönetimi sinemacılığın geliştirilmesi için bazı resmi
kararlar aldı. Sinemacıların desteklenmesiyle sinema gösterimi ülke genelinde hızla yayıldı.
İttihat ve Terakki yönetimi sinemayı desteklese bile sinemanın denetimini de bırakmadı.
Sinemanın denetlenebilmesi için II. Meşrutiyet döneminde bazı yasalar çıkarıldı. Sultan II.
Abdülhamid döneminde aktif olarak çalışan sansür heyetinin sinemayı kontrol etmesine son
verildi. Bu görev Emniyet Müdürlüğü’ne devredildi. Gösterilecek filmlerin içeriklerinin uygun
olup olmadığının belirlenmesi ve nerelerde gösterimlerin yapılacağının tespit edilmesi gibi
konularda denetimler yapıldı. Balkanlarda 1908 yılından itibaren başlayan bağımsızlık
hareketleri yeni bir tehdit olarak belirdi. Bu nedenle sinema gösterimlerinin denetimi Balkan
coğrafyasında daha sıkı yapılmaya başlandı ve bağımsızlık ile ilgili sinema gösterimleri
kısıtlandı ya da bağımsızlık fikirlerini ateşleyebilecek filmlerin ülkeye girişleri yasaklandı.
Birinci Dünya Savaşı’nda ise yolcuların yollardan aldığı sinema filmlerinin zabıta ya da ordu
karargâhına teslim edilmesi mecbur kılındı.
Çalışmada, II. Meşrutiyet döneminde sinema gösterimi ve sinemanın denetimiyle ilgili alınan
kararlar, uygulamalar ve örnek olaylar Osmanlı arşiv belgeleriyle ortaya konmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Sinema, Denetim, II. Meşrutiyet, İttihat ve Terakki.
ABSTRACT
The first demonstration of cinema in the Ottoman State was occurred in 1896. In this period the
press activities were under control due to internal and external issues. The cinema was also
taken into the control by seeing its negative effects upon the political movements. Some restricts
applied on the topics, the genres, the mass that the cinema took as a target and the demonstration
places of the movies. The Second Constitution proclaimed on July 23, 1908. The governance
of the Constitution began with the motto of freedom, brotherhood and equality. It is initially
proclaimed that the press and cinema activities will be in freedom. The executive of the Union
and Progress took some decisions for developing of cinema activities. The showing of the film
was rapidly spread over the country on account of supporting the cinema sector. Although the
Union and Progress supported the cinema sector it didn’t avoid from controlling the showing
of films. Some regulations enacted for the controlling of the cinema sector in the second
Constitution period. The activities for controlling the cinema of the censorship committee that
actively working in the reign of Sultan Abdulhamid II was ceased. This post transformed to the
Police Headquarters. The movies would be shown took under control such as topics that
whether their contents are suitable or not and the screenings would be held in which places.
Independence movements that began in the Balkans since 1908 emerged as a new treat. For this
reason, the control of the cinema screenings started to be done more tightly in the Balkan
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geography and cinema screenings related to independence were restricted or films that could
call their ideas of independence fire were banned from entering the country. In the First World
War, it was made compulsory to deliver the cinema films taken by passengers to the police or
the army headquarters.
In this study, the decisions taken about cinema screening and the control of the cinema,
aplications and case studies will be presented with the Ottoman archive documents.
Key Words: Ottoman State, Cinema, Censorship, II. Constitution, The Union and Progress.
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İĞNEADA YEREL HALKININ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM TUTUMUNUN
BELİRLENMESİ
DETERMINING THE SUSTAINABLE TOURISM ATTITUDE OF THE LOCAL PEOPLE
OF IGNEADA
Dr. Öğr. Üyesi Bilal DEVECİ
Kırklareli Üniversitesi
ÖZET
İğneada, Kırklareli'ne bağlı Demirköy ilçesinin yaklaşık 2700 nüfuslu tek beldesidir.
Karadeniz'e kıyısı olan ve yaz sezonu boyunca yaklaşık 20.000 turisti ağırlayan turistik bir
belde olarak nitelendirilmektedir. İğneada beldesi yaklaşık olarak 4.000 yatak kapasitesine
sahiptir. Bu yatak kapasitesinin büyük bir bölümü, yerel halkın yaz sezonunda kendi evlerini
turistlere kiralamasıyla oluşmaktadır. Ayrıca Longoz Ormanları yıl boyunca pek çok turizm
aktivitesi için kullanılmaktadır. Bunlar; doğa turizmi, eko turizm, av turizmi, botanik turizmi,
kuş gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı, sportif olta balıkçılığı, yaban hayatı gözlemciliği, kano,
trekking, safari, offroad, kamp ve karavan turizmi, keşif turları, atv turları vb. olarak
sıralanmaktadır. Bu sayede de, beldedeki turistik yoğunluk yıl boyunca devam etmektedir.
Sürdürülebilir turizmi geliştirmek adına yerel halkın ve turizm endüstrisinde çalışan
işgörenlerin tutumlarının belirlenmesinin önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu doğrultuda
araştırmanın amacı; İğneada'da yaşayan yerel halkın sürdürülebilir turizm tutumunun
belirlenmesidir. Araştırmada anket tekniği kullanılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi
kullanılarak 608 kişiden elde edilen veriler istatistiki analizlere tabi tutulmuştur. Analizler
SPSS 21.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Anket formunun yapısal geçerliliğinin test
edilmesi için İğneada yerel halkına 2019 yılının Şubat ve Aralık ayları arasında uygulanmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre; İğneada yerel halkının sürdürülebilir turizm tutumunun
( x̄3,23) kısmen olumlu olduğu tespit edilmiştir. 33 ifade ve 7 boyuttan oluşan, Altıntaş (2010)
tarafından Türkçeye uyarlanan, Sırakaya, Ekinci ve Kaya (2007) tarafından geçerliliği ve
güvenilirliği sağlanan, SUS-TAS ölçeğinin yapısal geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi
(AFA) yapılmıştır. AFA sonucunda 27 ifade ve 5 boyutlu bir yapı elde edilmiştir. İfade
kontrolleri yapılmış ve orijinal yapıdaki boyutlar altında toplandığı belirlenmiştir. Bu nedenle
boyutlar yeniden isimlendirilmemiştir.
Elde edilen sonuçlar SUS-TAS ölçeğindeki yapıyla benzerlik göstermektedir. SUS-TAS
ölçeğinin güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alpha) ,844 ve toplam açıklanan varyans %58,521
olarak bulunmuştur. Sosyal maliyet boyutu hariç diğer boyutlar arasında güçlü ve pozitif
yönlü bir ilişkini varlığı ortaya çıkarılmıştır. SUS-TAS ölçeğindeki değişimi en fazla
açıklayan boyutun toplumsal katılımın maksimizasyonu ve toplum odaklı turizm (R2,558)
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan farklılık analizleri sonuçlarına göre; medeni durum,
turizm sektöründe çalışma, gelir durumu ve mesleki durum gibi demografik özellikler ile
sürdürülebilir turizm tutumu arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ancak cinsiyet,
yaş ve eğitim durumu ile sürdürülebilir turizm tutumu arasında anlamlı bir farklılık tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İğneada, SUS-TAS, Yerel Halk, Turizm

ABSTRACT
Igneada is the only town of Demirköy district of Kırklareli with a population of
approximately 2700. It is described as a touristic town that has a coast to the Black Sea and
welcomes approximately 20.000 tourists during the summer season. Igneada town has
approximately 4.000 capacity of bed. A large part of this bed capacity consists of local people
renting their own houses to tourists in the summer season. In addition, Longoz Forests are
used for many tourism activities throughout the year. These; nature tourism, eco tourism,
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hunting tourism, botanical tourism, bird watching, nature photography, sporting handline
fishing, wildlife watching, canoeing, trekking, safari, offroad, camping and caravan tourism,
expedition tours, atv tours, etc. are listed as. Thus the touristic density in the town continues
throughout the year.
It is considered important to determine the attitudes of local people and employees working in
the tourism industry in order to develop sustainable tourism. In this direction, purpose of the
research; it is the determination of the sustainable tourism attitude of the local people living in
Igneada. Survey technique was used in the research. The data obtained from 608 individuals
using easy sampling method were subjected to statistical analyzes. Analyzes were performed
with SPSS 21.0 package program. It was applied to local people of Igneada in February and
December 2019 in order to test the structural validity of the survey.
According to the results of the research; it was determined that the sustainable tourism
attitude of the local people (x̄3,23) was partially positive. An explanatory factor analysis
(AFA) was performed for the structural validity of the SUS-TAS scale, which was composed
of 33 expressions and 7 dimensions, adapted to Turkish by Altıntaş (2010), whose validity
and reliability was provided by Sırakaya, Ekinci and Kaya (2007). As a result of AFA, 27
expressions and a 5 dimensional structure were obtained. Expression controls were made and
it was determined that they were collected under the dimensions of the original structure.
Therefore, the dimensions were not renamed.
The results obtained were similar to the structure in SUS-TAS scale. It was found that the
reliability coefficient (Cronbach Alpha) of the SUS-TAS scale was ,844 and the total
explained variance was 58,521%. A strong and positive relationship was revealed except for
the social cost dimension, between the other dimensions. It was determined that the dimension
that most explains the change in SUS-TAS scale was the maximization of social participation
and community-oriented tourism (R2,558). Besides according to the results of the difference
analysis; there was no significant difference between demographic characteristics such as
marital status, employment in the tourism sector, income status and professional status and
sustainable tourism attitude. However, a significant difference was found between gender, age
and educational status and sustainable tourism attitude.
Keywords: Igneada, SUS-TAS, Local People, Tourism

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

332

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

ALGILANAN SİBER ZORBALIK ŞİDDETİNİN INSTAGRAM KULLANIMI
ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF PERCEIVED CYBER BULLYING SEVERITY ON THE USE OF
INSTAGRAM
Havva Nur DOĞAN
Sakarya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Adem AKBIYIK
Sakarya Üniversitesi
ÖZET
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) hayatımızda daha fazla yer alması sosyal medya
araçlarının popülerliğini de artırmıştır. Sosyal medya bireylere, Web 2.0 ile birlikte gelen tek
taraflı bilgi paylaşımından çift taraflı ve anında bilgi paylaşımına ulaşma yeniliği, kullanım
kolaylığı, hızlı ve etkin erişim potansiyeli gibi faydalar sunmaktadır. Çeşitli yaş gruplarından
birçok insan günlük yaşamlarını, duygusal değişimlerini ve düşüncelerini paylaşmak ve diğer
insanlarla etkileşim içinde olmak amacıyla çok çeşitli sosyal medya araçlarını kullanmaktadır.
Her ne kadar bu durum kişilerin hayatına olumlu katkılarda bulunsa da, yapılan paylaşımların
içerikleri ve paylaşımlara yapılan yorumlar kimi zaman rahatsız edici durumlara da sebebiyet
verebilmektedir. Literatürde siber/sanal zorbalık olarak bilinen bu durum, birey veya
grupların BİT (örneğin; cep telefonu, bilgisayar, tablet vb.) vasıtası ile kıskançlık, düşmanlık
ve gözdağı verme gibi sebeplerden dolayı diğer kişilere mesaj, resim, ses, video vb.
içeriklerin isteyerek ve devamlı olarak yollanması anlamına gelmektedir.
Bu çalışmanın amacı, gençlerin maruz kaldıkları siber zorbalığın şiddetine ilişkin algılarının
Instagram platformu özelinde BİT memnuniyetlerine olan etkisini ölçmektir. Bu amaç
doğrultusunda, Camacho, Hassanein & Head (2015) tarafından geliştirilen “Algılanan siber
zorbalık şiddeti” ölçeğinin Türkçe’ye uyumlaştırılması gerçekleştirilmiş ve ampirik olarak
test edilmiştir. Uyum çalışmaları sürecinde İngilizce yeterliğe sahip bilişim teknolojileri
alanından 5 uzman ile görüşülerek ölçek ifadelerine yönelik çeviri-tersine çeviri işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ölçeğin duygusal ve psikolojik anlamda denekler üzerindeki olası
olumsuz etkilerini azaltmak adına etik kurul değerlendirmesi gerçekleştirilmiş, kurul
tarafından sunulan öneriler örneklem düzeyi ve demografik sorular nezdinde revize edilmiştir.
Araştırma kapsamında, Şubat – Mart 2020 döneminde Sakarya Üniversitesi öğrencilerine
yönelik 200 anketlik bir pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, elde edilen pilot
çalışma verileri SmartPLS yazılımı ile yapısal eşitlik modellemesine tabi tutularak analiz
edilmiştir. Orijinal çalışmada yer alan araştırma modeli, Türkçe uyumlaştırması
gerçekleştirilen ölçek ile test edilmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmanın Instagram özelinde
kurgulanmasının literatüre, elde edilen sonuçların yaşanılan siber zorbalığın mağdurlar
üzerindeki gerçek etkisini ortaya çıkarması yönünden de pratiğe katkı sağlaması
öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, BİT Memnuniyeti, Algılanan Siber Zorbalık Şiddeti,
Ölçek Uyumlaştırma
ABSTRACT
As information and communication technologies (ICT) are more involved in our lives, the
popularity of social media tools has increased. Social media offers individuals benefits
beyond the unilateral information sharing that comes with Web 2.0, such as bilateral and
instant information sharing, ease of use, as well as quick and effective access. Many people
from various age groups use a wide variety of social media tools to share their daily lives,
emotional changes and thoughts and interact with other people. Although this may contribute
positively to the lives of people, the content of the posts and comments to the posts can
sometimes cause discomfort. This situation, known as cyber / virtual bullying in the literature,
allows individuals or groups to send messages to other people for reasons such as jealousy,
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hostility and intimidation via ICT (eg mobile phone, computer, tablet, etc.) willingly and
continuously.
The aim of this study is to measure the impact of young people's perceptions towards the
severity of cyberbullying on ICT satisfaction on the Instagram platform. For this purpose, the
adaptation of the "Perceived cyberbullying severity" scale developed by Camacho, Hassanein
& Head (2015) into Turkish was carried out and tested empirically. During the adaptation
studies, 5 experts from the field of information technologies with English proficiency were
contacted and translation-reverse translation procedures were carried out. In addition, an
ethical committee approval was received to reduce the possible negative effects of the scale
on the emotional and psychological subjects. Additionally, recommendations suggested by the
committee were taken into account in terms of sample selection and demographic questions.
Within the scope of the research, a pilot study with 200 questionnaires was conducted with
students of Sakarya University between February and March 2020. In this study, the pilot
study data obtained were analyzed by using structural equation modeling with SmartPLS
software. The research model in the original study was tested and evaluated with Turkish
adapted scale. This study is expected to contribute to the literature by means of focusing only
one platform -Instagram- and also has practical implications since it reveals the real effect of
the cyberbullying on the victims.
Keywords: Cyber Bullying, ICT Satisfaction, Perceived Cyber Bullying Severity, Scale
Harmonization
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BİR SERGİLEME MEKANI OLARAK SOSYAL MEDYA HESAPLARI; YENİ
MEDYA SANATÇILARININ ÇALIŞMALARI
SOCIAL MEDIA ACCOUNTS AS A EXIBITION VENUE; NEW MEDIA ARTISTS
WORK
Rabia YILDIRIM
Cumhuriyet Üniversitesi
ÖZET
Yirminci yüzyılda bireyler teknolojinin gelişmesiyle ekonomik, kültürel vb. değişim ve
gelişime uğramış; gerçek kimliklerinden çok daha farklı hallere bürünmüşlerdir. Her sosyal
ağda çevrimiçi düşünce algısı kişilerin, toplumsal normlara dikkatini çekerek bilinen veya
bilinmeyen kimlikleri oluşturmuştur. Bulunduğumuz çağda internet sosyolojisine dayanan
sanal ve fiziksel topluluklar sosyal kimliklere etkendir. Hayatımıza yeni paylaşım yeri olarak
giren sosyal ağlar bireyleri hem görünür kılmış hem de yaşantılarını sunmak için yeni mekan
oluşturmuştur. Yeni medya ve teknoloji, disiplinler arası işler ortaya çıkarmak için olanak
sağlamış ve sanatın da içinde yer almıştır. Sanatçıların farkında olarak ya da olmayarak
birtakım teknolojik işler üretmeleri modernist iletişim düşüncesinin destekçisidir.
Güncellenebilir sosyal ağlar, grup psikolojisi vb. yaklaşımlar aslında toplumun alışageldik iç
benliğindeki psikolojiden çıkmaktadır. Sosyalleşme ihtiyacı duyan insanlar, günümüzdeki
popüler kültürün bir parçası olma arzusu ve beğenilme algısına ihtiyaç duyar. Bunun nedeni
aslında, sanatçıların yeni medyayı araç olarak kullanıp internette, sosyal ağlarda, bedeni
fotoğrafla birleştirip sanat olarak ileri sürmeleridir. Sanatçılar yeniden üretilebilir çağda
fotoğraf tekniğine yer vererek ortaya çıkan görüntüleri dijitalleştirip sanal sergiler
düzenlemişlerdir. Günümüzde akıllı telefonların yaygınlaşması fotoğraf makinelerinin yerini
almış hatta bununla kalmayıp sanatta kağıt ve tuval gibi malzemelerin de kullanımını
azaltmıştır. Teknolojideki kurgusal boyut, sanal alanındaki çekiciliğin arttırılması, insan
algısındaki farklılığı, kimlik olgusunu medya sanatı ile sosyal ağlarda sergileme imkanı
sunmuştur. Araştırmada yer verdiğim yeni medya, web tabanlı performans sanatını,
fotoğrafçılık üzerine çalışan Molly Soda, Signe Pierce, Marc Lee, john Yuyi, Refrakt, Nicole
Ruggiero gibi isimler ele almış, günümüz sanatındaki sanal gerçekliği ve sosyal medyanın
getirmiş olduğu imkanları incelemişlerdir. Yeni nesil sanatçıların teknolojiyi ele almaları, bir
diğer yandan bu sanatçıların sanal normallik ifadeleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Medya Sanatı, Yeni Medya, Kimlik
ABSTRACT
In the twentieth century, individuals with the development of technology, economic, cultural,
etc. has undergone change and development; they have become very different from their real
identity. The perception of online thought in each social network has created the known or
unknown identities of the individuals by drawing attention to social norms. In our age, virtual
and physical communities based on internet sociology are effective on social identities. Social
networks, which have entered our lives as a new place of sharing, have made individuals both
visible and new places to present their lives. New media and technology have provided
opportunities to create interdisciplinary works and are also involved in art. The fact that the
artists produce some technological works, with or without awareness, is the supporter of the
idea of modernist communication. Updatable social networks, group psychology, etc.
approaches actually emerge from the psychology of the conventional inner self of society.
People in need of socialization need a desire to be a part of today's popular culture and a sense
of appreciation. The reason for this is that artists use the new media as a tool and combine the
body with photography on the internet, social networks, and assert it as art. In the age of
reproducible artists, artists digitalized the images and organized virtual exhibitions. The
widespread use of smartphones today has replaced cameras, and has also reduced the use of
materials such as paper and canvas in art. The fictional dimension in technology, increasing
the attractiveness in the virtual space, the difference in human perception, the opportunity to
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show the phenomenon of identity in media and social networks. The new media I included in
the research addressed web-based performance art, such as Molly Soda, Signe Pierce, Marc
Lee, john Yuyi, Refract, Nicole Ruggiero, who worked on photography, and examined the
virtual reality and possibilities of social media in today's art. New generation artists' handling
of technology, on the other hand, the virtual normality expressions of these artists were
examined.
Keywords: Social Medya, Media Art, New Media, Id
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“SAĞLIKLI YAŞAM DERGİSİ” FORMSANTE’NİN KADIN BEDENİ TEMSİLLERİ
ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZ
A SEMIOTIC ANALYSIS ON THE “HEALTHY LIFE MAGAZINE” FORMSANTE’S
FEMALE BODY REPRESENTATIONS
Doktora Öğrencisi, Betül YENİÇERİ
Ankara Üniversitesi

ÖZET
Bedenin görünümüne ilişkin algılar toplumsal yapı ve kültürel değerde ortaya çıkan
değişimlerle birlikte farklılaşma gösterir. Tarihsel süreç içerisinde bedensel formlara ilişkin
algılar değişime uğrar. Tüketim toplumu günümüzde beden üzerine algıları değiştirerek,
dönüştürmüş aynı zamanda beden politikalarını belirlemiştir. Bedenler günümüzde
oluşturulan söylemler üzerinden düzenlenmekte ve yeniden yapılandırılmaya çalışılmaktadır.
Her ne kadar tüketim kültürü içerisinden kişinin kendi bedenini yönetme stratejileri sunuluyor
gibi görünse de kişiler söylemler tarafından yönlendirilen beden düzenleme formlarını, ideal
beden kurgularını, rızası alınmış teslim olunmuş bir tutsaklık içerisinde benimsemektedir.
Kişiler, bedensel görüntüsünden ve sağlığından dolayı duyacağı hazdan hareketle bedenleri
üzerinde geliştirilen denetim stratejisini gönüllü olarak benimseyerek, disiplin altına alınmayı
kabul ederler.
Modernizmle birlikte bedeni bir proje olarak gören anlayış tüketim kültürü içerisinde de
korunarak, bedeni değiştirme ve beden üzerinde denetim kurmayı sağlayan söylemler gelişme
göstermiştir. Uzman bilgisine dayanılarak meşruluğu sağlandığı iddiası taşıyan tıbbi
söylemler, bilgi ve güç arasında olan ilişkiden muaf değildir. Sözde “sağlık söylemleri” olarak
nitelendirilen tıbbi söylemlerin içerisinde siyasi, kültürel, toplumsal, ticari pek çok ilişki
örüntüsü yer almaktadır. Uzman görüşleri, sunulan yaşam tarzı seçenekleri, beslenme
önerileri, egzersizler ve diyetler bedeni çevreleyen bir denetim aracına dönüşmüştür.
Bu çalışmada “sağlıklı yaşam dergisi” söylemiyle yayıncılık yapan kadın dergisi
Formsante’nin 2014, 2015, 2016 yıllarına ait sayılarından rastgele seçilen altı adet görsel
materyal ve reklamlar incelenerek göstergebilimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı
kadın bedeni üzerinden yeniden üretilen “sağlıklı olma” söyleminin barındırdığı iktidar
ilişkilerine dikkat çekmektir. Her tarihsel süreçte ve günümüz tüketim toplumunda sağlık,
güzellik anlayışları, diyetler, estetik, özellikle kadın bedeni üzerinde baskılayıcı bir tarzda,
sözde özgürlük vaatleriyle, ancak her zaman daha da artan düzeyde kadın bedenini disiplin
altına almayı hedeflemiştir. Özellikle medya toplumsal cinsiyet, sağlık ve bedene yönelik
anlayış ve tanımlamaların toplumsal süreçlerde biçimlenmesinde ciddi bir rol oynamaktadır.
Çalışmanın sonucuna göre, formsante “sağlıklı yaşam dergisi” serbest piyasa ekonomisinin
kadın bedeni için belirlediği yapay güzellik ölçütlerini “sağlık” olarak nitelendirmektedir.
Sağlık tanımlaması genellikle dış görünüş olarak adlandırabileceğimiz zayıflık, estetik,
güzellik ölçütleriyle sınırlandırıldığından bu bağlamda formsante’nin yapılandırdığı beden
anlayışı biyolojik bir beden olmayarak simgesel olarak üretilmiş sosyal beden anlayışına
dayanmaktadır. Serbest piyasa ekonomisi için tasarlanan kadın bedeni pek çok araç ve iktidar
türü tarafından kuşatılmıştır. Formsante, kadına yönelik ürettiği güzellik, sağlıklı olma
yönündeki söylem ve imgeler aracılığıyla modern toplumun beden rejimini onaylayarak,
devamlılığını sağlamasına destek olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Medya, Kadın Dergisi, Toplumsal Cinsiyet, Beden
ABSTRACT
Perceptions about the appearance of the body differ with the changes in the social structure
and cultural value. In the historical process, perceptions about bodily forms change.
Consumer society has turned and transformed the perceptions on the body today, at the same
time, determined the body policies. Bodies are organized through discourses created today
and they are trying to restructure. Although it seems as if the strategies of managing one's
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own body are presented within the consumer culture, individuals adopt body-regulation
forms, ideal body constructions, and consent in surrender, guided by discourses. People
accept to be disciplined by voluntarily adopting the control strategy developed on their bodies
based on their physical appearance and their pleasure due to their health.
The understanding that sees the body as a project with modernism is preserved in the culture
of consumption, and discourses that enable changing the body and establishing control over
the body have improved. Medical discourses claiming to be legitimate based on expert
knowledge are not exempt from the relationship between knowledge and power. There are
many political, cultural, social and commercial relationship patterns among the medical
discourses that are called so-called “health discourses”. Experts opinions, lifestyle options,
nutritional advice, exercises and diets have become a control tool that surrounds the body.
In this study, six visual materials and advertisements randomly selected from the issues of
2014, 2015 and 2016 of the women's magazine Formsante, which publishes with the
discourse of "healthy life magazine", were examined and analyzed semiologically. The aim of
the study is to draw attention to the power relations that the discourse of “being healthy”
reproduced over the female body. It aims to discipline the female body in every historical
process and in today's consumer society with the promises of health, beauty, diets, aesthetics,
especially suppressing on the female body, with so-called promises of freedom, but always on
an increasing level. Especially the media play a serious role in shaping the understanding and
definitions of gender, health and body in social processes.
According to the result of the study, formsante “healthy life magazine” describes the artificial
beauty criteria determined by the free market economy for the female body as “health”. Since
the definition of health is generally limited with the criteria of weakness, aesthetics and
beauty, which we can call external appearance, in this context, the understanding of the body
constructed by formsante is based on the symbolic social body understanding, which is not
produced as a biological body. The female body, designed for the free market economy, is
surrounded by many types of instruments and power. Formsante supports the modern
society's body regime by ensuring its continuity by means of the beauty, discourses and
images it produces towards women.
Keywords: Media, Women's Magazine, Gender, Body
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SOSYAL MEDYADA CİNSİYETÇİ SÖYLEMİN ÜRETİMİ: TWİTTER ÜZERİNE
BİR İNCELEME
THE PRODUCTION OF SEXIST DISCOURSE ON SOCIAL MEDIA: A REVIEW ON
TWITTER
Doktora Öğrencisi, Betül YENİÇERİ
Ankara Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, sosyal medya platformlarından Twitter üzerinden kadın cinayetleri
olgusu karşısında üretilen ve paylaşılan kullanıcı türevli içeriklerdeki anlam üretimi
etkinliklerinin cinsiyetçi boyut taşıyıp taşımadığının araştırılmasıdır. Bu amaç çerçevesinde
bir mikroblog servisi olan Twitter üzerinden, Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili olarak
paylaşılan gönderiler (Tweet’ler) bir metin olarak değerlendirilmiştir. Tweet’lerin cinayetin
işlendiği hafta içerisinde, yedi gün boyunca kayıt altına alınmasının ardından cinsiyetçi
söylem içerdiği tespit edilen gönderiler kadının toplumsal kimliği, kadın bedeni, erkeklik
olgusu, yargı kararları ve feminizme bakış kategorileri altında sınıflandırılarak, her bir
kategori için bir adet Tweet, toplamda beş adet Tweet analiz edilmiştir. Bu metinler Teun A.
van Dijk'in eleştirel söylem analizi yöntemi kullanılarak kadın cinayetleri olgusu karşısında,
sosyal medyada paylaşılan kullanıcı türevli içeriklerde cinsiyetçi söylemin bilinçli bir şekilde
ya da farkında olmaksızın nasıl yeniden inşa edildiğinin tespiti için analiz edilmiştir.
van Dijk’in söylem çözümlemesi katı kurallara bağlı olmaması, tür odaklı olmaktan ziyade
metin odaklı olduğundan dolayı, söz konusu çözümleme yöntemini haberler dışındaki farklı
metin çeşitlerine uygulamak mümkündür. Bu bağlamda özellikle Türkiye'de Web 2.0
ortamlarında gerçekleştirilmiş olan çeşitli yeni medya çalışmaları van Dijk’in
çözümlemesinin farklı metin çeşitlerine uyarlanabilir olma özelliğinden faydalanmıştır.
Çalışmanın amacı doğrultusunda araştırmanın Birinci Bölüm'ünde toplumsal cinsiyet ve
medya ilişkisi üzerine feminist yaklaşımlar incelenmiştir. İkinci Bölüm'de kurmaca ve haber
metinlerindeki söylemin cinsiyetçi düzeni ile birlikte kadınların yeni medyadaki temsilleri
üzerinde durulmuştur. Üçüncü Bölüm'de sosyal medya ortamlarının analizi ile ilgili eğilimler
ve yöntemler üzerinde durulduktan sonra söylem kuramlarının gelişim sürecine katkı sağlayan
kuramsal yaklaşımlara değinilmiştir. Üçüncü Bölüm'de Twitter üzerinden paylaşılan kullanıcı
türevli içeriklerdeki cinsiyetçi söylemler, Teun van Dijk'ın eleştirel söylem çözümlemesi
yöntemi, Twitter ortamına uyarlanarak analiz edilmiştir. Sonuç bölümünde ise kadın
cinayetleri olgusu karşısında Twitter üzerinden kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin
cinsiyetçi boyutları ortaya konmuştur. Bu bölümde aynı zamanda sosyal medya
platformlarında cinsiyetçi söylemle mücadele etmenin yöntem ve önerileri tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Twitter, Söylem, Cinsiyetçi Söylem
ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the meaning production activities of the social
media platforms are produced in the face of the phenomenon of women's killings over Twitter
and that whether they carry a sexist dimension in the shared user-derived content. In the
framework of this purpose, a microblogging service via Twitter, shared shipments (Tweets)
related to the murder of Özgecan Aslan was considered as a text. Postings that were found to
contain sexist discourse after seven days of recording of the Tweets during the week of the
murder were classified under the categories of women's social identity, female body, the
phenomenon of masculinity, judicial decisions and view of feminism, one Tweet for each
category and five Tweets in total were analyzed. In response to the phenomenon of female
killings these texts are analysed by using the critical discourse analysis method of Teun A.
Van Dijk in order to display sexist rhetoric consciously or unwittingly in the user-derived
content shared on social media analysis.
Because van Dijk's discourse analysis is not subject to strict rules and is text-oriented rather
than genre-oriented, it is possible to apply this analysis method to different types of text other
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than news. In this context especially it took advantage of the feature of being adaptable to
different kinds of texts van Dijk's analysis of a variety of new media studies that have been
conducted in a Web 2.0 environment in Turkey.
In line with the purpose of the study, feminist approaches to gender and media relations were
examined in the first part of the study. In the second part, the sexist order of the discourse in
fiction and news texts was focused on the representation of women in the new media. In the
third part, after focusing on the trends and methods related to the analysis of social media
environments, theoretical approaches that contribute to the development of discourse theories
have been addressed. In the third part, sexist rhetoric in user-derived content shared via
Twitter, Teun van Dijk's Critical Rhetoric analysis method was adapted to Twitter and
analyzed. In the conclusion section, the gendered dimensions of the content created by users
via Twitter have been revealed in the face of the phenomenon of women killings. This section
also discusses methods and suggestions for struggling with the sexist rhetorics on social
media platforms.
Keywords: Social Media, Twitter, Discourse, Sexist Discourse
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SİMÜLASYON KURAMI BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYADA GERÇEĞİN
YİTİRİLMESİ VE SAHTE HAYAT İNŞASI: RULİNG TWİTTER HESABI ÜZERİNE
BİR İNCELEME
THE LOSS OF TRUTH IN SOCIAL MEDIA IN THE CONTEXT OF SIMULATION
THEORY AND FAKE LIFE BUILDING: AN ANALYSIS ON THE RULING TWITTER
ACCOUNT
Arş. Gör. Rabia SERTTAŞ
Gülşah GÖNÜLŞEN
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

ÖZET
Günümüzde teknolojinin hızla yayılması, gerçek ve sahte arasındaki çizginin daha da
silikleşmesine ve anlamın büsbütün yitirildiği bir simülasyon çağında yaşamamıza sebep
olmaktadır. Bu evrende anlam kaybolmakta her şey yedeğinden ya da kopyasından oluşan bir
hale gelmekte, gerçek bilgiyi ayırt etme gücü de oldukça zorlaşmaktadır. Bireylerin yaşamları
ve yaşadıkları çevre, yaşamak istedikleri hayatın gölgesi altında kalmaktadır. Böylelikle
ayakları yere basmayan gerçekler içerisinden sanal dünyalar türemekte, tüm gerçekler
anlamından kopartılarak gerçeklerin sadece simülasyonu kalmaktadır.
İnternete rahatlıkla mobil cihazlardan da erişim sağlanabilmesi ile birlikte insan hayatındaki
etkinliği yadsınamaz boyutlara ulaşan sosyal medya, bireylere simülasyon ortamında sanal
kimlikler aracılığıyla var olabilme imkanı sunmaktadır. “Profil” olarak adlandırılan bu
kimlikler, kişisel bilgiler ve fotoğraflar kullanılarak oluşturulmakta, bireyin sosyal medyada
görünebilir ve bulunabilir olmasını sağlamaktadır. Kişiler, oluşturdukları bu profilleri
kullanarak çeşitli paylaşımlar yapabilmekte ve diğer kullanıcılarla etkileşim
sağlayabilmektedir. Bireylerin, kendilerini sanal bir dünyada yeniden yaratabilmelerini
sağlayan sosyal medya, yaşanılan veya yaşamak istenilen hayatların sergilenebilmesi ve diğer
insanların hayatlarından haberdar olunabilmesi gibi özellikleriyle, enformasyon ve eğlence
kaynağı olmanın ötesine geçerek sanal bir yaşam alanına dönüşmüş durumdadır.
Gerçek yaşamdan farklı olarak bu simülasyon evreninde birey, başkalarına sunacağı hayatı
nasıl şekillendireceğini kendisi seçebilmektedir. Verilen kişisel bilgiler ve yapılan
paylaşımlar, genel olarak bireylerin gerçek kişilikleri ve yaşam tarzları ile paralellik gösterse
de bazı kullanıcılar, kendilerine ait olmayan isimleri ve fotoğrafları kullanarak kendilerine,
aslında yaşadıklarından çok farklı bir hayat inşa etmektedir. Bu durum da sosyal medyada
gerçek algısının yitirilmesine ve diğer bireylerin bu sahte yaşamlardan maddi veya manevi
olarak olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; sosyal medya kullanıcılarının hangi gerekçelerle sahte hayat inşasına
yöneldiğinin ortaya çıkarmaktır. Buna bağlı olarak; kendisine ait olmayan fotoğrafları,
kendisininmiş gibi sunan kullanıcıları, fotoğrafların ve profillerin gerçek sahiplerini bularak
ifşa eden “Ruling” adlı Twitter hesabı incelenmiştir. Mart-Aralık 2019 tarihleri arasında sahte
profil veya fotoğraf ifşası içeren 390 tweet içerik çözümlemesi yöntemi ve kategorisel analiz
tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. İnceleme alanı olarak Ruling Twitter hesabının
seçilmesinin nedeni; çeşitli sosyal medya platformlarında oluşturulan profillerin veya
paylaşılan fotoğrafların sahte olup olmadığını ortaya çıkaran ve bunu toplu halde sunan başka
bir mecranın bulunmamasıdır. Sosyal medyada sahte hayat inşasını ve bunun nedenlerini
konu alan herhangi bir çalışmanın olmaması nedeniyle bu çalışmanın, literatüre katkı
sağlaması ve bu alanda daha sonra yapılacak çalışmalara yol gösterici nitelikte olması
umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Simülasyon Kuramı, Sosyal Medyada Gerçek, Sahte Hayat İnşası,
Sosyal Medyada Gerçeğin Yitimi
ABSTRACT
The rapid spread of technology today has led us to live in a simulation era where the line
between real and fake has become even more pale and the meaning has been lost altogether.
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In this universe, meaning has been lost, everything has become a backup or copy, and the
power to distinguish real information has become very difficult. Individuals' lives and the
environment they live in are under the shadow of the life they want to live. In this way, virtual
worlds have been derived from facts, whose feet are not on the ground, all the facts have been
removed from their meaning and only the simulation of facts has remained.
Social media, whose effectiveness in human life has reached undeniable dimensions with the
convenience of accessing the Internet from mobile devices, offers individuals the opportunity
to exist through virtual identities in the simulation environment. These identities, called
“profiles”, are created using personal information and photographs, making the individual
visible and discoverable on social media. people can share and interact with other users by
using these profiles they created. Social media, which enables individuals to recreate
themselves in a virtual world, has become a virtual living space by going beyond being a
source of information and entertainment with its features such as exhibiting the lives that are
lived or wanted to live and being aware of other people's lives, and turned into a virtual living
space.
Unlike real life, in this simulation universe, the individual can choose how to shape the life
he/she will present to others. Although the personal information given and the sharing made
are generally in line with the real personalities and lifestyles of individuals, some users build a
life that is very different from what they actually live by using names and photos that do not
belong to them. This situation causes loss of real perception in social media and other
individuals to be affected financially or morally from these false lives.
The purpose of this study; To reveal for what reasons social media users turn to fake life
building. Consequently; The Twitter account "Ruling", which reveals the users who present
them as their own, and the real owners of the photos and profiles, has been examined.
Between March and December 2019, 390 tweet content analysis methods including fake
profile or photo disclosure were evaluated using categorical analysis technique. The reason
for choosing the Ruling Twitter account as the review area; there is no other medium that
reveals whether profiles or shared photos created on various social media platforms are fake
and presents them in bulk. It is hoped that this study will contribute to the literature and be a
guide for future studies in this field, since there is no study on social media about fake life and
its reasons.
Key Words: Simulation Theory, Truth in Social Media, Fake Life Building, Loss of Truth in
Social Media
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ÖNYARGININ KISA SÜRELİ HAFIZAYA ETKİSİ
THE EFFECTS OF PREJUDICE ON SHORT-TERM MEMORY
Hüsne Turap BABADAĞ
Gülbüke BALTA
Mami OVEZOV
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ÖZET
İnsan hafızasının benzer sesli kelimeleri yani fonolojik olan kelimeleri daha hızlı unuttuğu,
buna kıyasla benzer sesli olmayan kelimeleri yani kategorik olan kelimeleri ise daha kolay
hatırladığı gerçeğine ek olarak deneye önyargı ekleyip insanların hatırlama oranları araştırıldı.
Çalışma üniversite öğrencileri üzerinde uygulanmıştır. Bu çalışma sınıflarda mevcut bulunan
katılımcılara uygulanmıştır. Dört gruptan oluşan katılımcılara kategorik ve fonolojik sesler
dinletilmiştir. Deney grubuna önyargı verilmiş, kontrol grubuna ise herhangi bir söylemde
bulunulmamıştır. Önyargımız çalışmanın çok kolay bir çalışma olduğu ve katılım gösteren
herkesin kolaylıkla tamamladığı şeklindedir.
Çalışmamızın amacı çalışmaya katılım gösteren katılımcılara verilen önyargının
katılımcılarımıza dinlettiğimiz fonolojik ve kategorik olan kelimelerin hatırlanmasında kısa
süreli hafızaları üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını gözlemlemektir.
Uyguladığımız çalışmada en çok zorlanacak olan grubun fonolojik kelime grubu ve önyargı
verilen grup olması bekleniyorken, çalışmamızın sonucunda verilen önyargının aslında zor
içerikli olan grupta (fonolojik kelime grubu) dikkati artırdığı ve önyargı verilmeyen gruba
kıyasla daha yüksek skor aldıkları, basit içerikli olan grupta(kategorik kelime grubu) dikkati
azalttığı ve önyargı verilmeyen kategorik kelime dinletilen gruba kıyasla daha yüksek skor
aldıkları görülmüştür.
Çalışma sonrası fark edilen bir diğer ilginç bulgu ise benzer gruplarda bulunan katılımcıların
hatırlandıkları kelimelerin ortak olmasıdır. Katılımcılar listenin başında ve sonunda bulunan
kelimeleri ortak olarak kağıtlarına yazmışlardır. Çalışmada katılımcıların hatırladıkları
kelimelerin öncelik ve sonralık etkisinin bulunduğu dikkat çekmiştir.
Çalışmanın sonucunda gruplar arası anlamlı bir fark çıkmıştır. Başka bir deyişle önyargı
verilen katılımcılar verilen kelime gruplarını hatırlamakta zorlanırken, önyargı verilmeyen
katılımcılar verilen kelime gruplarını daha kolay hatırlamışlardır.
Önyargının insanı duruma göre olumlu ya da olumsuz etkilediği görülürken, kolay içerikte
verilen olumlu önyargının biraz daha caydırıcı etkisi mevcutken, zor olan içerikte verilen
önyargı daha çok hırs gibi bir etkeni göz önüne sunmuş ve bu çalışmaya açık şekilde
yansımıştır.
Anahtar
Kelimeler:Fonolojik
kelimeler,Kategorik
kelimeler,Önyagı,Kısa
Süreli
Bellek ,Hatırlama
ABSTRACT
The memory of the human memory forgets similar vocabulary words, that is, phonological
words faster, and the non-similar, non-vocal words, that is, categorical words more slower. In
addition, prejudice was added to the experiment and the recall rates of people were
investigated.
The study was carried out on university students. This study was applied to the participants
selected by availability. Categorical and phonological voices were listened to the participants
consisting of four groups. Prejudice was given to the experimental group and nothing was said
to the control group. Our prejudice is that the study is a very easy and everyone who
participates can easily complete it.
The purpose of our study is to observe whether the prejudice given to the participants in the
study has any effect on their short-term memories in recalling the phonological and
categorical words they listened. It was expected that phonological word group and the group
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with prejudice were going to recall less words than other groups. As a result, the given
prejudice increased the attention in the group with difficult content (phonological word group)
and got a higher score compared to the group without prejudice. It was observed that the
group with non-similar words (categorical word group) reduced attention and received higher
scores compared to the group with which the prejudiced categorical word was played.
Another interesting finding that is noticed after the study is that the words remembered by the
participants in similar groups are mostly common. Mostly the participants wrote the words
from the beginning and from the end of the audio recording. It was noted that the words
remembered by the participants had the primacy and recency.
As a result of the study, there was a significant difference between the groups. In other words,
participants who were given prejudice had a hard time remembering the given phrases,
whereas participants without prejudice were more easily remembered.
While prejudice appears to affect people positively or negatively, positive prejudice in easy
content has a slightly more deterrent effect. The prejudice given in the difficult content
presented a factor like more ambitious and was clearly reflected in this study.
Keywords: Phonological words, categorical words, Prejudice, Short-Term Memory,
Remembering.
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ATIK ISI GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ: BUJİ ATEŞLEMELİ MOTORDA
ÖRNEK BİR UYGULAMA
WASTE HEAT RECOVERY SYSTEMS: A SAMPLE APPLICATION IN A SPARK
IGNITION ENGINE
Ahmet Baturalp ÖKMEN
Doç. Dr. Habib GÜRBÜZ
Süleyman Demirel Üniversitesi

ÖZET
Bu çalışmada, enerji üretiminin gerçekleştiği sistemlerde kayıp enerji olarak atmosfere atılan
ısı enerjisinin yeniden kullanılabilir hale getirildiği atık ısı geri dönüşüm sistemleri
incelenmiştir. Çalışmada ayrıca, içten yanmalı motorlarda egzoz gazları ile atmosfere atılan atık
ısı enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü termoelektrik jeneratör sistemin örnek bir
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 355 x 50 x 160 mm boyutlarında dikdörtgen
geometrik yapıya sahip şekilde tasarlanarak 3 mm alüminyum levha malzemeden üretilmiş
egzoz eşanjörü tek silindirli buji ateşlemeli bir motorun egzoz yoluna bağlanarak 1800 d/d,
2200 d/d ve 2600 d/d sabit motor devrinde deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan
egzoz eşanjörünün akış alanı 2 eşit parçaya bölünerek eşanjörün her iki yüzeyinden elektrik
üretiminin gerçekleştirilebileceği yapı oluşturulmuştur. Deneysel çalışmalarda, egzoz eşanjörü
üzerinden egzoz gazlarının giriş-çıkış sıcaklıkları ile birlikle eşanjör yüzeyinden seçilen 6 farklı
noktadan K tipi termokupl kullanılarak sıcaklık ölçümü gerçekleştirilmiştir. Deneysel
çalışmalarda elde edilen eşanjör egzoz gazı giriş sıcaklığı ve debisi kullanılarak aynı eşanjör
geometrisinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yöntemi ile zamandan bağımsız ve sabit
basınç altında sayısal akış analizleri gerçekleştirilmiştir. HAD analizlerinde eşanjör giriş-çıkış
sıcaklıkları ile birlikte eşanjör içerisindeki basınç, sıcaklık ve hız dağılımları analiz edilerek
kontur dağılımları oluşturulmuştur. Deneysel ve sayısal analizi sonuçları karşılaştırılarak HAD
programında gerçekleştirilen sonuçların doğruluğu tespit edilmiştir.
Çalışma kapsamında elde edilen bulgulardan, atık ısı dönüşüm sistemleri kullanılarak enerji
üretim sistemlerinde toplam sistem veriminin artırılabileceği görülmüştür. Ayrıca, tasarlanarak
deneysel çalışmaları gerçekleştirilen egzoz eşanjörü giriş-çıkış sıcaklıkları ile birlikte eşanjör
içerisindeki sıcaklık dağılımının HAD programı yardımıyla %10’a yakın bir hata ile tespit
edilebileceği, hata oranının düşük motor devirlerinde yüksek motor devrilerine oranla daha
düşük olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İçten Yanmalı Motor, Egzoz Atık Isı Dönüşümü, Termoelektrik Jeneratör,
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD)
ABSTRACT
In this study, waste heat recovery systems were examined in terms of reuse which is heat energy
discarded to atmosphere as a lost energy at the energy production systems. In the study also in
which the waste heat energy discarded into the atmosphere with exhaust gases in internal
combustion engines is converted into electrical energy had been performed an exemplary
application of the thermoelectric generator system. In this scope, the exhaust exchanger, which
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has design rectangular geometric structure of 355 x 50 x 160 mm dimensions and produced
from 3 mm aluminum plate material and connected to the exhaust way of a single cylinder spark
ignition engine at a constant engine speed of 1800 rpm, 2200 rpm and 2600 rpm experimental
studies had been performed. The flow area of the designed exhaust exchanger was divided 2
equal part and into the structure where electricity can realizable produced from both surfaces
of the exchanger had been created. In experimental studies, using K type thermocouple from 6
different points selected from the heat exchanger surface via the inlet-outlet temperatures of the
exhaust gases over the exhaust heat exchanger temperature measurement was carried out by.
Using the heat exchanger exhaust gas inlet temperature and flow rate obtained in the
experimental studies, computational fluid dynamics (HAD) method of the same heat exchanger
geometry was performed in a steady and pressure-based analysis. In HAD analysis, the contour
distributions are created by analyzing the pressure, temperature and velocity distributions in the
heat exchanger along with the heat exchanger inlet and outlet temperatures. By comparing the
experimental and numerical analysis results, the correctness of the results performed in the
HAD program was determined.
From the results obtained within the scope of the study, it was observed that total system
efficiency can be increased in energy generation systems by using waste heat recovery systems.
Also, by designing experimental work carried out exhaust heat exchanger inlet-outlet
temperatures combined heat exchanger in which the temperature distribution of the HAD
program aid can be detected by a close error to 10%, compared to high engine speed at low
engine speed error rate was found to be lower.
Keywords: Internal Combustion Engine, Exhaust Waste Heat Conversion, Thermoelectric
Generator, Computational Fluid Dynamics (HAD)
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POST TRANSITION METAL CHALCOGENIDES FOR OPTOELECTRONIC
APPLICATIONS
Dr. Öğr. Üyesi Celal YELGEL
Recep Tayyip Erdoğan Üniversity

ABSTRACT
Post transition metal chalcogenides are materials where a strong covalent bonding of atoms
inside individual layers coexists with a weak van der Waals coupling of the consecutive layer
of the bulk crystal. Among them, InSe and GaSe have shown interesting electronic and optical
properties that make them a great potential for applications in optoelectronics and solar energy
conversion. Using density functional theory (DFT), we found that their valence band maxima
are away from  point, forming an indirect band gap with flat behaviour, a high density of
states, and a sombrero shape for few layer thickness of InSe and GaSe while their conduction
band is steep with a light effective mass. However, when the number of layers is increased to
six and more layers, the band gap becomes direct. Also, the band gap strongly varies with the
number of layers in crystal, while the high mobility of conduction band electrons is found with
the light effective mass. The extension of DFT analysis onto thicker N-layer films show that
the band gap changes in InSe by decreasing the number of layers is stronger than GaSe. Our
findings have a good agreement with experimental results. It has been found that optical
transitions densely cover the broad range of the visible spectrum which strongly depends on
the number of layers. Therefore, we can tune optical transitions to the desirable application
range offering to integrate optical fibres to build optically or electronically pumped ring-lasers.
Keywords: post transition metal chalcogenides, density functional theory, optoelectronic
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Ga0.5In1.5Se3 BƏRK MƏHLUL KRISTALLARININ QURULUŞU VƏ
TERMOELEKTRIK XASSƏLƏRI
CRYSTAL STRUCTURE AND TERMOELECTRICAL PROPERTIES OF Ga0.5In1.5Se3
SOLID SOLUTION
Sevinc İBRAHİMOVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu
Prof. Dr. İman ƏSGƏRZADƏ
Ankara Universitesi
K. ü. fəlsəfə doktoru, dos. Qəhrəman HÜSEYNOV
Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası Fizika İnstitutu
F. ü. Fəlsəfə doktoru, dos. Şərif İSMAYILOV
Azerbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutu
ÖZƏT
Ga0.5In1.5Se3 bərk məhlul kristalları stexiometriyaya uyğun olaraq götürülmüş, Ga, In, Se
elementlərinin birbaşa kimyəvi qarşılıqlı təsir üsulu ilə sintez edilmişdir. Aparılan rentgendifkraksiya analizi ilə nümunənin qəfəs parametrləri təyin edilmiş və müəyyən edilmişdir ki sintez
edilən nümunə heksoqanal qəfəsdə kristallaşır və onun qəfəs parametrləri a=7.051(3)Å,
c=19.148(2)Å, fəza qrupu P61, Z=6, V=824.4332(4) Å3, ρ=5.379(2) g/sm3.
Ritvaldın polikristal maddələr üçün hazırladığı üsuldan istifadə edərək tədqiq edilən kristalın,
kristal quruluşu öyrənilmişdir. Ga0.5In1.5Se3 berk mehlulunun kristal quruluşu, ovuntu D8
ADVANCE difraktometrində alınmış difraksiya məlumatlardan istifadə edərək TOPAS-4.2
proqramı vasitəsi ilə öyrənilmişdir. Quruluş analizindən alınan məlumatlar əsasında, atomların
koordinatları, atomlararası məsafələr müəyyən edilmişdir. Ga0.5İn1.5Se3 - kristal quruluşunun
əsasını Se atomlarının heksaqonal kip yerləşmə qaydası təşkil edir. Quruluşda tetroedrik boşluqları
(3Ga + 3In) atomları tuturlar. M= (3Ga + 3In)−Se məsafələri ≈2.443(1)Å. Hesablanmış
atomlararası məsafələrin qiymətinə görə quruluşda tetroedrik koordinasiyalı hissədə kimyəvi
rabitə ion-kovalent xarakterlidir. Quruluşda In atomlarının əksər hissəsi beşlik koordinasiyada
triqonal dipiramidada məskunlaşmışlar. Əlbəttə bu vəziyyət müəyyən qədər qeyri adi təsir
bağışlayır, çünki In atomlarının müxtəlif növ kristal quruluşlarda adətən ya tetroedrik ya da
oktoedrik boşluqlarda paylanırlar. Qeyd edək ki, In atomları üçün də beşlik koordinasiya
xarakterikdir. Məsələn, Al atomlarının GaAlS3-ün quruluşunda, In atomlarının müəyyən
hissəsinin GaInS3 və GaInSe3 birləşmələrinin quruluşunda koordinasiya ədədləri 5-ə bərabərdir.
Bu vəziyyət onu göstərir ki, tədqiq etdiyimiz nümunənin kristal quruluşu eyni ölçülü atomların sıx
yerləşmə qaydasından karkas tip quruluşlara keçid prosesinə uyğundur. Triqonal dipiramidada
yerləşən In atomlarının Se atomları ilə məsafəsi belədir: eyni müstəvi üzərində yerləşən 3Se atomu
ilə ≈2.647(1)Å və dipiramidanın təpələrində yerləşən Se atomları ilə ≈2.911(3)Å məsafə təşkil
edir.
Ga0.5In1.5Se3- üçün həm də 300-450K intervalında elektrik keçiriciliyi (σ) və termoelektrik hərəkət
qüvvəsi (termo-e.h.q.) (S) ölçülmüşdür. σ(T) asılılığına görə yükdaşıyıcıların aktivləşmə
enerjisinin qiymətindən müəyyən olunmuşdur ki, T˂350K-də Δε=0.92eV, T˃350K-də Δε=0.85eV
tərtibində dəyişir. Başqa sözlə temperaturun artması ilə yükdaşıyıcıların aktivləşmə enerjisi
qismən azalır və otaq temperaturuna nisbətən elektrik keçiricilik (σ450/σ250)=2.4 dəfə artır.
Termo-e.h.q. (S)-nin qiyməti temperatur T≤350K olduqda çox dəyişmir və təcrübə xətası
tərtibində təxminən 620 μV/K-ə bərabərdir. Temperaturun sonrakı artımında T≥360 termo e.h.q.nin qiymətində monoton azalma müşahidə olunur və bu azalma S∼T-3.4 qanunu ilə dəyişir.
Təcrübədən alınan nəticələrin analizi göstərirki, tədqiq etdiyimiz Ga0.5In1.5Se3 kristalının energetik
zona quruluşu mürəkkəbdir və yükdaşıyıcıların akustik fononların pyezoelektrik səpilməsi
üstünlük təşkil edir və temperaturun artması ilə intensivləşir. Yükdaşıyıcıların aktivləşmə
enerjisinin analizinə əsasən nümunənin qismən konpensasiya olunmuş p-tip keçiriciliyə malik
kristal olduğunu ehtimal etmək olar.
Açar sözlər: Kristal, struktur, qəfəs, bərk məhlul, termo-e.h.q., elektrik keçiricilik
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ABSTRACT
Solid crystals Ga0.5In1.5Se3 were synthesized by direct chemical interaction of Ga, In, Se elements
take in according to Stoichiometry.
The X-ray parameters of the sample were determined by X-ray diffraction analysis and it was
shown that the synthesized sample crystallizes in the hexagonal cage and its cage parameters
a=7.051(3) Å, c=19.148(2)Å, space group P61, Z=6, V=824.4332(4) Å3 ρ=5.379(2) g/sm3
Using the Rietveld method for polycrystalline substances studied the crystal structure of the
presented crystal.
Ga0.5In1.5Se3- crystal structure was investigated using the diffraction data obtained on the
diffractometer crumb D8 ADVANCE with soft-ware packet TOPAS-4.2. Based on the data
obtained from the structure analysis, the coordinates of the atoms and the distance between the
atoms were determined. The basis of the crystal structure of Ga0.5In1.5Se3 is the hexagonal crystal
structure of the Se atoms.
Tetrahedral cavities (3Ga + 3In) contain atoms in the structure. Distances M= (3Ga + 3In)−Se
≈2.443(1)Å. In the structure of the tetrahedral coordinate part based on the estimated interatomic
distance, the chemical bond is ion covalent. Most of the In atoms in the structure are located in the
trigonal bipyramid in a five-coordinate arrangement. Of course, this situation is somewhat unusual,
since various types of atoms in In usually are distributed in crystal structures or in tetrahedral or
octahedral spaces.
Note that, for the In atoms, the five-coordinate is also characteristic. For example, the coordinate
numbers of Al atoms in the structure of GaAlS3, of certain atoms In the structure of compounds
GaInS3 and GaInSe3 are 5. This situation shows that crystal structure of the sample we have
studied corresponds to the process of switching from the dense arrangement of atoms of the same
size to carcass type structures. The distance between the In atoms in the trigonal bipyramid and
the Se are: ≈2.647 (1) Å with the 3Se atom placed on the same plane and the distance ≈2.911 (3)Å
with the Se atoms on the tops of the bipyramid.
For Ga 0.5 In1.5 Se3 also was measured electrical conductivity (σ) and the thermoelectric force
(thermos-e.m.f.) (S) in the range of 300-450K. Due to the dependence σ(T), it was determined by
the cost of activation energy of the carriers, that in T˂350K changes in the composition Δε=0.92eV
and in T˃350K changes in the composition of Δε=0.85eV. In other words, with increasing
temperature, the activation energy is partially reduced, and electrical conductivity are
(σ450/σ250)=2.4 times higher than room temperature.
Thermo-e.m.f. depending on the temperature of (S), the price of S does not change much at
T≤350K and is approximately 620 µV/K within the measurement error. A subsequent increase in
temperature shows a decrease in the monotonous price T≥360 thermoelectric force and this
decrease varies according to the law S∼T-3.4.
An analysis of the results from experimental data shows that the energy zone structure of the
investigated crystal Ga0.5In1.5Se3 is complex and piezoelectric scattering of electrical carriers on
acoustic phonon prevails and intensifies with increasing temperature. Based on the analysis of the
activation energy of the carriers it can be assumed that the presented sample is partially
compensated crystal of p-type.
Keywords: Crystal, structure, cage, solid solution, thermo-e.m.f., electrical conductivity
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METAFOR PATLAMASI: YENİ POPÜLASYON TABANLI METASEZGİSELLER
ÜZERİNE BİR TARTIŞMA
METAPHOR BUSRT: A DISCUSSION ON THE NEW POPULATION BASED
METAHEURISTICS
Doç. Dr. Doğan AYDIN
Yüksek Lisans Öğrencisi, Merve İrem Birinci
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
ÖZET
Zor optimizasyon problemlerin çözümünde etkin kullanılan en önemli araçlardan bir tanesi
popülasyon tabanlı metasezgisel algoritmaların kullanımıdır. Bu algoritmaların çoğu doğadaki
sürü davranışlarından, genetik biliminden ve fizikten ilham alarak literatüre sunulmuş
yaklaşımlardır ve bu yaklaşımların ilk örnekleri yaklaşık 40 sene önce ortaya çıkmıştır. Genetik
Algoritma, Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Karınca Kolonisi Optimizasyonu gibi bu konuda
öncü algoritmaları literatüre sunan araştırmacıların yüksek h-index değerlerine sahip olmaları
ve üniversitelerin bunu desteklemesi, sonraki yıllarda diğer araştırmacıların dikkatini çekmiş
ve onları benzer algoritmalar üretme yoluna götürmüştür. Literatür incelendiğinde son beş yıl
içinde yeni bir isimle ortaya çıkan popülasyon tabanlı metasezgisel algoritma sayısında oldukça
artış olduğu gözlemlenmektedir. Araştırmalarımız sonucunda neredeyse her ay yeni bir
popülasyon tabanlı metasezgisel yöntemin ortaya çıktığı ve bu yöntemlerin neredeyse her gün
yeni bir varyantının literatürde yer aldığı görülmüştür. Fakat bu literatürde büyük bir
dezenformasyona neden olmaktadır. Çünkü bu algoritmaların bir çoğunun aslında özgün
olmadığı ve literatürdeki bir çok algoritmadan oldukça kötü performans gösterdiği görülmüştür.
Dolayısıyla oldukça zor da olsa bu tür yayınların önlenmesi için ciddi çalışmalar yapılmalı ve
bazı düzenlemeler getirilmelidir. Bunlardan bazılar şu şekildedir: (1) Dergi editörleri ve
hakemleri bu konuda uyarılmalı ve dergilerin kapsamı buna göre düzenlenmelidir, (2) Bu
sorunu ele alan ve bu algoritmaların özgün olmadığını ispatlayan yayınlar üretilmelidir (son
yıllarda bu durumu ele alan bazı makaleler bulunmaktadır), (3) Üniversiteler ve devletler
akademik değer sıralama ölçütlerini gözden geçirmelidir. Ne yazık ki Türkiye’de de bu problem
konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığı görülmüştür. Türk araştırmacılar da bazı akademik
kaygılar sonucunda bu tür yayınlara ilgi göstermektedir. Bunun sonucunda Türkiye kaynaklı
bu tür yayınların sayısında ve yapılan atıflarda artış gözlemlenmektedir. Bu çalışma özellikle
Türkiye’de bu alanda farkındalığı oluşturmak için yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Metasezgisel, Optimizasyon, Metafor
ABSTRACT
One of the most important tools used effectively in solving difficult optimization problems is
the use of population-based metaheuristic algorithms. Many of these algorithms are approaches
presented to the literature, inspired by swarm behaviors, genetics and physics in nature, and the
first examples of these approaches appeared about 40 years ago. The fact that the researchers,
who offered the leading algorithms in the field such as Genetic Algorithm, Particle Swarm
Optimization and Ant Colony Optimization have high h-index values and universities supports
these researchers, it attracted the attention of other researchers and led them to produce similar
algorithms in the following years. When the literature is analyzed, it is observed that the number
of population-based metasurgical algorithms that have emerged with a new name in the last
five years has increased considerably. As a result of our research, it has been observed that a
new population-based metaheuristic method emerged almost every month, and a new variant
of these methods is included in the literature almost every day. However, this causes great
disinformation in the literature. Because it has been seen that many of these algorithms are not
novel and perform much worse than many algorithms in the literature. Therefore, serious efforts
should be made to prevent such broadcasts, although quite difficult, and some regulations
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should be introduced. Some of these are as follows: (1) Journal editors and referees should be
warned and the scope of the journals should be arranged accordingly. (2) There should be some
articles addressing this problem and proving that these algorithms are not unique. 3)
Universities and governments should review academic value ranking criteria. Unfortunately,
Turkey has not seen either have enough knowledge about this problem. Turkish researchers
also show interest in such publications as a result of some academic concerns. As a result, the
number of such publications originating from Turkey and an increase in citations is observed.
This study was conducted to create awareness especially in this field in Turkey.
Keywords: Metaheuristics, Optimization, Methaphor
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SWAT MODELİ VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARI
SWAT MODEL AND ITS APPLICATIONS IN TURKEY
Dr. Nermin ŞARLAK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
ÖZET
Rasyonel ve sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin anlamı şimdi ve gelecekte yeterli kalite
ve miktarda su sağlamaktır. Canlının en temel hakkı olan tatlı su doğada sınırlı olmasına
karşın; günümüzde nüfus artışı, zirai faaliyetlerin ve endüstrinin artması ile birlikte suya talep
artarken, su kalitesi açısından problemler oluşmaya başlamıştır. Su kaynaklarının yönetimi
geçmişte arz-talep dengesinin sağlanması olarak ele alınırken, günümüzde su miktar ve
kalitesinin beraber ele alınarak yönetim stratejileri geliştirilme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Bu yaklaşım alansal boyutta kaynaktan başlayarak bir bütünlük içerisinde su miktarı, suyun
toprak ve hava ile ilişkileri, noktasal veya yayılı kirletici kaynakların belirlenmesi gibi
unsurların bir arada düşünülerek yönetilmesini gerekli kılmaktadır. Alansal çalışmalarda
havza ölçeğinin kullanılması uluslararası alanda kabul görmüştür. Havza ölçeğinde su
kaynaklarının karar destek sistemlerine dayalı yönetim stratejileri nitelik ve nicelik olarak su
problemlerinin çözümüne yönelik pratik araçlar ortaya konulması ile belirlenmektedir. Toprak
ve Su Değerlendirme aracı (SWAT) bu amaca hizmet eden bir modeldir. Havza ölçeğinde
farklı çevre şartlarında hidrolojik ve çevresel değerlendirme gibi çok geniş bir alanda dünya
çapında etkili bir araç olmaya başlamıştır. SWAT iklim ve/veya arazi kullanımı değişim
senaryoları, sulama stratejilerinin iyileştirilmesi, alternatif en iyi yönetim pratiklerinin etkisi,
nitrat taşınımında drenajın etkisi, sediment, besin ve/veya pestisit kirletici taşınımı gibi farklı
tipteki analizlerin gerçekleştirilmesine imkân vermektedir. Türkiye’de SWAT modeli ile ilgili
yirmi-altı çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalardan sadece bir tanesi Hollanda’daki şirket
çalışanları tarafından hazırlanan rapor olmasına karşın, diğerleri akademik çalışmalardır.
Çalışmaların %27'si tez olarak, %69'u dergi ve konferans bildirisi olarak yayınlanmıştır.
Akademik çalışmaların amacı, belirli bir havza ölçeğinde SWAT model performansının
değerlendirmesi ile sınırlı kalmıştır. Ancak farklı arazi kullanım durumunun havza davranışı
üzerindeki etkisini değerlendirme üzerine de çalışmalar mevcuttur. Veri toplama ve
hazırlamada karşılaşılan zorluklar nedeni ile modeller ülkemiz için belirlenen yirmi-beş
akarsu havzasının alt havzalarına uygulandığı düşünülmektedir. Bu çalışma, SWAT modeli
hakkında bilgi vermeyi ve literatürde yer almış ülkemiz havzalarına uygulanan çalışmaları
ortaya koymayı hedeflemiştir.
Anahtar Kelimeler: SWAT, Su kaynakları yönetimi, Türkiye
ABSTRACT
The mean of rational and sustainable water resources management is to ensure the adequate
quality and quantity of water now and in the future. Although fresh water, which is the most
basic right of living things, is limited in nature; as the demand for water with the increase in
the population, the agricultural activities and the industry has increased, the problems have
started to occur in terms of water quality. While the management of water resources has been
considered as the supply-demand balance in the past, today it has become necessary to
develop management strategies by handling the quantity and quality of water together. This
approach makes the necessary to manage by thinking together the factors such as the amount
of water, the relations of the water with the soil-air and the determination of point or diffuse
pollutant sources in an integrity starting from the spring in spatial dimension. The use of basin
scale in spatial studies has been internationally accepted. Management strategies based on
decision support systems of water resources at basin scale are determined by introducing
practical tools for the solution of water problems in quality and quantity. The Soil and Water
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Assessment tool (SWAT) is a model to serve this purpose. It has started to be an effective tool
worldwide in a wide area such as hydrological and environmental assessment in different
environmental conditions in the basin scale. SWAT allows making different types of analysis
such as climate and/or land use change scenarios, improving irrigation strategies, the impact
of alternative best management practices, the effect of drainage in nitrate transport, sediment,
nutrient and/or pesticide contaminant transport. It was came across twenty-six studies related
with SWAT model in Turkey. Although only one of these studies is a report prepared by
company employees in the Netherlands, others are academic studies. 27% of those studies
were published as a thesis versus 69% were published as journal and conference papers. The
purpose of academic studies was limited to the evaluation of SWAT model performance at a
certain basin scale. However, there are also some studies on evaluating the effect of different
land use conditions on basin behavior. It was concluded that the models were applied to the
sub-basins of twenty-five river basins determined for our country due to difficulties in data
collection and preparation. This study aimed to give information about the SWAT model and
to display the studies applied to the basins of our country published in the literature.
Keywords: SWAT, Water resources management, Turkey
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MART1400 ÇELİĞİNİN SINIR ÇEKME ORANININ DENEYSEL VE SONLU
ELEMANLAR YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
DETERMINATION THE LIMIT DRAWING RATIO OF MART1400 STEEL WITH
EXPERIMENTAL AND FINITE ELEMENTS METHOD
Dr. Öğr. Üyesi, Nuri ŞEN
Düzce Üniversitesi
ÖZET
Çelik üreticileri otomotiv firmalarının talepleri doğrultusunda yüksek ve ultra yüksek
mukavemete sahip çelikleri üretmeyi başarmışlardır. Bu tür çeliklerin kullanım oranı
şekillendirme proseslerinin geliştirilmesiyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Ultra yüksek
mukavemetli çeliklerden olan Martenzit 1400 çeliğinin (MART1400) sınır çekme oranın (SÇO)
belirlenmesi önem arz etmektedir. Aynı zamanda, SÇO hem otomotiv firmaları hem de bilim
adamları ve araştırmacılar için metal şekillendirme konusunda çalışılan güncel bir konu
olmaktadır. Otomotiv parça üreticileri parça maliyetlerinin yüksek olması, hem piyasayla
rekabet edebilme hem de günceli yakalayabilme adına sonlu elemanlar yönteminin (SEY)
kullanması elzem olmuştur. Bu çalışmada, SÇO’nı etkileyen parametrelerden baskı plakası
kuvveti ve sürtünme değerini optimize ederek MART1400 sac malzemesinin SÇO
belirlenmiştir. SEY analiz çalışmalarından doğru ve güvenilir veriler almak için gerçek
deneylerde kullanılacak olan sac malzemelerden elde edilen mühendislik gerilim-gerinim
eğrileri kullanılmıştır. Çalışmanın hedefi şekillendirmeyi etkileyen parametreleri optimize
ederek sınır çekme oranını belirlenmek ve bu malzemenin otomobillerde kullanım oranını
artırmaktır. Böylelikle, otomobillerde ultra yüksek mukavemetli sacların kullanımının
artmasıyla kaza anında daha güvenli araçlar üretilmesi sağlanmış olacaktır. Bununla birlikte
mevcut kullanılan saclardan daha ince sacların kullanılmasıyla araç gövde ağırlığı da azalmış
olacak ve bununla birlikte daha az yakıt tüketecektir. Bu çalışmada, önce SEY çalışmaları
ardından gerçek ortam testleri gerçekleştirilmiştir. Her iki yöntemde de 1.5 mm kalınlıktaki
Mart1200 malzemesinin SÇO 1,92 olarak elde edilmiştir.
Anahtar sözcükler: SEY, Şekillendirme, yüksek mukavemetli çelikler, Mart1400
ABSTRACT
Steel manufacturers were able to successfully manufacture high and ultra high strength steels
in line with the demands of automotive companies. The use of these types of steels is increasing
in parallel with the development of forming processes. It is of great importance to determine
the limit drawing ratio (LDR) of Martensite 1400 steel (MART1400), which is one of the ultra
high strength steels. LDR is also a hot topic on metal forming field among automotive
companies and scientics and researchers. For automotive parts manufacturers, the use of the
finite element method (FEM) has become compulsory to compete with the market and to catch
up with the current products because of their high cost of parts. In the present investigation, the
LDR of the MART1400 sheet material was determined by optimizing the blank-holder force
and friction forces which strongly affect the LDR. Engineering stress-strain curves obtained
from sheet materials to be used in real experiments were used to achieve accurate and reliable
data in FEM analysis studies. The objective of this study is to determine the LDR by optimizing
the parameters that strongly affect forming and increase the usage rate of this material in
automobiles. Thus, with the increase in the use of ultra-high-strength sheets in automobiles,
safer vehicles will be manufactured in the event of an accident. Moreover, with the use of
thinner sheets than the currently used sheets, the vehicle body weight will be reduced and less
fuel consumption will be ensured. In the present paper, firstly FEM studies and then real
environment tests were performed. In both methods, LRD was obtained to be 1.92 in 1.5 mm
thickness Mart1200 material.
Keywords: FEM, forming, high strength steels, Mart1400
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EFFECT OF POLARITY ON BULBLET REGENERATION OF LILIUM
CANDIDUM L USING LEAVES AS EXPLANTS
LİLIUM CANDIDUM L'NİN YAPRAK EKSPLANT POLARİTİSİNİN
REJENERASYONUNA ETKİLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Mahsa POURALI KAHRIZ
Ardahan University

ABSTRACT
Lilium candidum L. has large white attractive flowers and grows widely under natural
conditions at various places in Antalya, Aydın, Muğla provinces of the Mediterranean region
of Turkey under conditions at height of 10-1300 meter above sea level extending to Lebanon,
Palestine and Balkan states in light jungles under good sunlight and highly drained acidic soils.
They are highly popular in cut flower industry and for extraction of perfume and large number
of natural metabolites. and have high economic importance. Generally, the plant is multiplied
using bulb chips or bulb scales under natural conditons without ensuring genetic fidelity by
amateur workerswith multiplication rate of 1-2 bulblets per bulb chip in one year. There is
need to introduce multiple regeneration and multiplication methods both under in vitro and
ex vitro conditions that help to multiply bulbs without compromising their quality and
minimizing the negative economic implications in trade.Unlike previous multiplication
techniques the study was planned to study the effects of polarity on top young leaves of the
plant under abaxial and adaxial culture positions. The best micropropagation of L. candidum
was achieved B5 medium containing 0.6 mg/l BAP and 0.6 mg/l NAA followed by rooting on
MS medium containing 0.35 mg/l NAA. It was noted that possibility of identifying a distinction
among the two positions will precise and improve the multiplication L. candidum. Significant
differences were observed between the two positions in terms of plant regeneration, and it was
determined that the adaxial position of the explants was more important for cultures.
Keywords: Lilium Candidum, Yaprak, İn Vitro, Mikroçoğaltım, Abaxial, Adaxial
ÖZET
Lilium candidum L. büyük beyaz çekici çiçeklere sahiptir ve Türkiye'nin Akdeniz bölgesinin
Antalya, Aydın, Muğla illerinde ve Lübnan, Filistin ve Balkanlara kadar deniz seviyesinden
10-1300 metre yükseklikte çeşitli yerlerde doğal koşullarda yaygın olarak yetişmektedir.
Bitkiler iyi güneş ışığı ve yüksek oranda drene edilmiş asidik topraklar altında hafif ormanlarda
bulunmaktadır. Bu bitkiler kesme çiçek endüstrisinde, parfüm ve çok sayıda doğal metabolitin
ekstraksiyonu için oldukça popülerlerdir ve ekonomik önemi yüksektir. Genellikle, bitki, bir
yıl içinde soğan pul başına 1-2 soğancık üretmektedir ve amatör işçiler tarafından genetik
sadakat sağlanmadan, doğal koşullar altında çoğaltmaktadır. Soğanların kalitesinden ödün
vermeden çoğalmasına ve ticaretteki olumsuz ekonomik etkileri en aza indirmeye yardımcı olan
hem in vitro hem de ex vitro koşullar altında çoklu rejenerasyon ve çoğaltma yöntemlerinin
sunulmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada bitki yaprakların abaxial ve adaxial kültür
pozisyonları kullanılarak mikro-çoğaltım çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarına göre
0.6 mg / l BAP ve 0.6 mg / l NAA içeren B5 ortamında optimum oranda rejenerasyon ve
ardından 0.35 mg / 1 NAA içeren MS ortamı üzerinde köklenme sağlanmıştır. İki pozisyon
arasında bitki rejenerasyon bakımında önemli farklılığı izlenmiştir ve kültürler için
eksplantlerın adaksiyal pozisiyonun daha önemli olmasını tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lilium Candidum, Leaf, İn Vitro, Mikropropagation, Abaxial, Adaxial
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BRIDGE CONDITION PREDICTION USING MARKOV PROCESS
Asst. Prof. Dr. Hakan BAYRAK
Kafkas University
Assoc. Prof. Dr. Ferhat AKGÜL
Middle East Technical University
ABSTRACT
Infrastructure systems are crucial facilities supplying the necessary transportation, water and
energy utilities for the public. Bridges are an essential part of the transportation infrastructure
systems. As all constructed structures, bridges deteriorate throughout their lifetimes due to
various environmental factors and loading conditions. Hence, irreversible problems may arise
such as substantial economical losses in terms of infrastructure assets and ultimately
endangering the safety of general public. Therefore, bridge conditions should be inspected
periodically and specific actions should be applied to keep their performance at acceptable
reliability levels while having the lowest lifetime cost. These requirements create the need for
Bridge Management Systems (BMSs) which are designed to manage the maintenance, repair,
rehabilitation and replacement actions for bridge networks and to keep bridges away from risk
of failure by using the necessary resources in an optimal manner. In order to achieve the
objectives, Bridge Management Systems use one of the lifetime performance prediction and
optimization model. Lifetime performance models aim to predict the deterioration path of
structures. There are several deterioration models which are dynamic systems solved by
dynamic programming techniques. Dynamic programming problem should be solved in order
to find the optimal decision policy from a Markov decision process-based model which is the
most widely implemented condition based performance prediction and maintenance
optimization model. The problem can be reduced to a linear programming problem which
becomes one of the solution methods for dynamic programming. In this study, Markov
performance prediction preferred model in current Bridge Management Systems is
investigated to achieve further development. In order to achieve the objective of the research,
maintenance and repair actions are determined for bridge systems throughout their lifetime.
Furthermore, dynamic programming was studied, the necessary formulations were derived,
and an algorithm for the solution of the problem using linear programming and necessary
computer program in Matlab environment were developed.
Keywords: Condition Prediction Methods, Markov Decision Process, Transition Probability
Matrix, Bridge Management Systems
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MODEL TURBOJET MOTORUNDA ALTERNATİF YAKITLARIN KULLANIMINA
YÖNELİK TEST DÜZENEĞİNİN HAZIRLANMASI VE ÖN TESTLER
PREPARATION OF TEST EQUIPMENT FOR THE USE OF ALTERNATIVE FUELS IN
THE MODEL TURBOJET ENGINE AND PRELIMINARY TESTS
Mustafa ALDEMİR
Prof. Dr. İsmail Hakkı AKÇAY
Doç. Dr. Habib GÜRBÜZ
Hüsameddin AKÇAY
Süleyman Demirel Üniversitesi

ÖZET
Bu çalışmada, model bir turbojet motorunda hidrojen, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve doğal
gaz gibi alternatif yakıtların kullanımının sağlanacağı test düzeneğinin kurulumu
gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında, JETCAT P80-SE model jet motorunda; itki kuvveti,
giriş havasın sıcaklığı, basıncı ve debisinin yanında, yanma odası sıcaklık ve basıncı, egzoz
çıkış sıcaklığı ve basıncının ölçüleceği bir test düzeneği oluşturulmuştur. Model jet motoru
1446 g ağırlığa, 286 mm uzunluğa, 112 mm çapa, 2.3 bar kompresör sıkıştırma oranına ve
maksimum 125.000 devirde 97 N itme kuvvetine sahiptir. Model jet motoruna gaz yakıtların
kontrollü bir şekilde alınabilmesi için yakıt sistemi modifiye edilmiştir. Gaz yakıtın tanktan
model jet motoruna taşınacağı hat üzerinde, motorun devri ile kontrol edilen elektronik bir yakıt
püskürtme sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen elektronik yakıt püskürtme sisteminde, model jet
motoruna gaz yakıtların belirli pulse aralıkları ile alınabilmesi için ticari bir GDI enjektörü
kullanılmıştır. GDI enjektörünün püskürtme aralığı ve süresi Arduino-Uno kartı kullanılarak
geliştiren yazılım ile kontrol edilmiştir. Gaz yakıtının tanktan model jet motoru girişine kadarki
yakıt hattı üzerinde olası gaz kaçağı ve alev geri tepme ihtimaline karşın 2 adet alev geri tepme
ventili ve gaz kaçak sensörleri tarafından kontrol edilen selenoid valf ilave edilmiştir. Jet
motoruna alınan gaz yakıtının debisi termal kütlesel debi ölçer vasıtasıyla, hava miktarı ise hava
giriş menfezi içerisinde akışa dik düzlemde yerleştirilen bir pitot-tüpü yardımıyla ölçülmüştür.
Model jet motoru, lineer rulmana sahip bir stant üzerine yerleştirilerek stant ile test düzeneği
arasına yerleştirilen S tipi bir load-cell yardımıyla testler sırasında itki kuvveti ölçülmüştür. Jet
motorun hava giriş menfezi, yanma odası ve egzoz yoluna yerleştirilen 3 adet K tipi
termokuplar ve basınç sensörleri yardımıyla sıcaklık ve basınç değerleri ölçülerek DAQ kart
yardımıyla bilgisayar ortamında kaydedilmiştir. Model jet motorunun egzoz çıkış yoluna akışa
dik hat boyunca konumlandırılan örneklem gaz hattı ve emisyon analiz cihazı yardımıyla testler
sırasında egzoz emisyonları (CO2, CO, HC, NOx) ve O2 konsantrasyonu ölçülmüştür.
Deneysel çalışmalar sonucunda, alternatif yakıtların kullanılması ile jet motorun performans
parametreleri ve egzoz emisyonlarında aynı şartlar altında kullanılan konvansiyonel yakıtlara
göre önemli iyileşmelerin olduğu gözlemlenmiştir. Bu alternatif yakıtların ileriki dönemlerde
havacılık alanında önemli bir konuma gelebileceği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Model turbojet motor, Alternatif yakıtlar, İtki kuvveti, Egzoz emisyonları
ABSTRACT
In this study, in a model turbojet engine; The assembly of the test apparatus has been installed
to provide the use of alternative fuels such as hydrogen, liquefied petroleum gas (LPG) and
natural gas. Within the scope of the study, in the JETCAT P80-SE model jet engine; A test
setup was created to measure the combustion chamber temperature and pressure, exhaust outlet
temperature and pressure, the thrust force as well as inlet air temperature, pressure and flow
rate. The model jet engine has a weight of 1446 g, a length of 286 mm, a diameter of 112 mm,
a compressor compression ratio of 2.3 bar and a 97 N thrust force at a maximum 125,000 rpm.
The fuel system has been modified so that gaseous fuels can be taken into the model jet engine
in a controlled manner. An electronic fuel injection system has been developed on the line
where gas fuel will be transported from the tank to the model jet engine, controlled by the speed
of the engine. In the developed electronic fuel injection system, a commercial GDI injector was
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used to supply gas fuels to the model jet engine at certain pulse intervals. The spray interval
and duration of the GDI injector were controlled by software that developed using the ArduinoUno board. Despite the possibility of gas leakage and flame back-fire on the fuel line from the
tank to the model jet engine inlet, 2 piece flame back-fire valves and solenoid valves controlled
by gas leak sensors have been added. The flow rate of the gas fuel taken into the jet engine was
measured by the thermal mass flow meter, and the amount of air was measured by means of a
pitot-tube placed in the plane perpendicular to the flow in the air inlet vent. The model jet engine
was placed on a stand with a linear bearing, and the thrust force was measured during the tests
with the help of an S-type load-cell placed between the stand and the test rig. With the help of
3 piece K type thermocouples and pressure sensors placed on the air intake vent, combustion
chamber and exhaust way of the jet engine, temperature and pressure values were measured
and recorded in the computer environment with the help of DAQ card. Exhaust emissions (CO2,
CO, HC, NOx) and O2 concentration were measured during the tests with the help of the sample
gas line and emission analyzer positioned along the line perpendicular to the exhaust outlet path
of the model jet engine.
As a result of the experimental studies, it has been observed that using alternative fuels, the
performance parameters of the jet engine and exhaust emissions have significantly improved
compared to conventional fuels used under the same conditions. It has been determined that
these alternative fuels may become important in position at the aviation field in the future.
Keywords: Model turbojet engine, Alternative fuels, Impulse force, Exhaust emissions
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OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN TİPİK BİR VERNİK KABİNİNİN
NÜMERİK ANALİZİ
NUMERICAL ANALYSIS OF A TYPICAL LACQUER BOOTH WHICH IS USED IN
THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
Alkan İŞERİ
Prof. Dr. Şenol BAŞKAYA
Gazi Üniversitesi

ÖZET
Sprey kabinleri, otomotiv, uzay ve havacılık gibi çeşitli endüstrilerde ürünlerin boya ve vernik
işlemlerinin kaliteli, doğru ve emniyetli bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır.
Günümüzde en fazla otomotiv endüstrisinde kullanılmaktadır. Kabinlerin geometrik boyutları
endüstri ve ürün çeşitliliğine göre değişmektedir. Otomotiv endüstrisi çok fazla üretim
kapasitesinin olduğu bir endüstri olduğundan, bu alanda kullanılan sprey kabinleri çok büyük
boyutlarda olabilmektedir. Bu kabinlerin en önemli özelliği kimyasal çözücüler ve solvent
gazlardan kaynaklı oluşabilecek yangın riskini kontrol altına almak ve çevreye zarar vermeden
vernik ve boya işleminin yapılmasını sağlamaktır. Kabin içerisinde robotların ve operatörün
çalıştığı iki ayrı bölge bulunabilir. Sprey kabinleri fiziksel olarak robotlar veya operatör
tarafından aşırı püskürtülen boya veya vernik partiküllerinin tutularak operasyon bölgesinden
uzaklaştırılmasını ve alt sistemler aracılığıyla ayrıştırılmasını sağlamaktadır. Ayrıca operasyon
alanındaki havanın şartlandırılmasını ve bölgesel olarak havanın akış hızının kontrol edilmesini
sağlar. Sprey kabini uygulamalarında havanın yönlendirilmesi kritik bir parametredir ve kabin
üstünde bulunan plenum kutusu bunun için tasarlanmıştır. Sisteme hava besleme ünitelerinden
gelen hava istenilen nem ve sıcaklığa doyurulduktan sonra plenum kutusu içerisinde filtrelerden
geçerek temizlenir ve kabin içerisine gönderilir. Sprey kabinleri uzunluğu arttıkça bu havayı
kabin boyunca yönlendirebilmek ve operasyon bölgesinde homojen bir vektörel hız dağılımı
elde etmek zorlaşmaktadır. Kabin içerisindeki boya veya vernik partiküllerinin fiziksel
davranışlarını elde etmek amacıyla yapılan analitik çözümlerin kompleksliği sebebiyle numerik
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında HAD sayısal modellemesi yapılan bir vernik
kabini içerisindeki havanın 6 farklı kesitte vektörel hız dağılımları incelenmiştir. Kabin
içerisinde 3 farklı hava giriş ve çıkış noktası bulunmaktadır. Hava besleme ünitelerinden belirli
bir debide gönderilen hava kabin su altı sistemine geçerek ayrıştırılır ve geri dönüşüm suyu
olarak tekrar sistemde kullanılır. Numerik analizin ilk aşamasında otomobilsiz bir model için
hücre yapısı sıklığı arttırılarak en uygun ve gerçek çözümü veren sıklıktaki hücre yapısı
seçilmiştir. Daha sonrasında hava giriş ve çıkış debileri değiştirilerek kabin içerisindeki havanın
vektörel hız dağılımındaki değişimler gözlemlenmiştir. En son aşamada ise kabin içerisine
otomobiller yerleştirilip uygun hız debisi için analiz tekrar edilmiştir. Elde edilen vektörel hız
dağılımları farklı debi değerleri, kabinin boş olduğu ve otomobillerin olduğu durumlar için ayrı
ayrı karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sprey Kabini, HAD, Hava Debisi, Plenum Kutusu, Hücre Sıklığı
ABSTRACT
Spray booths provide a qualified, correct and safe paint and lacquer process of products which
are used in the automotive and aerospace industry. Nowadays, it is mostly used in the
automotive industry. The geometric dimensions of the spray booths change with respect to the
variety of products and industries. Automotive industry has a huge amount of production
capacity which makes the size of the spray booth enormous. The most significant qualification
of spray booth is to get under control the possibility of fire risk, because of the chemical
solvents, and to provide the paint and lacquer process without making any damage to the
operator or environment. There can be two different zone which have operators and robots
inside of the booth. Spray booths catch the overspray paint or lacquer particles which is sprayed
by robots or operators for removing from the operation area, and decompose them by
subsystems. Furthermore, it provides the conditioning of the air inside the operation area and
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controls the speed of the air locally. To direct the air is the critical parameter, and a plenum box
is located on the upside of the booths, designed for that reason. After the air coming from the
air supply unit is saturated to required temperature and moisture levels, it is cleaned by the
filters from inside of the plenum box and sent to the spray booth. As the length of the booth
increases, it becomes difficult to direct that air and obtain a homogeneous vectorial velocity
distrubition. Numerical studies have been performed for complexity of the analytical solutions,
which is required for obtaining the physical behaviour of the paint and lacquer particles inside
the booth. In the scope of this study, vectorial distributions of the air inside the booth for a
geometrical model have been observed in six different sections using CFD. There are 3 different
inlets and outlets of the air inside the booth. The air sent from the air supply unit at a specified
volumetric flow rate is decomposed passing through to the water sludge system, and used in
the system as a recycling water. In the first step of the numerical analysis, the density of the
mesh was chosen by increasing the density of the mesh in each step of the simulations, which
gives the most appropriate and true solution. Then the changes of the vectorial velocity
distributions of the air have been observed by changing the volume flow rate at the inlet and
outlet. At the last stage, the simulations have been repeated for an appropriate volume flow rate,
by placing automobiles inside of booth. The data which has been obtained has been compared
seperately in the state of different volume flow rates, booth without automobiles and booth with
automobiles.
Keywords: Spray Booth, CFD, Volume Flow Rate, Plenum Box, Mesh Density
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DÖNER PALETLİ TÜRBİNLERDE YAĞLAMANIN PERFORMANSA ETKİSİ
EFFECT OF LUBRICATION ON PERFORMANCE OF ROTARY VANE EXPANDERS
Mehmet Çağatay TAŞKIN
Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Melih OKUR
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Döner paletli türbinler, kompresörler ve benzer şekilde pompalar gibi sistemler uzunca bir
süredir endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Döner paletli türbinlerde, akışkanın
genleştirilmesi işlemi palet ve rotor kaynaklı dönel hareket vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
Bahse konu türbin çeşidinde rotor, mil vasıtasıyla dönen parça, gövdeye eksantrik olarak
yerleştirilmiş olup böylelikle rotor daima silindirin iç yüzeyine temas etmektedir. Rotorun
dönel hareketi (merkezkaç kuvveti) ile üzerinde yer alan palet veya kanatçıklar aracılığıyla
birbirinden ayrılmış hücreler meydana gelmektedir. Rotorun dönel hareket yönü ve emmegenleşme portlarının konumlarına göre, silindir içine alınan ve değişen hücre hacimleri
nedeniyle emilen akışkan, rotor dönmeye devam ettikçe hacmi değişen hücreler vasıtasıyla
genleştirilmekte ve böylelikle iş elde edilmiş olmaktadır.
Palet taşıyan döner kompresörler ve türbinler üzerinde yapılan çalışmalar halen devam
etmekte olup, sistemin parçaları veya bütünü üzerinde araştırma ve geliştirmeye yönelik
çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, üzerinde çalışma yapılan hususlar arasında
rotor, gövde ve palet yapısı ile bunların boyutları ve geometrilerine ilişkin tasarımsal
özellikler; emme-sıkıştırma (genleştirme) portları için kullanılan farklı valf türleri; palet-rotor
veya rotor-gövde arasında oluşan sürtünmeler ve buna bağlı olarak oluşan kayıplar gibi çeşitli
konular yer almaktadır.
Bu çalışmada, turbo döngüsel bir motor olan ve özgün bir yapıya sahip Pars motor türbinin
yağlamaya bağlı performans değişikliği deneysel olarak incelenmiştir. Dönen ve sürtünen
parçalar arasındaki aşınma, ısı oluşumu ve basınç kaçakları gibi nedenlerden dolayı türbin
performansı olumsuz yönde etkilenmektedir. Yapılan çalışmada, 22,6 cc hacme sahip çift
kademeli döner gövdeli türbinin, yağlama uygulaması ile performansında meydana gelen
değişimler incelenmiştir. Bu kapsamda, türbin performansının ölçülmesi için gerekli
parametreler belirlenerek, dinamometre, yük hücresi, debimetre, devir ölçerden oluşan sistem
yardımı ile elde edilen veriler karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turbo Döngüsel Motor, Döner Paletli Türbin, Yağlama
ABSTRACT
Systems such as rotary vane expanders, compressors and pumps have been used in industrial
applications for a long time. In rotary vane expanders, the expansion of the fluid is carried out
by rotary motion originating from the vane and rotor. In that kind of expander, the rotor
rotating through the shaft is placed eccentrically in the body, so that the rotor always contacts
the inner surface of the cylinder. With the rotational movement (centrifugal force) of the rotor,
cells are separated from each other by means of vanes or blades located on it. Depending on
the rotary direction of rotation of the rotor and the positions of the suction-expansion ports,
the fluid absorbed due to the changing cell volumes is expanded and the work is achieved by
changing the volume as the rotor continues to rotate.
Studies on rotary compressors and expanders carrying vanes are still ongoing, and various
applications are carried out for research and development on the parts or the whole of the
system. Therefore, the subjects studied are the rotor, body and pallet structure, and their
design features regarding their dimensions and geometries; different valve types used for
suction-compression (expansion) ports; friction between the pallet-rotor or rotor-body and the
losses associated with it.
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In this study, the performance change due to the lubrication of the expander in the Pars
engine, which is a turbo-cyclical engine and has a unique structure, has been investigated
experimentally. Expander performance is adversely affected due to reasons such as abrasion,
heat build-up and pressure leaks between rotating and friction parts. In the study, the changes
in the performance of the double stage revolving outer body expander with a volume of 22.6
cc, with lubrication application were examined. In this context, the parameters required for
measuring expander performance were determined and the data obtained with the help of the
system consisting of dynamometer, load cell, flow meter, tachometer were compared and
interpreted.
Keywords: Turbo Rotary Engine, Rotary Vane Expander, Lubrication
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DOĞAL SU NUMUNELERİNDE ESER MİKTARDAKİ Cd(II), Pb(II) ve Zn(II)
İYONLARININ 2.6-DİMETİLMORFOLİNDİTİYOKARBAMAT KOMPLEKSLERİ
ŞEKLİNDE AMBERLİT XAD-4 KOLONUNDAN ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE TAYİNİ
İÇİN YENİ BİR METOD
A NEW METHOD FOR PRECONCENTRATION AND DETERMINATION OF Cd (II),
Pb (II) AND Zn (II) IONS AT TRACE AMOUNTS IN NATURAL WATER SAMPLES
FROM AMBERLITE XAD-4 COLUMN AS 2.6DIMETHYLMORPHOLINDITHIOCARBAMATE COMPLEXES.
Dr. Öğr. Üyesi Berrin TOPUZ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ÖZET
Doğal su numunelerinde eser seviyelerde Cd(II), Pb(II) and Zn(II) iyonlarının 2.6dimetilmorfolinditiyokarbamat (DMMDTC) kompleksleri ve Amberlit XAD-4 katı faz
ekstraksiyon sistemi kullanılarak önderiştirilmesi ve ayrılması ile tayini için yeni bir katı faz
ekstraksiyon (SPE) metodu önerilmiştir. Bu amaçla Amberlit XAD-4- DMMDTC sistemi ile
metal iyonlarının numuneden sorpsiyonu için numune pH’sı, hacmi ve akış hızı ile metal
iyonlarının kolondan geri kazanımı için kullanılacak çözeltinin türü, konsantrasyonu, hacmi ve
akış hızı değişkenleri ayrı ayrı incelenmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre pH 5.5 da numuneden sorplanan Cd(II), Pb(II) and Zn(II) iyonları
için sırasıyla % 2.5 CH3COOH (metanolde), 2 M HCI and saf methanol elüent çözeltileri
kullanılarak % 90’ın üzerinde geri kazanım değerleri elde edilmiştir. Cd(II), Pb(II) and
Zn(II)’nun önderiştirme faktörü, Cd(II), Pb(II) için 1000 mL, Zn(II) için 200 mL numune
hacmine kadar ve tüm metaller için 8 mL son ölçüm hacmi ile yüksek sorpsiyon sağlanarak
125 ve 25 olarak belirlenmiştir.
Ayrıca Cd (II), Pb (II) and Zn (II)’nun AXAD-4 kolonu üzerinde sorpsiyon verimine Cl−,
NO3−, Na+, K+, CO3-2, SO4-2, I−, Ca+2, Mg+2, PO4-3, CH3COO− ve Mn+2 yabancı iyonlarının
etkisi önerilen kolon yöntemi kullanılarak ayrı ayrı olarak araştırıldı. Bu iyonların yüksek
konsantrasyonları %5 tolerans sınır aralığında metal iyonlarının geri kazanımı etkilemediği
belirlendi. Geri kazanılan metal iyonlarının tayini UV-VIS spektrofotometrede ditizon yöntemi
ile 542, 510 and 521 nm dalga boyunda gerçekleştirilmiştir. Önerilen metodun
tekrarlanabilirliği için gün içinde yapılan 5 (beş) tekrar ölçümünün bağıl standart sapma
değerleri, her üç metal iyonu için % 2.9 ve % 3.6 aralığında bulunmuştur. Cd(II), Pb(II) and
Zn(II) iyonlarının gözlenebilme sınır değerleri sırasıyla 1.25, 2.26 and 10.0 μgL−1 olarak
bulunmuştur. Önerilen Yöntemin doğruluğunu test etmek için sertifikalı TMDA-70.2 Ontario
göl suyu standart referans numunesinin analizi yapılmış ve Cd(II), Pb(II) and Zn(II) iyonları
için 102-100 aralığında % geri kazanım değerleri elde edilmiştir. Ayrıca önerilen yöntem doğal
su numunelerine uygulanarak düşük standart sapma değerleri ile Cd(II), Pb(II) and Zn(II)
iyonlarının µgL-1 seviyesinde analizi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eser element analizi, Cd(II), Pb(II), Zn(II), Katı Faz Eksraksiyonu (SPE).

ABSTRACT
A new solid phase extraction (SPE) method is proposed for the preconcentration and
determination of Cd (II), Pb (II) and Zn (II) ions at trace levels in natural water samples using
their 2,6-dimethylmorpholindithiocarbamate (DMMDTC) complexes and Amberlite XAD-4
solid phase extraction system. For this purpose, pH, volume and flow rate of the sample solution
for the sorption of metal ions from the sample by Amberlite XAD-4- DMMDTC system and
the type, concentration, volume and flow rate of the elution solution for recovery of metal ions
from the column were examined separately.
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According to the results The recovery values were obtained above 90% for Cd(II), Pb(II) and
Zn(II) ions sorbed from the sample at pH 5.5, using 2.5% CH3COOH (in methanol), 2 M HCl
and pure methanol eluent solutions, respectively. Preconcentration factor of Cd(II), Pb(II) and
Zn(II) was obtained as 125 and 25 respectively, with high sorption up to 1000 mL for Cd (II),
Pb (II), 200 mL for Zn (II) of sample volume and a final measurement volume of 8 mL for all
three metal respectively.
In addition, the effects of Cl−, NO3−, Na+, K+, CO3-2, SO4-2, I−, Ca+2, Mg+2, PO4-3, CH3COO−
and Mn+2 foreign ions on the sorption efficiency of Cd(II), Pb(II) and Zn(II) on AXAD-4 were
seperately investigated using the recommended column method. It was determined that the high
concentrations of these ions did not affect the recovery of metal ions within the 5% tolerance
limit range.
The determination of recovered metal ions was carried out by UV-VIS spectrophotometer by
dithizone method at wavelength of 542, 510 and 521 nm. For the precision of the proposed
method, the relative standard deviation values of 5 (five) repeat measurements within the day
were between 2.9% and 3.6% for all three metal ions. Dedection limits of Cd (II), Pb (II) and
Zn (II) ions were found to be 1.25, 2.26 and 10.0 μg− 1, respectively. In order to test the accuracy
of the proposed method, the TMDA-70.2 Ontario lake water standard reference sample was
analyzed and the recovery values were obtained in the range of 102-100 % for Cd (II), Pb (II)
and Zn (II) ions.
In addition, the proposed method was applied to natural water samples and Cd (II), Pb (II) and
Zn (II) ions were analyzed at the level of µgL-1 with low standard deviation values.
Keywords: Trace element analysis, Cd(II), Pb(II) and Zn(II), Solid phase extraction (SPE)
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TÜRKİYEDEKİ YIKICI DEPREMLERİN ÖNCÜL İŞARETLERİNE
YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASININ İLK SONUÇLARI
THE PRELIMINARY RESULTS OF A SURVEY STUDY ABOUT
EARLY SIGNS OF SOME DESTRUCTIVE EARTHQUAKES IN TURKEY
Seval GÜRBÜZ
ÇOMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü
Yusuf Arif KUTLU
ÇOMÜ, Mühendislik Fakültesi
ÖZET
Plaka sınırlarındaki göreceli levha hareketleri gerilme birikimine neden olur. Plaka sınırları
boyunca biriken gerilim kayaçların kırılma direncini aştığında aniden boşalır. Söz konusu gerilim
boşalımı depremleri meydana getirir. Biriken gerilimin fay hattı civarında oluşturduğu fiziksel
değişikliklerin doğa üzerindeki etkileri depremlerin birkaç saat veya birkaç gün öncesinde tahmin
edilebilmesine olanak sağlayabilir. Bu zaman dilimi ise can ve mal kayıplarının en aza
indirgenmesi için yeterli olabilir. Deprem tahmini çalışmaları; zaman, konum ve büyüklük ile
ilişkilidir. Son yıllarda, büyük depremlerin kısa ve orta vadeli tahminleri üzerine yapılan
çalışmalar ilerleme kaydetmiştir. Ancak, deprem öncül işaretleri ışığında yapılan tahmin
çalışmaları yeterli düzeyde değildir. Buna karşın, bazı bilimsel araştırmalar bu tür bulguların
gerçekliğini kanıtlar niteliktedir. Antik çağlardan günümüze doğanın deprem öncesi sıra dışı
davranışlarıyla ilgili gözlemler; 1960 yıllardan sonra gelişen teknolojiyle birlikte yeniden
gündeme gelmiştir. Bu belirtiler; atmosferik değişiklikler, sıra dışı canlı davranışları ve deprem
ışıkları gibi normalin dışında gelişen olaylar ile gözlemlenebilir. Bu çalışmada yıkıcı depremler
meydana gelmeden önce doğa ve canlılar üzerinde gelişen anormal değişimler; gözlem yapan
katılımcılar üzerinde yüz-yüze anket tekniği uygulanarak öncül işaretlerin istatistiki açıdan geçerli
olabilecek şekilde derlenmesi amaçlanmıştır. Anket sorularının oluşturulabilmesi için aşamalı
olarak birkaç ön deneme anketi yapılmıştır. Deneme anketlerinden elde edilen bulgular bu çalışma
kapsamında sunulmuştur. Türkiye’nin farklı bölgelerinde 1999 İzmit Depremi gibi yıkıcı
depremlere maruz kalan 36 afetzedeye ulaşılmıştır. Ayrıca, elde edilen sonuçlar; önceki
araştırmalarla da desteklenerek depremler öncesi gözlemlenen anormalliklerin doğruluğu
kanıtlanmaya çalışılmıştır. Deneme anketleri sonuçlarında öne çıkan bazı önemli bulgular; evcil
köpekler ile ilgili bağırma-22 vaka, huzursuzluk-8 vaka, yerinde duramama-6 vaka, hırlama-5
vaka, evcil kuşlar ile ilgili çırpınma-10 vaka, karıncalar ile ilgili yuva terk etme-6 vaka, insanlar
ile ilgili sinir bozukluğu ve sıkıntı hali-13 vaka, baş ağrısı ve baş dönmesi-9 vaka, ciddi uyku
problemleri-14 vaka, doğa ile ilgili gökyüzünde anormal renk değişiklikleri-24 vaka ve havanın
aşırı sıcak olması-24 vaka olarak sıralanabilir. Büyük depremlerden birkaç gün veya birkaç saat
önce tüm canlıların ve doğanın gözlemlenebilecek şekilde uyarılar verdiği söylenebilir. Bu
doğrultuda yerel ölçekte gözlemlenebilen anormalliklerin öncül işaretler olarak kayda geçirilmesi;
küresel ölçekte deprem tahmin çalışmalarına ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesine katkı
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Plaka, Öncül İşaret, Deprem Işıkları, Afetzede, Yüz-Yüze Anket Tekniği
ABSTRACT
Relative plate movements at the plate borders cause excessive stress accumulation. When the
tension accumulated along the boundaries exceeds the elastically resistance of the rocks, it
suddenly spreads around. Earthquakes occur in consequence of this discharging. The effects of
physical changes on the nature of the accumulated tension around the fault line may allow us to
predict the earthquakes a few hours or a few days before. This short time before an earthquake is
enough to minimize the loss of life and property. All earthquake prediction studies are related to
the time, the location and the magnitude. In recent years, the studies on short- and medium-term
predictions of major earthquakes have made also progress. However, forecasting studies in the
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light of earthquake precursors are not sufficient. In contrast, some scientific research has proven
the authenticity of such findings. From ancient times to today, the observations about the unusual
behaviors of nature shortly before the earthquake came back to reconsider with the developing
technology after the 1960s. The unusual indicators of the nature are such as atmospheric changes,
unusual living creatures’ behaviors, earthquake lights etc. In this study, it was aimed to compile
statistically valid data about the early signs, which are the abnormal changes on nature and living
things before destructive earthquakes, using the face-to-face questionnaire technique on subjects.
In order to form survey questions, several preliminary trial surveys are conducted gradually. The
findings resulted from the trial questionnaires are presented within the scope of this study. Thirtysix subjects, are disaster-victims exposed to the devastating earthquake such as the 1999 Izmit
Earthquake, from different regions in Turkey became a participant for surveying. The accuracy of
the observed abnormalities before earthquakes is also tried to be proved by supporting the previous
researches. Some important findings in the results of the trial surveys are about pet dogs; howling22 cases, restlessness-8 cases, not standing still-6 cases, growling-5 cases, related to pet birds;
whisking-10 cases, for ants; leaving home-6 cases, related to people; nervous breakdown or
distress-13 cases, headache and dizziness-9 cases, serious sleeping problem-14 cases, about the
nature; abnormal color changes in the sky-24 cases, muggy hot weather-24 cases, respectively. It
seems that the nature alerts to us in many ways a few days or a few hours before the big
earthquakes. Accordingly, to record the abnormalities observed on a local scale as early signs of
earthquakes is going to contribute to the earthquake prediction studies and the development of
early warning systems on a global scale.
Keywords: Plate, Early Sign, Earthquake Lights, Disaster Victim, Face-to-Face Questionnaire
Technique

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

366

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

NANOAKIŞKAN KULLANILAN GERİYE DÖNÜK ADIM AKIŞINDA
FARKLI ADIM KÖŞE YAPILARININ ISI TRANSFERİ VE
AKIŞ ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
HEAT TRANSFER AND FLOW PROPERTIES RESEARCH OF DIFFERENT STEPCORNER STRUCTURES AT BACKWARD-FACING STEP FLOW USED NANOFLUID
Dr. Öğr. Üyesi Koray KARABULUT
Dr. Öğr. Üyesi Doğan EnginALNAK
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
ÖZET
Birçok mühendislik uygulamasında bir ayrılmış akış modeli olan geriye dönük adım akışıyla
karşılaşılmaktadır. Bir aracın arkasındaki ayrılma akışı, bir yoğuşturucu/yakıcının içi veya bir
motorun giriş tüneli akışı, büyük hücum açısında kanat uçlarında, hız kesici kanat akışlarında
ve ayrıca bir tekne veya binanın etrafındaki akış geriye dönük adım akışı örnekleridir. Bununla
birlikte, bu bölgelerin kontrolü, ısı ve kütle transferi miktarını artırmak için oldukça önemlidir.
Bu amaçla, günümüzde ısıl yayılım ve ısıl iletkenlik gibi termofiziksel özellikleri son derece
iyi olup, mükemmel bir kararlılık ve ısı taşınım katsayısı değerlerine sahip olan
nanoakışkanların kullanılması yönünde çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, dikey
olarak konumlandırılmış geriye dönük adım akışı geometrisinde h/2 ve 3h/4 olmak üzere farklı
pah uzunluklu adım köşe yapılarının pahsız (normal) geometriye göre ısı transferi ve akış
özellikleri hacimce %0.01 konsantrasyona sahip GO-saf su nanoakışkanının kullanılmasıyla saf
su ile karşılaştırılarak sayısal olarak incelenmiştir. Akışkanların kanala giriş sıcaklıkları 303 K
iken, geriye dönük adımın sabit duvar yüzey sıcaklığı 316.5 K‘ dir. Geriye dönük adımın
arkasındaki duvarlardan biri sabit sıcaklıkta tutulurken diğerleri adyabatiktir. Çalışmanın
sonuçları, üç boyutlu ve zamandan bağımsız olarak korunum denklemlerinin k-ε türbülans
modelli, Boussinesq yaklaşımıyla ANSYS-FLUENT bilgisayar programıyla çözülmesiyle elde
edilmiştir. Çalışmada kullanılan nanoakışkan tek fazlı kabul edilmiş olup, deneysel olarak elde
edilen termofiziksel özellikler kullanılmıştır. Geriye dönük adımın genişleme oranı 1.5’ dir.
Çalışma, 7500 ve 10000 olmak üzere farklı Reynolds sayılarında gerçekleştirilmiştir. Sunulan
çalışma, literatürde bulunan çalışmanın sayısal sonuçlarıyla karşılaştırılmış olup birbirleriyle
uyumlu ve kabul edilebilir oldukları görülmüştür. Sonuçlar, Nu sayısı, akışkan sıcaklık,
türbülans kinetik enerji ve basınç değişimleri olarak sunulmuştur. Ayrıca, geriye dönük adım
akışı geometrisinde, sıcaklık ve hız konturları ve akım çizgisi dağılımları görselleştirilmiştir.
Re=7500 için %0.01 GO-saf su nanoakışkanının akışında 3h/4 pah uzunluklu geriye dönük
adım geometrisinin ortalama Nu sayısının saf su kullanılan geometriden %11.85 daha fazla
olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Geriye Dönük Adım Akışı, Ayrılmış Akış, Nanoakışkan, Isı Transferi
ABSTRACT
In many engineering applications, it is encountered.with backward-facing flow which is a
separated flow model. The separation flow behind a vehicle, the flow of inlet tunnel of an engine
or inside of a condenser/burner, the flow at the wing tips at the large angle of attack, the flow
at spoiler and also the flow around a boat or building are examples of backward-facing step
flow. However, control of these zones is crucial to increase the amount of heat and mass
transfer. For this purpose, today, thermophysical properties such as thermal dispersion and
thermal conductivity are extremely good, and various researches are being made to use
nanofluids that have excellent stability and heat transfer coefficient values. In this work, the
heat transfer and flow properties of step corner structures with different chamfer lengths as h/2
and 3h/4 according to without chamfer (normal) geometry have been numerically searched by
using GO-distilled water nanofluid having 0.01% volumetric concentration in the vertically
positioned backward-facing step flow geometry. While the inlet temperatures of fluids to the
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duct are 303K, the constant wall surface temperature of the backward-facing step is 316.5K.
One of the walls behind the backward-facing step has been kept at a constant temperature while
the others are adiabatic. The results of the study have been achieved by solving conservation
equations with three dimensional and steady k-ε turbulence model with Boussinesq approach
using ANSYS-FLUENT computer program. The nanofluid used in the study have been
considered as single-phase and experimentally obtained thermophysical properties have been
employed. Expansion rate of the backward-facing step is 1.5. The study has been carried out in
different Reynolds numbers of 7500 and 10000. The present study has been compared with the
numerical results of the work found in the literature and it has been found that they are
compatible and acceptable with each other. The results have been presented as the variations of
Nu number, fluid temperature, turbulence kinetic energy and pressure. In addition, the contours
of the temperature and velocity and streamline distributions have been visualized in backwardfacing step flow geometry. For Re=7500, the average Nu number value of the step geometry
with 3h/4 at the 0.01% GO-distilled water nanofluid flow has been found to be 11.85% higher
than the geometry of distilled water.
Keywords: Backward-facing Step Flow, Separated Flow, Nanofluid, Heat Transfer
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BAL ŞARABI VE BAL ORJİNLİ DAMITIK İÇKİSİNDE BAZI AROMA
BİLEŞENLERİ
SOME AROMATIC COMPOUNDS IN HONEY WINE AND SPIRITS
Gıda Müh. Umut TAŞ
Prof.Dr. Hatice Kalkan YILDIRIM
Ege Üniversitesi
ÖZET
Bal şarabı dünyanın en eski fermente içkilerinden biri olup balın fermantasyonu ile elde edilir.
Bal orjinli damıtık içkiler ise, bal şarabının damıtılması ile elde edilir. Her iki alkollü içecekte
de yeni çalışmalar ile ilgi artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bal şarabı ve bal orjinli damıtık
içkide ana uçucu maddeleri tespit edilmesidir. Bal şarabı iin geleneksel uygulamalar
kullanılmıştır. Distilasyon için ise laboratuvar ölçeklerinde uygulama tasarlamıştır. Uçucu
analizleri gaz kromatografisinde CP-WAX 57 CB, 0,20 um x 50 metre, 0,25 mm iç çapında bir
kolon ile incelenmiştir. Kalibrasyon standartları 45:55 (v/v) etil alkol-su karışımında
hazırlanmıştır. Bal şarabında yüksek uçucu bileşen 29.75 gr/hl 3-metil-1-butonol olarak tespit
edilmiştir. Bal orjinli damıtık içkide ise,15.41gr/hl olarak yine 3-metil-1-butonol olarak tespit
edilmiştir. Sonuçlar, fermantasyon ve distilasyonda kullanılan prosedürlerinin önemini ortaya
çıkardı. Sonuçlar, bal şarabı ve bal orjinli damıtık içkide uçucu bileşiklerin optimize
edilebileceğini gösteriyor.
Anahtar Kelimeler: Bal Şarabı, Bal, Fermantasyon
ABSTRACT
Mead is the oldest fermented, traditional alcoholic drink produced by fermentation of diluted
honey. The mead spirits is an alcoholic drink made from mead by using distillation. The
increasing interest to both drinks lead to new studies. The aim of this study was to determine the
main volatile compounds found in mead and mead spirits. The procedure for mead production
was done by following traditional applications. The distillation process concerning mead spirits
was design in laboratory scale units. Volatile compounds in samples were analyzed by Gas
chromatograph system equipped with column CP-WAX 57 CB, 0,20 um x 50 meters, inner
diameter is 0,25 mm properties. The calibration standard solutions were prepared by diluted
45:55 (v/v) ethanol-water. The highest value of volatile compound is mead was 29,75 g/hl.
Concerning the mead spirits the highest value was determined for 3-methyl-1-butanol 15,41
g/hl. The results demonstrated the importance of used procedures during fermantation and
distilation. These results demonstrated that volatile compounds in mead and mead spirits could
be optimized
Keywords: Mead, Honey, Fermantation
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MATLAB GUI’DE FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN YILLIK ENERJİ ÜRETİMİ
İÇİN BİR TAHMİN ARACI
AN ESTIMATION TOOL FOR ANNUAL ENERGY PRODUCTION OF
PHOTOVOLTAIC SYSTEMS IN MATLAB GUI
Arş. Gör. Dr. Mustafa Latif ÇOBANKAYA
Ptof. Dr. İlyas ÇANKAYA
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ÖZET
Yenilenebilir enerji sistemleri üretim miktarı son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu
sistemler arasında en yaygın tür güneş enerjisi üretim sistemleri, özellikle de fotovoltaik
sistemlerdir. Şimdiye kadar çeşitli fotovoltaik enerji üretim sistemleri geliştirilmiştir ve bu
sistemlerdeki iyileştirmeler hala devam etmektedir. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak,
günümüzde fotovoltaik enerji üretim sistemlerinde daha düşük invertör kayıplarına ulaşmak,
güneş pillerinin verimliliğini artırmak, güneş pili üretimi için daha ucuz yollar bulmak,
gölgeleme problemleriyle uğraşmak, farklı türlerde fotovoltaik güneş modülleri geliştirmek,
güneş ışığından daha fazla faydalanmak için çok katmanlı güneş pilleri kullanmak gibi farklı
açılardan kaynaklanan pek çok ihtiyaçlarla karşılaşılmaktadır. Bu alanlar ve ihtiyaçlar,
fotovoltaik enerji üretiminin mevcut durumunu iyileştirmek için birçok araştırmacı tarafından
çalışılmıştır.
Yatırımcılar için fotovoltaik sistemlerin uzun vadeli enerji üretimini tahmin etme ihtiyacı ortaya
çıkmıştır. Geniş ölçekli güneş enerjisi üretim sistemleri inşa edilmeden önce, kurulacak
sistemde üretilecek olan enerji miktarını tahmin etmek gerekir, böylece enerji üretim
sistemlerinin kurulmasından sonra beklenmedik bir sonuç görülmez. Bu ihtiyaca istinaden,
MATLAB GUI'de fotovoltaik enerji sistemlerindeki yıllık enerji üretimi için bir tahmin
yöntemi sunulmaktadır. Bu yöntem, toplam güneş modülü alanı, fotovoltaik modülün yüzde
verimi ve yıllık güneş ışınımından oluşan verileri kullanarak fotovoltaik sistemlerin yıllık enerji
üretimini tahmin eder. Daha fazla doğruluk için invertörler, sıcaklık artışı, kablolar, hava
koşulları ve gölgelemeden kaynaklanan kayıplar dikkate alınmıştır. Yıllık enerji üretim
tahmininde bu değerler de kullanılmıştır. Ek olarak, tek eksenli ve çift eksenli güneş takip
sistemleri ile sabit sistemler, büyük ölçekli fotovoltaik enerji üretiminde tercih edilen sistemler
arasında yer aldıkları için enerji üretimleri açısından karşılaştırılmıştır. MATLAB GUI’de
kullanıcılar için bir kısım basit görsel özelliklerle geliştirilmiş olan bu yöntem, bütün veriler
kendisine uygun şekilde sağlandığı takdirde makul sonuçlar vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik sistemler, MATLAB GUI, Uzun Vadeli Tahmin, Yıllık Enerji
Üretimi, Enerji Üretim Tahmini.
ABSTRACT
Amount of renewable energy systems production have been increasing fast in recent years.
Among these systems, the most common type is solar energy production systems, especially
solar photovoltaics. Various photovoltaic energy production systems have been developed so
far and the improvements in these systems are still maintaining. As a result of this progress,
many needs arising from different aspects in photovoltaic energy production systems are faced
today, such as reaching lower losses in inverter systems, increasing efficiency of solar cells,
finding cheaper ways for solar cell manufacture, dealing with shading problems, developing
different types of solar photovoltaic modules, using multi-layer solar cells to benefit more from
the sunlight. These areas and needs have been studied by many researchers for improving the
current condition of photovoltaic energy production.
The need of estimating long term energy production of photovoltaic systems have emerged for
investors. Before building vast-scale solar energy production systems, it is necessary to estimate
the amount of produced energy in the system to be established so that any unexpected result is
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not seen after establishment of the energy production systems. Referring this need, an
estimation method is presented in MATLAB GUI for annual energy production in photovoltaic
energy systems. The method does the estimation of annual energy production of photovoltaic
systems using the data which consists of total solar module area, photovoltaic module’s
percentage yield and annual solar irradiance. For more accuracy, the losses due to inverters,
temperature increase, cables, weather conditions, and shading were taken into consideration.
These values were also used in the calculations of annual energy production estimation. In
addition, single-axis and double-axis sun tracking systems together with fixed systems are
compared with respect to their energy production since they are among preferred systems for
large scale photovoltaic energy production. The method which was developed with some basic
visual features for users in MATLAB GUI, gives reasonable results if all the data is provided
in accordance with it.
Keywords: Photovoltaic Systems, MATLAB GUI, Long Term Estimation, Annual Energy
Production, Estimating Energy Production.
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TBDY 2019’ A GÖRE TASARLANMIŞ BETONARME BİR BİNANIN LİNEER
OLMAYAN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Mehmet Artun BAKİ
Lisans Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,
martunbaki@gmail.com
Vesile Hatun AKANSEL
Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, vesileakansel@gmail.com
ÖZET
Türkiye aktif fay hatlarının bulunduğu bir deprem ülkesidir. Yaşanan depremler, çok sayıda can
kaybına ve büyük maddi zararlara neden olmuştur. Bu yüzden mevcut yapıların deprem
performansının zayıf olduğu gözlemlenmiştir. Depremin oluşturacağı hasarı en aza indirmek için
yapıların deprem performanslarının incelenmesi ve yetersiz görülen yapıların güçlendirilmesi
gerekmektedir. Güncellenen deprem yönetmelikleri daha iyi performans sağlayan binaların
tasarımını sağlamaya çalışır.
Düşük ve orta yükseklikteki binaların tasarımı TBDY 2019’da belirtilen lineer analiz yöntemleri
ile gerçekleştirilir. Lineer analiz yöntemlerinde malzemelerin doğrusal sınırlar içindeki
davranışları dikkate alınır. Bu yüzden yapının lineer olmayan davranışlarına ve göçme
mekanizmasına dair net sonuçlara ulaşmak mümkün değildir. Lineer yöntemler kullanılarak
tasarlanan yapılar belli bir deprem talebine göre boyutlandırılırlar ve bu talep Türkiye Sismik
Tehlike Haritası (2018)’ndan elde edilen spektral ivme değerleri dikkate alınarak hesaplanır. Yapı
ömrü boyunca bu spektral ivme ve daha büyük ivmelere maruz kalma ihtimaline sahiptir ve
tasarım seviyesi ve üstündeki depremlerin yapı elemanlarında lineer olmayan bir davranışa sebep
olacağı kesindir. TBDY 2019, mevcut binaların performans değerlendirmesi için lineer olmayan
statik itme analizi ve zaman tanım alanında analiz gibi çeşitli yöntemler önermektedir.
Bu çalışmada, Muğla ilinde yer alan 6 katlı betonarme bir bina TBDY 2019 yönetmeliğine göre
DD2 seviyesi için tasarlanacaktır ve aynı seviyedeki lineer olmayan zaman tanım alanında deprem
analizi sonuçları incelenektir. Binanın tasarımı Prota Structure (2019) kullanılarak yapılmıştır.
Binanın kapasitesini belirleyebilmek amacıyla doğrusal olmayan statik itme analizi SAP2000
(v.18) programı kullanılarak elde edilecektir ve lineer olmayan yer değiştirme kapasitesi TBDY
2019’ a göre belirlenecektir. Deprem hareketleri PEER veri tabanı kullanılarak, Muğla ilinde
bulunan fay hatlarının özellikleri dikkate alınarak DD2 seviyesi için seçilecektir. Elde edilen yer
değiştirme kapasite değerlerinin SAP2000 (v.18)’den elden edilen mafsallaşma mekanizması ile
uyumlu incelenektir ve lineer olmayan yer değiştirme sonuçları kapasite eğrisi ile
karşılaştırılacaktır. Böylelikle yönetmelikte belirlenen tasarım seviyesinin gerçek deprem kayıtları
ile geçerli bir performans sağlayıp sağlamadığı anlaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sismik performans değerlendirmesi, Doğrusal olmayan statik itme analizi,
Lineer olmayan davranış, TBDY 2019, Betonarme
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THE NON-LINEAR PERFORMANCE EVALUATION OF A REINFORCED
CONCRETE BUILDING DESIGNED BY TBEC 2019
Mehmet Artun BAKİ
B.Eng, Muğla Sıtkı Koçman University, Civil Engineering Department, martunbaki@gmail.com

Vesile Hatun AKANSEL
Dr., Muğla Sıtkı Koçman University, Civil Engineering Department, vesileakansel@gmail.com

ABSTRACT
Turkey is an earthquake-prone country where there are active fault lines. The earthquakes
encountered caused the casualties and financial losses. Therefore it is observed that the earthquake
performance of the existing structures is not sufficient. To be able to minimize the earthquakeinduced damages, the performance of the existing buildings is needed to be assessed and the
buildings must be strengthened which are not sufficient for the expected earthquake demand. The
revised earthquake codes in force, are trying to ensure the design of outperforming buildings.
Low to mid-rise buildings are designed with linear analysis methods according to TBEC 2019.
The linear analysis methods consider the the elastic range of the materials. Therefore it is not
possible to obtain any result about nonlinear behavior or failure mechanism of the building. The
buildings, designed by linear methods, are sized with an earthquake demand calculated according
to spectral acceleration values obtained from Seismic Hazard Map of Turkey (2018). There is a
possibility that the structure is going to be exposed to this spectral acceleration and bigger ones
during its lifetime and it is certain that the design level earthquakes and above will cause nonlinear
behavior in the structural members.
In this study, 6 storeys reinforced concrete building located in Muğla is going to be designed for
DD2 earthquake hazard level according to TEC2019 and the nonlinear time history analysis
results, obtained from the same hazard level spectrum match, are going to be investigated. The
building is designed by using computer software Prota Structure (2019). To determine the capacity
of the building, nonlinear pushover analysis is going to be performed with SAP2000 (v.18) and
nonlinear displacement capacity will be calculated according to TEC2019. Ground motion records
are going to be selected from PEER database considering the characteristics of existing faulting
lines for DD2 hazard level.Obtained displacement capacity values are going to be compared with
the hinge mechanism obtained from SAP2000 (v.18). Furthermore, the results of nonlinear
displacement are going to be compared with the capacity curve. Thus, it will be understood
whether the design level determined in the regulation provides a valid performance with real
earthquake records.

Key Words: Seismic Performance Assessment,Nonlinear Pushover Analysis, Nonlinear
Behavior, TEC 2019, Reinforced Concrete
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PARALEL ROBOTİK MONTAJ HATLARINDA MALİYET ENKÜÇÜKLENMESİ
COST MINIMIZATION IN PARALLEL ROBOTIC ASSEMBLY LINES
Şule Nur SARGIN
Gazi Üniversitesi
Araştırma Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Talip KELLEGÖZ
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Montaj hatları akış tipi üretim sistemlerindendir. Birbirlerine malzeme taşıma sistemleri ile
bağlanmış sıralı iş istasyonlardan oluşur. İş parçaları bir istasyondan diğerine hareket ederek
belirli montaj işlemleri iş parçalarına uygulanır. Son istasyonda ise bitmiş ürün elde edilir.
Montaj hattı dengeleme (MHD) problemi, görevler arasında öncelik ilişkisi bilinen görevlerin
belli bir amaç için çeşitli kısıtlar dikkate alınarak iş istasyonlarına atanmasıdır. Amaçlarına
göre MHD problemleri genel olarak üçe ayrılmaktadır. Tip-I MHD problemlerinde amaç,
verilen bir çevrim süresi için iş istasyon sayısının en küçüklenmesi iken Tip-II MHD
probleminde amaç, verilen iş istasyon sayısı için çevrim süresinin en küçüklenmesidir. Tip-E
MHD problemlerinde ise hem çevrim süresinin hem de iş istasyon sayısının en küçüklenmesi
amaçlanmaktadır.
Paralel montaj hatları düz montaj hatlarına göre özellikle kapasitesinin yetersiz olduğu
durumlarda daha avantajlıdır. İş istasyonlarının boş zamanları azalmaktadır.
Robotik montaj hattı dengeleme (RMHD) probleminde ise görevlerin görev süreleri robot
tipine göre farklılıklar göstermektedir. Bu problemlerde hem görevlerin iş istasyonlarına
atanmaları hem de iş istasyonlarına uygun robotların atamaları yapılmaktadır. Robotik montaj
hatları manuel üretimle kıyaslandığında pek çok avantajlara sahiptir. Robotların molasız
yorulmadan sürekli çalışabilmeleri, hızlı ve kaliteli montaj, esneklik ve verimliliğin yüksek
olmasını sağlamaları üretimde robotların kullanımının artmasına sebep olmuştur.
RMHD problemi için literatür incelenmiştir. Literatürde paralel robotik montaj hattı
dengeleme (PRMHD) ile ilgili çalışma azdır. Bildiride PRMHD problemi için yeni bir
matematiksel formülasyon önerilmiştir. Önerilen yeni matematiksel formülasyon, paralel
montaj hatları için hat sayısı ikiden fazla olduğu durumlarda daha az sayıda kısıt
oluşturmaktadır. Çalışmanın bir diğer farklı yönü de PRMHD problemi için robot maliyetinin
en küçüklenmesi ilk kez ele alınmıştır. Test problemleri oluşturulmuş ve GAMS programı ile
test problemleri çözülmüştür. Düz ve paralel robotik montaj hatları karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Montaj Hattı Dengeleme, Paralel Montaj Hatları, Matematiksel
Formülasyon
ABSTRACT
Assembly lines are flow type production systems. They consist of sequential workstations
connected with moving materials systems to each other. Specific assembly operations are
applied to the workpieces by moving from one station to another. At the last station finished
product is obtained.
The assembly line balancing (ALB) problem is assigning tasks with known precedence
relationship between tasks to workstations for a specific purpose, by considering various
constraints. According to their objectives, ALB problems are generally divided into three. In
Type-I ALB problems, the goal is to minimize the number of workstations for a given cycle
time, while in the Type-II ALB problem, the goal is to minimize the cycle time for the given
number of workstations. In Typr-E ALB problems, it is aimed to minimize both the cycle
time and the number of workstations.
Parallel assembly lines are more advantageous than straight assembly lines, especially when
their capacity is insufficient. The idle time of workstations is decreasing.
In the robotic assembly line balancing (RALB) problem, the task time of the tasks varies
according to the robot type. In these problems, both assignment of tasks to workstations and
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assigning robots to workstations are made. Robotic assembly lines have many advantages
compared to manual production. Robots being able to work without break fatigue, fast and
high quality assembly, high flexibility and efficiency have caused the use of robots in
production.
Literature has been examined for the RALB problem. There are few studies on parallel
robotic assembly line balancing (PRALB) in the literature. In the paper, a new mathematical
formulation is proposed for the PRALB problem. The proposed new mathematical
formulation creates fewer constraints for parallel assembly lines where the number of lines is
more than two. Another different aspect of the study is searcing to minimize the cost of robot
for the PRALB problem fort he first time. Test problems are created and test problems are
solved with GAMS program. Straight and parallel robotic assembly lines are compared.
Keywords: Assembly Line Balancing, Parallel Assembly Lines, Mathematical Formulation
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N(4)-SÜBSİTÜE TİYOSEMİKARBAZONLARIN Ni(II) KOMPLEKSLERİ: YAPISAL
ANALİZ VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ
NICKEL(II) COMPLEXES OF N(4)-SUBSTITUTED THIOSEMICARBAZONES:
STRUCTURAL ANALYSIS, AND ANTIOXIDANT PROPERTIES
Dr. Öğr. Üyesi, Şükriye GÜVELİ
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
ÖZET
Tiyosemikarbazonlar, merkezi metal atomuna karşı esneklik ve seçicilik nedeniyle
koordinasyon kimyası için çok önemli bir ligand sınıfıdır. Bileşikler tıp, sanayi, analitik ve
organik prosesler gibi çeşitli alanlarda kapsamlı uygulamalara sahiptir. Terminal N(4)
pozisyonunda alkil gruplarının varlığının biyolojik aktivitelerini önemli ölçüde artırabileceğine
dair raporlar vardır. Son zamanlarda, anti-kanser türevleri üzerine yapılan çalışmalar nedeniyle
tiyosemikarbazonların antioksidan özelliklerine ilgi artmaktadır [1,2].
Bu çalışmada, metil (L1H2), etil (L2H2), pentil (L3H2) substitue N(4)-azotu içeren 3-bromo-5kloro-2-hidroksiasetofenon tiyosemikarbazonun nikel(II) kompleksleri sentezlenmiştir.
Bileşiklerin karakterizasyonu için elementel analiz, IR ve 1H-NMR spektrumu kullanılmıştır.
Ligand ve komplekslerin antioksidan özellikleri TEAC değerleri (CUPRAC metodu) ve serbest
radikal süpürücü aktiviteleri (DPPH metodu) ile tayin edilmiştir. Çalışma sonucunda N(4)sübstitüe tiyosemikarbazon bileşiklerinin ve nikel(II) komplekslerinin yapıları ve antioksidan
kapasiteleri arasındaki ilişki ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tiyosemikarbazon, Nikel(II) Kompleksi, Antioksidan Kapasite.
ABSTRACT
Thiosemicarbazones are a very important class of ligands for coordination chemistry due to
flexibility and selectivity towards the central metal atom. The compounds have extensive
applications in various fields such as medicine, industry, analytic and organic processing. There
are reports that the presence of alkyl groups at the terminal N(4) position can considerably
increase their biological activity. Recently, interest in the antioxidant features of
thiosemicarbazones has been increasing due to studies on anti-cancer derivatives [1,2].
Herein, I present nickel(II) complexes of 3-bromo-5-chloro-2-hydroxyacetophenone
thiosemicarbazones substituted N(4)-nitrogen which are methyl (L1H2), ethyl (L2H2), pentyl
(L3H2). Elemental analysis, IR and 1H-NMR spectrum have been used to for the
characterization of compounds. To reveal the antioxidant properties of the ligands and
complexes were determined TEAC values (by CUPRAC method) and free radical scavenging
activity (by DPPH method). The relationship between structure and antioxidant capacity in the
context of N(4)-substitute thiosemicarbazone and nickel (II) center was evaluated.
Keywords: Thiosemicarbazone, Nickel(II) Complex, Antioxidant Capacity.
References:
[1] T. Bal-Demirci, M. Sahin, M. Ozyurek, et al. 2014, Spectrochim. Acta Part A. 126, 317.
[2] Ş. Güveli, 2020, J. Coord. Chem., doi.org/10.1080/00958972.2020.171188.
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YÜZEYİ GELİŞTİRİLMİŞ 30CRMOV9 ÇELİĞİNİN YAPISAL VE MEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF STRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF
SURFACE MODIFIED 30CRMOV9 STEEL
Yüksek Lisans Öğrencisi, Buse ZARALIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi, Sinem ÇEVİK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Çelik malzemelerde aranan özellikler, çeliğin kullanılacağı yere göre farklılık gösterir. Bazı
uygulamalarda kullanılan çelik malzemelerin yüzeylerinin sert, merkez veya iç bölgelerinin
nispeten daha yumuşak olması; hem aşınma dirençlerinin, hem de darbe dayanımlarının
yüksek olmasının istenmesinden dolayıdır. Yapısında %0,20 karbon bulunduran düşük
karbonlu çelikler ve yapısında %0,20 - %0,60 arasında karbon içeren orta karbonlu çeliklerde
bu durumu sağlamak ve iyileştirme sağlayabilmek için parçalara yüzey sertleştirme işlemi
uygulanır. Sertleştirme işleminin amacı, parçanın yorulma ömrünü artırmak ve bunun yanı
sıra korozyon direncini iyileştirmek, ayrıca dayanımı artırmaktır. Yorulma yüzeyden başlayan
bir mekanik olgu olduğu için yüksek yüzey kalitesi yorulmayı ve buna bağlı olarak kırılmayı
önleyecektir. Yüzeyine nitrokarbürizasyon işlemi yapılmış metal aksamlar aşınma, yorulma,
korozif ortamlar karşısında mekanik ve kimyasal etkilere karşı çok daha dirençli hale gelir.
Bu çalışmada, içeriğinde bulunan karbon miktarından dolayı sertleştirilmeye uygun ve işlem
sonunda tokluk özelliğini belirli yükler altında gösterebilen alaşımlı çelik olan 30CrMoV9
75x25x3 mm boyutlarında standart plakalar şeklinde kullanılmıştır. Plakalar yüzey hazırlık
(kumlama ve polisaj) işlemine tabii tutulmuştur. Plakaların üzerinde bulunan istenmeyen
maddelerden arındırılması için yağ alma banyosuna ve ardından durulama banyosuna
daldırılmıştır. Nitrokarbürizasyon işleminde ısı farkından dolayı çatlamaya, gerilmeye neden
olmaması için ön ısıtma banyosuna daldırılmıştır. Bu işlemlerin devamında
nitrokarbürizasyon ve oksidasyon işlemlerine tabii tutulan plakalar şoklama kazanı, sıcak
durulama banyosu, kurutma, kumlama ve koruyucu yağlama banyosu aşamalarından geçerek
yüzey sertleştirmesi sağlanmıştır. Numune plakalar karbon verici ortam olan
nitrokarbürizasyon banyosunda 570°C sıcaklıkta 75 dakika işleme tabii tutulmuştur. Hem
orijinal numuneler hem de nitrokarbürizasyon işlemi uygulanmış plakalar; sertlikleri,
nitrokarbürizasyon sonucu kaplama kalınlıkları, mikroyapı, kimyasal kompozisyon, elemental
haritalama ve SEM analizleri kullanılarak karakterize edilmiştir. Elde edilen veriler
neticesinde yüzey kalitesi artırılmış yüksek yüzey sertliğine sahip düşük karbonlu çelikler
elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nitrokarbürizasyon, çelik, sertleştirme, mekanik özellikler, malzeme
özellikleri, dayanım.

ABSTRACT
The properties required in steel materials change depending on where the steel is to be used.
The surfaces of steel materials used in some applications should be hard, the center or inner
areas should be relatively soft because it is desirable to have both high abrasion resistance and
impact resistance. In the case of low carbon steels containing 0.20% carbon and medium
carbon steels containing 0.20% - 0.60% carbon, the surface hardening process is applied to
the parts in order to achieve this improvement and provide enhancement. The purpose of the
hardening process is to increase the fatigue life of the part as well as to improve the corrosion
resistance and increase its strength. Since fatigue is a mechanical phenomenon starting from
the surface, high surface quality will prevent fatigue and consequently fracture.
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Nitrocarburized metal parts become more resistant to mechanical and chemical effects against
abrasion, fatigue and corrosive environments.
In the present study, 30CrMoV9, an alloy steel which is suitable for hardening due to the
carbon content and which can show its toughness property under certain loads, and standard
plates with dimensions of 75x25x3 mm were used. Plates were subjected to surface
preparation (sandblasting and polishing). The plates were immersed in the degreasing bath
and then in the rinsing bath to remove any unwanted substances. It was immersed in the
preheating bath in order to avoid cracking and stretching due to the difference in temperature
during the nitrocarburization process. Subsequent to these processes, the plates subjected to
nitrocarburization and oxidation processes passed through the stages of shock boiler, hot rinse
bath, drying, sandblasting and protective lubrication bath, and surface hardening was
achieved. The sample plates were treated for 75 minutes at 570 ° C in a carbon sending
medium nitrocarburizing bath. The hardness of the original samples as well as the
nitrocarburization plates and the coating thicknesses were measured and the microstructure,
chemical composition and elemental mapping were characterized by SEM analysis. As a
result of the data obtained, low carbon steels having high surface hardness with improved
surface quality were obtained.
Keywords: Nitrocarburization, steel, hardening, mechanical properties, material properties,
strength.
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ARTİSTİK YÜZMENİN OLİMPİK KATEGORİ YARIŞMALARINA KATILAN
SPORCULARIN DÜNYA ŞAMPİYONALARINDAKİ YAŞ ORTALAMALARININ
İNCELENMESİ
EXAMINING THE AVERAGE AGE OF ATHLETES PARTICIPATING IN THE
OLYMPIC CATEGORY COMPETITIONS OF ARTISTIC SWIMMING IN WORLD
CHAMPIONSHIPS
Gökçe AKGÜN
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

ÖZET
Artistik yüzmede olimpik kategoride yer alan düet ve takım yarışma türlerinin dünya
şampiyonalarına katılan sporculardaki yaş ortalamalarını incelemek amaçlanmıştır. FINA
kurallarına göre sporcular 15 yaşından itibaren büyükler dünya şampiyonalarına katılma
hakkına sahip olmaktadır. Artistik yüzme genç yaşta profesyonelleşme gerektirdiği için başarı
ve yaş ilişkisinin incelenmesi önemli yer tutmaktadır. Olimpik kategorideki yarışmaların
sporcu yaş ortalaması değerlerini yıllara göre inceleyerek; eleme, final ve kürsü
sınıflamasında değerlendirme yapmak hedeflenmiştir.
Artistik yüzmenin olimpik yarışmaları teknik düet, serbest düet, teknik takım ve serbest
takımdan oluşmaktadır. Araştırmada iki yılda bir düzenlenmekte olan dünya
şampiyonalarından 2007–2019 yıllarında yapılmış toplam 7 şampiyona sonucu analiz
edilmiştir. Kurallar gereği sadece bu kategorilerde kadın sporcular yarıştığı için artistik
yüzmedeki erkek sporcular araştırmaya dâhil edilmemiştir. Düet yarışmaları iki, takım ise
sekiz sporcu tarafından yapılmaktadır. Tüm yarışmalar FINA’nın resmi yarışma
sonuçlarından alınarak incelenmiştir. Teknik düet, serbest düet, teknik takım ve serbest
takımdan oluşan 4 yarışma türünün sonuçları ayrı ayrı incelenmiştir. Her yarışma türü kendi
içinde elemede yarışan tüm sporcular, finalde yarışan sporcular ve madalya alan sporcular
olarak 3 farklı alt başlıkta değerlendirilmiştir. Her yarışma türünde o yıl yarışmış olan tüm
sporcuların yaş ortalamaları hesaplanarak listelenmiştir.
Artistik yüzmenin son 7 dünya şampiyonasındaki olimpik kategori yarışmalarındaki yaş
ortalamaları eleme-final, eleme-madalya, final-madalya karşılaştırması yapılmış ve tüm
gruplarda anlamlı fark görülmüştür (p<0,05). Teknik ve serbest yarışma karşılaştırmalarında
anlamlı farka rastlanmamıştır. Çoğunlukla aynı sporcunun hem teknik hem serbest
yarışmalarda yer aldığı görülmüştür. İncelenen dört yarışma türünde sporcuların yarışma
sıralamasındaki yeri yükseldikçe yaş ortalamalarının da arttığı görülmüştür. Düet
yarışmalarında 25 yaş ve takım yarışmalarında 23 yaş ortalamasına sahip sporcular madalya
kazanmıştır.
Araştırmada incelenen yarışma sonuçları ve yaş ortalamaları dikkate alındığında, sporcular 15
yaşından itibaren büyükler kategorilerinde yarışma hakkına sahip olsa da elit seviyede başarı
için bu yaşın yeterli olmadığı görülmüştür. Elemelerde çok sayıda genç yarışmacı yer aldığı
için sporcu yaş ortalaması düşüktür. Finalde yarışan sporcular elemedeki sporculara göre daha
iyi teknik özelliklere sahip oldukları için, sporcunun yaşı ile teknik gelişimin doğrusal olarak
artış gösterdiği görülmektedir. Sporcu yaşı arttıkça antrenman yaşı ve ülkelerin artistik yüzme
sporundaki seviyesinin etkisi önem kazanmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda artistik
yüzme sporcularının yaş ortalaması ile yarışma başarısı arasında önemli ilişkinin olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Artistik yüzme, Sporcu Yaş Ortalaması, Su Balesi, FINA
ABSTRACT
The aimed to examine the average age of the athletes participating in the world
championships of the duet and team competition types in the Olympic category in artistic
swimming. According to FINA rules, athletes have the right to participate in world
championships from the age of 15. Since artistic swimming requires professionalization at a
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young age, the examination of the relationship between success and age have an important
place. By examining the average age of athletes of the competitions in the Olympic category
by years; It is aimed to evaluate in the preliminaries, final and podium classification.
Olympic competitions of artistic swimming consist of technical duet, free duet, technical team
and free team. In the research, the results of 7 world championships that were held every two
years between 2007 and 2019 were analyzed. Male athletes of artistic swimming weren't
included in the study, as female athletes competed only in this categories according to the
rules. Duet competitions are held by two athletes and team competitions by eight athletes. All
competitions have been taken from the official competition results of FINA. The results of the
four types of competitions were examined separately; Consisting of technical duet, free duet,
technical team and free team. Each competition type has been evaluated under 3 different
subtitles as all athletes competing in the preliminaries, athletes competing in the final and
athletes who have been awarded a medal. The average age of all athletes competing that year
in each type of competition was calculated and listed.
The average age of the Olympic category competitions in the last 7 world championships of
artistic swimming was made in the preliminaries-final, preliminaries-medal, final-medal
comparison and there was a significant difference in all groups (p <0.05). No significant
difference was found in technical and free competition comparisons. It was observed that
mostly the same athlete took part in both technical and free competitions. In the four
competition types examined, it was observed that the average age of the athletes increased as
the place of the athletes in the competition ranking increased. Athletes with an average age of
25 in duet competitions and 23 in team competitions won medals.
Considering the competition results and age averages examined in the research, it has been
seen that this age isn't sufficient for elite level of success though athletes have the right to
compete in the adults category from the age of 15. Since there are many young competitors in
the preliminaries, the average age of athletes is low. Since the athletes competing in the finals
have better technical characteristics than the athletes in the preliminaries, the age and
technical development of the athlete increase linearly. As the age of athletes increases, the
training age and the effect of countries' level in artistic swimming becomes important. As a
result of the research, it has been observed that there is a significant relationship between the
average age of artistic swimming athletes and the success of the competition.
Keywords: Artistic Swimming, Average Age of the Athletes, Water Ballet, FINA

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

380

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

ARTİSTİK YÜZME DÜNYA SIRALAMASI SİSTEMİ YÖNTEMİYLE OLİMPİYAT
OYUNLARINA KATILIM ANALİZİNİN HAZIRLANMASI
PREPARING ANALYSIS OF PARTICIPATION IN OLYMPIC GAMES BY THE
ARTISTIC SWIMMING WORLD RANKING SYSTEM METHOD
Gökçe AKGÜN
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

ÖZET
Araştırmanın amacı artistik yüzme sporundaki ülkelerin yarışma sonuçlarına göre
güncellemesi yapılabilen dünya sıralaması oluşturmaktır. Bu sıralamaya göre artistik
yüzmenin olimpiyat oyunlarında yer alan yarışma kategorilerine katılım sağlayacak ülkelerin
istatistiksel analizlerine katkı sağlamak hedeflenmiştir. Türkiye artistik yüzmenin düet
kategorisinde olimpiyat elemelerini geçemediği için 2012 ve 2016 olimpiyat oyunlarına
katılamamıştır. Türkiye artistik yüzmedeki ülkelerle ilgili analize sahip olmayıp, yarışma
hedefleri gerçekçi olmamaktadır. Hazırlanan sıralamayla diğer sporlardaki gibi önemli
yarışma hedeflerinin kısa ve uzun vadeli belirlenmesi hedeflenmektedir.
Artistik yüzme dünya sıralamasını oluşturmak için 2009-2019 yılları arasında yapılmış olan
olimpiyat oyunları ve dünya şampiyonları yarışmalarının resmî sonuçları listelenmiştir. İkinci
listeleme olarak dünya sıralamasının sürekli yenilenebilir olarak yapılmasını sağlamak
amacıyla tüm ülkeleri kapsayacak ve her yarışma kategorisini içeren olimpiyat oyunları,
dünya şampiyonları ve dünya serisi yarışmaları seçilmiştir. Ülke sıralamaları yarışma türüne
göre sınıflandırılıp aynı yarışma türlerinin ortalaması alınmıştır.
Ülkelerin sıralaması 4 yılda bir güncellenecek şekilde olimpiyat oyunları tarihi dikkate
alınarak belirlenmiştir. Buna göre 2009-2012, 2013-2016 ve 2017-2020 olacak şekilde
yarışmalar sınıflanmış ve sonuçlar listelenmiştir. Dünya şampiyonlarının sonuçlarından
oluşturulan ortalama ile olimpiyat oyunlarına katılım sağlayan ülke sıralaması
karşılaştırılmıştır. Hazırlanan sıralama ile olimpiyat oyunlarına katılan ülkelerin benzer
olduğu gözlenmiştir. 2009-2012 ve 2013-2016 dönemlerini içeren sonuçlardan yola çıkılarak
2020 olimpiyat oyunlarında yer alması muhtemel ülkeler belirlenmiştir. Sıralamada
Türkiye’nin 2012 ve 2016 olimpiyat elemeleri ile dünya şampiyonaları sonuçları
incelenmiştir. Geliştirilen yönteme göre Türkiye’nin 2020 olimpiyat oyunlarına katılmak için
elemeleri geçmesinin mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır.
Hazırlanan artistik yüzme dünya sıralamasında yarışmalara katılan her ülkenin sıralamasının
yapılabileceği bir sistem geliştirilmiştir. Artistik yüzmenin olimpiyat elemelerini geçmek ve
olimpiyat oyunlarına katılmak için ülke sıralaması önemlidir. Bu nedenle hazırlanan sıralama
ve yapılan analizlerle başarılı yarışma sonuçlarını almak adına önemli bir adım atılmıştır.
Türkiye'nin artistik yüzme ülke sıralamasını yükseltmek için doğru ve gerçekçi stratejilerle
antrenman uygulamaları yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Artistik yüzme, Olimpiyat Oyunları, Su Balesi, FINA
ABSTRACT
The aim of the research is to create the world ranking of countries in artistic swimming sports,
which can be updated according to the competition results. According tothis ranking, it is
aimed to contribute to the statistical analysis of countries that can take place in the
competition categories in artistic swimming of olympic games. Turkey hasn't participated in
the 2012 and 2016 Olympic Games for failing artistic swimming duet category of olympic
qualifiers. Turkey doesn't have analysis in the artistic swimming of countries, competition
targets aren't realistic. Short and long-term determination of important competition goals is
targeted, as in other sports.
The official results of the olympic games and world championships held between 2009-2019
are listed for create the artistic swimming world ranking. As the second listing, olympic
games, world championships and world series competitions, which cover all countries and
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include each competition category, were selected to ensure that the world ranking is updated.
Country rankings are classified according to the competition type and the average of the same
competition types are taken.
The ranking of the countries has been determined to be updated every 4 years, taking into
account the history of the olympic games. Accordingly, competitions are classified as 20092012, 2013-2016 and 2017-2020 and the results are listed. Average created from the results of
world champions and the ranking of the countries participating in the olympic games were
compared. It was observed that the countries participating in the olympic games were similar
with the prepared ranking. Based on the results including the 2009-2012 and 2013-2016
periods, the countries likely to take part in the 2020 Olympic Games were determined.
Turkey's 2012 and 2016 Olympic qualification resultr and world championships results were
examined. Accordingly, Turkey isn't possible for the 2020 Olympic Games to pass the
qualification to participate.
In the artistic swimming world ranking prepared, a system has been developed in which each
country participating of the competitions can be ranked. Country ranking is important to pass
the olympic qualifiers of the artistic swim and participate in the olympic Games. For this
reason, an important step was taken in order to get successful competition results with the
prepared ranking and analysis. Turkey to raise the country's artistic swimming ranking should
be done with the right training and realistic implementation strategies.
Keywords: Artistic Swimming, Olympic Games, Water Ballet, FINA
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ÇİM HOKEYİ SPORCULARINDA SENTETİK ÇİM SAHA KULLANIMININ KAN
METAL DÜZEYLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF SYNTHETIC TURF FIELD USE ON BLOOD METAL LEVELS IN
FIELD HOCKEY PLAYERS
Doç. Dr. Esin GÜLLÜ
Doç. Dr. Abdullah GÜLLÜ
Doç. Dr. İhsan ÇETİN
Arş. Gör. Abdulsamet EFDAL
Hitit Üniversitesi
ÖZET

Giriş ve amaç: Dünyanın dört bir yanındaki yüz binlerce yetişkin ve çocuk, sentetik (yapay)
zeminler ile temas halinde spor yapmaktadırlar. Ancak bu özellikteki yüzeylerin uzun vadede
sağlığa ilişkin riskleri konusunda çok az şey bilinmektedir. Bununla birlikte, yapılan
toksikolojik literatürlerde ise yapay çim sahaların içerdiği kimyasal maddelerin meydana
getirebileceği risk faktörleri ve kırıntı kauçuğunun kullanımı üzerine yüzeysel incelemeler
yapıldığı gözlenmiştir. Bu nedenle bu çalışmada, yapay çim sahadaki kırıntı kauçukların
içerdiği kimyasalların çim hokeyi sporcuların kan metal düzeylerine olası toksikolojik
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışmaya 20-25 yaş aralığında olan toplam 28 erkek gönüllü olarak katıldı. 17
çim hokeyi sporcusu (ortalama yaş, boy ve ağırlık sırasıyla; 21.24±1.79 yıl, 175.82±5.67 cm ve
68.94±9.95 kg) sporcu grubunu ve 11 sağlıklı sedanter erkek (ortalama yaş, boy ve ağırlık
sırasıyla; 22.45±1.97 yıl, 177.09±3.39 cm ve 73.91±9.63 kg) kontrol grubunu oluşturdu.
Araştırma grubundan müsabaka öncesi ve sonrası cıva, arsenik, alüminyum, kurşun, çinko,
magnezyum ve demir düzeyleri ölçülmek üzere kan örnekleri alındı. Kan örnekleri sabahları aç
karnına ölçümlerin yapılacağı metoda uygun olarak alındı. İlk kan örnekleri turnuvadan bir gün
önce kontrol ve sporcu grubundan ve ikinci kan örnekleri ise yapılan yarışmaların son gününde
sporcu grubundan tekrar alındı. Elde edilen verilerin karşılaştırmalarında p<0.05 anlamlılık
düzeyi kullanıldı.
Bulgular: Gruplar arası karşılaştırmalarda; kontrol grubuna göre sporcuların müsabaka öncesi
magnezyum değeri yüksek seviyede, demir ve cıva değerleri ise düşük seviyede anlamlı idi
(p<0.05). Kontrol grubuna göre, sporcu grubunun müsabaka sonrası magnezyum değerinde
anlamlı seviyede artış, cıva değerinde ise anlamlı seviyede bir azalma bulundu (p<0.05). Grup
içi karşılaştırmalarda ise sporcu grubunun müsabaka öncesi değerlerine göre müsabaka sonrası
magnezyum ve demir değişkenlerinde anlamlı düzeyde bir artış gözlenmiştir (p<0.05).
Sonuç: Her ne kadar magnezyum ve demir değerleri referans aralığında kalmış olsa da, 20-25
yaş grubundaki erkek çim hokeyi sporcularının sentetik çim yüzeyli sahalarda
gerçekleştirdikleri müsabakalar sonucunda kan metal düzeyleri bu zararlı ağır metallerden
toksikolojik olarak etkilenmiş olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Çim Hokeyi, Yapay Çim Saha, Kan Metal Düzeyi
ABSTRACT
Introduction and Aim: Hundreds of thousands of adults and children around the world have
been doing sports in contact with synthetic (artificial) floors. But, little is known about the
health risks of these surfaces in the long term. Also, in the toxicological literature, it has been
observed that there are superficial studies on the risk factors that may be caused by the chemical
substances contained in artificial grass fields and the use of crumb rubber. Therefore, in this
study, it is aimed to investigate the possible toxicological effects of chemicals contained in
crumb rubbers in artificial turf field on blood metal levels of field hockey players.
Method: A total of 28 men aged 20-25 years participated in this study voluntarily. 17 field
hockey athletes (mean age, height and weight were 21.24±1.79 years, 175.82±5.67 cm, and
68.94 ± 9.95 kg, respectively) were the athletes group, and 11 healthy sedentary males (mean
age, height and weight were 22.45±1.97 years, 177.09±3.39 cm, and 73.91±9.63 kg,
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respectively) were the control group. Blood samples were taken from the study group to
measure mercury, arsenic, aluminum, lead, zinc, magnesium and iron levels, before and after
the competition. Blood samples were taken on an empty stomach in the morning in accordance
with the method of measurements. The first blood samples were taken from the control and
athlete group one day before the tournament, and the second blood samples were taken from
the athlete group on the last day of the competitions. p<0.05 significance level was used in the
comparison of the obtained data.
Results: In comparison between groups; when compared to the control group, the magnesium
level of the athletes before the competition was significantly high and iron and mercury values
were low significantly (p<0.05). Compared to the control group, there was a significant increase
in the magnesium value and a significant decrease in the mercury value after the competition
of the athlete group (p<0.05). In the intra-group comparisons, there was a significant increase
in magnesium and iron variables after the competition according to the pre-competition values
of the athlete group (p<0.05).
Conclusion: Although magnesium and iron levels remain within the reference range, it is
thought that blood metal levels may be toxicologically affected by these harmful heavy metals
as a result of the competitions performed by male field hockey athletes in the 20-25 age groups
on synthetic turf surface.
Keywords: Field Hockey, Artificial Turf Field, Blood Metal Level
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YÜKSELTİDE EGZERSİZİN OKSİDATİF STRES DÜZEYİNE ETKİSİ
EFFECT OF EXERCISE IN ELEVATION ON OXIDATIVE STRESS LEVEL
Arş. Gör. Yusuf BUZDAĞLI
Erzurum Teknik Üniversitesi
Dr. Arş. Gör. Murat OZAN
Atatürk Üniversitesi
ÖZET
Oksidatif stres uzun yıllardır egzersiz temelli çalışmaların odak noktasını oluşturmaktadır. Son
yıllarda ise egzersiz, oksidatif stres ve yükseklikte dâhil olmak üzere farklı iklim koşullarında
yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Serbest radikal (SR)’ler aerobik metabolizmanın fizyolojik
ürünüdür, fakat kontrolsüz bir şekilde üretildiklerin de nükleik asit, protein ve lipit gibi
biyomoleküllerin oksitlenmesine, genetik bilginin değişmesine, protein yapısının bozulmasına,
enzim aktivitesinin engellenmesine ve hücre membranının zedelenmesine neden olurlar.
Organizma, SR’lerin zararlı etkileri ne karşı koymak için antioksidan savunma sistemi (ASS)’ni
geliştirmiştir ve genelde ASS, SR dolaşımını etkili bir şekilde kontrol edebilmekte ve hücresel
hasarı sınırlandırabilmektedir. Yüksek yükseltiye maruz kalınması ile solunan havadaki oksijen
basıncındaki azalmaya bağlı arteriyel oksijen saturasyonunun düşmesi homeostatik dengede
önemli oranda bozulmaya neden olur. Bunun neticesinde hipoksinin oluşturduğu stres sonrası
uygun doku oksijenizasyonunu sağlamak için birtakım önemli fizyolojik ve metabolik
uyumların yapılması gerekli olur. Vital fonksiyonlar birinci dereceden olmak üzere yüksek
irtifanın oksidatif stresi tetiklediği ve farklı doku ve hücrelerin hasarlanmasına neden olduğu
ileri sürülmektedir. Hipoksik hipoksinin oksidatif stres üzerine etkisi ile ilgili çelişkili bilgiler
bulunmaktadır. Bu derleme çalışmasının amacı, daha önce yayınlanmış çalışmalar Ekim 2019’a
kadar “EBSCOhost, web Of Science, Google Scholar, PubMed” aracılığıyla tarandı, arama için
“hypoxia and free radical”, “hypoxia and oxidative stress”, “oxidative stress and altitude”,”free
radical and altitude” anahtar kelimeleri kullanılarak yükseltide egzersizin oksidatif stres
düzeyine etkisinin incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: İrtifa, Oksidatif Stres, Serbest Radikaller, Antioksidan Savunma Sistemi
ABSTRACT
Oxidative stress has been the focus of exercise-based studies for many years. In recent years,
intensive studies have been carried out in different climatic conditions, including exercise,
oxidative stress and altitude. Free radical (SR) is the physiological product of aerobic
metabolism, but those produced uncontrollably cause the oxidation of biomolecules such as
nucleic acid, protein and lipid, the alteration of genetic information, the breakdown of protein
structure, inhibition of enzyme activity and damage to the cell membrane. The organism has
developed the antioxidant defense system (ASS) to counteract the harmful effects of SRS, and
in general ASS is able to effectively control SR circulation and limit cellular damage. A
decrease in arterial oxygen saturation due to a decrease in oxygen pressure in inhaled air with
high elevation exposure causes a significant deterioration in homeostatic equilibrium. As a
result, a number of important physiological and metabolic adaptations are required to ensure
proper tissue oxygenation after the stress caused by hypoxia. It is suggested that high altitude,
with Vital functions being first order, triggers oxidative stress and causes damage to different
tissues and cells. There is conflicting information regarding the effect of hypoxic hypoxia on
oxidative stress. The purpose of this compilation of previously published studies, until October
2019 “EBSCOhost, web of Science, Google Scholar, were searched through PubMed, search
for “hypoxia and free radical”, “hypoxia and oxidative stress”, “oxidative stress and
latitude”,”free radical and latitude using the keywords” exercise is to examine the impact of
oxidative stress on the level upgrade.
Key Words: Altitude, Oxidative Stress, Free Radicals, Antioxidant Defense System
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REKREATİF AMAÇLI KOŞUCULARIN SPORA BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN
ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
SPORT ENGAGEMENT OF RECREATIONAL RUNNERS AND AFFECTING FACTORS
IN THEIR PARTICIPATION
Kamil UZGUR
Doç. Dr. H. Ahmet PEKEL
Prof. Dr. Latif AYDOS
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Sporun sosyal yaşantı ile iç içe olması onu yaşantımızın önemli bir parçası haline getirmiştir.
Sosyal yaşantılar ve ilgi alanları bakımından bazı sporlara eğilimin daha fazla olduğu
görülmekle birlikte, kişiyi herhangi bir spor branşına yönlendiren en temel etkenler ilgi, merak
ve tercih ettiği spor dalını yapabilme yeteneğidir. İnsanları güdüleyen, harekete geçiren
uyarıcılar değişmektedir. Bu yüzden her uyarıcı her insanda aynı derecede etkin olmayabilir.
İnsanları güdülemek için içsel ve dışsal motivasyon uyaranlarının birbiriyle örtüştürülmesi
gerekir. Spora katılım gösteren yetişkin bireyler çocuk ve gençlerle benzer şekilde sağlıklı
yaşam, sosyalleşme gibi aynı güdüler ile spor yaparken, onlardan farklı olarak herhangi bir
beceriyi geliştirme gibi faktörleri daha az önemsemektedirler. Dolayısıyla geliştirilen bu
programların bireyin ihtiyaçlarına uygun olması bireylerin spor veya egzersiz aktivitelerine
katılımı ve devamlılığı için anahtar noktalardan birisidir. Bu araştırmanın amacı koşu
gruplarında rekreatif amaçlı koşan bireylerin spora bağlılık düzeylerini çeşitli demografik
değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma grubu; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde
rekreatif olarak koşan 130 kadın ve 176’sı erkek toplam 306 kişiden oluşmaktadır.
Katılımcıların spora bağlılık düzeylerini ölçmek için Guillen ve Martinez Alvarado (2014)
tarafından geliştirilen ve Sırgancı, Ilgar ve Cihan (2019) tarafından Türkçeye uyarlanan;
Cronbach alfa katsayısı 0,90 olan, 15 maddeli ve üç alt boyutlu “Spora Bağlılık Ölçeği”
kullanılmıştır. Verilerin analizinde varyans analizi (ANOVA) ve t-testi kullanılmıştır.
Çalışmada katılımcıların spora bağlılık düzeyleri cinsiyet, medeni durum ve algılanan gelir
düzeyi değişkenleri bakımından incelenmiştir. Koşucuların cinsiyet demografisine göre spora
bağlılık ölçeğinin sadece içselleştirme alt boyutunda kadın koşucular lehine anlamlı farklılaştığı
görülürken (p<.05); medeni durum ve algılanan gelir demografik değişkenleri bakımından ise
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür (p>.05). Bu durum kadın
katılımcıların rekreatif amaçlı koşu sporunu daha fazla içselleştirme becerisi sergilediği
şeklinde yorumlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Spor, Spora Bağlılık, Rekreatif Koşu
ABSTRACT
The fact that sports is entangled with our social lives has made it an essential part of our lives.
While there is more tendency towards certain sports considering social lives and fields of
interests, the main factors, which drive people towards a certain sports branch, are interest,
curiosity and ability to perform the preferred sports. The stimulators that motivate and activate
people are ever changing. Therefore, every stimulator may not have the same level effectiveness
on every human being. In order to motivate people, external and internal motivational
stimulators must align. While sports participating adults’ motives show some similarities with
adolescents and children such as healthy living and socialization, they tend to exhibit less
enthusiasm about factors like development of a new skill. Therefore, the fact that development
of these sports program match the individual’s needs is a key parameters of one’s participation
and continuation to sports or exercise activities. The purpose of this research was to determine
the levels of sport engagement of the individuals running for recreational purposes in running
clubs in terms of various demographic variables. The research group consists of 306 people, of
which 130 were women and 176 were men, who were recreational runners in Ankara, Istanbul
and Izmir. The Sport Engagement Scale which was developed by Guillen and Martinez
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Alvarado (2014) and adapted to Turkish by Sırgancı, Ilgar and Cihan (2019) was used to assess
the level of Sports Engagement of the participants. The Sport Engagement Scale’s Cronbach's
alpha coefficient is 0.9 as a gathering tools and it has 15-question and 3 sub-dimensions.
Variance analysis (ANOVA) and t-test were used to analyze the data. In the study, the
participants' level of loyalty to sports was examined in terms of gender, marital status and
income level. According to the gender of the runners, it was observed that the sport engagement
scale only differed significantly in favor of female runners in the absorbation sub-dimension (p
<.05). It was also observed that there was no statistically significant difference in terms of
marital status and income (p> .05). This can be interpreted as female participants exhibiting the
ability to internalize recreational running activities more than males.
Keywords: Sport, Sport Engagement, Recreational Running
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ VE ZAMAN
YÖNETİMİ
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOL STUDENTS AND TIME
MANAGEMENT
Dr. Onur Mutlu YAŞAR
Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
ÖZET
Modern Dünya düzeni içerisinde zaman kavramı önemini arttırmış ve zaman yönetimi bakış
açısı daha fazla ilgi çeken bir konu halini almıştır. Zaman yönetimi kavramı bireylerin
hayatlarının düzenlenmesinde hayati rol oynamaktadır. Bireysel zaman yönetimi bireyin
çalışma hayatı ve sosyal hayatındaki görev sorumluluk ve davranışlarını planlama kontrol etme
ve kendi çıkarları doğrultusunda yönteme faaliyeti içermektedir. Araştırmanın amacı
Kastamonu üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi
davranış algılarının incelenmesidir. Araştırma nicel araştırma yöntemi kullanılarak
gerçekleştirilmiş betimsel bir araştırmadır. Araştırmada ölçme aracı olarak Alay ve Koçak
(2002) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan Zaman Yönetimi Envanteri kullanılmıştır.
Araştırma kapsamında parametrik test yöntemlerinden bağımsız t testi ve tek yönlü varyans
analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma verilerinin iç tutarlık katsayıları hesaplanmış ve .90
seviyesinde tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların zaman yönetimi algıları
orta seviyede (2.83) tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra katılımcıların cinsiyet değişkeni
ortalamalarında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Katılımcıların spor yapma ve eğitim alınan
bölüm değişkenine göre ortalama puanlarında anlamlı farklar tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Spor, Zaman Yönetimi
ABSTRACT
In the modern world order, the concept of time has increased its importance and the time
management perspective has become more interesting. The concept of time management plays
a vital role in organizing the lives of people. Personel time management involves planning,
controlling and managing the responsibilities and behaviors of the personel working life and
social life and managing them it sensible. The aim of the study is to investigate the perception
of time management behavior of Kastamonu University physical education and sports students.
The research is a descriptive research using quantitative research method. In the research, Time
Management Inventory which was adapted to Turkish by Alay and Koçak (2002) was used as
the measurement tool. Within the scope of the research, independent t test and one way
ANOVA were used. The data Cronbach Alpha value is .90. According to the results of the
study, the time management perceptions of the participants were found to be moderate (2.83).
In addition, no significant difference was found in the mean gender variable of the participants.
Significant differences were found in the mean scores of the participants according to the
variable of doing sport and education department.
Keywords: Sport, Student, Time Management
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EVLİLİK BİRLİĞİNDE KADININ SOYADI İLE İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER
CURRENT AFFAIRS REGARDING THE SURNAME OF A WOMAN IN CONJUGAL
UNION
Dr. Öğr. Üyesi DERYA ATEŞ
Hacettepe Üniversitesi
ÖZET
Türk Medeni Kanunun 187 inci maddesi “ Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak
evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının
soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan
sadece bir soyadı için yararlanabilir.” Hükmü düzenlenmiştir.
Anılan madde halen yürürlükte bulunmakla birlikte; güncel yasal gelişmeler sonucunda
düzenlemenin aksine evli kadının sadece kendi aile soyadını taşımasının da önü açılmıştır.
Türkiye’nin de imzaladığı BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile 7 No’lu Ek Protokol hükümleri ile Anayasanın 2, 10,
12, 17, 41 ve 90 ıncı maddelerinin dayanak gösterilmesi ile başlatılan yasal süreç 16.11.2004
tarihli Avrupa insan Hakları Mahkemesi Kararı ile önemli bir noktaya taşınmıştır.
Daha sonraki süreçte yine 10.03.2011 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ve bireysel başvuru
imkânının tanınması sonrası, Yargıtay kararları arasında ortaya çıkan farklılıklar neticesinde,
30.09.2015 tarihli Hukuk Genel Kurulu kararı ile mesele artık tartışmalı olmaktan çıkmış ve
konuyla ilgili içtihat oluşturulmuştur. Bu içtihat sonrası artık evli kadının evlilik birliği devam
ederken; kocasının soyadını taşımak, kocasının soyadı ile birlikte kendi aile soyadını birlikte
taşımak ya da kocasının soyadını hiç taşımadan sadece kendi aile soyadını taşımak şeklinde üç
imkânı bulunmaktadır.
Çalışmamız kapsamında konunun yasal süreci, evli kadının soyadı ile ilgili seçimlik haklarını
nasıl kullanabileceği ve kadının soyadı ile ilgili halen yürürlükte bulunan Medeni Kanunun 187
inci maddesi hükmü ile ilişkili kanun değişiklik teklifleri ayrı ayrı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Evlilik, Kadının Soyadı, Aile Soyadı
ABSTRACT
The clause “Married women shall bear their husband's name. However, they can make a
written declaration to the Registrar of Births, Marriages and Deaths on signing the marriage
deed or at the Registry of Births, Marriages and Deaths after the marriage, if they wish to
keep their maiden name in front of their surname." was regulated by Article 187 of Turkish
Civil Code.
Even though the aforementioned clause is still in force, contrary to the regulations as a result
result of the current legal affairs, the way for the married woman to bear only her family name
was cleared. Through the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women (CEDAW) and European Convention on Human Rights which were signed
by Turkey, the legal process which started based on the clauses within the scope of Additional
Protocol No. 7 and also Article 2, 10, 12, 17, 41 and 90 of Constitutional Law gained crucial
importance with the ruling of European Court of Human Rights dated 16.11.2004.
In the following process, after the Constitutional Court ruling dated 10.03.2011 and allowance
of individual application, as a result of the discrepancies in Court of Cassation, the issue has
become a ruling case instead of a controversial matter with the ruling of the General
Assembly. As a result of this ruling case, while the woman’s marriage conjugal union
continues, she has three options: to bear her husband’s surname, to bear both her husband’s
name and her family name, or only to bear her family name without his husband’s.
Within the framework of our study, the legal process of this issue, how a woman can use her
right of choice and proposals on law amendments for Article 187 of Turkish Civil Code,
which is still in force, are evaluated separately.
Keywords: Marriage, Surname of a Woman, Family Name
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BOŞANMA SONRASI VELAYET HAKKI VE ORTAK VELAYET
RIGHT OF CUSTODY AFTER DIVORCE AND JOINT CHILD CUSTODY
Dr. Öğr. Üyesi Derya ATEŞ
Hacettepe Üniversitesi
ÖZET
Boşanma karı koca arasında evlenme ile kurulan hukuki ilişkiyi tümüyle değiştirerek bir takım
sonuçlar ortaya koyduğu gibi, müşterek çocuğu yönelik de pek çok hukuki sonuç içermektedir.
Bu sonuçlardan en önemlisi ortak çocuk üzerindeki velayet hakkının ana babadan hangisine ait
olacağı meselesidir.
Velayet hakkı ana babanın çocuk ile ilgili sorumluluk alanının sınırlarını çizmekte ve bu hak
uyarınca ana baba, ergin olmayan ya da ergin olup kısıtlı olan şahısların kişi varlığına ve
malvarlığına ilişkin haklarını korumakla ve temsil etmekle yükümlüdür. Velayet hakkı çocuk
üzerinde egemenlik kurma, ad koyma, çocukla birlikte yaşama, çocuğun eğitimini sağlama,
çocuğu temsil etme, çocuğa ait malvarlığı üzerinde haklara sahip olma gibi oldukça geniş
kapsamlıdır. Bu sebeple, boşanma sonrası çocuk üzerinde kimin velayet hakkına sahip
olacağının belirlenmesi ayrıca önem taşır.
Velayetin kime verileceği Türk Medeni Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca hâkimin takdir
yetkisindedir ve hâkim ana ve babadan birine velayet hakkını verebileceği gibi uygun görmezse
velayet hakkını her ikisinden de alabilir. Bununla birlikte Türk Medeni Kanunun 182 inci
maddesinde yer alan ve boşanmadan sonra velayetin ana babadan sadece birine verileceği ve
boşanmadan sonra eşlerin birlikte velayete sahip olamayacakları yönündeki görüş son
dönemdeki yasal gelişmelere paralel olarak değişikliği uğramıştır. Buna bağlı olarak hâkimin
ana ve babadan birine tek taraflı velayet hakkı tanımasının yanında ortak velayete imkan
sağlayan yasal gelişmeler yaşanmıştır.
Bu çalışma kapsamında boşanma sonrası hâkimin belirleyeceği velayetin kapsamı, takdir
yetkisi çerçevesinde ortak velayet sağlayabilmesine imkân tanıyan hukuki gelişmeler,
uygulamadaki güncel yargı kararları incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Velayet, Ortak Velayet, Boşanma, Evlilik
ABSTRACT
Divorce not only completely changes the legal marital relationship between the husband and
wife, but also has many legal outcomes concerning the child in common. The most important
outcome is whether the mother or the father will have the custody of the child in common.
The right of custody draws the line of responsibility between the child and the parents.
According to this right, the mother and father are responsible for protecting and representing
the rights of minors or adults under legal disability. The right of custody is a comprehensive
right that includes having the right and the obligation to make decisions about a child's
upbringing, naming, living with the child, the child’s education, representing the child and
having rights over the child’s properties. For this reason, it is also crucial to determine who will
have the right of custody of the child following the divorce.
To whom the right of custody will be given is at the discretionary power of the judge according
to Article 4 of Turkish Civil Code. Should the judge disapprove on giving the right of custody
to the mother and the father, he or she can revoke this right from both. However, remarks on
Article 182 of Turkish Civil Code specifying that after divorce, the custody will be given to
either the mother or the father and that they cannot have a joint custody has undergone changes
parallel to the legal developments. In addition, there have been some legal developments on the
judge giving unilateral custody to either the mother or father and on joint custody.

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

390

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Within the scope of this study, the extent of custody following the divorce to be determined by
the judge, legal updates that allow joint custody in the judge’s discretional power and up to date
rulings in force are reviewed.
Keywords: Custody, Joint Custody, Divorce, Marriage
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YAŞAMIN BİR ÖRÜNTÜSÜ OLARAK HUKUK
( HUKUK VE YAŞAM ÖRGÜSÜ)
Dr. Ahmet Cahit İYİLİKLİ
Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi
ÖZET
Kişilerin tam ve sağ olarak doğumu kişiler hukuku, vefatı ise, miras hukuku hükümlerinin
uygulanmasına alan ve zemin oluşturacaktır. Dolayısıyla kişilerin yaşam yolculuğunun hukuk
ile kesişmemesi mümkün olmayacaktır. Nitekim bu söylem, hukuk ile hayatın mütemmim cüz
olmasının sonucudur. Bir diğer ifadeyle, sosyal bir varlık olan beşer hayatının hasbelkader,
beşeri münasebet ve ilişkilerin koordinasyonu (eşgüdüm) denilen hukukun düzenleyici
yörüngesi ve çekim alanı dışında kalması ya da etkisinden kurtulmasının mümkün bir
istisnasının düşünülmesi dahi muhaldir. Zira hukuk, beşerin türsel var olmaklığının bizzarure
içtimai hâsılasıdır. Bir diğer ifadeyle, hukuk beşerin içtimai hayatının zaruri tezahürüdür.
Kaldı ki kişiler, toplumda maddi ve manevi haklarını ancak hukuk marifetiyle muhafaza ve
idame ettirirler. Doğumundan vefatına kadar hukuk ile iç içe yaşayan insan çoğu hal ve
zamanda bundan bihaberdir. İnsanoğlunun dünyaya gelmesiyle doğrudan iktisap ettiği gerçek
kişi hüviyeti, soybağı ve vatandaşlık rabıtası en temel ve akla ilk gelen hukuki haklardan
bazılarıdır. Hakikatte bu kazanımlar ilk yaratılışta insanoğluna bahşedilen “en şerefli” ve “en
mükemmel varlık” olmasının bir sonucudur. İnsanoğlu toplumsal bir varlık olduğundan naşi
buna uygun olarak yaratılmıştır. Nitekim toplum ile hukuk ayrılmaz bir bütünlük
oluşturduğundan maddi ve manevi varlığını da bir düzen içerisinde ancak hukuk marifetiyle
muhafaza ve idame ettirmiştir. İnsanoğlunu bir arada yaşabilmelerini mümkün kılan düzen
toplumsal yaşamın bünyesinde mündemiç bir unsur olduğundan, insanlık kültüründen gayri
değildir. Dolayısıyla hukuk, içtimai hayatı tanzim eden bir düzendir. Nitekim bu hukuk
düzeni toplumsal hayatın vazgeçilmez bir unsurudur.
Hukuk ile hayat mahiyet ve nitelik itibariyle iç içe geçmiştir. Hukuk ile hayat o kadar
murtabit ve muhtelittir ki, cenin sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü anadan itibaren
hukuk ehliyetini iktisap edip, hayatta olduğu sürece hukukun yörünge ve çekim alanından
vareste kalması mümkün olmayacaktır. Ne var ki, vefatıyla hayatı zail olduğu gibi, hukuku da
zail olacaktır. Buna karşın, vefatı hukuki ehliyetini yitirmesine sebep olsa da terekesi yani
mirasçılarının hukuki hakları devam edecektir. Filhakika hukukun menbaı insan tabiatıdır.
Zira fıtrat, yani insanın özü, mayası, esası hakikat olması hasebiyle haktır, bundan naşi, tabi
(Doğal) hukuk, fıtrattan neşet ettiğinden, menbağı fıtrattır. Dolayısıyla tabi hukuk, fıtratta
mündemiç, yani ezelde fıtrata ilka olunmuştur. Bu özelliğinden dolayı hukuk, vaz’i değil,
tabidir. Zira kanun, hukuku vücuda getirmez, sadece onu tayin ve tasdik ile temin eder.
Hukuk, hayattır. Hayatın olduğu yerde hukuk, hukukun var olduğu yerde ise hayat vardır.
Nitekim hak, sadece hayatta ve hayat için mevcuttur. Hukuk ile yaşam arasındaki örgü
doğrudan ve yektendir. Bu sebeple, hukuk, toplumsal hayatın aynasıdır. Aralarındaki bu
organik ve fonksiyonel bağlantıdan dolayı hukuk, hayatın hem gereği, hem de teminatıdır.
Anahtar Kelimeler: Hayat, Vakıa, Hukuk
ABSTRACT
The full and right birth of the persons will constitute the ground and ground for the
implementation of the provisions of the law of inheritance and the law of inheritance.
Therefore, it will not be possible for people's life journey not to cross law. Indeed, this
discourse is the result of law and life being permanent. In other words, it is even possible to
consider an exception that is possible to stay out of the regulatory trajectory of the human life,
coordination of human relations and relations (coordination) and the regulatory orbit of
attraction and coordination of relations (or coordination). Because law is the personal
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existence of human existence. In other words, law is an essential manifestation of human
social life. Moreover, individuals maintain and maintain their material and moral rights in
society only by law. People who live with the law from birth to death are unaware of it in
most situations and times. The real person identity, genealogy and citizenship bond that
human beings acquire directly with the coming of the world are some of the most basic and
first legal rights that come to mind. In fact, these achievements are the result of being the
"most honorable" and "the most perfect being" bestowed on human beings in the first
creation. Since mankind is a social being, was created accordingly. Since mankind is a social
being, the was created accordingly. As a matter of fact, since society and law constitute an
inseparable integrity, it has maintained and maintained its material and moral existence in a
regular order only by law. Since the order that makes it possible for human beings to live
together is an indispensable element in social life, it is not informal from human culture.
Therefore, law is an order that regulates social life. Indeed, this legal order is an indispensable
element of social life.
Law and life are intertwined in nature and quality. With law, life is so complex and various
that it will not be possible for the law to survive in the orbit and gravitational field as long as
it acquires its legal license from the moment it fell to its mother's womb, provided that the
fetus was born alive. However, just as his life is ended, his law will be losed. In spite of this,
although his death caused him to lose his legal capacity, his legal rights, his heirs, will
continue. Actually, law is the source of human nature. Because the genesis, that is the essence
of the human, its yeast, the fact that it is the truth, is true, because of that, the natural (natural)
law, because it derives from the genesis, is its origin. Therefore, of course, the law was in the
first place in the genesis, that is, the first of the genesis. Its source is genesis. Therefore, of
course, the law was the first in the genesis, in other words, in the genesis. Because of this
feature, the law is subject to not legislator. Because the law does not bring the law to the
body, it only determines it, and certifies it. Law is life. There is law where life exists and life
where law exists. Indeed, rights exist only in life and for life. The weave between law and life
is direct and direct. For this reason, law is the mirror of social life. Due to this organic and
functional connection between them, law is both a necessity and a guarantee of life.
Keywords: Life, Event, Law
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DILEMMA OF POLITICAL ORIENTATION IN THE SOUTH CAUCASUS REGION
Associated Professor Lasha BAZHUNAISHVILI
Associated Professor Irakli GORGILADZE
Batumi Shota Rustaveli State University
ABSTRACT
Radical changes in the Global politics since end of Cold war and collapse of Soviet Union
significantly reflected on the status and the borders of the countries in South Caucasus Region,
which afterwards were turned stronger with established international and political norms based
on Balance of Power. Given article analyzes a New Zones of Influence and foreign policy
orientations of new sovereign states emerged after the 1991, which was caused by Social,
Economic and political circumstances. Furthermore presented article contains discussions and
assumptions based on political forecast regarding the future developments of South Caucasian
countries (Georgia, Azerbaijan and Armenia), in which boundaries the states will continue
further existence and what kind of effect will have traditional actors of regional geopolitics over
their foreign policy choice.
Key Words: Power, Politics, Geopolitics, Status and Actors
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TRAFİK SİGORTALARINDA MADDİ ANLAMDA SİGORTA HİMAYESİNİN
KAPSAMI
FİNANCİAL MEANİNG TO SCOPE OF PROTECTİON İN THE HİGHWAY
INSURANCE
Avukat, Yağız ŞENGÜLER
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ÖZET
Sigorta kavramı kişilerin çeşitli olaylar sonucu karşılaşması muhtemel zararlara karşı
korunması düşüncesine dayanmaktadır. Sigorta insanların, hayatta karşılaşacakları bazı zarar
ve masrafa neden olan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini henüz bu sonuçlar
gerçekleşmeden koruma amacıyla önceden tedbir alma ihtiyaçlarından doğmuştur.
Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (KZMSS), özellikle son zamanlarda primlerin
artmasıyla birlikte herkesin gündemine giren önemli bir sigorta türü olmuştur. Ancak Genel
Şartların yargı tarafından uygulanmayacağı ihtimali de dikkate alınarak, KTK'nın ilgili
maddelerinde de 26.04.2016 tarihinde yeni Genel Şartlara uygun bazı değişiklikler yapılarak
Genel Şartlarda yapılan değişiklikler yasal dayanağa da kavuşturulmuş oldu. Böylece KZMSS
himayesinin kapsamı daha belirgin oldu.
Sigorta ettirenin uğradığı zararları karşılamak üzere yapılan mal sigortalarına “zarar veya
tazminat sigortaları” adı verildiğini ifade etmek gerekir. Uygulamada “Trafik Sigortası”
olarak adlandırılan Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (KZMSS). Karayollarında
motorlu araç işletenin, 3 kişilere vermiş olduğu ya da verebileceği cismani ya da bedeni
zararları tazmin edebilmek adına yapılan sigorta çeşididir. 3 kişilere karşı mali ve hukuki
sorumluluğu güvence altına aldığından bu sigorta türü pasif ve aynı zamanda zarar sigortası
niteliği taşımaktadır.
Sigorta himayesinin kapsamı, sigorta konusu aracın neden olduğu kazalarda meydana gelen
zararları karşılamaktır. Bu zararlar, araçlara veya araçlardaki eşya ve araçta bulunan kişilere
yönelik olabilir. Zorunlu trafik sigortasının her türlü zararı karşıladığı söylenemez bu nedenle
sigorta kapsamına hangi maddi zararların ve kazaların girdiğini tespit etmek gerekir. Maddi
ve bedeni zararlar ve de iş görmezlik tazminatı trafik sigortası kapsamına girer. Buna karşılık
karşı tarafın manevi zararlar sigorta kapsamı dışında kalmaktadır.
Sonuç olarak yapılan değişiklikler ile bir yandan sigortacıların sorumluluklarının kapsamı
daraltılırken, diğer yandan yapılan açık ve somut düzenlemelerle sigortacıların tazminat
yükümlülükleri daha öngörülebilir hâle getirilmiştir. Bu nedenle bu çalışmada özellikle
KZMSS ile ilgili mevzuatta bulunan himayenin kapsamı ayrıntılı bir şekilde
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sigorta Hukuku, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,
Sorumluluk Sigortası, Trafik Sigortası
ABSTRACT
The concept of insurance is based on the idea of protecting people against possible losses as a
result of various events. Insurance was born out of the need to take precautions in order to
protect themselves from the economic consequences of some damaging and costly events that
people will encounter in life.
Highways Compulsory Financial Liability Insurance (KZMSS) has become an important type
of insurance, which has been on everyone's agenda especially with the increase in premiums
recently. However, taking into consideration the possibility that the General Conditions will
not be applied by the judiciary, some amendments made in the relevant articles of the KTK
were made on 26.04.2016, in accordance with the new General Conditions, and the
amendments to the General Conditions were also given legal basis. Thus, the scope of
KZMSS patronage became more evident.
It is necessary to state that the insurances made to cover losses incurred by the insurer are
called “loss or compensation insurances”. Highways Compulsory Financial Liability
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Insurance (KZMSS), which is called “Traffic Insurance” in practice. It is a type of insurance
made in order to compensate the body or body damages that the motor vehicle operator has
given or may give to third party person. This type of insurance is passive as well as loss
insurance, as it guarantees financial and legal responsibility to third party people.
The scope of insurance protection is to cover the damage caused by accidents caused by the
vehicle subject to insurance. These damages may be caused to vehicles or to persons in the
vehicles and vehicles. It cannot be said that compulsory traffic insurance covers all kinds of
losses, so it is necessary to determine which financial losses and accidents are included in the
coverage. Property and body damages and incapacity compensation are covered by traffic
insurance. On the other hand, the moral damages of the other party are not covered by the
insurance.
As a result, while the scope of the responsibilities of the insurers was narrowed, on the one
hand, the compensation obligations of the insurers were made more predictable with clear and
concrete regulations. For this reason, in this study, especially the scope of patronage in the
legislation related to KZMSS will be evaluated in detail.
Keywords: Insurance Law, Road Compulsory Financial Liability Insurance, Liability
Insurance, Traffic Insurance
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TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER ÖRNEĞİNDE NEOKLASİK REALİZM VE GÖÇ
POLİTİKALARI
NEOCLASSICAL REALISM AND MIGRATION POLICIES IN THE CASE OF SYRIANS
IN TURKEY
Arş. Gör. Çağlar ÖZDEMİR
T. C. İstanbul Rumeli Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Armağan ÖRKİ
T. C. İstanbul Rumeli Üniversitesi

ÖZET
Devletler, realist kuramlara göre uluslararası politikanın tek belirleyicisidir. Bir diğer ifadeyle
uluslararası aktörlük yalnızca devletlere özgüdür. Devletler, ulusal çıkarları ve hedefleri
doğrultusunda karar almak ve gerektiğinde işbirliği ya da savaş gibi kararları hayata geçirmek
konusunda belirleyicidir. Göç politikaları da diğer politikalar gibi devletler tarafından
belirlenir. Bununla birlikte bir politikanın oluşturulmasında iç ve dış etkenler söz konusudur.
Neoklasik realizm, bir devletin dış politika oluşturmasında farklı düzeylerde etkenler
olduğunu aktarmıştır. Göç politikaları ile buna dönük diğer politikaların oluşumunda da farklı
etkenler bulunur. Bu çalışmada, Türkiye’deki Suriyeliler örneği üzerinden neoklasik realizmin
göç politikalarına ve onunla ilgili diğer politik kararlara etkisi açıklanmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın ilk bölümünde mülteci, sığınmacı, göçmen gibi göçle ilgili terimler açıklanarak
aralarındaki farklara ve hukuki boyutlarına değinilmiştir. Sonrasında ise göç çeşitleri üzerinde
durulmuştur. Ardından ise neoklasik realizme yer verilmiş ve neoklasik realizme göre dış
politika oluşumunun nasıl olduğuna odaklanılmıştır. Sonrasında da neoklasik realizmin göç
konusuna yaklaşımı aktarılmıştır. Çalışmanın takip eden bölümünde, Türkiye’nin Suriye’nin
kuzeyine gerçekleştirdiği askeri harekât süreçlerine yer verilmiştir. Bu noktada hem terör
örgütlerinin bölgeden arındırılarak bölgenin güvenli duruma getirilmesi hem de bu güvenli
bölgelere iç savaştan ve terörden kaçanların tekrar yerleştirilmesi üzerinde durulmuştur.
Çalışmanın sonuç bölümünde ise neoklasik realizmin öngördüğü iç unsurların dış politikayı
nasıl şekillendirdiği, ele alınan süreçle özetlenmiş ve öneriler paylaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Neoklasik Realizm, Göç Politikaları, Ortadoğu
ABSTRACT
States are the only determinants of international politics according to realist theories. In other
words, international actorship is unique to states. States are determinative to take decisions in
line with their national interests and aims and to implement decisions such as cooperation or
war, if necessary. Immigration policies, like other issues, are determined by states. However,
there are internal and external factors involved in the creation of a policy. Neoclassical
realism has stated that there are different levels of factors in the foreign policy formation of a
state. There are different factors in the formation of migration policies and other related
policies. In this study, the effect of neoclassical realism on migration policies and other
political decisions related to the Syrians in Turkey was tried to be explained. In the first part
of the study, terms related to migration such as refugees, asylum seekers, migrants are
explained and their differences and legal dimensions are addressed. Afterwards, the types of
migration were focused on. Later, neoclassical realism was introduced and the focus was on
how foreign policy formation was compared to neoclassical realism. Later, the approach of
neoclassical realism to migration was transferred. The following section covers the formation
of Turkey’s military operations in northern Syria. At this point, both the removal of terrorist
organizations from the region and the reassembly of those fleeing the Civil War and terror
into these safe zones were considered. In the conclusion part of the article, how the domestic
elements envisaged by neoclassical realism shape foreign policy is summarized with the
process and suggestions are shared.
Keywords: Neoclassical Realism, Migration Policies, Middle East
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FOUCAULT'NUN DÜŞÜNCESİNDE AYDINLANMA SORUNU
THE QUESTION OF ENLIGHTENMENT IN FOUCAULT’S THOUGHT
Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Ezgi Özlem TAMDEMIR
Ankara Yıldırım Bayezıt Üniversitesi
ÖZET
Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan tarihi dönem, Aydınlanma felsefesi olarak da bilinen 18.
yüzyıl felsefesinin genel adıdır. Genel olarak aydınlanma, Orta Çağ'da hüküm süren dünya
görüşüne karşı yeni bir dünya görüşünün ortaya çıkması olarak tanımlanır. Aydınlanma, akıl ve
bilginin ilerlemesi ile aydınlatılan kesin gerçeklere dayanan bir entelektüel kültürü kapsar.
“Aydınlanma nedir?” birkaç yüzyıl önce Immanuel Kant tarafından yazılanlar Aydınlanmayı
tanımlayan bir makale olarak düşünülebilir. Kant’ın metnine göre, Aydınlanma insanın kendi
suçu ile düşmüş olduğu bir olgunlaşmamışlık durumundan kurtulmasıdır. Olgunlaşmamışlık,
birinin anlayışını bir başkasının rehberliği olmadan kullanamamasıdır. Bu olgunluk, aklın
anlama eksikliğinde değil, bir başkasının rehberliği olmadan kullanmak için kararlılık ve
cesaret gösterememe eksikliğinde yatmaktadır. “Sapere Aude!” “Aklını kullanma cesareti
göster!” Bu söz aydınlanmanın sloganıdır. Michel Foucault, Kant'ın söylediklerini takip ediyor
ve Aydınlanma hakkında bir analiz yapıyor.
Aydınlanma hakkında önemli analizler yapan bu iki filozofun ekseninde, bu çalışmanın amacı
Foucault'nun aydınlanma hakkındaki düşüncelerini Kant'ın “Aydınlanma Nedir” metnine
dayanarak incelemek ve Foucault'nun metinleri ve aydınlanma kavramlarının nerede ve nasıl
temas kurduğunu belirlemektir. Foucault'nun temel çalışmalarına ek olarak, Foucault'nun
felsefesi ile Aydınlanma geleneği arasındaki ilişki üzerine bazı ikincil kaynaklar da
kullanılmıştır.
Bu çalışmanın temel sorunları şu sorularla özetlenebilir: “Foucault, Kant'ın Aydınlanma
metninde Aydınlanmayı nasıl tanımlar?” “Foucault'nun Aydınlanma hakkındaki düşüncesi
nedir?” “Foucault ve Kant'ın metinlerinde, Aydınlanma düşüncesi hakkında ne tür benzerlikler
ve farklılıklardan bahsedilebilir?”
Birinci bölümde Aydınlanmanın etimolojisi, tarihsel geçmişi, süreci besleyen hareketler ve
sürecin genel özellikleri ele alınmıştır. Süreci hazırlayan İngiliz, İskoç, Fransız ve Alman
Aydınlanmasının genel özellikleri üzerinde durulmuştur. Din, bilgi, akıl, insan ve değer gibi
sürecin genel özellikleri teorik bir çerçevede açıklanmaktadır. Bu bölümün sonunda Kant'ın
“Aydınlanma Nedir?” (1784) makalesinin bir incelemesi yapılacaktır.
Son olarak, çalışma Foucault'nun Aydınlanma hakkındaki düşüncesini Kant'ın “Aydınlanma
Nedir” metnine dayanarak inceliyor ve Foucault'nun metinleri ve aydınlanma kavramlarının
nerede ve nasıl temas kurduğunu analiz etmeye çalışıyor.
Bu araştırmada kullanılan yöntem içerik analizidir. Aynı yöntem dokümantasyon yöntemi, nitel
veya tanımlayıcı yöntem olarak tanımlanır.
Anahtar kelimeler: Akıl, Aydınlanma, Foucault, Kant, olgunlaşmamışlık

ABSTRACT
The historical period called the Age of Enlightenment is the general name of the 18th century
philosophy, also called the Enlightenment philosophy. In general, enlightenment is defined as
the emergence of a new world view against the world view prevailing in the Middle Ages.
Enlightenment encompasses an intellectual culture based on the precise truths illuminated by
reason and the advancement of knowledge.
“What is Enlightenment?” written by Immanuel Kant a few centuries ago can be considered as
an article describing the Enlightenment. According to the text of Kant, Enlightenment is man's
emergence from his self-imposed immaturity. Immaturity is the inability to use one’s
understanding without guidance from another. This immaturity is self-imposed when its cause
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lies not in lack of understanding, but in lack of resolve and courage to use it without guidance
from another. “Sapere Aude!” “Have courage to use your own understanding!” that is the motto
of enlightenment. Michel Foucault follows what Kant has said so far and make an analyzes
about Enlightenment.
On the axis of these two philosophers who made important analyzes about the Enlightenment,
the purpose of this study is examine Foucault's thoughts on enlightenment based on Kant's text
of “What is Enlightenment” and determine where and how Foucault's texts and enlightenment
concepts make contact. In addition to the basic works of Foucault, some secondary sources on
the relationship between Foucault's philosophy and the Enlightenment tradition were also
utilized.
The main problems of this study can be summarized with the following questions: “How does
Foucault define Enlightenment in Kant's text of Enlightenment?” “What is Foucault's thought
about the Enlightenment?” “What kind of similarities and differences about Enlightenment
thought can be mentioned in the texts of Foucault and Kant?”
In the first chapter, the etymology of Enlightenment, its historical background, the movements
that feed the process and the general characteristics of the process are discussed. The general
characteristics of the British, Scottish, French and German Enlightenment which prepared the
process were emphasized. The general characteristics of the process such as religion,
knowledge, reason, human and value are explained in a theoretical framework. At the end of
this part there will be an examination of Kant's essay on “What is Enlightenment?” (1784).
Finally, the study examines the Foucault’s thought about Enlightenment based on Kant's text
of “What is Enlightenment” and try to analyze where and how Foucault's texts and
enlightenment concepts make contact.
The method used in this research is content analysis. The same method is defined as the
documentation method, qualitative or descriptive method.
Key words: Enlightenment, Foucault, Kant, immaturity, reason
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TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL TEPKİLERE KARŞI DİYALOJİK DEMOKRASİ
ANLAYIŞININ UYGULANABİLİRLİĞİ
SOCIAL IN TURKEY DIALOGICAL DEMOCRACY AGAINST REACTIONS
APPLICABILITY OF UNDERSTANDING
Bersu VAROL
Semanur DEMİRKAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmada diyalojik demokrasinin Türkiye özelinde uygulanabilirliği incelenmiştir. Bu
bağlamda ilk olarak demokrasinin etimolojisi ele alınarak tarihsel sürecine değinilmiştir. Antik
dönemde demokrasi kavramı Platon ve Aristoteles’in eleştirileri çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Böylece Antik Yunan’daki demokrasi anlayışının dönüşerek modern dönem demokrasisinin
temellerini oluşturduğu gözlemlenmiştir. Daha sonra bu iki dönemin farkları ortaya konulmuştur.
Liberal paradigmanın hâkim olması ile birlikte temsil kavramı, halkın isteklerini
karşılayamamıştır. Buna alternatif olarak farklı demokrasi modelleri ortaya çıkmış ve bu
modeller içerisinde diyalojik demokrasi incelenmiştir. Müzakereci demokrasinin diyalojik
demokrasiyi kapsaması nedeniyle ilk olarak müzakereci demokrasiden bahsedilmiştir. Bu
demokrasi türünün üçüncü bir yol olarak da nitelendirildiği çalışmada bahsedilmiştir. Müzakere,
bir konunun en az iki birey arasında diyaloga dayanarak ele alınması şeklinde tanımlanabilir. Bu
nedenle diyalojik demokrasi ile müzakereci demokrasi birbirini tamamlamaktadır. Diyalojik
demokrasi modeli kamusal alan ile bağlantılıdır. Kamusal alan dediğimiz kavram insanların bir
araya getiren sosyal mekânlarıdır. Bu alanlar halkın ortak problemlerin çözüldüğü yerler olması
açısından önemlidir ve kamusal alanın devlete yüklediği işlevler çalışmada incelenmiştir. Bu
işlevler sayesinde halkın özgürlüğü güvence altına alındığı sonucuna varılmıştır. Bu düşüncenin
öncüleri Jürgen Habermas ve Hannah Arendt’dır. Literatüre diyalog, müzakere ve uzlaşma gibi
kavramların dahil olması ile demokrasinin kapsamı genişlemiştir. Bu kavramlar Anthony
Giddens’ın demokrasi anlayışı ile örtüştüğü görülmektedir. Ona göre demokrasi, diyalogu içinde
barındırmaktadır. Diyalojik demokrasinin temelinde empati kurma vardır. Bu özellik olmadan
tahakküm ortaya çıkar ve diyalojik demokrasi gerektiği gibi uygulanmaz. Bu bilgilerden yola
çıkarak Türkiye’de diyalojik demokrasi anlayışının uygulanabilirliği bir takım toplumsal tepkiler
çerçevesinde ele alınmıştır. Bunun sonucunda diyalojik demokrasinin tam olarak
uygulanamadığı sonucuna varılmıştır. Bunun temel sebebi uzlaşmanın sadece sivil toplum
örgütlerine indirgenmesi ve devletin uzlaşmayı sağlayacak bir organının bulunmamasıdır.
Toplumsal muhalefetin kamusal alanda uzlaşı ve ikna yerine monolog yani emir-buyruk ilişkisi
içerisinde çözümlenmeye çalışıldığı görülmüştür. Bu yalnızca kısa süreli bir çözüm olmakla
birlikte uzun vadede sorunlara yol açacağı varsayımına ulaşılmıştır. Devletin monolog temelli
tutumu yerine diyaloga dayanan bir tavır sergilemesi gerektiği savunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Diyalojik Demokrasi, Müzakereci Demokrasi, Jürgen
Habermas ve Anthony Giddens

ABSTRACT
In this study the applicability of dialogical democracy in Turkey has been studied. In this
context, first of all, historical process of democracy has been mentioned with its etymology. In
the antique period, concept of democracy was evaluated in the critics of Platon and Aristotles.
Thus it has been observed that democracy approach changed and became the basis of modern era
democracy. Then the differences of these two periods have been introduced. With predominance
of liberal paradigm, the concept of representation couldn’t satisfy the public demands. As
alternative various democracy models appeared and in these models “dialogical democracy” was
studied. Because the negotiator democracy includes dialogical democracy, in the beginning,
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dialogical democracy has been studied. In this study, negotiator democracy has been mentioned
as a third way, negotiation can be defined as an issue taking into account between at least two
individuals. For this reason, negotiator democracy and dialogical democracy complete each
other. Dialogical democracy model is related with public area. Public area concept is the area
gathering many people. These areas are important because public problems are solved here. In
this study the functions, which public area charges to the state, has been mentioned. By these
functions it is resulted that the independence of the public is secured. The leaders of this idea are
Jurgen Habermas and Hannah Arent. The content of democracy has widened with dialogue,
discussion and consensus into the literature. It is seen that these concepts are overlapped with the
democracy approach of Anthony Giddens. For him democracy includes dialogue. In the basis of
dialogical democracy there is empathy. Without this feature, domination occurs and dialogical
democracy cannot be applied properly. Taking this knowledge, applicability of dialogical
democracy view in Turkey has been taken into account looking at some social reactions. Then it
has been concluded that dialogical democracy cannot be applied properly. The main reason of
this is that consensus is oversimplified to NGO (Non-Governmental Organizations) and that state
does not have a consensus unit. In public sphere social opposition is seen working to try to solve
with monolog, namely order-commend relationship instead of consensus and conviction. It is
found to assume that it is a short term solution but it will make some problems in the long term.
It has been argued that the state should demonstrate a behaviour dialogically instead of
monology.
Keywords: Democracy, Dialogical Democracy, Negotiator Democracy, Jürgen Habermas,
Anthony Giddens
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REGIONAL PROBLEMS OF ELECTRONIC GOVERNANCE IN AUTONOMOUS
REPUBLIC OF ADJARA
Associate Professor. Irakli MANVELIDZE
Batumi Shota Rustaveli state University
ABSTRACT
Development of informational society in the world as well as in Georgia has a big influence
on functioning of state governance system. Therefore, information-communication
technologies acquire big importance that should ensure effectiveness of state apparatus,
interaction with citizens and different institutions. Meanwhile it is important to eliminate extra
bureaucratic procedures and corruption in public service. Creation of electronic governance
and its effective functioning play the most important role in this context. Its main advantage
will be increased public trust towards the government.
In the sphere of electronic governance in Georgia there are many examples of concrete,
sometimes non-coordinated, unsystematic but anyway serious steps in both private and public
sector at central, regional and municipal levels. For us in this case it is important to analyze
the regional level. In this respect current situation concerning development of regional
electronic government in the Autonomous Republic of Adjara is interesting.
In the research focus is given to three priorities. Firstly, a group of those problems were
researched which hinder establishment of electronic government and its development at
regional level. Secondly, current situation has been evaluated and thirdly tendencies and
perspectives were defined concerning changing current situation. These three aspects define
each other.
A concept concerning electronic government at regional and municipal levels in Georgia is
being developed. However, currently there are no clear instructions for evaluation of
electronic government at central, regional and municipal levels. An important issue is
connected with instruments and methods for evaluation of electronic government at regional
level as well as complex monitoring.
Keywords: Electronic Government, Electronic Services, public Administration, State
Management
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YAPISALCI MARKSİZM VE LOUIS ALTHUSSER’İN TOPLUM ANLAYIŞI
ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN ANALYSIS ON STRUCTURAL MARXISM AND LOUIS ALTHUSSER’S SOCIETY
UNDERSTANDING
Yüksek Lisans Öğrencisi, Cihan AKDAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Emine Gülselcen KAFKASYALI
Kırıkkale Üniversitesi

ÖZET
Yapısalcı akım, tüm dünyada, 1950ler ile birlikte yükselişe geçmiştir. Birçok düşünce akımı
yapısalcı ekolden etkilenmiştir. Düşünce akımları arasında yapısalcı işlevsel ve yapısalcı
Marksizm önemli etkiler bırakmış akımlardır. Yapısalcı akım, özne-nesne ikiliğinde tercihini,
nesneden tarafa kullanmıştır. Özne, ancak, nesnenin gösterdiği sınırlar içerisinde kendisini
tanımlayabilmektedir. Louis Althusser, yapısalcı Marksizmin kurucu temsilcilerinden birisi
olmuştur. 1968 Gençlik Hareketlerine kadar etkisini artarak sürdürmüş, 1968 sonrası etkisi
kırılsa da günümüze kadar varlığını devam ettirmiş bir düşünce akımıdır. Ortodoks Marksizm,
toplumsal yapıyı, altyapıda ekonomi ve üst yapıda siyaset ve ideoloji olarak bütünsel olarak
ele almıştı. Yapısalcı Marksizm ise toplumsal yapının bütünselliğini bozup, ekonomi, siyaset
ve ideoloji olarak farklı katmanlara bölmüş ve Ortodoks Marksizmin aksine temel belirleyen
ekonomi katmanı yerine, siyaset ve ideolojinin üst belirlenimini ileri sürmüştür. Böylece,
Marksizme, ekonomi belirlenimci yaklaşım yerine yeni bir perspektif açmıştır. Yapı, özne
veya insanlar üzerinde tek belirleyicidir. Özne, ancak yapının işaret ettiği düzlemde varlığını
kazanmıştır. Dolayısıyla yapısalcı Marksizm, anti-hümanisttir. Louis Althusser, yapısalcı
Marksizmin izlerini Karl Marx’ta aramış ve özellikle 1845 öncesi ve 1845 sonrası yazılar
olarak ikiye ayırmıştır. 1845 sonrası Marx’ın epistemolojik bir kopuş yaşadığı vurgulanmıştır.
Bu çalışmanın önemi; yapısalcı Marksist akımın toplum anlayışını tarihsel perspektiften ele
almaktır. Bu çalışmanın kapsamı; yapısalcı Marksizmin kurucusu Louis Althusser’in
yazılarıdır. Bu çalışmanın amacı; genelde yapısalcı Marksizmin özelde ise Louis Althusser’in
toplum anlayışını serimlemeye çalışmaktır.
Anahtar Kelimeler: Yapısalcılık, Yapısalcı Marksizm, Toplum, Louis Althusser, Kerteli
Anlayış
ABSTRACT
Structural Marxism, all over the World, started to rise after the 1950s. Many thought
movements are affected by structural school. Among thought movements, structural
functionalist and structural Marxism are the movements giving important affects. Structural
movement accepted object instead of subject in the dichotomy of subject-object dilemma.
Subject is just determined in the borders which are displayed by object. Louis Althusser was
the one of the founders of structural Marxism. It continued its effect step by step until 1968
Youth Movements, and it is still important thought trend. Ortodox Marxism grasps social
structure as holistic entity which consists of economy in substructure and politics and
ideology in superstructure. Structural Marxism distorts holistic social structure and it divided
social structure into economy, politics and ideology stratums; and instead of Ortodox
Marxism, it defends over determination of politics and ideology. Therefore, structural
Marxism opens a new perspective instead of economic determination. Structure is only
determinant over subject and people. Subject has only its entity with sign of structure. So,
structural Marxism is anti-humanist. Louis Althusser searched the traces of structural
Marxism in Karl Marx’s theses and it divided him into the period of pre 1845 and the period
of post 1845. After 1845, structural Marxism put forwards that Marx had epistemological
break. The importance of this study is that it analyzes the society understanding of structural
Marxism with historical perspective. The scope of this study is the writings of Louis
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Althusser, who is the founder of structural Marxism. The aim of this study is that it analyzes
society understanding in Marxism in general and in Louis Althusser in special.
Key Words: Structuralism, Structural Marxism, Society, Louis Althusser, Rhumb
Understanding
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THE NEW ERA OF THE ISLAMIC STATE - THREATS AND CHALLENGES IN
THE CONTEXT OF REGIONAL SECURITY
Assistant Professor Lasha KHOZREVANIDZE
Batumi Shota Rustaveli State University
 Religion
 Politics
 Terrorism
 Globalization
 Security policy
In recent months, the defeat of the Daesh (also known as ISIS) has been announced several times.
The corresponding statement was made by the US President Donald Trump, too. A.D. On March 23,
Mustafa Bali, a spokesman for the pro-Kurdish SDF (Syrian Democratic Forces), said they had
occupied the last Daesh-controlled settlement in Baghdad, in the eastern region of Syria, 1 which had
for years fought as an international establishment against the Daesh. The coalition, as well as its local
allies. The main questions now are, how realistic is the defeat of the Daesh, whether the threat of
terrorism has been eliminated, what will be the aftermath of ISIS in the Middle East and the world,
what are the dangers and challenges of the new era?
Part of the World Threat Assessment document prepared by the US intelligence community on
January 29, 2019 should be taken into consideration. It deals with a separate chapter on threats and
threats coming from it, both locally (Iraq and Syria) and globally (US and generally in the West).
According to the document, thousands of fighters remain in the Daesh ranks and have branches
around the world, allowing them to continue fighting in various countries.
In light of the weakening of the Islamic State, given the subsequent dangers and risks of the new
nation, we can assume that:
The Islamic State is not completely destroyed. He only lost control of the territories. Therefore, the
threats coming from Daesh have not disappeared either locally or globally (the target is primarily the
West);
The ideology of the Daesh and other jihadist organizations remains strong, so they have no difficulty
in attracting new forces and financial resources to strengthen the organization;
The causes of radicalization and extremism have not been eliminated in the Middle East - injustice,
inequality, corruption, sectarianism, faulty political and economic models. Therefore, in the near
future there is little chance of neutralizing extremism and radicalization in this region;
At a global and local level, there is no shared vision of what the post-ISIS Syria and Iraq look like,
which also makes it difficult to end the war;
After losing control of the territory, some of the Daesh fighters have clashed with civilians and no
one knows when they will re-activate. The other part has been transferred to other jihadist
organizations (primarily al-Qaeda affiliated with Hayat Tahrir al-Sham), and the third She moved to
a country where there is also a Daesh network;
The post-ISIS period for Georgia includes the following threats and challenges: The milestone in the
Daesh fighters is unclear Further fate of Georgian citizens. Announcement on Death of Last Citizen
of Georgia in Military Actions in Syria It became known on March 12.18 Under Georgian law,
citizens returning to their homeland in Syria and Iraq are awaiting detention. Therefore, they may try
to penetrate illegally in Georgia as well as in other countries. In such a case, as Chataev and his squad
have shown, the security of our country faces serious challenges. The issue of returning and
reintegration of family members (spouses, children) of Georgian nationals (spouses, children) who
are fighting for “Daesh” remains problematic. At present, up to 40 children and 10 women are left
without any psychological support in the Pankisi Gorge. Until now, some of the Georgian citizens
fighting for Daesh may decide to move to al-Qaeda affiliated Hayat Tahrir Al-Sham, or other
relatively small jihadist organizations, which in the long run will be as problematic for Georgia as
their Daesh membership;
March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

405

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

İSTİSMARA MARUZ KALAN ERGENLERİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF SOCİAL SKİLL LEVELS OF ADOLESCENTS EXPOSED TO
ABUSE
Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN
Sevil Merve BAŞER
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan olumsuz deneyimler sosyal açıdan bireyin tüm
yaşamını etkilemektedir. Olumsuz deneyimlerden biri olan çocuk istismarının; fiziksel
istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmal gibi boyutları bulunmaktadır. Literatürde
istismar ile sosyal becerilerin incelendiği yeterli sayıda çalışma bulunmadığı tespit edilmiş ve
bu nedenle çalışmada istismara maruz kalan ergenlerin sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada çalışma grubuna Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Hizmetleri Birimine bağlı kuruluşlar (Mevlana Çocuk Evleri
Sitesi Müdürlüğü, Kimsev Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Karatay Çocuk Evleri Sitesi
Müdürlüğü ve Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü)’ da korunma ve bakım altında bulunan 1418 yaş grubundaki 170 ergen dahil edilmiştir. Araştırmada demografik bilgi formu ile
Aydoğan ve Özyürek (2016) tarafından geliştirilen Sosyal Beceri Envanteri (SOBE)
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; sosyo-demografik özelliklerden çocuğun cinsiyeti,
eğitim durumu, psikiyatrik destek alma durumu, anne/babanın yaşam durumu, annenin
alkol/madde kullanıp kullanmadığı, babanın eğitimi, babanın işi ile ergenlerin sosyal beceri
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. İstismara
ilişkin sorulardan; ergenin cinsel istismar ve ihmale uğrama durumları, cinsel ve duygusal
istismarın ne zaman yaşandığı ile ergenin herhangi bir yakınının hayatına başkası tarafından
son verilip verilmediği gibi değişkenlerin ergenlerin sosyal beceri düzeylerini etkilediği
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ergen, İstismar, Sosyal Beceri
ABSTRACT
Negative experiences in childhood and adolescence affect the entire life of the individual
socially. Child abuse which is one of the negative experiences, has dimensions such as;
physical abuse, sexual abuse, emotional abuse and neglect. It has been determined that there
are not enough studies in literature examining social skills related to abuse and therefore, it
was aimed to examine the social skill levels of adolescents who were exposed to abuse. In the
research which descriptive survey model was used, 170 adolescents in the age group of 14-18
under protection and care in organizations (Mevlana Child Houses Site Directorate, Kimsev
Child Houses Site Directorate, Karatay Child Houses Site Directorate and Child Support
Center Directorate) affiliated to the Ministry of Family, Labor and Social Services Konya
Provincial Directorate, are included. In the research, Social Skill Inventory (SSI) developed
by Aydoğan and Özyürek (2016) was used with demographic information form. As a result of
research; it was determined that there is a statistically significant difference between the
socio-demographic characteristics of the child’s gender, educational status, psychiatric
support status, mother/father’s life status, whether the mother uses alcohol/substance, father’s
education, father’s job and social skill levels of adolescents. Among the questions about abuse
it was determined that variables such as; sexual abuse and neglect of adolescent, when sexual
and emotional abuse was occurred and whether someone’s life was discontinued by a relative
affect the social skill levels of adolescents.
Keywords: Adolescents, Abuse, Social Skills
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ABD’NİN AFGANİSTAN MÜDAHALESİNİN YASALLIK SORUNU
THE LEGALITY ISSUES OF THE US INTERVENTION IN AFGHANISTAN
Jamaluddin SADRUDDIN OGHLI
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
ÖZET
BM kurulmadan önce, tüm ulus devletler kendi çıkarları doğrultusunda her fırsatta ölçüsüz güç
kullanmaktaydı. Bu durumun en önemli sebebi, onların kuvvet kullanımı sınırlandıracak herhangi
bir yasanın olmamasıydı. Dolaysıyla, meşru müdafaa hakkını düzenleyen, bu kavramdan açıkça
bahs eden ve devletlerin güç kullanımını sınırlandıran ilk ve tek antlaşma BM antlaşmasıdır. Bir
devletlin hangi şartlar altlında meşru müdafaa hakkına başvurabileceği işbu antlaşmanın 51.
Maddesinde açıkça beyan edilmiştir. BM antlaşmasına göre, meşru müdafaanın tek istisnası silahlı
saldırıdır. Aynı zamanda yapılageliş kurallarına göre, Aciliyet, gereklilik ve orantılık ilkelerinin
da sağlanması gerek. Meşru müdafaa hakkı, her devletin kendini savunmakla sınırlı olup, ölçüsüz
kullanılabilecek bir hak değildir. Son zamanlarda bazı devletler “önleyici meşru müdafaa”
sayesinde saldırganlık fiillerine meşruiyet kazandırmak çabasındadır. Fakat bu durum uluslararası
hukuk açısından herhangi bir geçerliliği yoktur. ABD’nin 2001 Afganistan müdahalesi de
“önleyici meşru müdafaa” ilkesine dayanılarak hayata geçirilmiştir. İşte bu yüzden bu
müdahalenin geçerliliği tartışılmaktadır. Bu araştırmanın amacı ABD’nin 2001 Afganistan
müdahalesinin Uluslararası hukuk açısından geçerli olup olmadığı sorusuna cevap bulmaktır.
Anahtar kelimeler: ABD, Afganistan, BM, Uluslararası Hukuk
ABSTRACT
Before the establishment of UN, all nation-states were using immeasurable power at every
opportunity that they have according to their interest. İt is because of that, there was no law to limit
the use of force on that time. Therefore, the UN treaty is the only treaty which regulates the right
of self-defense as well as use of force. İt is explicitly stated in article 51. Of UN treaty under which
condition states can apply to the self-defense. According to UN treaty, the only exception of selfdefense is armed attack. At the same time, according to unwritten law, it is necessity to supply the
principle of ungenciy, necessity and proportionality. The right of self-defense is limited to protect
of itself. İt is not immeasurable right. Recently, some states are trying to legitimize their aggressive
acts throught “ preventive legitimate defense”. However, this situation has no validity in terms of
İnternational law. The intervention of USA’S in 2001 was implemented based on the principle of
“ preventive legitimate defense”. That is why, the walidity of this intervention is under discussion.
The purpose of this intervention is to find unswer to the question of whether this intervention is
valid in terms of İnternational law.
Keywords: USA, Afghanistan, UN, İnternational Law

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

407

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

AB-KANADA CETA MÜZAKERELERİ KAPSAMINDA AVRUPA
KOMİSYONUNUN ÖZERKLİĞİNİN İNCELENMESİ
AN EXAMINATION OF EUROPEAN COMMISSION’S AUTONOMY IN THE
CONTEXT OF EU-CANADA CETA NEGOTIATIONS
Doktora Öğrencisi Esra UYAR OKCU
Dokuz Eylül Üniversitesi

ÖZET
Avrupa Birliği (AB) ticaret politikası, kapsam ve karar alma prosedürleri açısından son
zamanlarda çeşitli değişikliklere maruz kalmıştır. 1980'lerin sonlarında başlayan küresel
ekonomik gelişmelere yanıt olarak, AB ticaret anlaşmaları, yalnızca devletlerin düzenleyici
işlerini değil, aynı zamanda bireysel özgürlükleri de etkileyen “sınır ötesi” ticaret konularını
da kapsamaya başlamıştır. Bu, AB'de çok aktörlü bir ticaret politikası oluşturma sürecinin
gelişmesine yol açmıştır. Lizbon Anlaşması (2009) sayesinde Avrupa Parlamentosu ticaret
politikası yapımında yasama yetkisi kazanmıştır. Şu anda, AB uluslararası ticaret anlaşmaları,
Avrupa Birliği Konseyi tarafından yetkilendirilen Avrupa Komisyonu tarafından müzakere
edilmektedir. Bir anlaşma ancak Konsey ve Parlamento tarafından onaylanırsa AB tarafından
imzalanabilmekte ve sonuçlandırılabilmektedir. Ortak ticaret politikasını uygulama
sorumluluğu Komisyon’da olmasına rağmen, ticaret anlaşması müzakereleri sırasında
Komisyon’un manevra özgürlüğü, Konsey/üye devletler veya Parlamento tarafından zaman
zaman kısıtlanabilmektedir.
Bu çalışma, asil-vekil yaklaşımını kullanarak, AB-Kanada Kapsamlı Ekonomi ve Ticaret
Anlaşması (CETA) müzakere sürecinde, Komisyonun özerkliğinin üye devletler ve/veya
Avrupa Parlamentosu tarafından kısıtlanıp kısıtlanmadığını incelemektedir. Asil-vekil
yaklaşımı, bir veya daha fazla tarafın (asil) başka bir tarafa (vekil) yetki devrinin
dinamiklerini açıklamaktadır. Bu yaklaşım, AB’nin kurumsal yapısında Komisyon (vekil)
tarafından kullanılan yetkiyi ve onun özerkliğini kontrol etmek amacıyla üye devletlerin
(asiller) kullandığı teknikleri araştırmaktadır. AB’de, üye devletlerin yanı sıra, Komisyonun
davranışlarını ve pozisyonunu etkileyebilen - Avrupa Parlamentosu gibi - başka aktörler de
bulunmaktadır.
AB-Kanada CETA müzakereleri sırasında, “üye devletler ve Komisyon” ile “Parlamento ve
Komisyon” arasında çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Bu çalışma iki ana tartışmalı
vakayı - yatırım ve fikri mülkiyet - incelemekte ve anlaşmazlıkların Komisyonun
pozisyonunu nasıl etkilediğini tartışmaktadır. Bu iki konuda, Konseyin/üye devletlerin ve
Parlamentonun Komisyonun özerkliğini sınırlama ve tutumunu değiştirme konusunda önemli
rol oynadıkları saptanmıştır. Müzakerelerin sonunda her iki kurumun da onayı gerektiğinden,
Komisyon onların endişelerine kayıtsız kalmaktan kaçınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, CETA, Asil-vekil Yaklaşımı, AB Ticaret Politikası, AB
Kurumları
ABSTRACT
The European Union (EU) trade policy has been subject to various changes in terms of scope
and decision making procedures recently. As response to the global economic developments
beginning in the late 1980s, the EU trade agreements started to cover ‘behind the border’
trade issues that affect not only the regulatory affairs of states but also individual liberties.
This led to evolution of a multi-actor trade policy making in the EU. Thanks to the Lisbon
Treaty (2009), the European Parliament gained legislative power in trade policy making.
Currently, EU international trade agreements are negotiated by the European Commission
authorized by the Council of the European Union. An agreement can only be signed and
concluded by the EU if both the Council and Parliament approve it. Although it is the
Commission that is in charge of implementing common trade policy, its freedom of maneuver
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may be restricted occasionally by the Council/ member states or the Parliament during
negotiations of a trade agreement.
By using a principal-agent approach, this study examines whether Commission’s autonomy
was constrained by the member states and/or the European Parliament in the negotiation
process of EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). The
principal-agent approach explains the dynamics of delegation of authority by one or more
parties (principal) to another party (agent). In the EU institutional setting, it mainly surveys
authority enjoyed by the Commission (the agent) and mechanisms used by member states
(principals) to control the Commission’s autonomy. Besides member states, there are other
principals in the EU like the European Parliament that may affect the Commission’s behavior
and position.
During EU-Canada CETA negotiations, several disagreements emerged between the member
states and the Commission as well as between the Parliament and the Commission. This study
examines two main controversial cases - investment and intellectual property - and discusses
how the disagreements influenced the Commission’s position. It was concluded that, on these
two issues, Council/member states and Parliament played a significant role in limiting the
Commission’s autonomy and changing its position. Since both institutions’ approval is
required at the end of the negotiations, the Commission avoided being indifferent to their
concerns.
Keywords: European Union, CETA, Principal-agent Approach, EU Trade Policy, EU
Institutions

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

409

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

ABD DİPLOMATİK RAPORLARINDA MENEMEN OLAYI
MENEMEN INCIDENT IN THE U.S. DIPLOMATIC REPORTS
Dr. Rıdvan BAL
Araştırmacı

ÖZET
Demokratik bir düzen kurma ve çok partili siyasi hayata geçme arzusundaki Türkiye
Cumhuriyeti’nin bu konuda attığı ilk adım olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, örgütlenme
çalışmalarının devam ettiği dönemde yaşanan isyan nedeniyle kısa ömürlü oldu. Özellikle
ekonomik gerekçelerle bir muhalefet partisinin gerekliliğine inanan Cumhurbaşkanı Mustafa
Kemal’in, devletin temel rejimini korumak kaydıyla bir parti kurulması yönünde Ali Fethi Bey
ile yaptığı görüşmelerden sonra 12 Ağustos 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF)
kuruldu. Ne var ki etkili bir muhalefet partisi olma yolunda hızla ilerlerken ülkede yaşanan
beklenmedik gelişmelerden rahatsızlık duyan ve Cumhurbaşkanı ile karşı karşıya gelme
riskinin ortaya çıkmasını kabul etmeyen Ali Fethi Bey, kuruluşundan kısa bir süre sonra
partisini kapattığını duyurdu.
Hükümet, ülkede yaşanan huzursuzluk ve siyasi gerginlik ortamını giderme düşüncesinde iken
23 Aralık 1930 günü Menemen’de yaşanan gerici bir ayaklanma girişimi ile sarsıldı. Durumu
kontrol altına almak için sıkıyönetim ilanı dahil çeşitli sert önlemleri devreye sokan Hükümetin
uygulamaları, yabancı temsilciler tarafından da dikkatle takip edildi. Bunların arasında,
Menemen’deki gelişmeleri dikkatle incelemesinin yanında Türk devrimini sorgulayan ve
liderlerin davranışlarını ayrıntılı olarak kayda geçiren Amerika Birleşik Devletleri’nin
Türkiye’deki Büyükelçisi Joseph Clark Grew’in raporları dikkat çekicidir.
Menemen olayını ülke çapında bir isyan olarak değil, gerici bir tarikatın küçük çaplı isyan
girişimi olarak ele alan Büyükelçi Grew, değerlendirmelerinde konu ile ilgili resmî
açıklamalardan, gazete haberlerinden ve kişisel haber kaynaklarından etkili olarak
faydalanmıştır. Ankara Hükümeti tarafından bu olayın muhalefeti ortadan kaldırmak için bir
fırsat olarak görüldüğünü ve “acımasız ve gaddar” tedbirlerin hayata geçirildiğini belirtmiştir.
Yeni bir muhalefet partisi olarak ortaya çıkan SCF ve lideri Ali Fethi Bey hakkında olumlu
görüşleri kayda geçiren Büyükelçi, özellikle SCF’nin İzmir mitinginin bir dönüm noktası
olduğunu, bu tarihten sonraki gelişmeler nedeniyle muhtemel tehlikeleri göze almayan Ali
Fethi Bey’in partisini feshettiğini düşünmüştür.
Büyükelçiye göre Türkiye Cumhuriyeti’nin Batılılaşma hedeflerinin gerçekleşmesi bu şartlarda
mümkün değildi, Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Halk Fırkasının uygulamaları başarısız
olmuştu. Reformların halk tarafından kabul edildiğine inanan yöneticiler, Şeyh Esat’ın etkili
çalışmaları kadar sonuç alamamışlardı. Bu durum da irticanın devam ettiğinin göstergesiydi.
Ortaya çıkan durum karşısında uygulamaya başlanan kararların “diktatörlük” göstergesi
olduğunu savunan Grew’un, Mustafa Kemal’in devrimci bakış açısını ve hedeflerini tam olarak
aktarmadığı görülse de dönemsel değerlendirmelerinde çoğunlukla gerçekçi, demokrasi yanlısı
ancak muhalif görüşleri savunur ifadeler kaleme aldığı anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Menemen Olayı, Mustafa Kemal, Ali Fethi Bey, ABD’nin İlk Türkiye
Büyükelçisi J.C. Grew, Batılılaşma.
ABSTRACT
The Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Progressive Republican Party), which was the first step
taken by Turkish Republic that planned to establish a democratical order in Turkey and start a
multi-party political life, was short-lived due to the revolt in 1925. President Mustafa Kemal
who believed in the importance of an opposition party especially on economical necessities,
held talks with Ali Fethi Bey for establishing a new party on condition of protection the current
regime of Turkey. After these talks Ali Fethi Bey declared the establishment of the Serbest
Cumhuriyet Fırkası (Liberal Republican Party) on August 12, 1930. The new party became an
effective opposition party in a very short time. However Ali Fethi Bey, who disturbed by the
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dangerous developments in the country and didn’t want to be at odds with the President,
announced the shutting down of his party shortly after its establishment.
While the government was trying to ease the unrest and political tension in the country, shocked
by a reactionary incident in Menemen province on December 23, 1930. To control the
happenings the Government has introduced several drastic measures, including the declaration
of martial law. These practices of the Government were also carefully observed and followed
by the diplomatic mission in Turkey. Among these were the reports of Joseph Clark Grew, the
United States Ambassador to Turkey, who, in addition to carefully examining the developments
in Menemen, questioned the Turkish revolution and detailed the behaviours of the leaders.
According to Ambassador J.C. Grew Menemen incident was not a country-wide revolt but a
small-scale rebellion attempt by a reactionary sect (dervishes). He made effective use of official
statements, newspaper reports and personal news sources. He wrote this incident was seen by
the Ankara Government as an opportunity to eliminate opposition and they put in action some
“draconian” measures. He had positive views about the Liberal Republican Party which
emerged as a new opposition party and its leader Ali Fethi Bey. He pointed out that meeting of
opposition in İzmir was a turning point and after this meeting Ali Fethi Bey did not take risks
due to the developments and dissolved his party.
The other important note of the Ambassador was about the westernization of Turkey. Under
those conditions it was impossible for Turkey to be a western country. The President and the
Republican People's Party had failed. The leaders in Ankara who believed that the reforms were
accepted by the people, had not achieved as much as the influential work of Sheikh Esat. This
was an indication that the reaction and religious fundamentalism was continuing. Mr. Grew
treated the measures taken by the Government on developments as a sign of “dictatorship”. As
a result the ambassador's reports didn’t fully convey Mustafa Kemal's revolutionary point of
view and goals but it can be concluded that in his evaluations, he has often written statements
which defend realistic, democracy but opposing views.
Keywords: Menemen Incident, Mustafa Kemal, Ali Fethi Bey, J.C. Grew, First U.S.
Ambassador to Turkey, Westernization.
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CONFLICTS AND SOME SECURITY ISSUES IN THE BLACK SEA REGION
Gela IREMADZE
Batumi Shota Rustaveli State University
ABSTRACT
The article deals with the geopolitical strategies of the Black Sea region in the context of political
interests of influential political entities. Political events are analyzed in historical and in modern
aspects. It is specifically discussed conflicts of Abkhazia, Shida Kartli - so-called South Ossetia,
Karabakh, Crimea and Transnistria, Ukraine and Crimea. Direct the problem there are analyzes
the internal relations and political perspectives of the Black Sea region (tense relations between
Armenia and Azerbaijan, between Georgia and Russia), also, the political positions and
perspectives of influential states in the context of international relations. There is also emphasizes
the role of the North Atlantic Alliance in the process of security policy in the region, which has
confirmed its visit in Georgia and withdrawal from the Congress in the United States where
Georgia is mentioned as a strategic partner.
After the occupation of Crimea, when the principle of correlation of forces on the Black Sea was
actually violated, when Russia became the main player, the North Atlantic Alliance aimed to
develop a new security policy, which reflected in the statements and actions of the NATO
Secretary General.
Stability and security in the region threatens Russia's aggressive policy towards Georgia and
Ukraine, which is expressed on the one hand by occupation of Georgian territories and on the other
hand of military assistance to Ukraine's separatist regions, also, the action that Russia has
undertaken in the Kerchian Strait is a maritime occupation that has once again reckoned the
international community. Therefore, it is time to activate the North Atlantic Alliance in the Black
Sea region.
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CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
PRESİDENTİAL DECREE
Serkan D. KOŞOÇAYDAN
Doktora Öğrencisi, Bartın Üniversitesi
ÖZET
16 Nisan 2017’de yapılan referandum ile “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli”ne geçilmiştir.
Yeni sistemde Cumhurbaşkanı yürütmenin merkezi haline gelmiştir. Bu kapsamda
“Cumhurbaşkanı kararnamesi” yürütmenin yeni bir düzenleyici işlemi olarak Anayasada yerini
almıştır. İdarenin yeni bir düzenleyici işlem türü olarak “Cumhurbaşkanı Kararnamesi”
Anayasa hukukunda değişiklikler yaratmıştır.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Anayasa’da düzenlenmiş olduğu için yargısal denetimini
Anayasa Mahkemesi yapmaktadır. Olağanüstü dönemlerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı
kararnameleri yargısal denetimin dışındadır. Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi çıkarabilmek için yetki kanununa gerek yoktur. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile
vergi konulamaz ancak vergi oranlarında değişiklik yapılabilir. Olağanüstü hallerde çıkarılan
Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri kanun hükmündedir.
Kanunların nasıl uygulanacağına ilişkin konularda yürütme organı kanunları tamamlayıcı
nitelikte düzenleyici idari işlemler yapabilir. Cumhurbaşanlığı kararnamesi yürütme organının
düzenleyici işlemleri arasında yer almaktadır. Cumhuriyet ilan edildikten sonra ilan edilen
Anayasaların tümünde yürütme organının düzenleyici idari işlemler yapma yetkisine yer
verilmiştir. 2017 Anayasa değişikliği ile benimsenen yeni hükümet sisteminde Başbakanlık
yerine Cumhurbaşkanı yönetmelik çıkarabilecektir. Yeni sistemde yönetmelikler, sadece
kanunların uygulanmasını değil Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin de uygulanmasını
sağlamak üzere çıkarılabilecektir.
Kanuni idare ilkesine göre hukuk devletinde devlet, vatandaşlar gibi hukuka bağlıdır. Devletin
hukuk kurallarıyla bağlı olabilmesi için görev ve yetkileri tanımlanmış olmalı, sınırları net bir
şekilde çizilmiş olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte kanuni idare
ilkesinin istisnaları ortaya çıkmıştır. Kamu tüzel kişilikleri kanunlarda yer almasa da
Cumhurbaşkanı kararnamesi ile de kurulabilmektedir. Kamu tüzel kişiliklerinin ve
bakanlıkların Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kurulabilmesi kanuni idare ilkesinin istisnasını
oluşturmaktadır.
Dünya ölçeğinde başkanlık sistemini uygulayan ülkelerin hepsinde “Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi” yetkisi bulunmaktadır. Amerika’da temel hak ve özgürlükler kararname ile
düzenlenebilmektedir. Rusya’da Devlet başkanının çıkardığı kararnameler normatif
işlemlerdir. Fransa’da olağanüstü haller dışında başkanın kararname çıkarma yetkisi yoktur.
Latin Amerika ülkelerinin genelinde başkanlar yasama karşısında güçlüdür. Türki
Cumhuriyetler arasında en güçlü başkanlık sisteminin uygulandığı ülke Kazakistan’dır.
Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Karşılaştırmalı Anayasa, Olağanüstü
Hal Kararnameleri
ABSTRACT
On April 16, 2017, the "Presidential Government Model" started to be implemented. In the new
system, the President has become the center of "executive". In this context, the "President's
decree" took its place in the Constitution as a new process. The "President's Decree" has created
changes in the Constitutional law.
The Constitutional Court oversees the "Presidential decree". The "Presidential decree", which
was put into effect in extraordinary periods, is out of judicial control. In exceptional cases, there
is no need for "authority law" to enforce the "Presidential decree". Taxes cannot be imposed by
"Presidential decree", but tax rates can be changed. "State of Emergency Presidential Decrees"
enacted in cases of emergency are in the force of law.
Execution can regulate how laws are enforced. The Presidential decree is regulatory.
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After the declaration of the Republic, "regulatory administrative procedures" are included in all
of the declared Constitutions.
After the 2017 Constitutional amendment, the President will be able to issue regulations instead
of the Prime Minister. In the new system, regulations can be enacted to ensure that not only
laws are enforced, but also "Presidential decrees".
According to the "principle of legal administration", in the state of law, the state is dependent
on law such as citizens. In order for the state to be bound by the rules of law, its duties and
powers must be defined and its borders must be clearly drawn. With the transition to the
presidential government system, exceptions to the "rule of law" emerged. Although public legal
entities are not included in the laws, they can also be established by "President's decree". The
establishment of "public legal entities" and "ministries" by the President's decree constitutes the
exception to the rule of law.
All the countries that implement the presidential system in the world have the authority of
"Presidential Decree". Fundamental rights and freedoms in America can be regulated by
"decree". In Russia, the decrees issued by the president are normative procedures. In France,
except for the state of emergency, the president does not have "authority to issue decrees." In
Latin American countries, presidents are strong against legislation. Presidents in Kazakhstan
are stronger than other Turkish Republics.
Key Words: Presidential Decree, Comparative Constitution, Emergency Decrees
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ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ÜZERİNE ETKİSİ İLE
İLGİLİ BİR ALAN ARAŞTIRMASI
A FİELD RESEARCH ON THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL SILENCE ON
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP
Dr. Gökhan ULUDAĞ
Emniyet Genel Müdürlüğü
ÖZET
Çalışma hayatı içerisinde, örgütlerin en büyük isteklerinden birisi de çalışanlarının her hangi
bir talep, baskı ve zorlama olmadan kendi iradeleri ile işlerini yerine getirmeleridir. Nitekim
baskı ve ceza yöntemleri ile çalışanları daha fazla zorlamanın kısa süreli olarak işe
yarayabileceği düşünülse de uzun vadede çok farklı sorunlarında ortaya çıkabileceği
unutulmamalıdır. Örgütlerin sert uygulamalara girmeleri prestijleri açısından da arzu edilen bir
durum değildir. Bu doğrultuda modern yaklaşımlardan yararlanılmasında yarar vardır. Modern
yaklaşımlar sayesinde çalışanlar motive edilerek normalde yapabilecekleri işlerden çok daha
fazla performans ortaya koyabilmektedirler. Çalışanların daha fazla özverili çalışmalarına yol
açan anlayışlardan birisi de örgütsel vatandaşlık anlayışıdır.
Örgütsel vatandaşlık anlayışında, çalışanlar gönüllü olarak kendi istekleri doğrultusunda
örgütlerine katkı sağlamaktadırlar. Örgütsel vatandaşlığın örgüt içerisinde yaygınlaştırılması ve
örgütsel vatandaşlığa olumsuz etki eden unsurların azaltılması gerekmektedir. Çalışanların
örgütsel vatandaşlık anlayışı içerisinde fedakârlık yaparak çalışmasının önünde engel teşkil
eden bazı durumlar da bulunmaktadır. Örgütsel sessizlikte örgütsel vatandaşlığa olumsuz etki
eden unsurlardan birisidir ve çalışanların örgüt içerisinde gördükleri olumsuz durumları
görmezden gelme ve konuşmama halidir. Birçok çalışan görev yaptığı alanla ilgili gerek uzman
olmasından dolayı gerekse yıllardır çalışmış olmanın verdiği uzmanlıktan dolayı üst yönetimin
işle ilgili göremediği sıkıntıları ve çözüm önerilerine sahip olabilmektedir. Örgütün bu sorunları
tespit edebilmesi ve en kısa sürede çözüm üretmesi için çalışanların herhangi bir çekince
yaşamadan görüş ve önerilerini dile getirebilmeleri gerekmektedir. Çeşitli nedenlerle
çalışanların susması ve görüşlerini söylemekten imtina etmeleri; örgüt açısından yararlı bir
durum değildir. Bu noktada örgütün gerekli tedbirleri almaları ve çalışanların korkmadan
kendilerini ifade edebilme konusunda çalışanları cesaretlendirmeleri gerekmektedir.
Örgütsel sessizlik ile ilgili olarak yapılan bu araştırmada, örgütsel sessizliğin çalışanlar
üzerinde örgütsel vatandaşlığa etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, Ankara ilinde
faaliyet gösteren İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün personelleri üzerinde anket
yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, örgütsel sessizlik ile örgütsel vatandaşlık
arasında anlamlı ve ters yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler; Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Vatandaşlık, Verimlilik
ABSTRACT
In the working life, one of the biggest desires of the organizations is that their employees do
their own work without any demand, pressure and coercion. As a matter of fact, it should be
kept in mind that even though pushing the employees with pressure and punishment methods
may work for a short period of time, it may occur in the long term with many different problems.
It is not desirable for organizations to engage in harsh practices in terms of their prestige. In
this respect, it is beneficial to benefit from modern approaches. Thanks to modern approaches,
employees are motivated to perform much more than they normally can. One of the insights
that led employees to work more selflessly is the understanding of organizational citizenship.
In the sense of organizational citizenship, employees voluntarily contribute to their
organizations according to their wishes. Organizational citizenship should be expanded within
the organization and the factors that negatively affect organizational citizenship should be
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reduced. There are also some situations that pose an obstacle for the employees to work by
making sacrifices within the sense of organizational citizenship. It is one of the factors that
negatively affect organizational citizenship in organizational silence and is the state of ignoring
and neglecting the negative situations that employees see in the organization.
Many employees may have business problems and suggestions that top management cannot see
due to the expertise in the field they work for and the expertise of working for years. In order
for the organization to detect these problems and produce solutions as soon as possible,
employees should be able to voice their opinions and suggestions without any reservations. For
various reasons, employees are silent and refrain from saying their opinions; it is not a useful
situation for the organization. At this point, the organization should take the necessary measures
and encourage employees to express themselves without fear.
In this study about organizational silence, the effect of organizational silence on organizational
citizenship was tried to be determined. In this context, data were collected through surveys on
the personnel of Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock operating in Ankara.
As a result of the study, it was found that there is a significant and opposite relationship between
organizational silence and organizational citizenship.
Keywords; Organizational Silence, Organizational Citizenship, Productivity
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BEYNƏLXALQ TERRORİZMLƏ MÜBARİZƏ İMKANLARI
OPPORTUNİTİES FOR FİGHTİNG AGAİNST INTERNATİONAL TERRORİSM
Dosent, Dr. Ramid HÜSEYNOV
Dosent, Dr. Emin NƏSİROV
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi

XÜLASƏ
Beynəlxalq terrorizm qloballaşan dünyanın bütün texnoloji nailiyyətlərini mənimsəmək və
insanlıq əleyhinə istifadə olunmaqla təkcə bir ölkə üçün daxili cinayət, dəşhət, qorxu deyil,
ümumilikdə dövlətin suverenliyi, müstəqilliyi və milli təhlükəsizliyi üçün təhdid vasitəsinə
çevrilmişdir. Terrorizmin qlobal siyasətə, dövlət hakimiyyətinə, dünyada baş verən qeyribərabər və ədalətsiz proseslərə qarşı olması, özlərinin maddi və mənəvi iddialarını
reallaşdırmaq və kütləvi qırğın silahlarına nail olmaq istəkləri onunla mübarizəni çətinləşdirir.
Əsasən də müasir dövrdə artıq ənənəvi terrorizmə görə daha çox öldürücü gücə və operativ
imkana malik olan dövlət dəstəkli terrorizm yeni tip müharibələrin bir mənzərəsi kimi
formalaşması nəticəsində beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə qarşı ciddi bir təhdid halına
gəlmişdir. Məhz bu reallıqlar qloballaşma dövrü terrorunun bir sıra yeni prinsipial
xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir. Yəni, beynəlxalq terrorizmin təkcə ayrı-ayrı dövlətlərə qarşı
deyil, bütün bəşəriyyətə meydan oxuyan təhlükə kimi qiymətləndirilməsi onunla mübarizədə
effektivliyin əldə edilməsi üçün beynəlxalq güclərin birgə, kollektiv fəaliyyət göstərməsini
vacib edir.
Məqalədə əsas məqsəd beynəlxalq terrorizmlə mübarizə imkanlarının və təsir mexanizmlərinin
öyrənilməsidir. Məqsədə nail olmaq üçün qarşıya qoyulmuş vəzifələr həll edilmişdir:
beynəlxalq terrorizmin müasir xüsusiyyətləri, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizənin hüquqi
əsasları və icra mexanizmləri: hüquqi-siyasi problemləri, beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə
dövlətlərarası əməkdaşlığın vacibliyi məsələləri təhlil edilmişdir. Elmi işin metodologiyasına
ümumi elmi, müqayisəli və müqayisəli təhlil, analiz və sintez metodları daxildir. Tədqiqat
işində ölkələr tərəfindən terroristlərin və terror təşkilatlarının maliyyələşdirilməsinin qarşısının
alınması üçün hüquqi əsaslarının və icra mexanizminin təkmilləşdirilməsinin vacibliyi
vurğulanmış, mübarizənin hüquqi və siyasi problemlərinin həllindən bəhs olunmuşdur.
Bununla belə, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizənin zəifləməsinin səbəbi kimi regional və
ya beynəlxalq güclərin geostrateji maraqlarını reallaşdırmaq məqsədilə terrorizmi
dəstəkləmələri, bir mübarizə üsulu və xarici siyasət vasitəsi kimi ondan istifadə etmələrinin
mənfi nəticələri göstərilmişdir.
Qeyd edilən məsələlərin ətraflı tədqiq edilməsi ilə bağlı geniş araşdırmaların, analizlərin
aparılması onu deməyə əsas verir ki, əldə edilmiş müsbət elmi nəticələrdən siyasi elmlər,
geosiyasət və beynəlxalq münasibətlər sahəsi üzrə müxtəlif kursların keçirilməsində istifadə
edilə bilər.
Açar sözlər: Beynəlxalq Terrorizm, Qlobal Təhlükəsizlik, Beynəlxalq Sülh, Dövlət
Təhlükəsizliyi
ABSTRACT
International terrorism, using all the technological achievements of the globalized world and
using it against humanity, has become not only a crime for the country, but a threat to the
sovereignty, independence and national security of the country as a whole. The terrorism's to
against global politics, state power, unequal and unfair processes occurring in the world, their
desire to realize their material and moral claims and to obtain weapons of mass destruction
makes it difficult to fight with its. In the modern era, state-sponsored terrorism, which is now
more lethal than traditional terrorism, has become a serious threat to international peace and
security as a result of the emergence of a new type of war. It is these realities that identify a
number of new fundamental features of globalization terrorism. In other words, the evaluation
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of international terrorism as a threat to not only individual states but to the entire humanity it is
important for the international forces to work together to achieve efficiency in combating it.
The main purpose of the article is to explore the possibilities and mechanisms of action to
combat international terrorism. The objectives set for achieving the objectives have been
solved: the modern features of international terrorism, the legal framework and enforcement
mechanisms for combating international terrorism: legal and political problems, and the
importance of interstate cooperation in the fight against international terrorism are analyzed.
Methodology of scientific work includes general scientific, comparative and comparative
analysis, analysis and synthesis methods. The study highlighted the need to improve the legal
framework and enforcement mechanism to prevent the financing of terrorists and terrorist
organizations by countries, and discussed the legal and political challenges of the struggle.
Nevertheless, the reason of weakening of the fight against international terrorism is due to the
support of terrorism for the realization of its geostrategic interests by the regional and
international forces, the negative consequences of using its as a means of struggle and as a tool
foreign policy are shown.
Extensive studies and analyzes of the above-mentioned issues suggest that the positive
scientific results can be used for various courses in political science, geopolitics and
international relations.
Key words: İnternational Terrorism, Global Security, İnternational Peace, State Security
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YÜN YIKAMA ATIK SUYUNUN KOAGÜLASYON VE FLOKÜLASYON İLE
ARITIMININ CEVAP YÜZEY YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU
OPTIMIZATION OF WOOL WASHING WASTE WATER TREATMENT BY
COAGULATION AND FLOCULATION BY RESPONSE SURFACE METHOD
Yüksek Lisans Öğrencisi, Billur KÖFTER
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr., Ayla ALTINTEN
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr., Zehra ZEYBEK
Ankara Üniversitesi
ÖZET
Gelişen teknolojinin sağladığı çeşitlilik ve konfor haricinde çevreye verdiği zararın boyutu
her geçen gün hızla artmaktadır. Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici
maddelerin doğada yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşturmaktadır. En önemli
kirletici kaynak endüstriyel faaliyetlerdir. Bu faaliyetler sonucu oluşan atıklar genel olarak
karmaşık yapıda, zehirli, geri dönüşümü zor ve maliyetlidir. Her endüstrinin atık tehlikesi
farklı olmakla beraber arıtım süreci de farklıdır.
Tekstil endüstrisi; Türkiye'de ham madde üretimi ve iş gücünün ucuz olması gibi sebeplerden
dolayı her geçen gün büyüyen sanayilerin başında gelmektedir. Bu endüstri çok büyük
hacimlerde su tüketmekte ve atık su üretmektedir. Üretim sonrasında oluşan çıkış suyunun
hacim ve bileşimi düşünüldüğünde, tekstil endüstrisi atık suyunun endüstri sektörleri içinde
en çok kirleten atık sular olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu atık sular, içerdikleri çeşitli
kimyasallardan dolayı arıtılması zor olan endüstriyel atık sulardır. Çeşitli organik maddeler,
ağır metaller, çözünmüş tuzlar, yüksek pH seviyeleri içeren ve yüksek sıcaklıklarda dış
ortama verilen bu atık sularda birinci derecede arıtma ihtiyacı duyulmaktadır.
Bu çalışmada tekstil atık suyu olarak ham yün (yapağı) yıkama işlemi atık suyu seçilmiştir.
Bu atık su oksitlenmiş biyobozunurluğu az olan yün gresi, biyobozunurluğu yüksek çözünmüş
bir organik bileşen olan lanolin, çeşitli kir içeriği (gübre, toz gibi) ve yıkama esnasında
kullanılan kimyasalları (deterjanlar, peroksit ve yardımcılar gibi) içermektedir. Bileşenleri
nedeniyle bu atık suyun arıtımı zordur. Arıtma yöntemi olarak; ilk yatırım, işletme maliyeti,
arıtım süresi, oluşan atıklar gibi etkenler incelendiğinde koagülasyon flokülasyon prosesinin
uygun olduğu görülmüştür.
Çalışmada minimum kimyasal tüketimi ve maksimum giderim verimi ile atık suyun arıtılması
amaçlanmıştır. Atık suyun arıtımı için işletim parametrelerinin optimizasyonu Cevap Yüzey
Metodu (CYM) kullanılarak yapılmıştır. Atık sudaki kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ve
askıda katı madde (AKM) giderim verimleri üzerinde koagülant miktarı, flokülant miktarı ve
pH parametrelerinin etkileri incelenmiştir. Kimyasal arıtım için en uygun işletim
parametreleri belirlenmiş ve prosesin kontrol edilmesi amacıyla matematiksel modeli
oluşturulmuştur. İki yanıt parametresi için geliştirilen kuadratik model, optimum koşulların
pH 7,5'da 1282,5 ppm alüminyum sülfat (Al2(SO4)3) ve 9,54 ppm flokülat miktarı olduğunu
göstermiştir. Optimum koşullarda giderim verimleri % 92,34 KOİ ve % 94,11 AKM olarak
bulunmuştur. Belirlenen değişkenlere göre oluşturulan matematiksel model kullanarak arıtma
prosesinin otomasyon ve yazılımlar ile anlık kontrolü insan gücü olmadan sağlanabilir.
Böylece kimyasal arıtma tesisleri de Endüstri 4.0’a uygun hale getirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Yün Yıkama Atık Suyu, Koagülasyon, Flokülasyon, Optimizasyon
ABSTRACT
Apart from the diversity and comfort provided by the developing technology, the extent of the
damage to the environment increases rapidly every day. The high concentration of solid,
liquid and gaseous pollutants from various sources constitutes environmental pollution in
nature. The most important pollutant source is industrial activities. The wastes generated as a
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result of these activities are generally complex, toxic, difficult to recycle and costly. Although
the waste hazard of each industry is different, the treatment process is also different.
The textile industry is one of the growing industries in Turkey, for reasons such as raw
material production and cheap labor. This industry consumes huge volumes of water and
produces wastewater. When the volume and composition of the output water generated in
production is considered, it’s appeared that the waste water of the textile industry is the most
polluting waste water in the industry sectors. These wastewaters are industrial wastewater that
is difficult to treat due to the various chemicals they contain. There is a need for first degree
treatment in these wastewater, which contains various organic substances, heavy metals,
dissolved salts, high pH levels and is given to the external environment at high temperatures.
The textile wastewater to be investigated in this study is formed as a result of the washing
process of the raw wool (fleece). This wastewater contains oxidized wool grease with little
biodegradable, highly biodegradable dissolved organic component lanolin, various dirt
content (such as fertilizer, powder) and chemicals used during washing (such as detergents,
peroxide and assistants). Treatment of this wastewater is difficult due to its components.
Treatment method; when factors such as initial investment, operating cost, treatment time,
waste generated were examined, it was found that the coagulation flocculation process was
appropriate.
In this study, it is aimed to treat wastewater with minimum chemical consumption and
maximum removal efficiency. Optimization of operating parameters for wastewater treatment
was done using the Response Surface Methodology (RSM). The effects of coagulant amount,
flocculent amount and pH parameters on chemical oxygen requirement (COD) and suspended
solids (SS) removal efficiencies in wastewater were investigated. The most appropriate
operating parameters for chemical treatment were determined and a mathematical model was
created to control the process. The quadratic model developed for the two response
parameters showed that the optimum conditions were 1282,5 ppm aluminum sulfate
(Al2(SO4)3) and 9,54 ppm flocculate dosage at pH 7.5. Removal efficiencies were found as
92,34% COD and 94,11% SS under optimum conditions. By using the mathematical model
created according to the determined variables, instant control of the treatment process with
automation and software can be achieved without human power. Thus, chemical treatment
plants can be made compatible with Industry 4.0.
Keywords: Wool Scouring Wastewater, Coagulation, Flocculation, Optimization
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PLANTAGO LANCEOLATA BİTKİ EKSTRAKTI KULLANILARAK GÜMÜŞ
NANOPARÇACIK SENTEZİ VE SENTEZLENEN NANOPARÇACIĞIN
ANTİBAKTERİYEL VE YARA İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
SNYTHESIS OF SILVER NANOPARTICLE USING OF PLANTAGO LANCEOLATA
PLANT EXTRACT AND DETERMINATION OF ANTIBACTERIAL AND WOUND
HEALING ACTIVITIES
Prof. Dr. Musa TÜRKER
Yıldız Teknik Üniversitesi

Sultan YILMAZ
Yıldız Teknik Üniversitesi

ÖZET
Yara, yanık ve dokuya bağlı hastalıklar dünya çapında en yaygın ve yıkıcı travma
biçimleridir. Bakteriyel enfeksiyon yara tedavisinin en büyük sorunu olup yara
iyileştirmelerini geciktirmekte ve kronik yaraların ise kaynağını oluşturmaktadır. Bu yaraların
tedavisinde
kullanılan
antibiyotiklere
mikroorganizmaların
antibiyotik
direnci
geliştirmelerinden dolayı gümüş nanoparçacık, yeni antimikrobiyal ajanlar olarak ortaya
çıkmıştır. Gümüşün geniş spektrumlu antimikrobiyal etkiye sahip olması ve bu özelliğinden
dolayı yara iyileştirmelerini sağladığı bilinmektedir ancak gümüş nanoparçacıkların
sentezinin aşırı pahalı olması, çevresel ve biyolojik riskler oluşturabilecek zehirli
kimyasalların kullanımı ve tehlikeli yan ürünlerin oluşması bu metodların dezavantajıdır. Bu
nedenle fizikokimyasal metodlara alternatif olarak bitki ekstraktlarıyla yeşil sentez olarak
adlandırılan nanoparçacık sentezi yöntemi geliştirilmiştir.
Yeşil sentez olarak bilinen bu yöntemde bitki özütlerinin kullanılmasının en büyük avantajı;
çoğu durumda kolayca temin edilebilen, güvenli ve toksik olmayan, gümüş iyonlarının
indirgenmesine yardımcı olabilecek çok çeşitli metabolitlere sahip olmalarıdır. Genel olarak,
bitki ürünlerinin iyileştirici özellikleri tanenler, saponinler, flavonoidler ve alkaloidler gibi
spesifik sekonder metabolitlerle ilişkili olup gümüş iyonlarının indirgenmesi ve
stabilizasyonu yine bu biyomoleküller aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bunun dışında bu
yöntem basit, ekonomik ve çevre dostu olup, gümüşün antimikrobiyal etkisi ve bitkilerdeki
biyoaktif bileşenlerin varlığıyla yeşil sentez nanoparçacıklar yara iyileşmelerini hızlandırıcı
etkiye sahip olacaktır.
Bitki özütlerinden nanoparçacık çalışmaları günümüzde önem arz eden bir çalışma alanıdır.
Kimyasal nanoparçacık sentezine alternatif olan bu yöntem yara iyileştirme süreçlerinin daha
kısa ve sağlıklı olmasını sağlarken kimyasal türevlerinin risklerini ortadan kaldıran bir
yöntemdir. Bu nedenle çalışmada yara iyileştirici etkileri bilinen Plantago Lanceolata bitki
ekstraktı kullanılarak yeşil sentez gümüş nanopartikül üretilmiş ve sentezlenen
nanopartikülün in vitro hücre kültürlerinde proliferasyon ve migrasyon testleri uygulanmıştır.
Böylelikle gümüş nanoparçacıkların hücreler üzerindeki sitotoksisite etkileri ve yara
iyileştirici etkileri incelenmiştir. Bununla birlikte E. coli bakterisi üzerindeki antibakteriyel
aktiviteleri mikrodilüsyon yöntemiyle tespit edilmiştir. Elde edilen bulgularla, sentezlenen
gümüş nanopartikülün antibakteriyel ajan olarak farklı endüstri dallarında kullanılması, yara
iyileştirmelerinde ve kanserli hücrelerde kullanılması gibi yeni çalışmalara da rehber
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gümüş Nanoparçacık, Yeşil Sentez, Plantago lanceolata, Yara
İyileştirme
ABSTRACT
Wound, burns and tissue related diseases are the most common and destructive forms of
trauma worldwide. Bacterial infection is the biggest problem of wound treatment; it delays
wound healing and constitutes the source of chronic wounds. Due to the development of

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

421

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

antibiotic resistance of microorganisms to antibiotics used in the treatment of these wounds,
silver nanoparticles have emerged as new antimicrobial agents. It is known that silver has a
broad spectrum antimicrobial effect and provides wound healing due to this feature.
However, there are disadvantages of using this method. The synthesis of silver nanoparticles
is extremely expensive, the use of toxic chemicals that may pose environmental and
biological risks, and there is also the formation of dangerous by-products. Therefore, an
alternative to physicochemical methods, known as green synthesis, has been developed. It is
done with plant extracts.
The biggest advantage of using plant extracts, is that they have a wide variety of metabolites
that are easily available, safe and non-toxic. These metabolites can assist in reducing silver
ions in most cases. In general, the healing properties of plant products are associated with
specific secondary metabolites such as tannins, saponins, flavonoids and alkaloids. The
reduction and stabilization of silver ions is carried out through these biomolecules. Apart
from this, this method is simple, economical and environmentally friendly. With the
antimicrobial effect of silver and the presence of bioactive components in plants, green
synthesis nanoparticles will have an accelerating effect on wound healing.
Nanoparticle studies, focused on plant extracts is an important field of study today. This
physicochemical alternatives ensures shorter and healthier wound healing processes and
eliminates the risks of chemical derivatives. Green synthesis silver nanoparticle was produced
by using Plantago Lanceolata plant extract with known wound-healing effects. Proliferation
and migration tests were performed in in vitro cell cultures of the synthesized nanoparticle.
Thus, cytotoxicity effects and wound healing effects of silver nanoparticles on cells were
investigated. However, antibacterial activities on E. coli bacteria were determined by
microdilution method. With the findings obtained, it will also guide new studies on wound
healing and cancer cells, and the use of the synthesized silver nanoparticle as an antibacterial
agent in different branches of industry.
Keywords: Silver Nanoparticle, Green Synthesis, Plantago Lanceolata, Wound Healing
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RADİOAKTİV ŞÜALANMANIN Cu1,975Ni0,025S KRİSTALINDA QURULUŞ
ÇEVRİLMƏLƏRİNİN XARAKTERİNƏ TƏSİRİ
INFLUENCE OF RADIOACTIVE RADIATION ON THE NATURE OF STRUCTURAL
TRANSFORMATIONS OF Cu1,975Ni0,025S CRYSTAL
Prof. Dr. Vaqif NƏSİROV
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Dr. Öğr. Üyesi Aybəniz RZAYEVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Dr. Prof. Hüseyn İBRAHİMOV
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
ÖZET
Cu1,975Ni0,025S birləşməsi sintez olunaraq Bricmen üsulu ilə monokristalları alınmışdır.
Rentgenoqrafik tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, alınan kristal otaq temperaturunda
parametrləri a=26.51Å, b=15.46Å, c=13.98Å,fəza qrupu Abm2 olan rombik qəfəsə malikdir və
ərimə temperaturuna kimi bu kristalda iki quruluş çevrilməsi baş verir. T>380K temperaturda
tədqiq olunan nümunədə rombik qəfəs parametrləri a=3.485Å, c=6.728Å, fəza qrupu P63/mmc
olan heksaqonal qəfəsə çevrilir. T>770K temperaturda heksaqonal qəfəs parametri a=5.882Å
olan üzəmərkəzləşmiş kub qəfəsə çevrilir. Rentgenoqrafik tədqiqatlarla paralel olaraq DTA
(Diferensial termik analiz) tədqiqatları aparılmış və otaq temperaturundan ərimə temperaturuna
kimi 4 endoeffekt (106⁰C, 440,6⁰C, 552,7⁰C, 642,8⁰C) müşahidə olunmuş və prosesin entalpiyası
hesablanmışdır.
Təcrübənin sonrakı mərhələsində tədqiq olunan nümunə standart mənbəyi C060 olan ГУРХ-1000
qurğusunda şüalandırılmışdır. 25 Mrad şüalanmadan sonra tədqiq olunan nümunədə aparılan
DTA təcrübələri göstərmişdir ki, bu halda endoeffektlər 111⁰C, 451⁰C, 536,7⁰C və 672,8⁰C
temperaturlarda müşahidə olunur.
Alınan nəticələrin təhlili göstərir ki, 25 Mrad radioaktiv şüalanma kristalda quruluş
çevrilmələrinin temperaturuna və xarakterinə nəzərə çarpacaq təsir göstərmir.
Anahtar Kelimeler: Monokristal, Heksaqonal, Radioaktiv Şüalanma, Üzəmərkəzləşmış Kub
ABSTRACT
The Cu1,975Ni0,025S compound was synthesized and obtained by monocrystals using the Bridgman
method. As a result of X-ray researches, it has been found that the crystal room temperature has
a rhombic cage with parameters a = 26.51Å, b = 15.46Å, c = 13.98Å, with space group Abm2,
and two crystal structures occur in this crystal before melting temperatures. In the sample studied
at T> 380K, the rhombic cage parameters are converted to hexagonal cages with a space band
P63/mmc with a = 3.485Å, c = 6.728Å..At a temperature of T> 770K, the hexagonal cage is
converted into a centrally located cube with a = 5.882Å. In parallel with X-ray researches, DTA
(Differential Thermal Analysis) was performed and four endo-effect (106⁰C, 440,6⁰C, 552,7⁰C,
642,8⁰C) were observed from room temperature to melting temperature and the process was
calculated.
At the next stage of the experiment, the sample was irradiated on the ГУРХ-1000 with a standard
source C060 . 25 DTA experiments in this explored sample after 25 Mrad radiation showed that in
this case, the endo-effects were observed at temperatures 111 ,C, 451⁰C, 536.7⁰C and 672.8⁰C.
Analysis of the results shows that 25 Mrad radiation does not have a significant effect on the
temperature and character of the structure transformations in the crystal.
Keywords: Monocrystal, Hexagonal, Radiation, Centrally Located Cube

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

423

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

METALLİK MAYELƏRİN DİNAMİK ÖZLÜLÜYÜ
DYNAMİCAL VİSCOSİTY OF THE METALLİK LİQUİDS
Dr. Prof. Öğr. Uyesi Edil EYVAZOV
Yük. Lis., Öğr. Uyesi, Aygün İBRAHİMLİ
Yük. Lis., Öğr. Uyesi, Güney MİRZƏYEVA
Azərbaycan Dövlət və Neft Sənaye Universiteti
ÖZET
Kondensə olunmuş hallar fizikasının elmi və praktiki baxımdan vacib məsələlərindən biri
mayelərin özlülük mexanizminin müəyyən olunmasıdır. Çoxsaylı nəzəri və təcrübi tədqiqatların
olmasına baxmayaraq, bu günə kimi mayelərin özlülüyünə dair vahid –universal nəzəriyyə
mövcud deyil [1, 3]. Bunun əsas səbəbi mayelərin dinamik molekulyar quruluşa və statik yaxın
nizama malik olmasıdır. Fiziki şəraitdən və maye hissəciklərinin təbiətindən asılı olaraq özlülük
fərqli qanunauyğunluqla dəyişir.
Hazırki tədqiqat işində mayelərin özlülüyünü geniş temperatur intervalında təsvir etməyə imkan
verən fenomenoloji yanaşma nəzərdən keçirilir və göstərilir ki, bu metod mayenin növündən asılı
deyil. Yanaşmanın fiziki əsasında özlülüyə dair Nyuton düsturu və potensial sahədə mühit
hissəciyinə təsir edən qüvvə ilə potensial arasında 𝐹 = 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑈 münasibətinin olması durur.
Bərk-maye faza keçidi zamanı maddə hissəciklərinin yalnız 20 ÷ 25 %-i arasında əlaqə
qırıldığından və koordinasiya ədədi praktiki olaraq dəyişmədiyindən qəbul olunur ki, hər iki
fazada hissəciklər arası qarşılıqlı təsir qüvvəsi (nəticə etibarı ilə, müvafiq potensial) xaraktercə
eynidir [4]. Hazırki tədqiqatda müəyyən olunmuşdur ki, qarşılıqlı təsir potensialı Tomas-Fermi
psevdopotensialı kimi götürüldükdə [5] metallik mayelərin özlülüyü ion və elektron
altsistemlərinin özlülükləri cəmindən ibarətdir: 𝜂 = 𝜂𝑖𝑜𝑛 + 𝜂𝑠ə𝑟.𝑒𝑙. = 𝐴 ∙ 𝑇 −2 − 𝐷 (A və D
temperaturdan asılı olmayan sabitlərdir və özlülüyün iki ixtiyari qiymətinə görə tapılır).
Qələvi metal mayeləri misalında göstərilmişdir ki, ərimə temperaturu ilə ~1500 𝐾 intervalında,
özlülüyün şərh olunan metodla hesablanmış qiyməti, mövcud təcrübi qiymətlə ≤ 4% −xəta ilə
uzlaşır.
Anahtar Kelimeler: Maye, Dinamik Özlülük, Psevdopotensial
ABSTRACT
In the physics of condensed state from scientific and practical point of view one of the important
problems is a viscosity phenomena, Which takes place in liquids.
Though there are many theoreticaland experimental researches, unique model or theory haven`t
been obtained for physical mechanism of viscosity yet [1,3]. The main difficulty in the
explanation of viscosity is that liquid has dynamic structure and static order. Depending on
physical condition and nature of liqued particles, as in macroscopic volume the dynamic
structure, and in microscopic volumes the close order change considerably, it is impossible from
molecular point of view to describe change of viscosity at wide values diapason of state
parameters.
In the present research work by the help of phenomenological approach we have considered the
half empiric method, which allows investigating viscosityat a wide temperature range.
The main aim of the proposed approach is to use the sample liquid as Newton liquid, in other
words the usefulness of Newton equation for viscosity and selection of interaction potential
between liquid particles.
The given conditions correspond exactly to liquid metals. According to elektron theory of metals
at melting process character of inter atomic (ion) bond doesn`t change, but relative change of
special volume makes ≤ 10%. For alkali metals the final change is especially little ~2,5% [4].
Besides, it was experimentallydetermined, thet at the result of melting pricess only 20 ÷ 25 % of
inter atomic bond is broken, that is to say in liquid and crystalline metals coordinative numbers
are practically similar [5]. The described structure of liquid metal has dynamic character and this
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allows accepting liquids as a correlated system, whic consist of positive charge ions and free
electrons. It is known, that free electrons play significant role in the formation of viscosity of
liquid metals.
Confirming the potential distribution along with the whole volume in liquid metals according to
Thomas-Fermi pseudo potential, it was shown, that viscosity is defined by 𝜂 = 𝜂𝑖𝑜𝑛 + 𝜂𝑠ə𝑟.𝑒𝑙. =
𝐴 ∙ 𝑇 −2 − 𝐷 law (A and D are numbers, which don`t depend on temperature). On the example of
alkali liquid metals satisfactory matching of this phenomenological position was determined at
melting temperature till 1500K by corresponding experimental results (with ≤ 4% error).
Keywords: Liquid, Dynamical Viscosity, Pseudopotential
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𝑪𝒖[𝑪𝒓𝟐−𝒙 𝑮𝒅𝒙 ]𝑺𝟒 SİSTEMİNİN KİNETİK VƏ MAQNİT XASSƏLƏRİ
THE KINETIC AND MAGNETIC PROPERTIES OF 𝐶𝑢[𝐶𝑟2−𝑥 𝐺𝑑𝑥 ]𝑆4 SYSTEM
Dr. Prof. Öğr. Uyesi, Edil EYVAZOV
Dr. Öğr. Uyesi Sultanəli QURBANOV
Dr. Öğr. Uyesi Vidadi HÜSEYNOV
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ÖZET
Hazırki işdə ilk dəfə olaraq kristallokimyəvi təhlil nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, xrom
halkoşpinellərində oktaedrik 3d-4f kation əvəzləməsi aparmaqla yeni maqnit materialları almaq
olar. Deyilənlərə əsaslanaraq bərk fazada sintez üsulu ilə 𝐶𝑢[𝐶𝑟2−𝑥 𝐺𝑑𝑥 ]𝑆4 (0.0 ≤ 𝑥 ≤ 0.6)
sistemi alınmış, onun bir sıra fiziki xassələri tədqiq edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, 𝑥 =
0.2-də konsentrasiya maqnit faza keçidi baş verir. 𝑥 = 0.0 və 0.2 tərkibləri ferromaqnit - , 𝑥 =
0.4; 0.6; tərkibləri isə ferrimaqnit nizamlı maqnetikdirlər. Qadoliniumun konsentrasiyasının
artması ilə Küri temperaturu ciddi azalır (𝑥 = 0.0 və 0.6 üçün, uyğun olaraq, 𝑇𝑐 = 417𝐾 və 𝑇𝑐 =
240𝐾-dir).
Paramaqnit qavrayıcılığının temperatur asılılığının molekulyar sahə yaxınlaşması çərçivəsində
təhlil göstərir ki, 𝐶𝑢[𝐶𝑟2−𝑥 𝐺𝑑𝑥 ]𝑆4 -ün ferrimaqnit tərkiblərində altqəfəslər daxili (𝐼𝐴𝐴 ; 𝐼𝐵𝐵 ) və
altqəfəslər arası (𝐼𝐴𝐵 ) mübadilə inteqralları eyni tərtiblidirlər, yəni ferrimaqnit tərkiblərdə maqnit
momentlərinin nizamlılığı qeyri - kollineardır.
Müəyyən olunmuşdur ki, 𝐶𝑢[𝐶𝑟2−𝑥 𝐺𝑑𝑥 ]𝑆4 – də konsentrasiya maqnit faza keçidinin baş verməsi
və 𝑇𝑐 – nin azalması sərbəst elektronlar və anionlar vasitəsilə həyata keçən ifrat mübadilələrin
birgə təsiri nəticəsində reallaşır.
Elektrik keçiriciliyinin geniş temperatur intervalında tədqiqi və təhlili göstərir ki, tədqiq olunan
bütün tərkiblər maqnitnizamlı oblastda cırlaşmış yarımkeçiricilərdir. Tərkibdə qadoliniumun
konsentrasiyasının artması ilə cırlaşma dərəcəsi azalır. Paramaqnit oblastda keçiricilik
yarımkeçirici xarakterlidir. Ferrimaqnit-paramaqnit maqnit faza keçidi zamanı müşahidə olunan
metal-yarımkeçirici keçidi enerji zona və səviyyələrin spin cırlaşmasının enerji spektrinə təsiri
ilə izah olunur.
Anahtar Kelimeler: Maqnit Materialı Kation Əvəzləməsi, Mübadilə Qarşılıqlı Təsiri, Maqnit
Faza Keçidi.
ABSTRACT
In the for the first time it was determined by the results of crystallochermical analysis that it is
possible obtain new magnet materials by octahedral 3d-4f cation substitutions in chrome
chalcosplinels. Basing to it in solid phase 𝐶𝑢[𝐶𝑟2−𝑥 𝐺𝑑𝑥 ]𝑆4 (0.0 ≤ 𝑥 ≤ 0.6) system has been
obtained by synthesis method, its electric, and magnetic properties have been investigated. It was
defined that at 𝑥 = 0.2 concentration magnetic phase transition took place. The compositions of
𝑥 = 0.0 and 0.2; ferromagnet -, but the compositions of 𝑥 = 0.4; 0.6; are ferrimagnet order
magnetics. When the concentration of gadolinium increases, the Kuri temperature decreases (for
𝑥 = 0.0 and 0.6, 𝑇𝑐 = 417𝐾 and 𝑇𝑐 = 240𝐾).
The investigation of temperature dependence of paramagnet suseptibility in molecular field
approach shows that the internal low cells (𝐼𝐴𝐴 ; 𝐼𝐵𝐵 ) and low cells (𝐼𝐴𝐵 ) the exchange integrals
are same order and in ferrimagnet compositions 𝐶𝑢[𝐶𝑟2−𝑥 𝐺𝑑𝑥 ]𝑆4 magnet moments are noncollinear.
It was determined that the concentration magnetic phase transition in 𝐶𝑢[𝐶𝑟2−𝑥 𝐺𝑑𝑥 ]𝑆4
substitution and the decrease of 𝑇𝑐 were realized by the joint influence of the extreme exchanges,
out by free electrons and anions.
The investigation and analysis of electric conductance large temperature interval show that the
investigated compositions are degenerated semiconductors in magnet order region. When the
concentration of gadolinium increases in the composition, the deqeneration degree decreases. In
paramagnet region the conductance is of semiconductor character. During the ferrimagnetMarch 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY
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paramagnet magnetic phase transition the observefd metal-semiconductor transition is explained
by the influence of energy zone and levels to the energy spectra of spin degeneration.
Keywords: Maqnetic Material Cation Substiution, Exchanges İnteraction, Maqnetic Faza
Transition.
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О ГЛАДКИХ РЕШЕНИЯХ ОПЕРАТОРНО – ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА В ГИЛЬБЕРТОВО ПРОСТРАНСТВО
Доц. Д-р.Гамидов Эльшад Гамид оглы.
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
Kлючевые
слова:Гилбертово
пространство
,орераторно-дифференцифлъных
уравнений,гладких решений, вектор- функий , самосопряжённый оператор.
Пусть H - сепарабельное гильбертово пространство, A - самосопряженный
положительно определённый оператор в H . Обозначим через L2 R; H  гильбертово
пространство вектор - функций f t  определенные почти всюду в R   ,   , со
значениями в H , для которых

f


L2  R ; H 



2
 f t  dt  



Далее, следуя монографию [3] определим пространства W21 R; H  и W23 R; H :
W21 R; H   u :u 1  L2 R; H , A1u  L2 R; H 
с нормой





u W 1  R; H    u 1
2


2
L2  R ; H 



 A1u

1/ 2


L2  R ; H  

2

.



W23 R; H   u :u3  L2 R; H , A3u  L2 R; H 
с нормой
1/ 2

2
2

u W 3  R; H    u 3
 A3u
L2  R ; H 
L2  R ; H  
2

Здесь и в дальнейшем производные понимаются в смысле обобшённых функций.
Рассмотрим в H операторно - дифференциальное уравнение
d 2u
du
d
P  u  2  ( pA  A1 )
  A 2  A2 u t   f t , t  R .
(1)
dt
dt
 dt 
f t , u t   векторзначные функции со значениями в H , а операторные
где
коэффициенты удовлетворяют условием:
1) A  положительно определённый самосопряжённый оператор.
2) Операторы B1  A1 A1 , B2  A2 A2 и D1  A3 A1 A4 , D2  A3 A2 A5 ограничены в H ;
3) p  0,
Обозначим через
d 2u
du
P0 d / dt u  2  pA  A 2 u,
dt
dt
du
P1 d / dt u  A1
 A2u, u  W23 R; H ,
dt
Определение 1. Если при
f t  W21 R; H  существует вектор - функция
ut  W23 R; H  удовлетворяет уравнению (1) в R тождественно, то будем говорить
что она является решением уравнение (1) из класса W23 R; H .
В данной работе мы найдем условия на коэффициенты уравнение (1) при
выполнение которых уравнение (1) имеет единственное гладкое решение.
Отметим, что при эллиптических уравнениях второго порядка, уравнение (1)
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исследована в работе [2,4,6,7]. При f t   L2 R; H  а u  W22 R; H  разрешимость
уравнение исследована в [1].
Теорема 1. Пусть выполняются условия 1) и 2). Тогда уравнение
d
(2)
P0   u t   f t 
 dt 
имеет единственное решение u W23 R; H  при любом f W21 R; H 
Лемма 1. Пусть выполняются условия 1) и 3). Тогда при любом
3
u W2 R; H  имеет место следующие неравенства

A2u

 c0 P0u W 1  R; H  ,
2

W21  R ; H 

(9)

2

Au  W 1  R; H   c1 P0 u
2

2
W21  R ; H 

,

(10)

где


p2
1, 1 
2

c0  
2

 p 4  p 2



2



1/ 2

, 1>

p
2

,

c1 

1
.
p

Лемма 2. Пусть выполняются условия 1)-3). Тогда оператор P1 : W23 R; H   W21 (R;H)
ограничен.
Теорема 2. Пусть выполняются условия 1)-3) и
q1  max  B1 , D1   c0  max  B2 , D2   c1  1.
где

числа c0

и c1 определены из леммы 1. Тогда уравнение (1) имеет

единственное решение из W23 R; H  при любом f W21 R; H  .

Литература
1.
Э. Г. Гамидов. О разрешимости одной краевой задачи в пространстве
гладких вектор- функций. // АДРU – xəbərləri; № 2, 2012.
2.
Э.Г.Гамидов.К теории разрешимости
начально краевых
задач в
пространстве гладких вектор –функций.// Вестник Бакинского Университета ,серия
физ-мат.наук,2013, №3,ст58-63
3.
Лионс Ж.-Л., Мадженес Э. Неоднородные граничные задачи и их
приложения //М.: Мир, 1971, 371 с.
4.
С. С. Мирзоев, Э.Г. Гамидов. О нормах операторов промежуточных
производных в пространстве гладких вектор - функций и их приложения. // Докл.
НАН Азербайджана. Том LXVII, № 3, 2011.
5.
S.S.Mirzoev,E.G.Gamidov.On Smooth Solutions of Operator- Differential Equation in
Hilbert Space Applied Matematical Sciences, Vol. 8,2014. no. 63,3109-3115
6.
E.G.Gamidov.On a boundary value problem for second order operator-differential
equations in space of smooth vector-functions. Transactions of NAS of Azerbaijan ,
2013,vol.XXXIII, №4,pp.73-84.

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

429

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

7.
7 .E.G.Gamidov. On Solvability of a Boundary Value Problem for Second Order
Operator-Differential Equations in the Space of Smooth Vector-Functions . Transactions of
National Academy of Sciences of Azerbaijan,Vol.XXXV,No 1,2015 p.24-30

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

430

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

AZƏRBAYCANIN ÇAY SULARINDA MİKROSKOPİK GÖBƏLƏKLƏRİN
BİOMÜXTƏLİFLİYİ
BIODIVERSITY OF MICROSCOPIC FUNGI IN FRESHWATER OF AZERBAIJAN
Gülnarə HƏSƏNOVA
Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyası Mikrobiologiya İnstitutu
ÖZƏT
Su ekosistemində göbələklərin biomüxtəlifliyi bitki qalıqlarının parçalanması, həmçinin bir sıra
ekosistem funksiyaları üçün vacibdir. Su göbələkləri axınlarda üzvi maddə dövriyyəsində əsas
rol oynayır. Göbələklərin identifikasiyası biomüxtəlifliyin qiymətləndirilməsində çox vacibdir.
Təqdim olunan işin əsas məqsədi Azərbaycanın cənub bölgəsində yerləşən bəzi çay (Viləşçay,
Bolqarçay, Veravulçay, Boladıçay) sularında göbələklərin biomüxtəlifliyinin öyrənilməsidir.
Nümunələr tədqiq olunan çay sularından təyin olunmuş stansiyalardan ilin fəsillərinə uyğun
olaraq götürülmüş və lobaratoriya şəraitində işlənilmişdir. Nümunələr götürülən zaman ilkin
olaraq suyun temperaturu, pH, həll olmuş oksigenin miqdarı ölçülmüşdür. Qeyd edildiyi kimi
biogen elmentlər göbələklərin inkişafında mühüm rol oynayırlar. Bunu nəzərə alaraq su
nümunələrində nitrit, nitrat, ammonium və fosfor ionları müəyyən edilmişdir. Mikoloji
tədqiqatlar isə müasir metodlara uyğun olaraq aparılımışdır. Su nümunələri steril plastik qablara,
bitki qalıqları isə steril plastik torbalara toplanmışdır. Götürülmüş nümunələr Petri qablarında iki
standar qidalı mühitdə Capek və kartof dekstroza aqarında (CDA və PDA) əkilmişdir. Ekilmiş
nümunələr 28 ± 20С da termostatda inkubasiya edilmişdir. Üç gündən sonar inkişaf etmiş
mitseliyalar mikroskop altında təyin edilmiş və hiflər yeni Petri qablarına köçürülmüşdür. Yeddi
gündən sonar koloniyaların diametri ölçülmüş və qeyd edilmişdir.
Tədqiq olunan çay sularından müəyyən edilmiş mikroskopik göbələklər əsasən Aspergillus,
Penicillum, Alternaria, Fusarium, Trichoderma, Cladosporium, Acremonium, Scopulariopsis,
Rhizopus və Mycelia sterilia cinsləri üstünlük təşkil edir.
Tədqiqatlar nəticəsində seçilmiş marşurut boyunca göbələklərin yayılma tezliyi
müəyyənləşdirildi. Tədqiqatlarda su ekosistemində mikroskopik göbələklərin rast gəlmə tezliyi
ilə fərqləndikləri və xüsusilə də yayın sonun və payızda daha çox yayıldığı aşkar edilmişdir. Bu
da suyun temperaturunun və üzvi maddələrin miqdarının artması ilə əlaqədardır. Rast gəlinən
göbələklərdən bəziləri Azərbaycanın su ekosistemi üçün yeni növ kimi qeydə alınmışdır.
Açar sözlər: Biomüxtəliflik, Mikroskopik Göbələklər, Çay Suları
ABSTRACT
Biodiversity of fungi in aquatic ecosystem is important for the decomposition of plant residues
as well as several ecosystem functions. Aquatic fungi play a key role in organic matter turnover
in streams. The identification of fungi is most important in biodiversity assessment.
The
main purpose of the study presented is to examine the biodiversity of fungi in some river waters
in the southern region of Azerbaijan (Vilishchay, Bulgarichay, Veravulchai, Boladichay).
Samples were collected from the studied river water stations in accordance with the seasons and
were processed in the laboratory. When samples were taken firstly was measured water
temperature, pH and amount of dissolved oxygen.
As noted, nutrients play an important role in the development of fungi. Considering this, was
determined in water samples-ions nitrites, nitrates, ammonium, and phosphorus. Mycological
studies were conducted in accordance with modern methods. Water samples were taken in sterile
plastic containers, and plant residues were collected in sterile plastic bags. Sample were planted
on two standard nutrient agar Czapek's and potato dextrose agar (CDA and PDA) in Petri dishes.
Crops were incubated in a thermostat at a temperature of 25 ± 20С. 3 days after inoculation, the
grown mycelia were examined under a microscope, and then each tip of the hyphae was
transferred to a new cup with Chapek medium. After 7 days of incubation, the diameter of the
colonies was measured and their properties were noted.
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İdentified from the studied river waters microscopic fungi are predominantly Aspergillus,
Penicillum, Alternaria, Fusarium, Trichoderma, Cladosporium, Acremonium, Scopulariopsis,
Rhizopus and Mycelia sterilia.
As a result of studies, the frequency of occurrence of fungi was determined along the chosen
route. In the studies it was found that in the aquatic ecosystem, microscopic fungi differ in
frequency of occurrence, and are more common, especially in late summer and autumn. And this
is due to an increase in water temperature and an increase in the amount of organic substances in
it. Some of the fungi encountered have been registered as new species for the aquatic ecosystem
of Azerbaijan.
Keywords: Biodiversity, Microscopic Fungi, Freshwater Fungi
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MORPHOLOGICAL AND POMOLOGICAL DIVERSITY AMONG APRICOT
(PRUNUS ARMENIACA L.) GENOTYPES GROWN IN AZERBAIJAN
Rakida Amina MARFAT
Genetic Resources Institute of ANAS
Apricot is one of the most cultivated stone fruits in the world. Apricot is mostly grown in
Mediterranean countries, Russia, USA, Iran and Pakistan. It has been cultivated in Azerbaijan for
more than two thousands years. Azerbaijan is a producing country both for fresh and dried
apricot. Total fresh apricot production of Azerbaijan in 2018 was 28565,7 metric tons. All parts
of apricot are used by local people and farmers. The aim of the current study was to characterize
the 17 apricot cultivars and forms collected from the main apricot producing regions of
Azerbaijan - Terter, Agdash and Goranboy. Nine parameters were evaluated in this germplasm.
A wide range of variation was found among accessions for harvest season, total soluble solids
and fruit mass. Most of the cultivars and forms had a relatively large fruit size. Cultivars
Ordubad eriyi, Agh erik, Mayovka (Terter) and Agh erik Gulnar with fruit weight above 70 g
were estimated as very large. In general, fruits had yellow skin ground (SGC) and flesh color.
Four cultivars were characterized by orange, one cultivar by white and one by green-yellowish
SGC. Bud break season for the apricot germplasm in this region is generally from late February
to mid-March, the full blossom being observed between early March and early April. The
accessions Agh erik Gulnar, Agh erik Gecyetishen, Agh erik and Ordubad eriyi were
characterized by late blossoming compared to others. There were large variations in harvest
season among apricot cultivars. The most cultivars and forms were harvested in early June. High
correlations were determined among several phenological and pomological characteristics. As
expected, the highest values were recorded between bud break season and blossom season, bud
break season and harvest season, and blossom season and harvest season, with maximum
Pearson correlation index (r=1.00; p < 0.01). The Pearson correlation indices of fruit weight with
fruit length and diameter were determined as r = 0.948 and r = 0.941, respectively. Results of
PCA analysis revealed that more than 90% of the variability observed among cultivars was
explained by the first four components. The major contributing traits were bud break season,
blossom season and harvest season in PC1, fruit length, weight and diameter in PC2, and skin
ground color and fruit color in PC3. The present research indicates the suitability of Azerbaijan
apricots with attractive and yellow skin ground color for the production of dry apricots. The
information obtained from statistical analyses can be used to select diverse genotypes that could
be employed in breeding and improvement programs of apricot.
Key words: Prunus armeniaca L., Pomological, Morphological
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TƏHSIL MÜƏSSISƏLƏRININ YENIDƏN QURULMASINDA HEYDƏR ƏLIYEV
FONDUNUN ROLU
Sahilə ORUCOVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ÖZET
2004-cü il may ayının 10-dan fəaliyyətə başlayan Heydər Əliyev Fondu təhsil, elm, səhiyyə,
mədəniyyət, idman, texnologiya, sosial və sair sahələrdə müxtəlif layihələr realizə edir. Fonda
YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, milli məclisin deputatı, birinci vitse prezident
Mehriban xanım Əliyeva rəhbərlik edir. .
Heydər Əliyev Fonudu elm və təhsillə bağlı “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb”, “Təhsilə
dəstək”,

“Uşaq

evləri

və

internat

məktəblərinin

inkişafı”,

“Məktəbəqədər

təhsil

müəssisələrinin inkişafı” və s. layihələri reallaşdırır. “Uşaq evləri və internat məktəblərinin
inkişafı” proqramına əsasən 32 uşaq müəssisəsi əsaslı şəkildə təmir edilmişdir. “Yeniləşən
Azərbaycana yeni məktəb” proqramına əsasən respublikanın müxtəlif regionlarında 412
məktəb binası inşa edilib və ya əsaslı təmir edilmişdir. “Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin
inkişafı” proqramına əsasən bağcaların təmiri, yeni binaların inşası, təhsilin, tibbi xidmətin,
qidanın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdığı
təhsil ocaqlarının aidiyyatı üzrə istifadəyə verilməsi təmin edilmişdir. Fondun təhsil sahəsində
həyata keçirdiyi layihələrdən olan “Uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı” proqramı 4
əsas istiqamət üzrə (texniki dəstək, təhsil, səviyyə və ictimai fəallıq) reallaşdırılır.
Xalqımızın musiqisini, mədəniyyətini, sosial yönümlü inkişafını, ayrı-ayrı xalqların,
millətlərin Azərbaycandakı birgə yaşam modelini, azərbaycançılıq ideyasını dünyaya təbliğ
edən Heydər Əliyev Fondu və onun prezidentinin fəaliyyəti təkcə ölkəmizlə məhdudlaşmır,
bir çox ölkələri də əhatə edir. Fond Gürcüstan, Rusiya, Pakistan, Bosniya və Hersoqovina,
Misir, Hindistan, Haiti və digər ölkələrdə xoşməramlı layihələrdə uğurla iştirak edir.
Fondun reallaşdırdığı bütün layihələr yüksək təşkilatçılığı, xalqımızın qədim və zəngin
mədəni, milli-mənəvi dəyərlərinə istinad olunması ilə fərqlənməklə maariflənməni, sülhü,
tolerantlığı, bəşəri dəyərlərə hörməti təbliğ edir. Fondun təhsillə bağlı reallaşdırdığı bütün
layihələr gənc nəslin mənəvi və fiziki cəhətdən sağlam, bilikli, savadlı, geniş elmi
dünyagörüşlü, dövlətçiliyi və vətəni müdafiə etməyə həmişə hazır olan, milli və bəşəri
dəyərlərə sədaqət istiqamətində gənc nəslin yetişdirilməsində Azərbaycanda aparılan siyasətin
uğurlu və məntiqi nəticəsidir.
Açar sözlər: Heydər Əliyev Fondu, Təhsil, Sosial Və Humanitar Layihələr
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İBTİDAİ SİNİFLƏRİN TƏLİM PROSESİNDƏ QEYRİ-STANDART DƏRS
FORMALARI ANLAYIŞININ MAHİYYƏTİ
Günel İSRAFİLOVA
ADPU-nun dissertantı
ÖZET
Məqalədə ibtidai siniflərin təlim prosesində qeyri-standart dərs formaları anlayışının
mahiyyəti araşdırılır, pedaqogikada qeyri-standart dərs formalarına iki əsas yanaşma olduğu
qeyd edilir. Müəllif belə nəticəyə gəlir ki, qeyri-standart dərs formalarının, xüsusən də oyun
dərsi, ekskursiya dərsi formalarının tətbiqi – təhsil üçün güclü stimul, müxtəlif və güclü
motivasiyadır. Hər hansı digər dərs kimi qeyri-standart dərsin effektivliyinin əsas meyarı
onun səmərəliliyidir: tədris, inkişafetdirici və tərbiyəvi məqsədlərə nail olmaqdır. Buna görə
qeyri-standart dərs xüsusi diqqətlə hazırlamanı tələb edir: öz-özünə əmələ gələn oyun və ya
diskussiya dərsin vəzifələrini həll edə bilməz. Zahiri “qeyri-standartlıq” – hərəkətin
əyləncəliliyi, şagirdlərin nitq sərbəstliyi – tədris materialının asan başa düşülməsinin və
ümumiləşdirilməsinin dərinliyini əvəz edə bilməz. Hər bir qeyri-standart dərsin məsələlərinin
reallaşdırılması yalnız şagirdlərin təməl biliklərə və səriştəyə yiyələndiyi xüsusi işlənib
hazırlanmış dərs sistemində mümkündür. Məhz buna görə qeyri-standart dərslər tez-tez
keçirilməməli və digər dərsləri tamamilə əvəz etməməlidir. Dərs prosesinin bu cür təşkil etmə
formalarına həddən artıq tez-tez müraciət etmək həm də ona görə məqsədəuyğun deyil ki,
“qeyri-standart” olan çox tez adiyə, yəni “standarta” çevrilə bilər ki, bu da nəticə etibarilə
şagirdlərin fənnə qarşı marağının azalmasına səbəb ola bilər.
Qeyri-standart dərs formalarının, xüsusən də oyun dərsi, ekskursiya dərsi formalarının tətbiqi
– təhsil üçün güclü stimul, müxtəlif və güclü motivasiyadır. Bu cür dərslər vasitəsi ilə idrak
prosesinin oyanması daha fəal və tez baş verir, qismən də ona görə ki, insan təbiəti etibarilə
oynamağı sevir, digər səbəb isə adi dərs fəaliyyətindən fərqli olaraq oyunda motivlərin daha
çox olması ilə əlaqədardır.
Qeyri-standart dərs formaları yaradıcılığın inkişaf edə biləcəyi xüsusi şərait yaradır. Bu
şəraitin mahiyyəti “eyni səviyyədə” ünsiyyət saxlamaqdan ibarətdir ki, bu zaman cəsarətsizlik
aradan qalxır, “mən də bacararam” hissi yaranır, yəni bu cür dərslərdə daxilən azadlığa
çıxmaq duyğusu meydana gəlir. Təhsil üçün qeyri-standart dərs formalarının təşkili zamanı
uşağın müstəqil axtarış edə bilməsi üçün dərketmə məsələsinin məhdudlaşdırılmış halda
qoyulması çox vacibdir.
Açar sözlər: Təhsil, Təlim, Məktəb, Qeyri-standart Dərs, Şagird
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DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNİN JUS AD BELLUM PRİNSİPİ ƏSASINDA
TƏHLİLİ
ANALYSİS OF THE NAGORNO-KARABAKH CONFLİCT ON THE BASİS OF THE
PRİNCİPLE OF JOS AD BELLUM
Aygül İSMAYILOVA
Xəzər universitetinin doktorantı
ÖZET
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Cənubi Qafqaz regionunda stabillik və təhlükəsizliyə ən mühüm
əngəllərdən biridir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu günə qədər bir çox baxış açısından analiz
edilmiş, tərəflərin iddiaları müxtəlif nəzəriyyələrin tətbiqi ilə araşdırılmışdır.
Ədalətli müharibə nəzəriyyəsi müharibənin müəyyən şərtlər altında başlanılıb, bəlli formalara,
çərçivələrə uyğun icra edilməsi halında haqlı, ədalətli olaraq xarakterizə edilə biləcəyini ifadə
edən yanaşmadır. Bu doktrinanın nəzəri çərçivəsi 2 əsas prinsipdən ibarətdir.
1. Jus ad bellum- müharibənin ədalətliliyi- bu prinsip müharibənin hansı səbəblər
çərçivəsində haqlı, ədalətli şəkildə başladıla biləcəyini ifadə edir.
2. Jus in bello- müharibə başlandıqdan sonra etik çərçivədən çıxmamaqla bağlı şərtləri
ehtiva edir.
Jus ad bellum prinsipi 6 əsas kriteriyaya əsaslanır. Bunlara daxildir.
1. Haqlı səbəb- ən haqlı səbəb kimi isə müharibə tərəflərindən birinin özünə qarşı edilən
hücuma və ya aqressiyaya qarşı özünü müdafiə etməsidir. Əgər bir dövlət digərinin
ərazisinə, şərəf və ləyaqətinə, iqtisadi və ya sosial həyatına açıq formada aqressiv
fəaliyyət və ya hücum edərsə, bu zaman qarşı tərəf haqlı olaraq özünü müdafiə etməlidir.
2. Müharibə qanuni hökümət tərəfindən rəsmən elan edilməlidir.
3. Müharibə düzgün niyyətlə başlanılmalı və bu niyyət mənəvi-əxlaqi cəhətdən
əsaslandırılmalıdır.
4. Müharibə ən sonuncu mərhələdə baş vurulan vasitə olmalıdır, yəni bütün seçənəklər
sınaqdan keçirildikdən sonra yenə də məsələ həll edilməmişsə o zaman müharibəyə baş
vurulmalıdır.
5. Müharibə qazanma şansının məntiqli bir çərçivədə var olduğu zaman icra edilməlidir.
6. Müharibədə proporsionallıq göz önünə alınmalıdır, yəni, müharibə nəticəsində dövlətin
əldə etdiyi xeyir, müharibənin ona vurduğu ziyandan çox olmalıdır.
Beləliklə, Jus ad bellum prinsipinin ilkin şərtinə görə müharibənin başladılması üçün ilk öncə
haqlı səbəb olmalıdır. Haqlı səbəb isə bir dövlətə qarşı digər dövlət tərəfindən açıq aqressiv
fəaliyyət, hərbi hücum, soyqırım və ya ərazi bütövlüyünü təhdid edəcək hər hansı müdaxilə baş
verdiyi zaman əsaslandırıla bilər. Amma nəzəriyyənin şərtlərinə əsasən ayrılma və ya öz
müqəddaratını təyin etmək heç bir halda haqlı və ya etik müharibəyə əsas göstərilə bilməz.
Açar sözlər: jus ad bellum prinsipi, müharibə, münaqişə, Dağlıq Qarabağ, nəzəriyyə.
ABSTRACT
The Nagorno-Karabakh conflict between Azerbaijan and Armenia is one of the most significant
obstacles to peace, stability and security of the South Caucasus region. The Nagorno-Karabakh
conflict has so far been analyzed by many scholars, international security experts, and the claims
of the parties have been investigated applying various theories.
The just war theory is an approach that considers war could be justified under certain conditions
and could be described as just and equitable within certain forms and frameworks. The heoretical
framework of this doctrine consists of two basic principles.
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1. Jus ad bellum – justice of war - this principle states that when it is just to start war.
2. Jus in bello- justice in war- how it is just to fight the war after it has begun.
The principle of jus ad bellum offers six basic criteria. They are:
1. The just cause- the first condition for justifying particular war. The most important just cause
is resisting aggression in order to defend one’s own state. If one state aggressively acts or attacks
on the territory, honor and dignity, economic or social life of the other state, then the opposing
party should justly defend itself.
2. War must be officially declared by the legitimate government.
3. The war must begin with the right intention, and the intention should be morally and ethically
justified.
4. The war must be the last resort, that all forms of solution should be examined before the
declaration of war.
5. The war must have a reasonable hope of success.
6. The last one is the proportionality condition, which says that the damage of war must not be
out of proportion to the relevant gains the war will do.
Thus, according to the Jus ad bellum principle, there must first be a valid justification for
launching the war. The right reason can be justified if any aggression against another state is the
case or military aggression, genocide or any intervention threatens territorial integrity. But under
the terms of the theory, separation or self-determination can never justify ethical warfare.
Keywords: Jus Ad Bellum Principle, War, Conflict, Nagorno-Karabakh, Theory
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“DƏDƏ QORQUD” EPOSUNUN “TÜRKMƏN-LİSANİ” NÜSXƏSİNİN STRUKTURSEMANTİK ÖZƏLLİKLƏRİ
STRUCTURAL-SEMANTİK FEATURES OF THE "TURKMEN-LISAN" COPY OF THE
EPOS "DEDE KORKUT"
Prof.Dr.Ramazan GAFARLI
Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası
“Dədə Qorqud” Oğuz milli düşüncə sistemini bütövlükdə əhatə edən eposdur. Onun tarixən iki
məna paradiqması var:
Şifahi “Dədə Qorqud” dastanı: Bu, “Qorqud Ata” mifik nüvəsindən başlanan, Oğuz
epoxasından keçən və oğuzların milli xalqlara diferensiasiya etdiyi dövrə qədər davam edən və
sonra milli eposlara transformasiya olunan epik ənənədir.
İki nüsxədən (Drezden və Vatikan) ibarət yazılı “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı: Bu, şifahi
“Dədə Qorqud” dastanının konkret məkan-zaman nöqtəsində yazılı şəkildə qeydə alınmış
şəklidir.
Şifahi “Dədə Qorqud” dastanı minillər boyunca dəyişərək inkişaf etmiş, “Kitab-Dədə Qorqud”
dastanı isə öz inkişafını donduraraq, əlyazma şəklində daşlaşmışdır. “Kitabi-Dədə Qorqud”da
əlyazmalaşmış mətn dastan funksiyasını yerinə yetirdiyi halda, “Kitabi-Türkmən lisani”
oğuznaməsi funksional tipinə görə dastan deyil. “Kitabi-Dədə Qorqud”un ifaçıları – ozanlar, ifa
mühiti – el şənlikləri, şölənlər, ziyafətlər, qonaqlıqlar və s., auditoriyası – geniş publika, Oğuz
elinin ən müxtəlif təbəqələri, mətnin sakrallıq dərəcəsi – ekzoterik mətn tipi, yəni dinlənilməsi
hamı üçün açıq olan, konkret olaraq hər hansı etnososial qrupa aid edilməyən, yaxud eşidilməsi,
öyrənilməsi cəmiyyətin hansısa təbəqələrinə, qruplarına qadağan edilməyən mətn, mətnin
etnopoetik tipi – oğuznamə, mətnin funksional struktur tipologiyası – bədii-estetik, əyləncəvi
funksiyaya malik dastan olduğu halda, “Kitabi-Türkmən lisani”nin ifaçıları – baxşı/ozanlar, ifa
mühiti – qırxlar məclisi; auditoriyası – qırx şagird; mətnin sakrallıq dərəcəsi – ezoterik mətn
tipi, yəni dinlənilməsi yalnız konkret etnososial qrup (qırx şagird) üçün nəzərdə tutulan, inisiasiya
ritalından keçməyənləə dinlənilməsi, eşidilməsi qadağan edilən mətn, mətnin etnopoetik tipi –
oğuznamə, mətnin funksional struktur tipologiyası – sakral-mistik, gizlin-ezoterik funksiyaya
malik ərgənlik törəsidir.
“Kitabi-Türkmən lisani” abidəsi heca vəzninin təsirlərindən və hecanın strukturuna əsaslanan
saz-aşıq ənənəsindən qapalı quruluşa malik mühafizəkar məhəlli mühitdə, yəni Azərbaycan
Tərəkəmə/Türkman mühitidində qorunub qalmışdır.
“Kitabi-Türkmən lisani” və “Kitabi-Dədə Qorqud” biri ezoterik, o biri ekzoterik funksional
tipologiyaya malik mətnlərdir və bu səbəbdən onların hər ikisi şifahi “Dədə Qorqud” eposu
ənənəsi ilə bağlı olsalar da, ezoterik “Kitabi-Türkmən lisani” oğuznaməsi tipoloji baxımdan
ekzoterik “Kitabi-Dədə Qorqud” oğzunaməılərinin üçüncü nüsxəsi, yaxud üçüncü əlyazması
deyildir.
Açar sözlər: Mif, Epos, Dastan, Boy, Soylama, Oğuznamə, Nüsxə, Əlyazma, Kontaminativ
Əlavə
In the article, three versions of the manuscript of the oguzname of "The Book of Turkmen
language" published by Turkish scholars are compared with “The Book of Dede Gorgud". The
question of “Is the oguzname of “The Book of Turkmen language” the third edition of “The Book
of Dede Gorgud?” is answered, the problem of epic, epos, verbal and written epic tradition, “The
book of Advice to 40 students": an exoteric text or an esoteric "lieutenant", an artificial "problem
of name of “The Book of Turkmen language” or grandchildren who continued the tradition of
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name giving of Dede Gorgud” and "The 13th song": the problems of reality or fantasy are
clarified and the following conclusions are gained:
The third edition of “The book of Dede Gorgud, as well as the manuscript, which is called "The
Book Turkmen language" can’t be copied with the epic's Dresden and Vatican copies at any
point, this is not the third manuscript. In this case, the science world is deceived by identifying
the oral tradition "The Book of Dede Gorgud" and its monument "The Book of Dede Gorgud"
written in a specific epoch.
In the 12th song of “The Book of Dede Gorgud”, the second song which Kazan tells is a
contaminated sign or knot of the plot-slaying of "Salur Kazan's killing Dragon" in "The Book of
Turkmen Language".
The plot of “Salur Kazan’s killing Dragon” in “The book of Turkmen Language" is not a
contagious addition of written monument of “The Book of Dede Gorgud”, but it is a contagious
addition of oral monument of “The Book of Dede Gorgud". Because “The Book of Turkmen
Lyric" and “The Book of Dede Gorgud" are written derivatives ─ paradigms of verbal epos
nucleus of "The Book of Dede Gorgud". That is, “The book of Turkmen Language" is not a direct
inscription "The Book of Dede Gorgud", but the epic of oral "The Book of Dede Gorgud" in
Turkmen / Turkmen epoch. In this case, it can’t be the third manuscript of written "The Book of
Dede Qorqud" under any circumstances.
The monument of “The Book of Turkmen language” is Azerbaijan / Turkmen / Terekeme
monument from the epic, geography, language point of view.
Key words: Myth, Epic, Epic, Song, Oguzname, Copy, Manuscript, Contaminative, Addition
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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ВОЛНЫ, ВЫЗВАННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ СИЛЫ ПО
НОРМАЛИ К ПОВЕРХНОСТИ ДВУХСЛОЙНОЙ ЖИДКОСТИ, ФОРМУЛИРОВКА
ПРОБЛЕМЫ И УПРОЩЕНИЕ ИСХОДНЫХ УРАВНЕНИЙ
А.И.ХУДИЕВА
Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет
Абстракт: Описание преобразования длинных нелинейных волн на двухслойной
поверхности из-за диссипации приведено в [1]. Аналитически показано, что двухслойный
поток Пуазейля устойчив по широкому диапазону параметров [2-3] и была
экспериментально продемонстрированна стабильность потока к возмущению поверхности
от турбулентности [4].
Ключевые слова: Потенциалы Скоростей, Нелинейные Волны, Капиллярные
Волны, Потенциалы Скоростей
Abstract: A description of the transformation of long nonlinear waves on a two-layer
surface due to dissipation is given in [1]. It has been analytically shown that the two-layer
Poiseuille flow is stable over a wide range of parameters [2-3] and the stability of the flow to
surface perturbation from turbulence has been experimentally demonstrated [4].
Key words: Velocity Potentials, Nonlinear Waves, Capillary Waves, Velocity
Potentials
Постановка задачи. Пусть границы слоев двух несжимаемых и несмешивающихся
стратифицированных жидкостей, ограниченных твердым покрытием z  h1 и основанием
z  h2 возбуждаются на поверхности z  0 . Будем рассматривать задачу о возбуждении
гравитационных капиллярных волн при действии нормальной к поверхности нагрузки.
Сформулируем граничные условия на поверхности, покрытии и основании


 2
 2 2  1 1   2  1 g   2  f x, t 
t
t
x
,
1  2 


z
z
t , z   x, t 

1

 0, z  h1 , 2  0, z  h2
z
z
,
то есть условие скачка капиллярного давления и кинематические условия на этой
поверхности, условия непроницаемости на покрытии и основании, где f x, t  - нормальная
нагрузка, приложенная к поверхности,  1 - плотность жидкости, i - потенциалы
скоростей, g - ускорение свободного падения,  - коэффициент поверхностного
натяжения,  x, t  - возмущение границы.
Потенциалы i должны удовлетворять двумерному уравнению Лапласа в каждом
слое
 2 i  2 i
 2 0
x 2
z
, i  1,2
Возмущения поверхности и потенциалы скоростей жидкости в изображениях будут
иметь вид:
p
 k   0
F k  ,

1  z , k  

p0 ivkch k z  h1 

F k 
k sh k h1 
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где

k v
 1cth k h1    2 cth k h2 
k
После применения обратного преобразования, мы получаем
p  e ik  x vt 
 0 
dk
2  F k 
F k   g  2  1   k 2 

2

2

kch k z  h1 e ik  x vt 

ik  x vt 
ivp0  kch k z  h2 e



dk
dk
2
 k F k sh k h1 
2  k F k sh k h2 
,
Таким образом, критическая скорость перемещения нагрузки является только
функцией плотностей и зависит от поверхностного натяжения  . На границе глубокой
воды скорость не зависит от глубины и определяется плотностями  i и поверхностным
натяжением  . Мгновенная скорость нагрузки формирует природу возмущений
поверхности, величины которой определяются параметрами задачи. . Получены различные
уравнения для описания возмущений поверхности жидкости с учетом закона изменения
сконцентрированного груза и силы поверхностного натяжения.

1 

ivp0
2



ЛИТЕРАТУРА
1. Архипов Д.Г., Хабахпашев Г.А. Моделирование длинных волн на поверхности
горизонтального потока двухслойного вязкого потока в канале. Механика жидкости
и газа, 2005, № l, стp. 143-158.
2. Hooper A.P., Grimshaw R. Nonlinear instability at the interface between two viscous fluid.
J Phys. Fluid, 1985, v.28, Nol, pp.37-45.
3. Khudiyeva A.I., Propagation of long wave disturbances in vicious fluid with free
boundary// Journal of Maritime Transport and Engineering Latvia,2014, Volume 3, №
2,p.16-23
4. Kao T.W., Park С. Experimental integration of the stability of channel flow. Pt. 2, Twolayered co-current flow in a rectangular channel. J. Fluid. Mech., 1972, v.52, Pt.3, pp.401423.

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

441

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

ƏHMƏD BƏY AĞAOĞLU
Müəllim, dissertant Səfərova Çinarə Qabil qızı
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
XÜLASƏ
Əhməd bəy Ağaoğlu 19-cu əsrin ikinci yarısından etibarən Rus çarı tərəfindən müsəlman
xalqlar üzərində intensiv olaraq tətbiq edilən zorakı siyasət qarşısında siyasi və ya mədəni
türkçülüyün qaçılmaz olduğu düşüncəsində olmuş və ömürünü bu işə həsr etmişdir.Onun
təsiri yalnız Türkiyə ilə məhdud qalmayıb, həmçinin Qafqaz, Krım, İdil-Ural və Türküstan
kimi, sıxlıqla Türk dilli xalqların məskunlaşdığı regionlarda dar və ya geniş (Pantürkist)
milliyyətçilərin bitməsində ilham mənbəyi olmuşlar.
Açar Sözlər. Əhməd Bəy Ağaoğlu, Siyasi Mücadiləsi,Millətçilik, Fikirləri

ABSTRACT
Ahmed bey Agaoglu has been of the view that political or cultural Turkicism is inevitable in
the face of intensive policy applied by the Russian tsar on Muslim nations since the second
half of the 19th century. Crimea, such as Idil-Ural and Turkestan, have been the source of
inspiration for the completion of narrow or wider (Panthurist) nationalists in the densely
populated regions of the Turkic-speaking nations.
The key words. Ahmed bey Agaogly, the Political Struggle, Nationalism, Thoughts
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S.Ə. ŞİRVANİNİN YARADICILIĞINDA MAARİFÇİLİK İDEYALARI
THE İDEAS OF ENLİGHTENMENT ARE İN THE CREATİVİTY OF SEİD AZİM
SHİRVANİ
Elmira MƏHƏRRƏMOVA MƏHƏRRƏM QIZI
ADPU
Xülasə
Məqalədə S.Ə.Şirvaninin xalqına gözəl arzular bəsləməsindən və tərəqqi etmiş millətlərdən biri
kimi görmək istəyindən,həmvətənlərini geri qoyan səbəbləri araşdırmasından və onları islah
etmək yolları haqqında əməli təkliflər irəli sürməsindən bəhs edilir. Seyid Əzim bu günə qədər
öz tərbiyəvi əhəmiyyətini itirməyən öyüd-nəsihətlərini mənzum hekayələrinin başlanğıcında və
axırında verir, onları həmin əsərlərin məzmunu ilə əlaqələndirirdi. Maarifçi-pedaqoq öz oğlu Mir
Cəfərə üz tutaraq onun timsalında zəmanə cavanlarına bu cür dəyərli nəsihətlər verirdi: Aciz,
qorxaq, axmaq və sadəlövh olma, ağıllı və tədbirli ol. Avam və nadan qalma, özünə sənət və elm
qazan. Ehtiyac içində olanlara və darda qalanlara kömək əlini uzat. Fırıldaqçı və şər adamlardan
uzaqlaş, yaxşı və nəcib adamlarla yoldaşlıq et, dostluqda və yoldaşlıqda möhkəm ol. Heçkəsin
pisliyini istəmə, xeyirxah ol. Seyid Əzim kiçik yaşlarında ikən Şamaxının tanınmış, mötəbər
şəxslərindən olan atası Seyid Məhəmməd vəfat etmişdir. Seyid Əzim ana babası molla Hüseynin
himayəsi altında yaşamışdır. Molla Hüseyn DağıstandaYaqsay kəndində ruhanilik edirdi.
Babasından ərəb və fars dillərini öyrənən Seyid Əzim təxminən 10 il sonra Şamaxıya qayıdır və
burada mədrəsədə oxuyub orta ruhani təhsilini tamamlayır. 1856-cı ildə ali ruhani təhsili almaq
həvəsi 21 yaşlı gənc Seyid Əzimi İraqa, əvvəl Nəcəf və Bağdada, sonra isə Suriyanın Şam
şəhərinə aparır. Gənc şair İraqda oxuyarkən dünyəvi elmlərə də böyük maraq göstərir. Şamaxıya
qayıtdıqdan sonra 1869-cu ildə orada yeni üsul üzrə məktəb açaraq ömrünün axırına qədər
burada müəllimlik edir. Köhnə mollaxanalardan fərqli olaraq o, bu məktəbdə uşaqlara dini
elmlərlə yanaşı, Azərbaycan və fars dillərini təlim edir, tarix, coğrafiya, hesab və s. fənlərdən
ibtidai məlumat da verirdi. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın görkəmli şairi Mirzə Ələkbər Sabir,
məşhur yazıçı və pedaqoq Sultan Məcid Qənizadə və bir sıra başqa yazıçılar məhz onun
məktəbində oxumuşlar.
Açar Sözlər: İrs, Satira, Məktəb, Şeir, Maarif, Ədəbiyyat, Cəhalət
ABSTRACT
In article S.A. Shirvani's passion for his people and his desire to be seen as one of the prosperous
nations tells us that he is exploring the reasons behind his compatriots and making practical
suggestions on how to reform them. Sayyid Azim gave his advice, which has not lost its
educational value so far, at the beginning and end of the story, and linked them with the content
of those works. The educator turned to his son, Mir Jafar, in his image, and gave his young men
such valuable advice: Be sober, cowardly, stupid and naive, be smart and cautious. Avam and
ignorance, gain art and knowledge. Stretch out your hands to help those in need and those in
need. Keep away from fraudulent and evil men, befriend good and noble people, and be strong in
friendship and companionship. Do not want anyone's evil, be kind. When he was very young, his
father, a well-known figure of Shamakhi, died. Sayyid Azim lived under the patronage of his
grandfather Molla Hussein. Molla Hussein was a priest in Yagsay village in Dagestan. Sayyid
Azim, who studied Arabic and Persian from his grandfather, returned to Shamakhi about 10
years later, where he completed his secondary spiritual education, studying in madrasah. In 1856,
a 21-year-old young Sayyid Azimi, with a desire to pursue a higher spiritual education, took me
to Iraq, first in Najaf and Baghdad, then in Syria. The young poet is also interested in secular
science while studying in Iraq. After returning to Shamakhi, he opened a new school in 1869 and
has been teaching there till the end of his life. Unlike the old mullahs, he teaches children in this
school, along with religious sciences, Azerbaijani and Persian languages, history, geography,
arithmetic, etc. He also provided basic information about the subjects. It is not by chance that the
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outstanding Azerbaijani poet Mirza Alakbar Sabir, famous writer and educator Sultan Majid
Ganizadeh and several other writers attended his school.
Keywords: Heritage, Realist, School, Poetry, Literary, İgnorance.
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XIX ƏSRİN DÜNYA ŞÖHRƏTLİ ŞAİRİ MİRZƏ ŞƏFİ VAZEH
WORLD-FAMOUS POET OF THE 19TH CENTURY MİRZA SHAFİ VAZEH
Dr. Göyərçin MUSTAFAYEVA
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyat Muzeyi
ÖZET
Azərbaycan xalqını Avropada, xüsusən də Almaniyada tanıdan Mirzə Şəfi öz yaradıcılığı ilə
bütün dünyada tanınmışdır. Gəncədə dünyaya göz açan Mirzə Şəfi öz məsləkdaşları kimi dövrün
əzab-əziyyətini öz çiyinlərində daşıyan şairlərimizdəndir. İlk təhsilini mədrəsədə alan Mirzə Şəfi
orada ərəb, fars dillərini və şəriətlə bağlı elimləri öyrənmiş, poeziyamızla da yaxından maraqlanmışdır. Mirzə Şəfi hələ mədrəsədə oxuyarkən Şərqin panteist fəlsəfi fikri ilə maraqlanmağa
başlamışdı. Şair dərk edirdi ki, bunlara bələd olmadan Hafiz, Füzuli, Xəyyam, Sədi kimi şairləri
dərk etmək mümkün deyildir. Mədrəsədə Hacı Abdullanın söhbətləri onun ruhuna uyğun olduğundan gənc tələbənin diqqətini cəlb etmişdi. Gənc tələbəsinin gələcəyinin parlaqlığı və
istedadına inanan Hacı Abdulla tezliklə onu himayəsinə və bəzi tədqiqatçıların da göstərdiklərinə
görə, hətta oğulluğa götürür. Gəncə ruhaniləri ilə söhbətlərində Şəfinin bidətçi mülahizələri və
həmin kütləvi mübahisələr zamanı Hacı Abdullanın da onu müdafiə etməsi diqqətdən yayınmır.
Xürafatın, qaragüruhun, din xadimlərinin “at oynatdığı” bir cəmiyyətdə elm və mədəniyyətə
marağı, sərbəst düşüncəsi və fikirlərini açıq-aydın söyləməsi Şəfinin mədrəsədən kanarlaşdırılmasına səbəb olur. O, Hacı Abdullanın məsləhəti ilə Cavad xanın qızı Püstə xanımın yanında
katib qismində işə düzəlir. 1826-cı ildə İran-Rusiya müharibəsi Püstə xanımın İrana qaçmasına
səbəb olur və Mirzə Şəfi yenə işsiz qalır. Dolanışıq üçün işləməyə məcbur olan şair yenidən
məscidə qayıdır və hücrələrin birində kitabların üzünü köçürməklə məşğul olur. Şəfinin
vəziyyəti Hacı Abdullanın 1931-ci ildə vəfat etməsi ilə daha da çətinləşir. Kitab üzü köçürməklə
dolana bilməyən Mirzə Şəfi ərəb-fars dillərindən fərdi dərs deməyə başlayır. Mirzə Şəfi 1852-ci
ildə noyabr ayının 16-da Tiflis şəhərində vəfat edib. Sağlığında unudulan, haqqı-hüququ
tanınmayan, Azərbaycan ədəbi dühasının parlaq incilərindən biri və bu gün də Avropa xalqları
tərəfindən sevilə-sevilə oxunan şairlərimizdən biridir. Professor M. Rəfilinin dediyi kimi, “tənha,
unudulmuş, soyulub talan edilmiş bir halda vəfat etdi. Lakin, onun bəzi şeirləri xalq arasında,
həmçinin əlyazmalar şəklində qalaraq, Avropa dillərinə tərcümə edilərək şairə dünya şöhrəti
qazandırırdı”.
Açar sözlər: Mirzə Şəfi Vazeh, Cavad Xan, Elm, Təhsil
ABSTRACT
Famous Azerbaijani people in Europe, especially in Germany, Mirza Shafi is known throughout
the world for his creativity. Mirza Shafi, who gave birth to the world in Ganja, is one of our
poets who carry the suffering of the times on their shoulders as their advisers. Mirza Shafi, who
received his first education at the madrassa, learned Arabic, Persian and Shariah clauses and was
very interested in our poetry. While he was still studying at the madrassa, Mirza Shafi began to
boast about the pantheist philosophy of the East. The poet realized that it was impossible to
comprehend such poets as Hafiz, Fuzuli, Khayyam, and Sadi. At the madrassa, Haji Abdulla's
talk attracted a young student as his spirit was in harmony. Believing in the brightness and talent
of the young student's future, Haji Abdulla soon takes over for her, and even as a child,
according to some researchers. In his conversations with Ganja clerics, Shafi's heretical
considerations and Haji Abdulla's defense during these mass controversies are not ignored.
Shafi's exclusion from the madrassa, his interest in science and culture, his free thinking and
expressing his ideas in a society where the kharafat, the raven, and the clergy "play at." He will
work as a secretary at the advice of Haji Abdulla, the daughter of Javad khan's daughter, Pusta
khanum. The Iranian-Russian war of 1826 caused Pisty's lady to flee to Iran, and Mirza Shafi
was still unemployed. The poet, who has to work for a living, returns to the mosque and is busy
painting books in one of the cells. Shafi's condition is further exacerbated by the death of Haji
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Abdulla in 1931. Unable to cope with the book's transitions, Mirza Shafi begins to teach private
lessons in Arabic and Persian. Mirza Shafi died on November 16, 1852 in Tbilisi. One of the
brightest pearls of Azerbaijani literary détent, forgotten in his health, is one of the poets who are
read and loved by European nations today. According to Professor M. Rafili, “he died in a
lonely, forgotten, plundered state. However, some of his poems have been translated into
European languages, both in the form of manuscripts and in the form of manuscripts, giving the
poet a worldwide fame. ”
Keywords: Mirza Shafi Vazeh, Javad Khan, Science, Education
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AZERBAYCAN XXI ASIR BILIMKURGU ROMANLARI
AZERBAIJAN XXI CENTURY SCIENCE FICTION WORKS
Gunel ALASGAROVA
Candidate of PhD of world literature of the Baku Engineering University
ÖZET
Azerbaycan edebiyatındaki bilim kurgu türünün ilk örneği Yusif Vazir Chamanzaminli'nin
1933'te yazdığı “Geleceğin Şehri” öyküsüdür. 1950'lerden itibaren Azerbaycan okurları hem
ulusal hem de yabancı bilim kurgu romanlarını ve çevirideki kısa öyküleri coşkuyla karşıladı.
1964 yılında Azerbaycan bilim kurgu yazarlarının eserleri “İmkansızlığın formülü” isimli
koleksiyonda yayınlandı. İkincisi, “Bu İnanılmaz Yıldızlar” 200.000 adet tirajla çıktı ve
üçüncü koleksiyon “Risk Kutbu” 1970 yılında yayınlandı. Bu kitaplara olan talep 1985 yılına
kadar çok fazlaydı.
Azerbaycan'da yazan bu türün önde gelen iki yazarının isimleri ulusal edebiyatta büyük
harflerle Namig Abdullayev ve Emin Mahmudov'dan bahsedilmelidir. Ahmed Khaspoladov,
Huseyn Ibrahimov, Gabil Ahmadov, Elmira Zamanova, Allahverdi Eminov (Soltanova, 2010)
bazı eserlerde de bilim kurgu türüne atıfta bulundu.
Azerbaycan Milli Kütüphanesi'nde yürütülen araştırmalarla, aslında her yıl şaşırtıcı eserlerle
genç yazarların geldiği ortaya çıktı: Lala Hasanova, Reyhan Yusifgizi, Nurlan Guliyeva, Farid
Huseynli, Farhad Mammadov.
1994'ten beri yetenekli genç yazarlar tarafından yayınlanan iyi yazılmış romanlar, kısa
öyküler var. “Zamanların Savaşı”, “Göklerin Seçimi”, “Katil Chupacabra”, “Sualtı Hazarının
Sırları”, “Yedi Elçi”, “Göklerin Sürgünleri” ve “Göklerin Ustaları”, “Çarpışma”, “Seçilmiş
Gökyüzü” Lala Hasanova (Elizabeth Tudor) ABD'de Rusça yayınlandı. Yahudi-Azerbaycan
asıllı Elizabeth Tudor bir bilim kurgu, korku, gizem ve macera yazarıdır ve kitapları
amazon.com'dan satın alınabilir. 2002'den beri başarılı bir yazar ve Azerbaycan Yazarlar
Birliği üyesi olmasına rağmen, çalışmalarında hemen hemen hiçbir kitapçı bulunamıyor.
Reyhan Yusifgizi’nin bilim kurgu romanı “Yeşil Gözlü Kız”, 2009 yılında Türkiye'de bir
çocuk kitabı yarışmasının ödülü sahibi ve Ankara'da yayınlandı. “Zamanın Esirleri” bilim
kurgu romanı da 2014'te daha geniş okuyucuların sempatisini kazandı. “Uch Alma”
yayınevine göre “Arkadaşım Mimi” adlı eseri en çok satan çocuk bilim kurgu kitabı gibi
görünüyordu.
Farhad Mammadov, genç bilimkurgu, korku yazarı “Neurotron Projesi”, “Mahzenlerde On
Yıl”, “Günbatım günlüğü”, “Bolero Projesi” ni yayınladı. Nurlan Guliyeva’nın “Gizemli
Evren”, Farid Huseynli’nin, “Zamanın Gözyaşları” bilim kurgu romanları yeni yayınlandı,
ancak pek iyi tanıtılamadı.
Anahtar Kelimeler: Bilim Kurgu, Fantezi, Azerbaycan Edebiyatı, XXI Yüzyıl Ulusal
Edebiyatı
ABSTRACT
The first example of the science fiction genre in Azerbaijani literature was Yusif Vazir
Chamanzaminli’s “Future city” story, written in 1933. Starting from the 1950s, the
Azerbaijani reader welcomed both national and foreign science-fiction novels and short
stories in translation enthusiastically.
In 1964, Azerbaijan science fiction writers’ works were published in the collection named
“Formula of the impossibility”. The second, “These Amazing Stars” came out with a
circulation of 200,000 copies, and the third collection – “The Pole of Risk” was published in
1970. The demand for those books was huge till 1985.
The names of two prominent writers in this genre who wrote in Azerbaijani should be
mentioned in national literature with the big letters are Namig Abdullayev and Emin
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Mahmudov. Ahmed Khaspoladov, Huseyn Ibrahimov, Gabil Ahmadov, Elmira Zamanova,
Allahverdi Eminov (Soltanova, 2010) referred to science fiction genre in some works, as well.
Through conducted research at Azerbaijan National Library, it appeared that, indeed, there are
young writers come along every year with amazing works: Lala Hasanova, Reyhan Yusifgizi,
Nurlan Guliyeva, Farid Huseynli, Farhad Mammadov.
Since 1994, there are well-written novels, short stories published by talented young writers.
“War of Times”, “Elects of Heavens”, “Murderer Chupacabra”, “Secrets of Underwater
Caspian”, “Seven Envoys”, “Exiles of Heavens” and “Masters of Heavens”, “Collision”,
“Selected Skies” by Lala Hasanova (Elizabeth Tudor) were published in Russian in the USA.
Jewish-Azerbaijani origin Elizabeth Tudor is a science fiction, horror, mystery and adventure
writer and her books can be bought in amazon.com. Although she is a successful writer and a
member of Azerbaijan Writers' Union since 2002, her works can be found almost none of the
bookshops.
Reyhan Yusifgizi’s science fiction novel “The Green-Eyed Girl”, was a laureate of a
children’s book competition in Turkey in 2009 and published in Ankara. The “Captives of
Time” science fiction novel also won the sympathy of the broader readers in 2014 where. Her
work “My friend Mimi” appeared to be the bestseller child science fiction book, according to
“Uch Alma” publishing house.
Farhad Mammadov, young science-fiction, horror author published “The Neurotron Project”,
“Ten Years in the Cellars”, “Sundowning diary”, “Project Bolero”. Nurlan Guliyeva’s “The
Mysterious Universe”, Farid Huseynli’s, “The Tears of the Time” science-fiction novels were
newly published, but not so well promoted.
Keywords: Science Fiction, Fantasy, Azerbaijan Literature, XXI Century National Literature
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MAGTYMGULY PYRAGY (MAHTUMKULI FRAGI) LYRICS
IN THE TRANSLATIONS IN UKRAINIAN
Mykola VAS’KIV
Borys Hrinchenko Kyiv University, Ukraine
The name of the classic of Turkmen and world literature Magtymguly Pyragy (Makhtumkuli Fragi)
was widely popularized in all republics of the USSR. Readers were not very familiar with his work,
including in Ukraine, despite the presence of several publications with translations of his lyrics. The
first Magtymguly’s works collection with translations into Ukrainian was published in 1962, with a
scanty circulation of 1,100 copies. The collection includes 46 texts. It was translated by (from one to
nine works) 13 poets.
The quality of the translation, the reproduction of the content and form were quite high, except that
Volodymyr Sosyura reproduced the Turkmen stanza of the peal on with a quatrain with a cross rhyme.
Almost perfect were translations of Mykola Tereshchenko and Vasyl’ Mysyk. It is noteworthy that the
collection was notable for the variety of motives of Magtyguly’s poetry, not only love, moral, ethical,
patriotic lyrics, but also mystical-Sufi.
The book “Makhtumkulі. Trains” three times reprinted, which had one translator – Pavlo Movchan in
1983. This was the most complete publication of Pyragy’s translations into Ukrainian language. It was
117 works of the poet were included in the collection. P. Movchan learned a little Turkmen, although
he translated by interlinear. The translator carefully studied the studies of Magtymguly’s work. Those
works on the history of Turkmenistan, Turkmen culture, the history of Islam in Central Asia,
especially on the history of Sufism, its essence, the symbolism of Sufi lyrics, as evidenced by a very
informative and deep introduction to the publication. The same allowed P. Movchan to very accurately
reproduce the contents of Pyragy’s lyrics. It was a versatility balancing between concrete-sensual
images of love lyrics and philosophical and mystical Sufi symbolism.
Pavlo Movchan is a classic of Ukrainian poetry of the twentieth century, which allowed him to very
finely and accurately reproduce the peculiarities of the form of the Magtymguly’s poems and songs.
First of all, this concerns the rhyming of pean on (abab cccb dddb eeeb etc.), as well as Muhammas
and Mussaddas. Movchan translated syllabic-tonic syllabic verses made by Pyragy. It was traditionally
for Ukrainian poetry. To get closer to the rhythm of the original, the translator avoided two-syllable
feet, combined three-syllable feet with caesuras characteristic of Magtymguly’s poetry.
A great contribution to Ukrainian Turkmenology and magtymulydenie was the book written by Olexiy
Kononenko “The Great Poet of the Great People” (2014). It was history and culture, Translations of
texts was about Turkmenistan. This book includes several poems by many Turkmen poets and 39
works by Magtymguly’s (38 are translated by O. Kononenko and one is translated by O. Bozhenko).
O. Kononenko relied on the traditions of the two previous editions of translations, very accurately and
gracefully reproduced the content and form of Pyragy’s poems, although he did not avoid using
Russims and some deviations from the original form.
The Ukrainian reader has the opportunity to get a fairly complete picture of the work of Magtymguly
Pyragy, the richness of its content and form, although small print runs impede this to a large extent.
Key words: Magtymguly Pyragy; Transfer; Stanza; Pean On; Rhyme Caesura; Original; Interlinear
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ƏDƏBİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ BƏDİİ ƏSƏRİN TƏHLİLİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
FEATURES OF THE ANALYSIS OF LITERARY WORKS IN LITERATURE LESSONS
Dr. Dosent Bilal HƏSƏNLI
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ÖZƏT
Məktəblilərin bədii əsəri müstəqil təhlil etmək bacarığına yiyələnməməsi ədəbi təhsildə ciddi nöqsan
olaraq qalmaqdadır. Şagirdlərdə bədii əsərləri təhlil etmək bacarığı formalaşdırmaq üçün ədəbiyyat
dərsləridə təhlil nümunələri verilməli, ayrı-ayrı bacarıqların formalaşdırılması üzrə sistemli iş
aparılmalı, qarşıya qoyulan məqsəddən asılı olaraq təhlilin müxtəlif metod və üsulları tətbiq
edilməlidir. Bu işlər bədii əsərin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla aparılmalıdır.
Bədii əsərin oxusu və təhlili söz sənətinin qavranılmasının ardıcıl mərhələləri kimi fəaliyyətin ayrıayrı növləridir. Təhlil əqli fəaliyyət əməliyyatı kimi oxu prosesində də özünü büruzə verir. Bədii
əsərin təhlilinə yaradıcı yanaşmaq üçün şagird müəyyən mütaliə və təhlil bacarıqlarına
yiyələnməlidir. Bu baxımdan bədii əsərlərin təhlilinin ədəbiyyatşünaslıqda istifadə olunan, müəllif
niyyətinin aşkarlanmasına imkan verən üsulları, əsərin kompozisiyasının, üslubunun öyrənilməsi,
mətndə təsvir edilənlərin real həyatla, digər əsərlərlə müqayisəsi, tarixi, ədəbi səciyyəli şərhlər
verilməsi və s. faydalıdır.
Şagirdlərin bədii təhlil bacarıqlarına yiyələnməsi üçün dərsdə bu və ya digər əməliyyatın yeni mətn
üzərində tətbiqi zəruridir. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, ədəbi əsərin
məktəb təhlili
ədəbiyyatşünaslıq təhlilindən məqsəd, həcm, şərhin forması baxımından ciddi surətdə fərqlənir.
İntensiv mütaliə heç də
şagirdlərdə oxucu bacarıqlarının formalaşşmasına, bədii əsəri
qiymətləndirmə meyarlarının dərk edilməsinə gətirib çıxarmır. Bədii əsərin məktəblilər tərəfindən
dərindən qavranılması təhlil bacarıqlarının formalaşdırılması təlim prosesində bu istiqamətdə
ardıcıl, sistemli iş tələb edir.
Açar Sözlər: Təhlil, Dərs, Müəllim, Şagird, Mütaliə, Metod, Ədəbiyyat, Oxucu, Qavrama, Bacarıq,
Bədii, Müəllif
ABSTRACT
The fact that schoolchildren lack the ability to independently analyze artistic work remains a serious
flaw in literary education. In order to develop students' ability to analyze literary works, literary
lessons should be provided with analytical examples, systematic work on the formation of individual
skills, and different methods and methods of analysis, depending on the purpose.
This work must be done taking into account the specifics of the work. The reading and analysis of a
literary work are separate types of activities, such as successive stages in the perception of
vocabulary. The analysis also reveals itself in the reading process as a mental activity. For a creative
approach to the analysis of a literary work, a student must acquire certain reading and analytical
skills. In this respect, it is useful to analyze literary works used in literary criticism, to reveal the
author's intentions, to study the composition and style of the work, to compare the literary works
with real life, other works, and to provide historical, literary explanations.
In order for students to acquire the skills of literary analysis, it is necessary to apply this or that
process to the new text in the lesson. At the same time, it should be taken into account that the
school analysis of a literary work differs significantly from the analysis of literary studies in terms
of purpose, volume, and form of interpretation.
Intensive reading does not result in students' reading abilities to develop, nor does literary work
understand the criteria for evaluation. Formation of critical thinking skills by students in a literary
work requires consistent, systematic work in this regard.
Keywords: Analysis, Lesson, Teacher, Pupil, Reading, Method, Literature, Reader, Perception,
Skill, Fiction, Author.
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CONVERSATION IN OLD GEORGIAN WRITING
Inga ZOIDZE
Batumi Shota Rustaveli State University
RESUME
In our work Conversation is studied as one of the genres in Georgian literature, in such
compositions there are widely described ethical, esthetical, social and political visions epoch and
its peculiarity in old Georgian writings, especially the aspects and influence of its origin. Georgia
as the most distinguished country with its historical past and geo political location often suffered
from the influence of other cultures. However many researches gave evidence to the fact that
Conversation was prevalent genre in Georgian literature and this fact is proved in Georgian folklore samples like as improvisation (“kaphioba”).
In our work the parallel is drown between Georgian and Persian samples of this genres, the
sample is given by Asady Tusel.
In the work we shortly reviewed about those Georgian kings poets’ works who established the
conversation genre in rising period of writing. This genre took an important place in Georgians’
lives.
Finally, we should highlight that this genre was a kind of lyrical writing that used to have
didactic function and we consider that it played its role well in this particular aspect.
Key words: Conversation, Literature, Epoch, Folk-Lore, Persian Literature
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AZƏRBAYCAN UŞAQ NƏSRİNİN YARADICISI
Şöhrət MƏMMƏDOVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ÖZƏT
XX əsr Azərbaycan mədəniyyəti və ictimai fikri tarixində nasir, dramaturq və maarif xadimi
kimi daxil olmuş Süleyman Sani Axundov həm də Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının
yaradıcılarından biridir. Özünün maarifçilik fəaliyyəti ilə uşaq gənclərin əxlaqi-mənəvi
tərbiyəsində əsaslı rol oynayan , öz dərin məzmunlu , sağlam ideyalı bədii əsərləri ilə
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı xəzinəsini zənginləşdirən Süleyman Sani Axundov xalqımızın
mədəni inkişafı yolunda yorulmadan çalışmışdır. O, bütün həyatını Azərbaycanda
maarifçiliyin inkişafına həsr etmiş , məktəblərin ehtiyacını nəzərə alaraq proqram və
dərsliklərin hazırlanmasında öz həmkarları ilə birgə yorulmadan çalışmış , müəllim
həmkarları ilə birlikdə Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində mühüm əhəmiyyət kəsb edən, milli
ədəbiyyatın tədrisi tarixində yeni hadisə kimi qiymətləndirilən “İkinci il” (1908) dərsliyini
tərtib etmişdir.Bu dərslik milli dildə , sadə və aydın üslubda yazılmışdır. Dərslikdə
M.Ə.Sabirin, A, Səhhətin, A.Şaiqin uzun müddət yadda qala bilən oynaq vəzinli uşaq
şeirlərindən nümunələr verilmişdir. “İkinci il” dərsliyi ağır şəraitdə yaşayan yoxsul balalarını
yeni üsullu məktəbə cəlb edirdi. Süleyman Sani Axundov mövhumat, avamlıq, ətalətlə
mübarizə aprmaq məqsədilə teatrı ən yaxşı vasitə sayaraq drm əsərləri yazmağa üstünlük
vermişdir.Ədib dram yaradıcılığına 1899- cu ildə yazılmış “Tamahkar” komediyası ilə
başlamışdır. S.S. Axundov ədəbiyyat tariximizdə hekayə janrının klassik nümunələrini
yaratmış ustad sənətkardır. Onun bədii nəsrində uşaq hekayələri mühüm yer tutur. “Ümid
çırağı”, “Qan bulağı”, “Qatil uşaq”, “İki dost”, “İki düşmən” və s. Ədib 1912-1914 cü illərdə
məşhur “Qorxulu nağıllar ” hekayələr silsiləsini qələmə almışdır. Sənətkarın “Qorxulu
nağıllar”ı XX əsr Azərbaycan maarifçi realist nəsrinin klassik nümunəsi olmaqla , Avropa və
rus uşaq ədəbiyyatı nümunələri arasında da seçilən, fərqlənən sənət incisidir. Bu silsiləyə
müəllifin beş hekayəsi daxildir: “Əhmədd və Məleykə”, “ Abbas və zeynəb”, “ Nurəddin”, “
Qaraca qız”, “Əşrəf”.Ömrünün son illərində S.S.Axundov Bakı pionerlərinin xahişi ilə
“Uşaqlıq illərindən xatirələr” meumarını qələmə alır.
Açar sözlər: Uşaq nəsri, Süleyman Sani Axundov, “Ümid çırağı”, “Qan bulağı”, “Qatil
uşaq”, “İki dost”, “İki düşmən”
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AŞK DESTANLARINDA BUTAVERMENİN ECDAD KULTU İLE
İLGİLİ SEMANTİKASI
SEMANTİCS WİTH GİVİNG BUTARELATED TO ANCESTORS CULT
İN LOVE EPİCS
Zümrüt MENSİMOVA
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
ÖZET
Makalede aşk destanlarında butavermenin ecdad kultu ile bağlı semantikası araştırılmışdır.
Mukaddes bildiyimiz Erenlerin, Kırklar pirinin, Şahlar şahının, Hazreti Alinin, Dervişin, Hızır
İlyasın, evliyanın yeri destanda işlenme makamlarına göre değişir. Aşk destanlarımızda ecdad
kultu meselesini araştırmak soy-kökümüze saygını ve evezsiz bağlılığımızı isbat ediyor. Her
bir halkın kültüründe, folklor örneklerinde bu meseleni tetkik etmek o halkın tarihini
yaşatmak kader önemlidir. Çünkü her halkın hafızasında bir tarih uyuyor. Ecdad meselesini
aşk destanlarımızda araştırmak da işte bununla ilgilidir.
Makalede esasen aşk dastanlarında mevcut olan ecdad kultu ile ilgili konu, özellikle evlat
verme, destan kahramanına buta verme makamında ve ondan sonrakı kahramanı izleyen
olaylarla ilgili maseleler araştırlıyor. Amacımız destanlarda yer alan evliya, derviş, Şahlar
şahı, Hızır İlyas ve s. gibi ecdad kultu ve onun transformativ paradigmalarını araştırmaktır.
Klasik dastanlarımızda dastan kahramanlarına mukadesler tarefinden verilen buta ve yaxud
yol gösterme, yolda yolunu azarken yardımına yetişme, hastalendiyinde şefa verme
funksiyaları elece de zaman ve mekan maselesi bölgesel destanlarımıza nazeren biraz farklı
oluyorki makelede mehz hamen husisiyetlere de önem verilmiştir.
Makalede araştıracağımız meselelerden biri de şudur ki, klassik dastanlarımızdakı atalar
kultunun paradikması olan Hızır, Derviş, Hazreti Eli ve s. gibi mukadeslerin müasir aşk
destanlaerımızda kendi funksiyalarını nasıl koruya bilmişler? Bu gün halkın atalar kultunun
temsilçilerine münasibeti nasıldır? Bu gün insanlar arasında Atalar kultuna olan münasibet
hankı formada yaşamakdadır? Ve.s. gibi soruları aşk dastanları esasında araştırmağa
çalışacağık.
Anahtar kelimeler: Atalar kultu, gelenek, destan, inanc, paradigma, derviş, Hızır Nebi
ABSTRACT
In the article, the semantics of the ancestral cult in the Muhabbet epics are investigated. The
places of the Erenlers’, Forty’s bridge’s, The king of kings’, Hazreti Eli’s, Dervish’, Hizir
Ilyas’s that saint for us are changed for using points. To investigate the issue of ecdad culture
in our Mahabbet epics proves our esteem and unexampled obligation to our generation. To
investigate this issue in every nation’s folk and culture sample is as significant as immortalize
the history of that nation. Because a history is sleeping in every citizen’s mind. To investigate
an ancestor’s issue in mohabbet epics is related to it.
In this article, issues as subject related ancestor’s cult, especially giving a child, issues related
on giving buta to the epic’s hero and happenings after issues following a hero are investigated
that existed in mohabbet epics.
Our purpose is investigating ancestral’s cult and transformative paradigms as evliya, dervish,
The king of kings, Hizir Ilyas that existing in epics.
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In our classical epics buta or guiding giving by saints to their heros, reach helping while
losing a way, functions of curing while illness, also issues about time and place are unlike
with regard to regions’ epics and it has been paid attention to these features in the article.
One of the issues that we will investigate in this article is how could paradigms of ancestral
cult as saints as Hizir, Dervish, Hazret Ali and others save their functions in modern love
epics? How is consideration of nation to representatives of forefather’s cult today? In what
form does the cosideration to forefather’s cult live? We will try to investigate the questions
like these on the basis of love epics.
Keywords: Ancestors cult, tradition, epic, faith, paradigm, dervish, Khidr Nebi
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XOCAHƏSƏN GÖLÜNÜN ZOOPLANKTONU
ZOOPLANKTON OF THE KHOCAHASAN LAKE
Ph.D. Könül TAPDIQOVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu
XÜLASƏ
Xocahəsən gölü Abşeron yarımadasının ərazisində, Bakı şəhərinin qərbində, Yasamal vadisinin
şimal hissəsində, eyni adlı qəsəbənin qarşısında yerləşir. Şortəhər sulu göldür.
Material və metodlar. Xocahəsən gölündə zooplanktona aid materiallar 2011-2015-ci və
2019-cu illərdə hidrobiologiyada zooplankton üçün qəbul olunmuş klassik metodlarla
toplanmışdır (Kiselyev, 1950, 1956).Göldə zooplanktonun növ tərkibini müəyyən etmək üçün
müxtəlif hissələrdən - açıq su sahələrindən və gölün bitkilərlə zəngin sahil sularından keyfiyyət
nümunələri toplanmışdır. Zooplankton növlərinin təyinatı zamanı təyinat kitablarından
(Kutikova, 1970, Alekseyev, Çalaloxin, 2010) və internet resurslarından istifadə edilmişdir.
Nəticələr. Tədqiqat nəticəsində Xocahəsən gölünün zooplanktonunda ümumilikdə 22
onurğasız heyvan növü aşkar edilmişdir: Bunlardan 11-i rotatorilərə (Trichocerca longiseta,
Polyarthra vulgaris, Asplanchna pridonta, A.brightwelli, Lecane nana, L.lunaris, L.bulla,
Brachionus quadridentatus, B.calyciflorus, Keratella cochlearis, K.quadrata), 7-si
şaxəbığcıqlı xərçənglərə (D.pulex D.longispina, D.magna, M.rectirostris, C.reticulata,
Ch.sphaericus, A.rectangula), 4-ü kürəkayaqlı xərçənglərə (M.albidus, E.serrulatus, A.viridis,
A.gigas) aiddir.
Bu növlər arasında A.pridonta, B.quadridentatus, B.calyciflorus, K.quadratus, M. rectirostris,
C.reticulata, M.albidus, E.serrulatus, A.viridis, A.gigas rast gəlmə intensivliyinə görə
fərqlənirlər, göldən götürülən nümunələrin 75-100%-də qeydə alınırlar. Məskunlaşma
xarakterinə görə qeydə alınan növlərdən Polyarthra vulgaris, Asplanchna pridonta,
A.brightwelli, L.lunaris, B.calyciflorus, Keratella cochlearis, K.quadrata, D.pulex,
D.longispina, M.rectirostris, C.reticulata, Ch.sphaericus, A.gigas tipik planktonik növlər kimi
gölün pelegialında, Trichocerca longiseta, Lecane nana, L.bulla, Brachionus quadridentatus,
D.magna, M.albidus, E.serrulatus, A.viridis növləri isə gölün bitkilərlə zəngin sahil sularından
götürülən nümunələrdə daha çox sayda qeydə alındı.
P.vulgaris, A.pridonta, B.quadridentus, K.cochlearis, D.longispina, C.reticulata, E.serrulatus,
M.albidus, A.viridis, A.gigas kimi növlər Xocahəsən gölündə bütün il boyu qeydə alınır. Göldə
erkən yazda (aprel) A.brightwelli, L.nana, L.bulla, D.pulex, D.longispina, C.reticulata,
E.serrulatus, A.gigas növlərinə rast gəlinir. May ayında zooplanktonun ikinci yaz kompleksinin
formalaşmasında T.longiseta, L.lunaris, B.calyciflorus, K.quadrata, D.magna, M.rectirostris,
Ch.sphaericus, A.viridis, M.albidus kimi növlər və kürəkayaqlı xərçənglərin naupliləri mühüm
rol oynayır. Yay fəslində (iyun-iyul) planktonda A.pridonta, B.calyciflorus, K.quadrata,
D.magna, M.rectirostris, Ch.sphaericus, A.viridis kimi istisevən növlər çox sayda qeydə alınsa
da, qanunauyğun olaraq payız fəslində (oktyabr) onların sayında qismən azalma müşahidə
edilir.
Açar sözlər: Xocahəsən Gölü, Zoplankton, Rotatorilər, Şaxəbığcıqlı Xərçənglər, Kürəkayaqlı
Xərçənglər, Növ Tərkibi
ABSTRACT
Khocahasan lake is situated in the Absheron peninsula, in the west side of Baku and in the
northern part of the Yasamal valley, in front of the same named village. The saltish lake.
Materials and methods. During 2011-2015 and 2019 years in the Khocahasan lake zooplankton
samples were picked up using classical methods (Kiselyev, 1950, 1956) for zooplankton in
hydrobiology. For determine the species composition of the zooplankton in the lake, qualitative
samples were picked up from different parts - open water areas and coastal waters with rich in
aquatic plants of the lake. For determination of zooplancton speciese were used determination
books (Kutikova, 1970, Alekseyev, Chalalokhin, 2010) and internet resources.
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Results. During investigation years were found 22 zooplankton species in the Khocahasan lake.
11 of these species belong to Rotifers (Trichocerca longiseta, Polyarthra vulgaris, Asplanchna
pridonta, A.brightwelli, Lecane nana, L.lunaris, L.bulla, Brachionus quadridentatus,
B.calyciflorus, Keratella cochlearis, K.quadrata), 7 of them belong to Cladocera (D.pulex
D.longispina, D.magna, M.rectirostris, C.reticulata, Ch.sphaericus, A.rectangula), 4 species
belong to Copepoda (M.albidus, E.serrulatus, A.viridis, A.gigas).
Between these species A.pridonta, B.quadridentatus, B.calyciflorus, K.quadratus, M.
rectirostris, C.reticulata, M.albidus, E.serrulatus, A.viridis, A.gigas were differ for their
frequency of occurrence, they were found 75-100% of the samples which picked up from the
lake. According to the habitat nature of these species Polyarthra vulgaris, Asplanchna
pridonta, A.brightwelli, L.lunaris, B.calyciflorus, Keratella cochlearis, K.quadrata, D.pulex,
D.longispina, M.rectirostris, C.reticulata, Ch.sphaericus, A.gigas as typical planktonic species
were found more in the lake pelegial, Trichocerca longiseta, Lecane nana, L.bulla, Brachionus
quadridentatus, D.magna, M.albidus, E.serrulatus, A.viridis were found more in the coastal
waters with rich in aquatic plants of the lake.
P.vulgaris, A.pridonta, B.quadridentus, K.cochlearis, D.longispina, C.reticulata, E.serrulatus,
M.albidus, A.viridis, A.gigas were found during year – all seasons in the Khocahasan lake.
A.brightwelli, L.nana, L.bulla, D.pulex, D.longispina, C.reticulata, E.serrulatus, A.gigas were
found in early spring (april). T.longiseta, L.lunaris, B.calyciflorus, K.quadrata, D.magna,
M.rectirostris, Ch.sphaericus, A.viridis, M.albidus and naupli of copepods did an important
role in the formation of the second complex of zooplankton in the may. In summer (june-july)
the thermophilic species as A.pridonta, B.calyciflorus, K.quadrata, D.magna, M.rectirostris,
Ch.sphaericus, A.viridis were found more, but in autumn (october) according to bio-ecology
character of these species were observed partially decrease in their quantity.
Key words: Khocahasan Lake, Zooplancton, Rotifers, Cladocera, Copepoda, Species
Composition
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НАВОИЙ ВИЛОЯТИДАГИ НАҚШБАНДИЯ ВА ЯССАВИЯ ТАРИҚАТЛАРИГА
ОИД ҚАДАМЖОЛАР
SACRED PLACES OF NAKKSHBANDIA AND YASSAVIA IN NAVOI REGION
СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА НАКШБАНДИЯ И ЯССАВИЯ В НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Anvarjon KANDAXAROV XASANOVİCH
Navoiy Davlat Pedagogika İnstituti
Annotation: This article reflects the life and work of the scholars of the Naqshbandiya doctrine of
Mavlono Orif Deggarani (1313–1375), Khoja Khusrava (XIV c.), Sheikh Nuriddin (XIV c.) and the
sheikhs of Yassaviya Sayyid Ota (1318– 1390), Badr Ota (XIV c.), Hazret Kasim Sheikh Azizon
(1500–1578), who lived in the territory of the current Navoi region and had a significant influence
on the socio- political and spiritual life of Central Asia in the Middle Ages, and also presents some
fragments from their activities cultural life of the country. It also provides information based on
historical sources and archival documents on the development of the tarikat, which forms the basis
of the activities of these scholars, their religious views and relations with the rulers. Information on
the istory of construction, location and the current state of shrines, mosques and chapels of Sufism
scholars located on the territory of Navoi region is analyzed.
Key words: Sufism, Khanakah, Mausoleum, Tarikat, Deggaron, Sheikh, Azizan, Ota, Tazkira
Аннотация: В данной статье отражается жизнь и деятельность ученых- святых учения
Накшбандия Мавлоно Ориф Деггарани (1313–1375), Хожа Хусрава (XIV в), Шейха
Нуриддина (XIV в) и шейхов учения Яссавия Саййида Ота (1318–1390), Бадр Ота (XIV в),
Хазрет Касим Шейха Азизон (1500–1578), проживавших на территории нынешней
Навоийской области и оказавших значительное влияние на общественно-политическую и
духовную жизнь Центральной Азии в средние века, а также представлены некоторые
фрагменты из осуществленных ими деятельности в общественно-культурной жизни страны.
А также даются основанные на исторических источниках и архивных документах сведения о
развитии тариката, составляющего основу деятельности этих ученых, об их религиозных
взглядах и взаимоотношениях с правителями. Анализируются сведения об истории
строительства, месторасположении и нынешнем состоянии расположенных на территории
Навоийской области святынь, мечетей и молелень ученых суфизма.
Ключевый слова: суфизм, ханаках, мавзолей, тарикаты, деггарон, шейх, азизан, ота,
тазкира.
Аннотация: Ушбу мақолада бугунги Навоий вилояти ҳудудида яшаб, ўрта асрлар Марказий
Осиё ижтимоий-сиёсий ва маънавий ҳаётига сезиларли таъсир ўтказган Нақшбандия
тариқати алломаларидан Мавлоно Ориф Деггароний (1313–1375), Хожа Хусрав (XIV аср),
Шайх Нуриддин (XIV аср) ҳамда Яссавия тариқати шайхларидан Саййид Ота (1318–1390),
Бадр Ота (XIV аср), Ҳазрат Қосим Шайх Азизон (1500–1578) каби авлиёларнинг ҳаёти ва
фаолияти, мамлакат ижтимоий-маданий ҳаётида амалга оширган тадбирларидан баъзи
лавҳалар акс эттирилган. Шунингдек, ушбу алломалар фаолиятининг асосини ташкил
қиладиган тариқатларни ривожлантириш, шогирдлар масаласи ва тариқатдаги силсиласига
оид маълумотлар, уларнинг диний қарашлари, замона ҳукмдорлари билан ўзаро
муносабатлари тўғрисида тарихий манбалар ва архив хужжатларига асосланган маълумотлар
келтирилади. Тадқиқот ишида ҳаёти ва фаолияти ўрганилган тасаввуф алломаларининг
бугунги Навоий вилояти ҳудудида жойлашган муқаддас қадамжолари, масжид,
хонақоҳларининг қурилиши тарихи, жойлашган ўрни ва бугунги кундаги ҳолатига оид
маълумотлар таҳлил қилинади.
Калит сўзлар: тасаввуф, хонақоҳ, мақбара, тариқатлар, деггарон, шайх, азизон, ота,
тазкира.
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KONARGÖÇERLERİN MİTOLOJİSİNDE YÖNETİCİ (HÜKÜMDAR) TİPİ
THE IMAGE OF RULER IN THE NOMADIC MYTHOLOGY
Prof. Dr. Mendigul S. NOGAYBAYEVA
Doktora Öğrencisi, Almas TOXANBAYEV
Al-Farabi Kazak Millî Devlet Üniversitesi
ÖZET
Konargöçerlerin toplumundaki yönetim ve yönetici tipi, o dönemlerdeki halkların dünya
görüşleri ile mitolojilerinde geniş yer bulmuştur. Eski zamanlardaki konargöçerlerin mitolojisi
incelendiğinde onların temelinde kozmolojik, antropolojik, totemsel, dinȋ ve törensel
inançların, genel olarak o halkların dünya görüşlerinin olduğunu görmek mümkündür.
Konargöçerler toplumundaki yöneticiye olan saygı, onun şöhreti ve statüsü çoğunlukla eski
konargöçerlerin mezar yerlerindeki ayrıntılardan da anlaşılmaktadır. Kazakistan’da bulunan
eski dönemlere ait mezar yerlerindeki mimari yapı, onların birkaç kattan (halkadan) oluşması,
mezar yerinin yapısal olarak gösterişli olması, cesedin altın ve benzeri değerli eşyalarla
birlikte gömülmesi ve öbür dünyada kullanacağına inanılarak birlikte defnedilen eşyaların
hepsi o dönemdeki insanların zamanında da sanatın yüksek seviyede gelişmiş olduğunu
göstermektedir. Aynı zamanda oradaki motifler mitolojik anlayışla bağlantılıdır ve o
toplumun çevreyle ilgili bakış açısını ve dünya görüşünü ortaya koymaktadır.
Kazakistan topraklarındaki padişah kurganlarına yapılan arkeolojik kazılar ve incelemeler
neticesinde elde edilen etno-arkeolojik materyaller, değerli tarihî yadigârlar, oradaki sanat
eserlerinin mitoloji ile olan bağlantısı, mezar yerlerinin ve kurganların mimari olarak eski
Türklerin dünya görüşüne göre inşa edilmesi söz konusu toplumdaki yönetici tipini tespit
etmeye yardımcı olacaktır.
Konargöçer toplumun dünya görüşü ile mitolojik inanışlarının bir kısmını Kazakistan’ın
çeşitli bölgelerinde bulunan “padişah” kurganlarındaki yöneticiyle ilgili nesnelere bakarak
yorumlamak mümkündür. Makalede erken dönem konargöçerlerine ait Esik, Şilikti, Berel,
Araltöbe, Ürcar ve Taksay mezarlıklarından bulunan padişahların defnedildikleri yerlerdeki
yönetici ve yönetim ile ilgili nesnelerin ve oradaki altın süs eşyalarının üzerindeki eski
mitolojik anlayışla ilgili motifler tahlil edilmiş ve onların tarihȋ devamlılıkları, aralarındaki
ilişkiler üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte, konargöçer toplumun sosyal yapısı, halk ile
yönetici arasındaki diyalog, yöneticilerin önemli kararlar alma sırasındaki prensipleri,
konargöçer toplumun evreni algılamadaki dünya görüşü, yaşam özellikleri ve yöneticinin
karakteri ile davranışındaki psikolojik özelliklerin eski efsane, masal ve mitlerdeki izleri tespit
edilmeye çalışılmıştır. Göktürk abidelerindeki bilgiler parça parça olsa da eski Türk
boylarında mitolojinin gelişmiş olduğunu gösterir. Yazılı bilgiler arkaik bir biçimde olmasına
rağmen bu metinlerde erken Orta Çağlardaki konargöçer Türk halklarının devlet yapısını ve
onlardaki yönetimin hem kutsal hem de yüksek seviyede olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar kelimeler: Konargöçerler, mitoloji, yönetici tipi, “padişah” kurganları, kozmolojik
anlayış, köhne sanat.
ABSTRACT
The image of power and ruler in nomadic society was well represented in the worldview and
mythology of the peoples of that period. Under the mythology of the early nomads,
cosmogonic, anthropological, totemistic, religious and ritual beliefs and problems of the
General worldview are manifested. Respect for the ruler, his fame and reputation in nomadic
society are shown in many ways from the burial sites of early nomads. This is an architectural
structure on ancient burial complexes, consisting of several floors, a structure in a complex
construction of a funeral structure, the burial of a corpse with precious objects, etc. all the
original items indicate a high level of art of this society at the time, and various compositions
and ornamental patterns are combined with complex mythological concepts that reflect the
attitude and outlook of this society to the environment.
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Ethno-archaeological data related to the image of the ruler in a traditional society include an
analysis of valuable historical artifacts found in the elite Royal burial mounds of Kazakhstan,
associated with mythological concepts, and the freedom of architectural complexes in the
burial structure based on the ancient worldview. And mythological data about the connection
between the three spaces in ancient Turkic writing, about the Creator's concern for the Turkic
khagans and their consequences, can inform about the system to which power was formed in a
nomadic society.
The worldview and mythology of nomadic society was largely considered from the point of
view of knowing the world, creating a space model based on a three-tiered space, creating on
this basis the special properties of a king or ruler based on a supernatural force or Emir. One
of the aspects of the worldview and mythological beliefs of the nomadic society can be
observed in the elite “Patsha" mounds found in different regions of the territory of
Kazakhstan. The article analyzes various images associated with ancient mythological beliefs
in the decoration of gold jewelry, attributes of Royal burials found in the burial grounds of
Issyk, Shilikty, Berel, Araltobe, Urjar, and Taksay. In addition, the issues of the social
structure of nomadic society, dialogue between the people and the ruler, making the rulers of
important decisions, the worldview of the nomadic population in the knowledge space, the
style of life and psychological features of the behavior of the ruler in ancient legend, fairy
tales and myths. Despite the fragmentary data on runic monuments, all this indicates the
development of the mythology of the ancient Turkic tribes in a complex structure. But,
despite the fact that the written data are in archaic form, the content of the text clearly
indicated the creation of the state in the nomadic Turkic peoples of the early middle ages, that
the power in it is sacred and elite.
Key words: Nomads, mythology, the image of the lord, burial mounds of the king,
cosmogony, ancient art
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XOCALI SOYQIRIMI – TARİXİ GERÇƏKLİYİN “XƏCALƏT”İ HOCALI
SOYKIRIMI – TARİHİN UTANÇ YÜZÜ
KHOJALY GENOCİDE – SUFFERING OF HİSTORİCAL REALİTY
Nazile ABDULLAZADE
Aygün AHMADOVA
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

XÜLASƏ
XX əsrin son onilliyində türk dünyası böyük bir faciənin şahidi oldu; erməni cəlladları bir
gecənin içində aman demədən günahsız insanları qanına bələdi, dünyanın bəşər tarixindən
gəlib keçən ən barbar xalqlarının belə törətmədiyi vəhşiliklərlə insan adı daşımağa layiq
olmadıqlarını sübuta yetirdilər. Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqının qan yaddaşına çevrildi,
qanlı hərflərlə tarixdən nəsrə, poeziyaya, rəsm əsərlərinə, musiqilərə köçdü, erməni-türk
münasibətlərinin tarixi köklərinin və psixoloji əsaslarınıın tədqiqinə meyil artdı. Bir gecədə
yer üzündən silinən şəhərin havası, suyu məsum körpələrin iniltisinə, anaların naləsinə,
ataların hayqırtısına qarışıb şəhəri qan gölünə çevirdi.
Soyqırımın dəhşətlərini bədii boyalar və təkzibolunmaz faktlarla təsvir edən yazıçı
Hüseynbala Mirələmovun “Xəcalət” povestinin leytmotivini Qarabağ həsərti və doğma
torpağımıza olan biganəliyimiz təşkil edir. Povesti oxuduqca Azərbaycanda baş verən ermənimüsəlman münaqişəsinin kökləri, rus ordusu əsgər və zabitlərinin erməni terrorçuları ilə
birləşərək Xocalıda törətdikləri soyqırımların şahidi oluruq. Əsərin qəhrəmanı Vətən taleyi
bir növ elə Azərbaycanın taleyinə bənzəyən, yurd-yuvasından didərgin salınmış, bir
milyondan çox talesiz insanlaırn ümumiləşdirilmiş qaçqın obrazıdır. Qürbətdə doğulsa da,
bütün varlığı ilə Qarabağa, anadan olduğu kəndinə bağlıdır. Ailəcanlı, yoldaşlarına qarşı
həssas, diqqətli olan Vətəni qaçqınlıq yaşamı acizləşdirib, xəcalətli edib; tikintisi yarımçıq
qalmış xəstəxana binasının bir küncündə sığınacaq tapan ata qızı Didara dərman almaq üçün
pul tapmır. Ailəsini dolandırmaq üçün qul bazarında təklif olunan bütün işləri görür. Qibləsi,
Məkkəsi doğulduğu Qarıqışlaq kəndi olan Vətən qaçqın taleyindən qurtaqmaqda iki yol
görür: biri qəbiristan, biri isə Qarabağa qayıdışdır.
Vətənin türk mifik təsəvvürünün, inamının maddi əsası olan canavarla rastlaşması və
düşüncələri də rəmzi-simvolik məna daşıyır. Yazıçı canavarın – boz qurdun “qarlı dağ
döşündə insanların nədənsə öldürülməsi ilə üzləşərkən keçirdiyi, meyitləri insan əməlinin
nəticəsi kimi anlamağa çalışdığı” qəribə hissləri verməklə əsl canavarın türkləri qətlə yetirən
erməni quldurları olduğunupoetik detallarla oxucuya açılayır.
“Xəcalət” povestində yazıçı H.Mirələmov övladının daxili iztirablarına cavab verə
bilməməyin, dost köməyinə vaxtında çata bilməməyin XƏCALƏTini, övladlarının
törətdikləri cinayətlərə görə bəşəriyyət qarşısında cavab tapa bilməyən ermənilərin
XƏCALƏTini, doğma ananın, minlərlə şəhid yurddaşının ruhları qarşısında XƏCALƏTini,
Azərbaycanın ağır günündə xalqı sınaqdan çıxmış liderini köməyə çağırmamaq
XƏCALƏTini, nəhayət yüz minillik tarixə malik türkün doğma yurdu, Qarabağı qoruya
bilməmək XƏCALƏTini hər bir türkün qarşısında bir utanc və qınaq kimi qoyur.
Açar sözlər: türk dünyası, soyqırım, erməni barbarlığı, Xocalı faciəsi, xəcalət
ÖZET
Yirminci yüzyılın son on yılı zarfında Türk Dünyası büyük bir faciyanın tanığı oldu; ermeni
cellatları bir gecenin içinde amansızcasına masum insanları kana boyadı, insanlık tarihinin en
barbar halklarının bile yapmadığı vahşetlerle insan adını taşımaya layık olmadıklarını
kanıtladılar. Hocalı faciyası, Azerbaycan halkının kan hafızasına dönüştü, kanlı harflerle
tarihten düzyazıya, şiire, tablolara, müzik alanına taşındı, ermeni-Türk ilişkilerinin tarihi
köklerinin ve psikolojik temelinin araştırılması eğilimi yükseldi. Bir gecede yeryüzünden
silinen şehrin havası, suyu masum bebeklerin iniltisine, annelerin naləsine, babaların
haykırtısına karışarak şehri kan gölüne dönüştürdü.
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Soykırımın dehşetini sanatsal boyalar ve kesin olgularla tasvir eden yazar Huseynbala
Miralamov`un "Hecalet" (Utanç) uzun hikayesinin konusunu Karabağ hasreti ve ana
toprağımıza olan biganelik oluşturmaktadır. Uzun hikayeyi okuduğumuzda Azerbaycan'da
yaşanan Ermeni-Müslüman çatışmasının kökenleri, Rus ordusu asker ve subaylarının Ermeni
teröristleri ile birleşerek Hocalı'da yaptıkları katliamları görmüş oluyoruz. Eserin baş
kahramanı Vatan`ın kaderi aynen Azerbaycan`ın kaderine benziyor. O, yurdundan yuvasından
kovulmuş bir mültecidir ve kendi şahsında bir milyondan fazla talihsiz insanın
genelleştirilmiş imajını yansıtır. Gurbette doğsa da, tüm varlığı ile Karabağ'a, doğduğu
köyüne bağlıdır. Ailesine ve arkadaşlarına karşı duyarlı olan Vatan`ı mülteci yaşamı
acizleştirir, mahcup duruma düşürür; inşaatı yarım kalmış bir hastane binasının bir köşesinde
sığınak bulan baba, kızı Didar`a ilaç almak için para bulamaz. Ailesini geçindirmek için köle
pazarına gider ve tüm işleri görür. Kıblesi, Mekkesi doğduğu Garıgışlag köyü olan Vatan,
mültecilikten kurtuluşun iki yolunu görer: biri mezarlık, öbürü ise Karabağ'a geri dönüştür.
Vatan`ın Türk mitolojisinde özel yere sahip bir kurda rastlaması ve bundan sonraki
düşünceleri sembolik anlam taşır. Yazar canavarın – boz kurdun "karlı dağ döşünde
insanların belirsiz bir nedenle öldürüldüğünü görünce duyduklarını, cesetlerin nedeninin insan
olması sonucuna varması" gibi bir betimleme yapmakla asıl kurdun Türkleri katleden Ermeni
eşkıyaları olduğunu poetik detaylarla belirtmek ister.
“Hecalet” eserinde H.Miralamov kendi çocuğunun iç ağrılarına cevap verememenin, arkadaş
yardımına zamanında koşamanın utancını, evlatlarının yaptıkları cinayetler nedeniyle beşer
karşısında suçlu duruma düşen ermenilerin utancını, annesinin, binlerle şehit yurttaşının
ruhları karşısında utancını, Azerbaycan`ın ağır günündə halkı deneyimden çıkmış liderini
yardıma seslememek utancını, nihayet yüz bin yıllık tarihe sahip Türkün ana yurdu, Karabağ`ı
koruyamamak utancını betimler ve her bir Türkün karşısında bir utanç olayı olarak ele alır.
Anahtar kelimeler: türk dünyası, soykırım, ermeni barbarlığı, Hocalı faciyası, hecalet
ABSTRACT
Turkish world has witnessed a great tragedy in the last decade of the ХХ century: armenian
executioners brutally killed sleeping innocent people overnight, whom the barbaric peoples of
the world have never killed so brutally, thereby proving that they don't carry the name of a
person. Khojaly tragedy became a bloody memory of the Azerbaijani people, moved from
bloody letters to history, poetry, painting, music and increased the tendency to study the
historical origin and psychological foundations of the armenian-turkish relations. Air of the
city sweeping away from the earth, sinless baby shouts, crying mothers, screaming fathers and
turning the city into a lake of blood.
Writer Huseynbala Miralamov, describing the horrors of genocide with art paints and
incontrovertible facts of the keynote novel "Suffering" explained our indifference and regret
for Karabakh. Reading novel we witnessed the genocide committed by the roots of the
armenian-muslim conflict in with solders and officers of Russian army together with the
armenian terrorists in Khojaly the territory of Azerbaijan. The fate of main image of this
novel – Vatan, is similar to the fate of the refugees of Azerbaijan, who was expelled from
their homes, refugees with more than one million disadvantaged people who were deported
from their homeland. Although he was born in absence from home, he was very closely to
Karabakh – to his village. Vatan, who is kindness, sensitive and attentively to his wife but the
homelessness made life miserable and embarrassing; father – who found shelter in one corner
of the hospital building, which was left unfinished, didn't find money for his daughter Didar
for medicine.
He did everything possible to support his family at the round of slave. His homeland – village
Qaraqishlaq was as holy places for him, but he thought that there are two ways escaping the
fate of the refugee: the first is graveyard, the second is returning to Karabakh. It was symbolic
meaning, when Vatan met with wolf like the imaginary of Turkish myth and basic meaning of
faith also.
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Author explained to the reader with poetic details that even a gray wolf felt that all dead
people on the tops of the mountain were killed by humanity, the real monster was the
armenian pirates who killed the Turks. Writer H.Miralamov is concerned "THE
SUFFERING" about the inability to respond to the inner suffering of his child, don't get to
help his friend in time, "THE SUFFERING" of armenians who can't answer humanity for the
crimes committed by their children, "THE SUFFERING" of mothers before the soul of the
son martyr, "THE SUFFERING" that the people of Azerbaijan don't want to call a trusted
leader on difficult day, at last , "THE SUFFERING" which poses this to every Turkish as a
shame and reproach, which had hundred years history.
Keywords: turkish world, genocide, armenian barbarism, Khojaly tragedy, the suffering
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M.MAHMUDBƏYOVUN DƏRSLİKLƏRİNDƏ TÜRK ƏDİB VƏ ŞAİRLƏRİNİN
YARADICILIĞININ TƏDRİSİ
M.MAHMUTBEYOVUN DERS KİTABLARINDA TÜRKİYE EDİB VE ŞAİRLERİNİN
YARATICILIĞININ EGİTİMİ
EDUCATION OF TURKISH WRITERS AND POETS IN M.MAHMUDBEYOV'S
TEXTBOOKS
Nazile ABDULLAZADE
Aygün AHMADOVA
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
XÜLASƏ
Azərbaycan ədəbi və pedaqoji fikir tarixinin dərslik müəllifi, pedaqoq kimi tanınmış
simalarından biri də Mahmud bəy Mahmudbəyov olmuşdur.
Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi istiqamətində M.Mahmudbəyovun xidmətləri böyükdür. O,
ilk növbədə sadə dildə uşaq ədəbiyyatının yaranmasına səy etmiş, müasirləri M.Ə.Sabir,
A.Səhhət, A.Şaiq kimi şairləri şeir yazmağa həvəsləndirmiş, onların əsərlərini öz dərsliklərinə
daxil etmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri ilə məktəblilərin daha geniş və ətraflı
tanışlığı üçün o, “Rəhbər” jurnalını nəşr etdirmişdir.
M.Mahmudbəyov müəllim kimi dərslik çatışmazlığı problemininn həlli uğrunda gecə-gündüz
çalışır, mütaliə materiallarının naşiri olduğu “Rəhbər” jurnalında M.Ə.Sabir, A.Səhhətn
şeirləri ilə yanaşı, ədəbiyyat məsələlərinə də yer ayırırdı. Jurnalın birinci nömrəsində
F.Köçərlinin “Seyid Əbülqasim Nəbati” məqaləsini verən M.Mahmudbəyov ədəbiyyatşünas
alimin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin yaradıcılarının həyat və yaradıcılığına münasibətini
verməklə yanaşı, jurnal vasitəsilə XIX əsr ədəbiyyat tarixinin səhifələrinə işıq salır.
Pedaqoji təcrübə ona elə bir dərslik yaratma şansı verir ki, bu dərslik 16 il “Qiraət”, “Yeni
əlifba dərsliyi”, “Birinci il”, “Türk əlifbası”, “İlk qiraət” adları ilə nəşr olunur. Bunun ardınca
o, Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi ilə bağlı ilk müntəxəbat olaraq 1914-cü ildə “Türk
ədəbiyyatına ilk qədəm” əsərini nəşr etdirir.
Ədəbiyyatın öyrədilməsi ilə bağlı M.Mahmudbəyovun “Türk ədəbiyyatına ilk qədəm”
müntəxəbatının əhəmiyyəti böyükdür. Müntəxəbatın mündəricatından onun qayəsi və ideya
istiqaməti oxucuya aydın olur; M.Mahmudbəyov öyrəncilərin yetişdirilməsində humanitar
elmlərin rolunu yüksək qiymətləndirirdi. Onun fikrincə, vətən eşqi, millət sevgisi və bu kimi
uca mənəvi dəyərlərin aşılanması bir türk olaraq özünü, millətini sevməsi və tanıması üçün
ibtidai siniflərdən başlayaraq öyrədilməlidir. Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış
nümayəndələrinin əsərləri ilə yanaşı, o, dərsliyə türk ədib və şairlərinin də əsərlərindən
nümunələr daxil edirdi. Ziya Göyalp, Xalid Ziya bəy, Namiq Kamal, Mehmet Əmin, Tofik
Fikrət, Rza Tofiq, Əbdülhəq Hamidin əsərlərindən seçilən nümunələrlə azərbaycanlı
oxucular Türkiyə ədəbiyyatı klassiklərinin yaradıcılığı ilə tanış olurdular. onların tədrisi
əxlaqi-mənəvi dəyərlərin aşılanmasına xidmət edirdi.
Xalid Ziya bəyin “Sınıq savça” hekayəsi bu baxımdan ibrətamiz məzmuna malikdir. Soyuq
havada öz-özünə sınan savça (bardaq) evdəkiləri həyəcanlandırır, bircə məktəbə gedən
azyaşlı uşaq bunun adi bir hal olduğunu bildiyindən təəccüblənmir. O, keçdiyi dərsdən soyuq
havada bardağın sınma səbəbini bildiyindən anasına da başa salır.
Müntəxəbatda Türkiyə ədib və şairlərinin bədii nümunələrində elmin faydası, elmli olmağın
fəziləti üstün tutulur.
Açar sözlər: pedaqoji düşüncə, dərslik, bədii ədəbiyyat, Türkiyə şair və ədibləri
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ÖZET
Azerbaycan edebi ve pedagojik düşünce tarihinin ders kitabı yazarı, egitimçi gibi tanınmış
simalarından biri de Mahmut bey Mahmutbeyov olmuştur.
Azerbaycan edebiyatının egitimi yönünde M.Mahmutbeyovun hizmetleri büyüktür. O,
öncelikle basit bir dilde çocuk edebiyatının ortaya çıkmasına çalışmış, çağdaşları M.A.Sabir,
A.Sahhat, A.Şaig gibi şairleri şiir yazmağa teşvik etmiş, onların eserlerini kendi ders
kitaplarına dahil etmiştir. Azerbaycan edebiyatı örnekleri ile ögrencilerin daha geniş ve daha
ayrıntılı tanıtımı için o, “Rahber” (Lider) dergisini yayınlamıştır.
M.Mahmutbeyov ögretmen olarak ders kitapı sıkıntısı sorununu çözmek için gece gündüz
çalışıyor, çalışma materyallerinin yayınçısı olduğu “Rahber” dergisinde M.A.Sabir,
A.Sahhatın şiirleri ile bir sırada edebiyat sorunlarına da dikkat yetirirdi. Derginin birinci
sayında F.Köçarlinin “Seyid Abülgasim Nabati” makalesini yayınlayan M.Mahmutbeyov aynı
zamanda edebiyatşünas alimin Azerbaycan edebiyatı yaratıcılarının heyatı ve yaratıcılıklarına
münasebetini bildiriyor, dergi aracılığıyla XIX yüzyıl edebiyat tarihinin sayfalarına işık
tutuyor.
Pedagojik deneyim ona böyle bir ders kitabı oluşturma fırsatı veriyor ki, bu ders kitabı 16 yıl
“Kiraat”, “Yeni alfabetik dersliyi”, “Birinci yıl”, “Türk alfabesi”, “İlk kiraat” başlıkları ile
yayınlanır. Bunu takiben o, Azerbaycan edebiyatının egitimi üzerine 1914-cü yılda ilk
müntehabat – “Türk edebiyatına ilk adım”eserini çıkarır.
Edebiyatın egitimi ile ilgili M.Mahmutbeyovun “Türk edebiyatna ilk adım” müntehabatı
büyük önem taşıyor. Müntehabatın içeriginde onun kayesi ve fikir yönü okucuya açıklanır;
M.Mahmutbeyov ögrencilerin yetiştirilmesinde beşeri bilimlerin rolünü çok takdir ediyordu.
Ona göre vatan aşkı, millet sevgisi ve bu gibi yüksek ahlaki degerlerin aşılanması, bir türk
olarak kendini, milletini sevmesi ve tanıması için ilkkokul düzeyinde ögretilmelidir.
Azerbaycan edebiyatının tanınmış temsilçilerinin eserleriylre birlikte o, ders kitabına türk
edib ve şairlerinin eserlerinden de örnekler dahil ediyordu. Ziya Göyalp, Halid Ziya bey,
Namik Kamal, Mehmet Emin, Tofik Fikret, Rza Tofik, Abdulhaq Hamidin eserlerinden
seçilen örnekler azerbaycanlı okucuları Türkiye edebiyatı klasiklernin yaratıcılığı ile
tanışıyordu. Bu eserlerin tedrisi hep ahlaki-manevi degerlerin aşılanmasına hizmet ediyordu.
Halid Ziya beyin “Kırık savça” hikayesinin bu açıdan ögretici bir içeriki var. Soğuk havada
kendi kendine sınan savça (bardak) evdekileri endişelendirir, yalnız okula giden tek çocuk
bunun normal olduğunu bildigine şaşırmıyor. Çünki okulda keçdiyi dersde soğuk havada
kırığın nedenini biliyordu ve ayrıca annesini anlatıyor.
Müntehabatda Türkiye edib ve şairlerinin sanatsal örneklerinde bilimin faydaları ve bilimsel
olmanın erdemi tercih ediliyor.
Anahtar kelimeler: Pedagojik Düşünce, Ders Kitapları, Sanatsal Edebiyat, Türkiye Edib Ve
Şairleri
SUMMARY
One of famous person as educator, author of textbook on history of Azerbaijan literary and
pedagogical thoughts had been Mahmud bey Mahmudbeyov
M.Mahmudbeyov's servises in the direction of teaching Azerbaijani literature are great. He
was primarily interested on creation of children's literature in plain of language, motivated
modern poets such as M.A.Sabir, A.Sahhat, A.Shaig and included their works in his
textbooks. He published the book which called “Rakhbar” for wider and detailed
acquaintance of school children with Azerbaijani literature.
As a teacher, M.Mahmudbeyov tried day by night for solving problem of textbooks lack, and
as a publisher he gives place to poems by by M.A.Sabir and A.Sahhat and problems of
literature in journal of reading materials "Rakhbar" .
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M.Mahmudbeyov - who published the article “Seyid Abulqasim Nebaty” by F.Kocherly on
the first issue, in addition expressing their attitude about creators life and creativity on history
of Azerbaijan literature and lighted pages literature of XIX century through the magazine.
Pedagogical experience gives him the opportunity to create a textbook that has been published
for 16 years under the names “Reading”, “Textbook of New Alphabet”, “First Year”,
“Turkish Alphabet”, “First Reading”. After these he published his first novel, “The First Step
to Turkish Literature” in 1914, as the first teaching literature, the first theory related to the
teaching of Azerbaijani literature.
M.Mahmudbeyov's “Turkish First Step literature” - first theory related to teaching - is very
important for teaching literature. Content of theory related to teaching direction of the aim
and idea is clearly for readers; M.Mahmudbeyov praised the role of the humanity sciences in
training of students.
According to his words, “love to motherland, love of the nation and the instillation of such
high moral values as turks, love and recognition of nation would be taught from primary
schools. In addition he included examples to the textbook works by turkish writers and poets
together the literary works of famous representatives of Azerbaijani literature. From the
choosen works by Zya Gokalp, Khalid Ziya bey, Namik Kemal, Mehmet Amin, Tofik Fikret,
Rza Tofik, Abdul Haq Hamid, Azerbaijani readers got acquainted with the classics works of
Turkish literature, and their training served moral and spiritual values.
"Broken Jug" by Khalid Ziya has an instructive content in this respect. In cold weather, a
broken jug itself, surprises everyone at home, only a little child, who goes to school is not
surprised, as he accepted this as a usual case. He explains to his mother, that the jug was
broken from the cold, as he knew this from his classes.
From this theory related to teaching - were preferring benefit of science, knowledge virtue of
Turkish poet and writes.
Keywords: Pedagogical Thinking, Textbooks, Literary Literature, Turkish Poets And Writers
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BİRİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ ZAMANI ERMƏNİLƏRİN ANTİ-TÜRK
FƏALİYYƏTİ VƏ TÜRKİYƏ-AZƏRBAYCAN MÜNASİBƏTLƏRİ
(arxiv materialları əsasında)
Prof.Dr. Qasım HACIYEV
AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu
Ermənişünaslıq şöbəsinin müdiri
Açar sözlər: Azərbaycan, Türkiyə, anti-tüpk, Bakı, Gəncə, Qarabağ.
2018-ci 28 mayda Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı.
Rusiyanın yaratdığı və silahlandırdığı erməni separatçı dəstələri və müdaxiləçiləri 1918-ci ilin
mart-aprel aylarında Anadolunun və Azərbaycanın müxtəlif şəhər və kəndlərində soyqırımları
törətdilər.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə müqavilə əsasında (1918-ci il iyun) dəvət edilmiş türk hərbi
hissələri oktyabrda Qarabağa (Şuşa şəhərinə) daxil oldu, ermənilər Azərbaycan hökumətinin
hakimiyyətini qəbul etdiklərini bildirdilər.
1918-ci ilin iyun-sentyabr aylarında Nuru paşanın rəhbərliyi ilə Qafqaz İslam Ordusu Bakını
daşnaklardan təmizlədi.
Mustafa Kemal Paşa’nın 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile hareket ederek 19
Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının yeni Türk Devleti’nin doğuşuna zemin hazırlayan bir süreci
başlattı.
Qara dənizdən Cənubi Azərbaycandakı Urmiya gölünə qədər uzanan Qafqaz cəbhəsidə Rusiyanın
Türkiyə ilə bağlı işğalçılıq planlarının qarşısını almaq, Rusiya imperatorluğunun əsarəti altında
olan türk və digər müsəlman xalqlarını müstəmləkə zülmündən xilas etmək üçün mübarizəsi
başlandı.
Türklər ingilisləri İran körfəzinə qədər geriyə oturtdu, Cənubi Azərbaycanı azad etdi.
Mudros anlaşmasının (1918-ci il 30 oktyabr) şərtlərinə görə türk qoşunları kimi, Azərbaycan
qoşunlarının da 1918-ci il noyabrın 17-dək Bakıdan çıxarılması tələb edildi.
Birinci dünya müharibəsi (1914-1918) dövründə Türkiyə və İran ərazilərində aparılan əməliyyatlar
nəticəsində həmin ölkələrdə yaşayan yüz minlərlə erməni rusların himayəsi altında qədim
Azərbaycan torpağı olan İrəvan quberniyasına, həmçinin, Gəncə (Yelizavetpol) və Bakı
quberniyalarının ərazisinə köçürüldü.
1918-1920-ci illərdə ermənilərin Qarabağla əlaqədar qaldırdığı ərazi iddiası məsələsi Zaqafqaziya
seymində, Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan dövlətlərinin müxtəlif orqanlarında, Qafqaz
respublikalarının Versal konfransındakı nümayəndələrinin görüşlərində, sonra isə RK(b)P MKnın Qafqaz bürosunda bu və ya digər dərəcədə müzakirə olundu.
Milli Orduya hərbiçilər hazşrlamaq üçün təşkil edilmiş hərbi məktəb Gəncəyə köçürdüldü və
Türkiyəli hərbçilərin köməyi ilə fəaliyyətini bərpa etdirdi.
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙДЕ ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫН ГАЖ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН КАРТА СЫЗБАЛАР ЖАСАУДА ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ
Разия КАЛДЫБЕКОВА
п.ғ.к.,аға оқытушы Гаухар АБДИКАРИМОВА
Данияр АЛДАБЕРГЕНОВ
Абай атындағы КазҰПУ
ABSTRACT
At the present stage, a new education system is being created in Kazakhstan. The National
education system is focused on entering the world educational space. One of the main tasks set
for education workers is the continuous improvement of teaching methods and techniques and
the development of modern pedagogical technologies.
One of the important problems in the upbringing and education of the younger generation is the
mastery of the scientific and pedagogical foundations of innovation by teachers. Pedagogical
technology – interrelated processes caused by the need to organize pedagogical influences on the
formation of a person. Currently, Kazakhstan is forming its own educational plans and a national
model. In this regard, there are new learning technologies aimed at personal development of
students.
Today in educational institutions of the country more than 50 educational technologies are a core
of theoretical research and applied areas, are responsible for their use in improving the learning
process. The article discusses the possibilities of forming high-level thinking skills in geography
lessons using GIS technologies. The research paper examines how well society uses the rich
information and capabilities of the Internet.
Today, the most reliable users of the Internet are school-age children, who, unlike adults, are
immediately adapted to the powerful technological progress that has covered the country over
the past decade. The article explains that the rapid development of technical innovations by
students is very good, but using the achievements of advanced technologies without adult
supervision will not lead to positive results.
In this case, the task of parents, teachers, and methodologists is to form a system of teaching
children to systematize the assimilation of the Internet, that is, first of all, to consider ways to
open network opportunities in order to focus, first of all, not for various games on the computer,
often observed in modern children, on the accumulation of students ' knowledge, the formation
of thinking skills at a high level.
Information and propaganda functions are implemented through systematic work with GIS
technology, since it, like any training tool, takes on an important semantic and informational
load. The main concepts for studying the use of GIS technology in education are presented as a
node of the article. In addition, the article reveals the possibilities of conducting research with
space maps through Google Maps and Mapgroup services.
Key words: GIS, Thinking Skills At A High Level, The Analysis Of The Information
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SPECIFICATION OF THE CREATION OF TURKEY FORMATION IN REPORTS ON
THE WAY OF THE CITY BY LEONID PERVOMAJSKYJ «NOTEPAD IS A WALK»
(1929)
Associate Professor Bykova Ol’ga
Borys Grinchenko Kyiv University
ABSTRACT
The article deals with the extraordinary spread of literary reporting on the theme of wandering in
the Ukrainian Soviet journalism during the period of national-cultural revival, which was called
the «root-making». In particular, the collection of Leonid Pervomajskyj's «Notepad is a walk».
The object of the characteristics of the article was the impression of the reporter from the
reforms by Mustafa Kemal in the economic, political, social, religious life of the country. It is
noted that much attention in the collection of reports focuses on the descriptive Turkish customs
and everyday life, which carry realistic information about the traditional life in the east. The
main emphasis is on the fact that the characteristic feature of the cycle of reporting «Notepad is a
walk» is the tendency toward fragmentation. The text is divided into parts, but retains its
integrity through the presentation of information from 1 person. It is noted that the chronological
type of composition chosen by the journalist allows not only to describe the events, but also to
share his own impressions and thoughts from what he saw. Traveler observations of the reporter
often consist of fixing all the trifles that reproduce the unique eastern flavor. It is emphasized on
the literary and artistic value of the collections of reports «Notepad is a walk», which since 1933
have never been reissued. Literary reports on the traveling themes of Leonida Pervomajskogo,
despite almost ninety years since their writing, are read with interest and are relevant today,
because they are interesting, cognitive, entertaining, attracting modern readers to the freshness of
feelings, intriguing statements of the past and the past, and show a complete and objective
picture of the life of Turkey in the 1920's.
Keywords: Literary Reporting, Journey, Turkey, East, Regional Culture.
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AKADEMİK TOFİQ HACIYEV VƏ XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ ƏDƏBİ DİL
LITERATURE IN ACADEMIC TOFIG HACIYEV AND EARLY EARTHS
Vüsalə AĞAYEVA
Azərbaycan DillərUniversiteti
ÖZET
Akademik Tofiq Hacıyevin yaradıcılığında XX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin araşdırılması xüsusi
mərhələ təşkil edir. Bu dövr, xüsusən də əsrin əvvəllərinin ziddiyyətli bir mərhələ olduğunu qeyd
edən alim yazır: “XX əsrin başlanğıcı tarixin ən fırtınalı illəri idi. Tarix o vaxt qədər həmin
şiddətdə təlatüm görməmişdi. Hiss olunurdu ki, tarixin əvvəlkilərə bənzəməyən yeni bir səhifəsi
açılır...”(Hacıyev T.İ. 1977).
Dil məsələləri içərisində, ən aktualının, qızğın polemika doğuranının milli ədəbi dilin norma
təşəkkülündə xalq dilinin inkişafı, ədəbi dillə ana dilinin münasibəti olduğunu qeyd edən alim,
bu məsələdə iki mövqeyin olduğunu vurğulayır. Birinci, Mirzə Fətəli mövqeyi - ədəbi dillə, yazı
dili ilə xalq danışıq dili arasında çox (ziyadə) fərq yaratmamalı; ikinci mövqe - ədəbi dil, yazı
dili xalq dilinin “səviyyəsinə” enməməlidir. İkinci mövqedə dayananlar, ədəbi dilin saflığını
korlayanlar özləri də müxtəlif mənbələr üzərində dayanırdılar: bir qrup ərəb-fars, bir qrup rusAvropa mənbəyinə meyl edirdi. Üçüncü qrup da vardı ki, osmanlı dilinin işlətməyi məsləhət
görürdü. Əslində bu üçüncü qrup “osmanlı dili” adı altında xalq türkcəsini Türkiyə türkcəsini
(məsələn, Yunis Əmrə, Qaracaoğlan kimiləri) yox, xalq danışığına keçməmiş axın-axın ərəb və
fars sözləri doldurulmuş Türkiyə divan ədəbiyyatının dilini əsas tuturdu. Bu Osmanlı dövrü
ədəbiyyatının dili idi. Ölkənin paytaxtı olan İstanbulda yaşayan Türkiyə ziyalıları, İstanbulda
nəşr olunan Türkiyə mətbuatı həmin Osmanlı yazı ənənəsinə rəğbəti olan İstanbul ağzında
(şivəsində) yazırdılar. Bu demokratik türk (Türkiyə ləhcəsi) ədəbi dili deyildir, məhz Osmanlı
dili idi. Mirzə Cəlil onu nəzərdə tutub deyirdi ki, Türkiyənin böyük ədiblərinin qəliz dildə
yazmağı bir zərbül-məsəldir. Yəni prinsipcə birinci və üçüncü qruplar birləşirdi ki, bu da
axundovçuların mübarizəsini xeyli çətinləşdirirdi.
Daha sonra alim yazır: “Əlbəttə, türklər üçün ümumi başa düşülən dilin işlənməsi ayrı şeydir,
körpəlikdən öyrəndiyini və gündəlik işlətdiyin sözü qoyub Türkiyə türkcəsinin sözünü işlətmək
tamam başqa söhbətdir. Göz qabağındadır ki, Azərbaycan türkü ilə Türkiyə türkü bir-birini başa
düşür. Hətta M.Ə.Sabir bu münasibətlə misralar söylədi: “Mümkün iki dil bir-birinə tərcümə,
ancaq osmanlıcadan türkə nə deməkdir?” Göründüyü kimi, azərbaycanlının işlətdiyi dilə
“türkcə”, türkiyəlinin türkcəsinə “osmanlıca” deyilir. Mirzə Cəlil də feyletonunda məhz belə
işlədir: “biz türk dilimizdən “çox yaxşı” sözlərini ataq, osmanlıların “pək eyi” sözlərini işlədək.
Deməli söhbət türkcələrdən getmir, türkcəni türkcəyə qarşı qoyanlardan gedir” (Hacıyev T.İ.,
2012). Alim doğru olaraq bu ziyalıların Türkiyə türkcəsini ünsiyyət faktı kimi yox, əda satmaq
vasitəsi kimi işlətdiyini qeyd edərək yazır: “Üzeyir bəyin “Məşədi İbad”ındakı məlum səhnəsi və
Mirzə Cəlilin “Anamın kitabı”ndakı dil qarşıqoymalarını yada salın. İş burasındadır ki, bir qrup
adam qəliz ərəb-fars sözlərini bol-bol işlətməklə özlərini dərin alim kimi, bəziləri rus-Avropa
sözləri ilə özlərini “intelegent” (Məşədi İbad demişkən “obrazavonski” kimi, müəyyən insanlar
da Türkiyə türkcəsi ilə özlərini yüksək tutub, daha mədəni kimi təqdim edirdilər. Hamı,
Azərbaycanın bütün savadlıları da, kapitalistləri də, o cümlədən Mirzə Cəlil və “Molla
Nəstəddin” də Əli bəy Hüseynzadənin yüksək biliyinə, böyük millətsevərliyinə və “Füyuzat”ın
türkçülük məsləkinə yüksək qiymət verirdilər.
Açar sözlər: Akademik Tofiq Hacıyev, Ədəbi Dil, XX Əsr Ədəbi Dili, Türkcələşmə

March 6-8, 2020 - Ankara, TURKEY

470

2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

ABSTRACT
A special milestone is the study of the 20th century Azerbaijani literary language in the work of
Tofig Hajiyev. The scientist notes that this period, especially the beginning of the 20th century,
is a contradictory phase. History has never been so bad at that time. It was felt that a new page of
history was unveiled.( Hacıyev T.İ.1977)
Among the problems of language, the most urgent, arousing polemic is the development of the
national language in the normal formation of the national literary language, the scientist
emphasizes that there are two positions in this matter. First, the position of Mirza Fatali - in
literary language, should not make much difference between the written language and the spoken
language; the second position - the literary language, the written language should not go down to
the "level" of the national language. should not go down. Those who were in the second position,
and those who were perverting the purity of the literary language, also stood on various sources:
a group of Arab-Persian and a group of Russian-European sources. There was also a third group
that advised the use of the Ottoman language. In fact, this third group, based on the name
"Ottoman language", was not the Turkish Turkish (for example, Yunis Emra, the Garacaoaglan),
but the language of Turkish sophomore literature filled with unpredictable Arabic and Persian
words. It was the language of the Ottoman literature. Turkish intellectuals living in the capital of
the country, the Turkish press, published in Istanbul, wrote in the mouth of Istanbul, which is in
favor of this Ottoman writing tradition. This democratic Turkish (Turkish dialect) is not a literary
language, it was the Ottoman language. Mirza Jalil foresaw it, saying that the writing of the great
writers of Turkey in a mere language is a blatant problem. In other words, the first and third
groups were united, which made the struggle of the clerics considerably more difficult.
Then the scientist writes: "Of course, the use of a common language for the Turks is a different
matter. Using the Turkish word for the word that you have learned and used since childhood is
quite another story. It is clear that Turkish and Turkish are understandable. Even MA Sabir in
this regard said: "Two possible languages are translated to each other, but what does Ottoman
Turkish mean?" As you can see, the language used by Azerbaijanis is "Turkish" and Turkish is
"Ottoman." Mirza Jalil is also doing the same in his Faylette: "we use the words 'very good' in
our Turkish language and use the 'pure eyi' of the Ottomans. So the question is not from the
Turks, but from those who oppose the Turkish. ”( Hacıyev T.İ., 2012). The scientist notes that
these intellectuals use Turkish Turkish as a means of communication and not as a
communication matter: "Remember the famous scene in Uzeyir Bey's Mashadi Ibad and the
language confrontations of Mirza Jalil in my mother's book. The fact is that a group of people are
profoundly scholars in the use of Arabic-Persian words, some of them are "intelegent" with
Russian-European words. more cultured. Everyone, all the educated and capitalists of
Azerbaijan, including Mirza Jalil and Molla Nastaddin, highly valued Ali Bay Husseinzadeh's
knowledge, great nationalism and Turkish philosophy of Fuyuzat.
Keywords: Academician Tofig Hajiyev, literary language, 20th century literary language,
Turkishization
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AZƏRBAYCAN DİLİNİN DİALEKT LEKSİKASINDA VƏ TÜRKİYƏ
TÜRKCƏSİNDƏ OMONİM SÖZLƏR
HOMONYMS IN DIALECTICAL LEXIS OF AZERBAIJANI AND IN TURKISH
dosent Zabitə MƏHƏMMƏD QIZI TEYMURLU
Bakı Mühəndislik Universiteti
XÜLASƏ
Türk dillərinin dialektik leksikasının onun ədəbi və ümumxalq dilinə, həmçinin qonşu türk
xalqlarının ədəbi dillərinə və onların dialektlərinə münasibəti türkalogiya elminin zəif
öyrənilmiş sahəsinə aiddir. Bu mənada türk dillərinin leksikologiyası fonologiyasından xeyli
geridə qalır. Bununla yanaşı dialektlərin leksikasında çoxlu sayda bənzərlik və fərqlilikləri qeyd
etmək olar. Bu baxımdan Azərbaycan dili ilə Türkiyə türkçəsi arasındakı fərqli məqamlar özünü
göstərməkdədir. Belə ki, bu gün Türkiyə türkcəsində işlənən bir çox sözlər Azərbaycan ədəbi
dilində işlənmir. Lakin hər iki türk dilində ortaq məhəlli sözlərə təsadüf edilir. Tədqiqat
nəticəsində Azərbaycan dili dialektlərində aşkar etdiyimiz dialektoloji vahidlərə eyni fonetik
tərkibdə, lakin fərqli mənada türk ədəbi dilində də müşahidə edilmişdir. Azərbaycan dili və
Türkiyə türkcəsində dialekt və ədəbi dil müstəvisində işlənən omonimlər tədqiqata cəlb
olunmuşdur. Ümumiyyətlə, omonimlər türk dillərinin müqayisəsində tədqiqat obyekti
olmuşdur. Tədqiqatçılar Azərbaycan ədəbi dili, həmçinin, tatar, qazax, başqırd, türkmən dilləri
və Cənubi Azərbaycan dialekti ilə Türkiyə türkcəsini müqayisə edərək omonim sözləri aşkar
etmişlər. Ayrı-ayrı türk dillərinin tədqiqi zamanı qohum dillərlə ümumi və fərqli cəhətlərin
ortaya çıxarılması tədqiq olunan dilin spesifik xüsusiyyətlərini daha da dərindən öyrənməyə
geniş imkan verir. Türk dillərinin müqayisəsi zamanı omonim leksik vahidlərin tədqiqi əsasən
üç müstəvidə aparılır: 1.Fonetik dəyişmələrin yol açdığı omonimlik; 2.Çoxmənalılığın yol
açdığı omonimlik; 3.Alınmaların yol açdığı omonimlik. Tədqiqat zamanı məlum olmuşdur ki,
qıpçaq qrupu türk dillərində fonetik dəyişmələr omonim sözlərin yaranmasında əsas rol
oynayır. Oğuz qrupu türk dillərində isə omonim sözlərin yaranmasında çoxmənalılığın rolu
böyükdür. Sözlərin çoxmənalılığı kəsbetmə prosesində leksik vahidlərin semantik inkişafı
bəzən omonimliyə gətirib çıxarır. Alınma omonimlərdə isə sözün biri ana dilinə, digəri gəldiyi
dilə və ya hər ikisi gəldiyi dillərə aid ola bilər. Alınma omonimlərə həm qıpçaq, həm də oğuz
qrupu türk dillərində təsadüf edilmişdir.
Tədqiqata cəlb etdiyimiz dillərin dialekt leksikası ilə ədəbi dilin müqayisəli-tarixi şəkildə
öyrənilməsi, dil öyrənmədə ehtiyac duyulan uyğun və fərqli dil elementlərinin aşkar edilməsi
türk dilçiliyinin maraq dairəsinə daxildir. Əlbəttə türk xalqları ən geci orta əsrlərin sonlarından
etibarən etnososial diferensiasiya prosesini başa çatdıraraq müstəqil, yaxud yarımmüstəqil
xalqlar kimi formalaşdığından dilləri də bir-birindən bu və ya digər dərəcədə fərqlənir. Tədqiqat
işi Azərbaycan dilinin dialekt leksikasının türk ədəbi dilinin leksikası ilə müqayisəli şəkildə
öyrənilməsi sahəsində ilk araşdırmadır. Bu səbəbdən aktuallıq kəsb edən həmin mövzunun
tarixi-müqayisəli səviyyədə öyrənilməsi həm dilin genetik kökü, həm inkişaf tarixi, həm də
müasir vəziyyəti haqqında bilik və təsəvvürləri xeyli genişləndirə bilər.
Açar sözlər: Dialekt leksikası, Azərbaycan dili, Türkiyə türkcəsi, omonimlər
ABSTRACT
The attitude of dialectical lexis of the Turkic languages towards their literary and nationwide
language, also neighbouring Turkic nations’ literary languages and their dialects belong to less
studied field of Turkology science. In this sense, lexicology of the Turkic languages is
significantly left behind from their phonology. Alongside with this, a number of similarities
and differences can be mentioned in dialectical lexis. In this regard, there appear various
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viewpoints between Azerbaijani and Turkish. Thus, some words that are currently used in
Turkish aren’t used in the Azerbaijani literary language. But common regional words are
encountered in both the Turkic languages. Dialectical units we found out in Azerbaijani dialects
as the results of the research have also been observed in the Turkish literary language in the
same phonetic layout but in different meaning. Homonyms that are used in the background of
Azerbaijani and Turkish dialects and literary languages have been involved in the research.
Generally, homonyms have been the objective of the research in the comparison of the Turkic
languages. The researchers have found out homonyms comparing the Azerbaijani literary
language, also the Tatar, Kazakh, Bashkirs, Turkmen languages, South Azerbaijan dialect with
Turkish. During the research of the Turkic languages revealing common and different features
of relative languages provides a great opportunity to learn specific peculiarities of the studied
language in detail. During the comparison of the Turkic languages the study of homonym
lexical units are conducted mainly in three regards: 1. Homonymy that phonetic modifications
gave birth to; 2. Homonymy that polysemy gave birth to; 3. Homonymy that borrowed words
gave birth to. It became clear during the research that phonetic modifications in Gipchag group
of the Turkic languages play an important role in exposure of homonyms. The role of polysemy
in Oghuz group of the Turkic languages is major in exposure of homonyms. In the process of
words’ having polysemy, semantic development of lexical units sometimes leads to homonymy.
And in borrowed homonyms one of the word can be referred to mother tongue and the other to
the language it was borrowed from or both of them to the languages they were borrowed from.
Borrowed homonyms have been found in both Gipchag and Oghuz groups of the Turkic
languages.
Studying dialectical lexis of the languages we involved in the research in comparative-historical
way with literary language, revealing relevant and distinctive language elements that are needed
in language learning are included in the field of interest of Turkic linguistics. Of course, as the
Turkic nations were formed as independent or semi-independent nations completing
ethnosocial differentation process since the late Middle Ages, their languages differ from one
another to some extent. The research paper is the first study in the field of comparative research
on dialectical lexis of Azerbaijani and lexis of the Turkish literary language. For this reason
studying that subject that is noteworthy and trending on historical-comparative level can
substantially extend knowledge and concepts about genetical root, development history and
modern circumstance of the language.
Keywords: Dialectical lexis, Azerbaijani, Turkish, Homonyms
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AZƏRBAYCANIN ŞİMAL LƏHCƏLƏRİNDƏ AHƏNG QANUNUNUN POZULDUGU
YERLƏR
Könül SƏMƏDOVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ÖZƏT
Dialekt və şivələrimizdə ahəng qanunu ədəbi dilə nisbətən bir o qədər möhkəm deyildir. Bir çox
hallarda dialekt və şivələrimizdə ahəng qanunu pozulur. Lakin ayrı-ayrı dialekt və şivələrimizdə
ahəngə riayət etməmək eyni dərəcədə deyildir. Bəzilərində ahəng qanunu bir çox hallarda
pozulur. Dialektoloq M.Şirəliyev dialekt və şivələrimizi ahəngə riayət etməmə nöqteyinəzərindən üç qrupa ayırır.
1. Ahəng qanunu bir çox hallarda pozan dialekt və şivələr. Bura Şimal və Cənub qrupu
dialektləri daxildir.
2. Ahəng qanunu bir çox hallarda saxlayan dialekt və şivələr. Bura Qazax, Qarabağ, Gəncə
dialektləri daxildir.
3. Ahəng qanununu bəzi hallarda pozan dialekt və şivələr. Bura Şamaxı, Naxçıvan, və
Muğan dialektləri daxildir.
Ahəng qanunun ən şox pozuldugu qrup Şimal ləhcələridir. Burada pozulma halları daha çox
şəkilçilərdə baş verir.
Ahəngin pozulmasına bəzi hallarda uyğur, çuvaş və xakas dillərində də təsadüf edilir. Uyğur
dilində bir qayda olaraq yiyəlik təsirlik, çıxışlıq hal şəkilçiləri və şəxs şəkilçiləri (mən, sən, slə
(r), miz) sözün ahənginə tabe olmayaraq hər yerdə bir şəkildə (yiyəlik hal), -ni (təsirlik hal), -dın,
-tin (çıxışlıq hal) ifadə olunur Məs.: baynin, bayni, baydin, alimən, alimiz, alisən, alislə (r) [2,
s.116-117]; Çuvaş dilində: yultaşsem "yoldaşlar", ıvalesen "onun oğulları"; xakas dilində: parir
"varır", oynir, pastim “başlaram”, tastir "atar", sağir "gözlər", uzir "yatar" [3, s.125-131].
Bütün bu

fonetik xüsusiyyətlər Şimal qrupu dialekt və şivələrində öz əksini tapan qıpçaq dil

elementləri ilə müqayisəli verilməsi, Azərbaycanın Şimal qrupu dialektlərində oğuz dil elementləri ilə
paralel qıpçaq dil elementlərinin də geniş yayıldığını bir daha sübut edir.
Açar sözlər: Şimal Dialektləri, Ahəng Qanunu, Fonetik Xüsusiyyətlər

ABSTRACT
In our dialects and syllables, the harmony law is not so solid as compared to literary language. In
many cases, harmony is violated in our dialects and syllables. However, disregarding harmony in
our individual dialects and our syllables is not the same. In some cases, harmony is often
violated. Dialectologist M. Shiraliyev divides our dialects and syllables into three groups from
the point of view of harmony.
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1. Dialects and dialects that often violate the harmony law. This includes the North and
South group dialects.
2. Dialogues and syllables that keep the law of harmony in most cases. This includes the
dialects of Gazakh, Karabakh and Ganja.
3. Dialogues and syllables in some cases violating the law of harmony. This includes
Shamakhi, Nakhchivan and Mugan dialects.
The most corrupt group of harmony law is Northern dialects. This is where most of the breaches
occur.
Ahəngin pozulmasına bəzi hallarda uyğur, çuvaş və xakas dillərində də təsadüf edilir. Uyğur
dilində bir qayda olaraq yiyəlik təsirlik, çıxışlıq hal şəkilçiləri və şəxs şəkilçiləri
In some cases, harmonic disorders occur in Uyghur, Chuvash and Khakas languages. Uyghur
language as a rule of influence, speech makers, and personal artists (men, sen, sle (r), miz) not
obey the word everywhere in harmony (genitive case), -ni (case of impact), -dın, -tin (exit mode)
is expressed. For example: baynin, bayni, baydin, alimen, alimiz, alisen, alisle (r) [2, s.116-117];
In the Chuvash language: yultaşsem "comrades", ıvalesen "his sons"; in the Khakas language:
parir "is coming", oynir, pastim “I'll start”, tastir "to throw", sağir "eyes", uzir "sleeps" [3,
s.125-131].
All these phonetic features in the dialects and dialects of the North group, compared with the
polar language elements, further prove the widespread use of polar language elements in the
dialects of the Northern Group of Azerbaijan with the Oguz language elements.
Keywords: Northern Dialects, Harmony, Phonetic Features
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FRAZEOLOJİ VAHİDLƏRİ SƏRBƏST SÖZ BİRLƏŞMƏLƏRİNDƏN
FƏRQLƏNDİRƏN XÜSUSİYYƏTLƏR
Samirə MUSƏVİ
ADU II kurs magistrantı
ÖZET
Məqalədə sözlər müəyyən leksik kontekslərdə, yəni müxtəlif sözlərlə əlaqəli şəkildə
işlənməsindən, bu əlaqədə nəzərə alınmalı olan iki linqvistik faktor, yəni sözlərin leksik və
qrammatik cəhətdən birləşməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Məs: “answer” ismi adətən
sifətlərlə birləşir (vital, urgent, pressing, disputable). Bu isim bir sıra söz qruplarının
komponentidir; an answer of agenda, an answer of great importance, an answer of the day. Bir
sözün müxtəlif kombinasiyalarda digər sözlərlə uyğunluğu leksik birləşmə kimi təsvir olunur.
İngilis dilində sözlərin daxili quruluşu sözlərin leksik uyğunluq dərəcəsini linqvistik
baxımından məhdudlaşdırır. Biz bu prosesi müxtəlif söz qruplarında sinonimlərin seçilməsi
zamanı müşahidə edə bilərik. Məsələn, “lift” və “raise” felləri adətən bir-birinin sinonimi
kimi götürülsə də, “question” ismi ilə yalnız “raise” feli istifadə olunur. “take”, “catch”,
“grasp”, “seize” və “lay hold of” felləri bir-birinin sinonimi kimi qeyd olunsa da, bu fellərin
hər biri konkret isimlərlə əlaqəyə girirlər; take examination, take measures, catch smb
napping, grasp the truth. Hər bir sözün leksik uyğunluğu üçün müəyyən norma vardır və bu
normadan hər hansı bir kənara çıxma halı ədəbi və ya üslubi vasitə kimi nəzərə alınır. Məs: “a
cigarette ago”, “shove a question”. Bir-birilə əlaqəyə girən bəzi sözlər nitqdə davamlı şəkildə
istifadə olunduğuna görə klişeyə çevrilməyə başlayır. Məs: “put foward” feli ilə “question”
ismi davamlı şəkildə bir-birilə əlaqəli ifadə kimi istifadə olunur və bu sözlərin
kombinasiyasını eşitdikdə və ya yazıda gördükdə bizə təmamilə təbii gəlir. Belə halda deyə
bilərik ki, bu ifadə klişe olmuşdur. Bu kimi başqa ifadələr də vardır; to win a victory, keen
sight. Beləliklə sərbəst söz birləşməsinə və frazeoloji vahidlərə aid özünəməxsus
xüsusiyyətlər onlar arasındakı fərqləri açıq şəkildə müşahidə etməyə imkan verir. Sərbəst söz
birləşmələri və frazeoloji və ya sabit söz birləşmələri arasındakı fərqlər 3 əsas kriteriyaya
əsaslanır. 1. Semantik 2. Struktur 3. Sintaktik.
Açar sözlər: Frazeoloji Vahidlər, Sərbəst Söz Birləşmələri, Leksik Vahidlər
ABSTRACT
This article deals with the use of words in different lexical contexts, i.e., in various
collocations with other words and give point to two linguistic factors within these collocations
that should be taken into account, i.e., the combination of lexical units in terms of grammar
and lexis. For instance, the noun “answer” is usually collocated with adjectives. (vital, urgent,
pressing, disputable). This noun can function as a constituent part of several word groups: an
answer of agenda, an answer of great importance, an answer of the day. The correspondence
of a word with other lexical items within different combinations is considered as lexical unity.
İn English language, the internal structure of words restricts the degree of their accordance
from the point of linguistics. This process can easily be observed in choosing synonyms for
several word groups. For instance, although the verbs such as “lift” and “raise” are regarded
as synonyms separately, the noun “question” collocates with only the latter. The verbs such
as “take”, “catch”, “grasp”, “seize” və “lay hold of” are also considered to be synonyms with
each other, however each of them has a definite noun to connect: take examination, take
measures, catch smb napping, grasp the truth. Any word has norm for lexical correspondence
and the case of deviation from this norm is regarded literal or stylistic means. For example, “a
cigarette ago”, “shove a question”. Some lexial combinations appeared to be cliche because
of their constant use in speech. The verb “put foward” is regularly used with the verb
“question” as connected phrase, consequently their combination seem to be normal, whenever
we see or listen. İn this case, we can say that this phrase has been cliche. We can show other
examples for cliche: to win a victory, keen sight. Thus the features belonging phraseological
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units and free word combinations give us an opportunity to observe obviously the difference
between them. This distinction is based on 3 main criteria: 1. Semantics 2. Structure 3.
Syntactics
Key words: Phraseological Units, Free Word Combinations, Lecixal Units
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QABRİEL QARSİA MARKEZİN “PATRİARXIN PAYIZI” ƏSƏRİNDƏ BƏDİİ DİL
VƏ ÜSLUB MƏSƏLƏLƏRİ
ARTISTIC LANGUAGE AND STYLE ISSUES IN THE WORK “AUTUMN OF THE
PATRIARCH” BY GABRIEL GARCIA MARQUEZ
Dr. tələbəsi, Aysel TALIBOVA
Bakı Mühəndislik Universiteti
XÜLASƏ
Məqalədə məşhur kolumbiyalı yazıçı Qabriel Qarsia Markezin “Patriarxın payızı” əsərində
yazıçının fərdi-bədii üslubu və əsərdəki bədii dil məsələləri araşdırılmışdır. Əsər yazıçının digər
əsərlərindən özünəməxsus janr xüsusiyyətləri və süjet-kompozisiya xətti ilə seçilir. Əsər,
demək olar ki, sadəcə bir obrazdan – Patriarx obrazından ibarətdir; digər xarakterlər isə
epizodik səciyyə daşıyır. Buna görə də əsərdə bütün fəaliyyət və hərəkət trayektoriyalarının
başlanğıc və bitiş nöqtələrində patriarx obrazı dayanır. Bundan irəli gələrək, əsərdə yaradıcılıq
xüsusiyyətləri və bədii priyomlar spesifikləşir. Məqalədə həmin spesifikləşən yaradıcılıq
metodları, xüsusilə, əsərin bədii dilində ortaya çıxan Markez üslubunun özünəməxsusluğu
araşdırılmışdır. Məqalə giriş, 6 yarımbaşlıq və nəticədən ibarətdir. Həmin 6 yarımbaşlıq bu
şəkildə nəzərdə tutulmuşdur: a) mistik mücərrədlik və tarixi dəqiqlik; b) bədii dil məsələlərisimvolik bənzətmə; c) informativ təsvir; d) informativ-simvolik bənzətmə; e) patriarxın
bənzətmələrlə təsviri; ə) təsvirlərdə mistika.
“Giriş” hissəsində Markezin dünya ədəbi-bədii düşüncəsində rolu, yaradıcılıq qayəsi ilə bağlı
bir sıra vacib məqamlar incələnmiş, xüsusilə adı keçən əsərdə yazıçının roman yazma
peşəkarlığı ilə bağlı müəyyən fikir və münasibətlər bildirilmişdir.
“Mistik mücərrədlik və tarixi dəqiqlik” bölməsində əsərin mövzusu olan tarixi-siyasi faktların
mistikadan irəli gələn bir mücərrədlik çərçivəsində obrazlandırılması məsələlərinə toxunulmuş,
əsərin mistik qatı ilə tarixi-siyasi qatı arasındakı vəhdətin xüsusiyyətləri qruplaşdırılmışdır.
“Bədii dil məsələləri-simvolik bənzətmə” bölməsində Markezin bədii dil xüsusiyyətləri
araşdırılmış, obrazlılığın Markez üslubundakı çalarları incələnmiş və əsərdə obrazlılığın üç
spesifik çaları müəyyənləşdirilmişdir (simvolik bənzətmə, informativ təsvir, informativsimvolik bənzətmə). Sonra isə obrazlılığın simvolik bənzətmə çalarının nəzəri xüsusiyyətləri
şərh edilmiş və əsərdən çəkilən konkret nümunələr müstəvisində əsaslandırılmışdır.
“İnformativ təsvir” bölməsində obrazlılığın informativ təsvir adlı çalarının nəzəri
xüsusiyyətləri açılmış, əsərdən həmin çaların təzahür olunduğu sitatlar gətirilmişdir. Bu
bölmədə belə qənaətə gəlinmişdir ki, informativ təsvir hadisələrə və şəxslərə yazıçının peşəkar
münasibətinin ifadəsi olaraq ortaya çıxmışdır.
“Patriarxın bənzətmələrlə təsviri” bölməsində patriarx obrazının hərəkət və fəaliyyətlərinin
təsvirində ortaya çıxan obrazlılıq çalarları incələnmiş, bənzəyənlə (patriarx) bənzədilənlər
(nəcs, qan, bataqlıq, xoruz və s.) arasındakı bədii-ideoloji əlaqələr təhlil olunmuşdur.
“Təsvirlərdə mistika” bölməsində Markez bənzətmələri ilə folklor təfəkkürü və dini inanclar
arasındakı bədii əlaqə araşdırılmış, bu əlaqə əsərdən çəkilən konkret misallara nəzərən
əsaslandırılmışdır.
“Nəticə” hissəsində araşdırma yekunlaşdırılmış, əsərin yazıçı peşəkarlığından doğan,
hadisələrə biganə təhkiyə üslubu ilə yazılmasına baxmayaraq, əslində isə təhkiyəçinin
hadisələrə münasibətinin peşəkar bənzətmələr altında simvollaşması ilə bağlı qənaətlərə yer
verilmişdir.
Açar Sözlər: Markez, Patriarx, Simvolik Bənzətmə, İnformativ Təsvir.
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ABSTRACT
Well-known Colombian writer Gabriel Garcia Marquez’s individual-artistic style and artistic
language issues in the work “Autumn of the Patriarch” have been studied in the article. The
work is distinguished from the author’s other works with its distinct genre features and plotcomposition line. The work is almost composed of only a character – called Patriarch; the other
characters are episodic. Therefore, at all the beginning and ending points of all the movement
and action trajectories in the work the image Patriarch stands. In regard to this, creativity
features and artistic techniques get specific in the work. The article deals with the very specific
creativity methods, especially, individuality of Marquez style that is encountered in artistic
language of the work. The article consists of introduction, 6 sub-headings and conclusion.
Those 6 sub-headings are as the following: a) mystical abstraction and historical accuracy; b)
artistic language issues-symbolic analogy; c) informative description; d) informative-symbolic
analogy; e) description of Patriarch with analogies; f) mysticism in descriptions.
In the section “Introduction” some essential matters about Marquez’s role in the world literaryartistic thinking and his creativity goal have been analysed, certain ideas and approaches on the
author’s professionalism in novel writing, especially in the above-mentioned work have been
highlighted.
In the section “Mystical abstraction and historical accuracy” matters about imaging historicalpolitical facts that are the subject of the work have been touched upon in the frame of abstraction
arising from mysticism, characteristics of unity between the work’s mystical layer and
historical-political layer have been categorized.
In the section “Artistic language issues-symbolic analogy” artistic language peculiarities of
Marquez have been investigated, shades of figurativeness in Marquez’s style have been studied
and three specific shades of figurativeness in the work have been defined (symbolic analogy,
informative description, informative-symbolic analogy). Then theoretical features of symbolic
analogy shade of figurativeness have been explained and justified based on exact samples from
the work.
In the section “Informative description” theoretical features of shade of figurativeness named
informative description have been revealed, citations in which that shade is manifested have
been given from the work. It is concluded in this section that informative description has
appeared as an expression of the writer’s professional attitude towards events and persons.
In the section “Description of Patriarch with analogies” figurativeness shades that appear in
the description of the image Patriarch’s movements and actions have been analysed, artisticideological relations between resembling (Patriarch) and analogoies (feces, blood, swamp, cock
etc.) have been seeked.
In the section “Mysticism in descriptions” literary connection between Marquez analogies and
folklore thinking and religious beliefs has been studied, this connection has been justified based
on exact examples from the work.
In the section “Conclusion” the research has been summarized, though the work was written
in a narrative style that is indifferent to events and which emerges from the writer’s
professionalism, actually ideas have been mentioned related to symbolization of narrator’s
attitude towards occurences under professional analogies.
KEYWORDS: Marquez, Patriarch, Symbolic Analogy, İnformative Description.
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AZƏRBAYCAN VƏ ƏRƏB DİLLƏRİNDƏ SİNİR SİSTEMİ TİBBİ TERMİNLƏRİNİN
LEKSİK-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
LEXICAL-SEMANTIC FEATURES OF MEDICAL TERMS OF THE NERVOUS SYSTEM
IN AZERBAIJANI AND ARABIC LANGUAGES
Kübra VƏLİYEVA
AMEA Naxçıvan Bölməsinin dissertantı
ÖZƏT
Tibb elmi, daima inkişaf edən, yenilənən və diqqət mərkəzində olan elm sahələrdəndir.
Səhiyyənin inkişafı, tibbi kəşflər bu istiqamətdə müasir texnologiyanın inkişafı ölkələr arasında
daima mübadilə olunmaqdadır. Məlumdur ki, cəmiyyətlə bərabər dil də inkişaf etdikcə yeni
mənaları ifadə etməsi üçün ya öz daxili imkanları hesabına sözlər yaradır, ya da başqa dillərdən
sözlər alır. Ölkələr arsında beynəlxalq əlaqələrin qarşılıqlı inkişafı tibb elminin inkişafına da öz
töhfəsini verir. Bu bir dildən başqa dilə terminlərin keçməsinə təsir göstərən ən mühüm
faktorlardan biridir. Bunu Azərbaycan və ərəb dillərində sinir sistemi tibbi teminlərinin leksiksemantik xüsusiyyətlərinin təhlilini apararkən də görmək olar. Tibb elmi hər kəs tərəfindən
anlaşılmayan özünəməxsus terminologiyaya malikdir. Tibbi terminologiyanı başa düşmək üçün
onu dərindən öyrənmək və araşdırmaq lazımdır. Çünki termin adi söz deyil, konkret elmi
ifadədir, onun mahiyyətini açmaq istərkən ilk öncə elmi axtarışlara əsaslanmaq lazımdır. Hər
dilin terminoloji sistemində müxtəlif elm sahələrinə aid anlayış və ifadələr yer tapdığı kimi
Azərbaycan və ərəb dillərinin tibbi terminologiyası tibbi terminlər baxımından olduqca
zəngindir. Çünki Azərbaycan və ərəb dili leksik tərkibinə və ifadə imkanlarına görə dünyanın ən
zəngin dillərindədir. Bu məruzədə terminologiya və anatomiyanın bir sahəsi olan sinir sistemi
haqqında məlumat verildikdən sonra Azərbaycan və ərəb dillərində sinir sistemi terminlərinin
Azərbaycan və ərəbdilli izahlı lüğətlər əsasında leksik-semantik xüsusiyyətləri şərh olunmuşdur.
Məruzədə sinir sistemi tibbi terminlərinin hər iki dildə məna xüsusiyyətləri araşdırılır, onların
incəlikləri və özünəməxsusluqlarının elmi mənzərəsi diqqətə çatdırılır.
Açar sözlər: Tibbi Terminologiya, Termin, Sinir Sistemi, Beyin, Sinir Düyünü, Depressiya,
Azərbaycan Dili, Ərəb Dili
ABSTRACT
Medicine is one of the fields of science that is constantly developing, renewing and focusing.
The development of health, medical discoveries and the development of modern technology in
this direction are constantly exchanged between countries. It is known that as language develops
along with society, it either creates words at the expense of its own internal capabilities or gets
words from other languages to express new meanings. The mutual development of international
relations contributes to the development of medical science. This is one of the most important
factors affecting the adoption of terms from one language into another. This can be seen in the
analysis of lexical-semantic features of the medical terms of the nervous system in the
Azerbaijani and Arabic languages. Medical science has its own terminology, which is not
understood by everyone. To understand medical terminology, it is necessary to study and
examine it thoroughly. Because the term is not an ordinary word, but a precise scientific
expression, when trying to reveal its essence, first of all it is necessary to rely on scientific
research. Medical terminology of Azerbaijani and Arabic languages is quite rich in medical
terms, as the terminology system of each language includes concepts and expressions related to
various fields of science. Because Azerbaijani and Arabic are among the richest languages in the
world for their lexical composition and expression. After giving information about the nervous
system, which has terminology and anatomy, lexical-semantic features of the terms of the
nervous system in Azerbaijani and Arabic languages have been interpretedon the basis of
Azerbaijani and Arabic explanatory dictionariesin this report. The report examines the
peculiarities of the medical terms of the nervous system in both languages, the scientific aspect
of their identity is brought to light.
Keywords: Medical Terminology, Term, Nervous System, Brain, Ganglion, Depression,
Azerbaijani Language, Arabic Language
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NİTQİN RƏSMİ-İŞGÜZAR ÜSLUBUNUN FUNKSİONAL – KOMMUNİKATİV
SƏCİYYƏSİ
Prof. Dr. Mirvari İSMAYILOVA
ADPU
Dilçilik üslubiyyatının əsas vəzifələrindən biri ədəbi dilin funksional üslubları, onlar arasındakı
əlaqələr, funksional üslubların nitq növlərini öyrənməkdir. Funksional üslublar mürəkkəb bir sistem
kimi müxtəlif nitq növlərinə ayrılır, onlar vasitəsilə fəaliyyət göstərir, bu proses zamanı inkişaf edir,
formalaşır, təkmilləşir. Onlardan biri də nitqin rəsmi-işgüzar üslubudur.
Rəsmi-işgüzar üslub müasir dövrümüzdə ictimai münasibətlərin hüquqi cəhətdən tənzimlənməsi,
sosial normaların dövlət mühafizəsi və qanunla təmin edilməsi üçün müəyyən olunmuşdur. Rəsmiişgüzar üslubun dili müəyyən dairələrdə iş maraqları olan, işgüzar münasibətləri qurmağa və
işgüzar məsələlərin həllinə səlahiyyəti olan şəxslər tərəfindən istifadə olunur. Bu zaman işgüzar
ünsiyyət qurulur. İşgüzar ünsiyyət və ya işgüzar kommunikasiyanın özünəməxsus xüsusiyyətləri
var. Bu xüsusiyyətlər standartlara ciddi əməl etməyi, jarqonlardan istifadə etməməyi, peşəkar
dildən, müəyyən ünsiyyət sahəsində istifadə olunan mövcüd terminologiyanı (hüquqi, diplomatik,
idarəetmə) bilməyi tələb edir.
İşgüzar ünsiyyətin tələb etdiyi başlıca xüsusiyyətlər reqlamentə uyğun, müəyyən olunmuş qayda və
vaxt məhdudiyyətlərinə əməl etməyi nəzərdə tutur. Protokol qaydaları müəyyən təcrübəyə
əsaslanan müxtəlif xalqların və sosial qrupların mənəvi dəyərlərini nəzərə almağı tələb edir. İşgüzar
şəraitdə davranış qaydaları özünü necə aparmaq, müşavirə və işgüzar danışıqlar zamanı necə
geyinmək, nə hədiyyə etmək, işgüzar danışıqları necə aparmaq və s. nəzərdə tutur. Burada nitq
etiketlərinə xüsusi əhəmiyyət verilir.
Hər bir xalqın özünəməxsus ünsiyyət qurmaq ənənəsi mövcuddur və bunlar dildə, jest və
mimikalarda, davranışda əks olunur.
İşgüzar ünsiyyətin növləri. İşgüzar ünsiyyətin (kommunikasiyanın) ən geniş yayılmış forması
işgüzar söhbətdir. İşgüzar söhbətlər rəsmi və qeyri-rəsmi olur.
Müsahibə. Müasir dövrümüzdə işə qəbul zamanı indi müsahibə adlanan söhbət mütləqdir. İşə
qəbulun uğurlu olması üçün əvvəlcədən bütün mümkün sualları nəzərə almaq və hazırlaşmaq
lazımdır.
Telefonla danışıq. Texnologiyaların inkişaf etdiyi müasir dövrümüzdə işgüzar söhbətlərin
müxtəlif növlərindən biri telefonla danışıqdır. O iş vaxtının 30%-ni təşkil edir, adətən orta hesabla
3-5 dəq. davam edir. Bu əlaqə qurmağın ən tez və optimal üsuludur.
İşgüzar müzakirə. İşgüzar ünsiyyətin ümumi qəbul olunmuş formalarından biri də istehsalat
və kommersiya məsələlərinin həllinin bir qrup adam tərəfindən həll olunmasıdır və bu işgüzar
müzakirə adlanır.
Təqdimat. Hal-hazırda işgüzar kommunikasiyanın ən çox təsadüf olunan növlərindən biri
təqdimat - prezentasiyadır (lat. təqdimat, göstərmək).
İşgüzar danışıqlar işgüzar kommunikasiyanın daha bir növü hesab olunur. Danışıqların
köməyilə saziş, sövdələşmə, müqavilə bağlanılır, sənədlər imzalanır. Danışıqlar bütün fəaliyyət
sferasında–siyasi, diplomatik, iqtisadi, hərbi, ticarət sahələrində istifadə olunur.
Müasir dövrümüzdə işgüzar söhbətlərdə, işə qəbul, auditoriya qarşısında çıxış zamanı uğur
qazanmanın xüsusi formulu üzərində maraqlı tədqiqatlar aparılmışdır.
Açar sözlər: Nitq, Rəsmi-İşgüzar Üslub, Funksional – Kommunikativ Səciyyə
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LINGUO-POETIC PROPERTIES OF SUFFIXES THAT CREATE MORPHOLOGICAL
PARALLELISM IN AZERBAIJAN AND ENGLISH
Gulanbar ABBASOVA
Baku State University
ABSTRACT
The paper deals with the linguo-poetic properties of suffixal morphemes in the Azerbaijan and
English languages. In the linguo-poetic researches of both languages which belong to different
linguistic typology the issues related to definition and distribution of suffixal morphemes have been
identified. The types of suffixal morphemes, their use and distribution, as well as their frequency
of use have been investigated by the aid of poetical samples of stated languages. The study found
out common features and diversity among linguo-poetic properties of suffixal morphemes in these
languages. Indeed as Azerbaijan and English belong to various linguistic typology, it definitely
influenced the issues related to definition, distribution and use of suffixal morphemes in forming
morphological parallelisms. The issues such as their classification, definition, similar peculiarities
and main diversity of morphological parallelism in these languages have been unexplored. All
stated issues are explored by means of historical-contrastive and descriptive methods.
Suffixal morphemes that only carry grammatical features, specify a relationship between other
morphemes and don’t have a sense by themselves and, additionally, always occur in combinations
or by means of adding them to stem morphemes are among the ways that create morphological
parallelisms. In a distinction within the set of morphemes that are bound they can be further divided
into inflectional affixes and derivational affixes. This distribution which is specific for both
languages helps to identify the cases forming morphological parallelism. Furthermore, it is noted
that these cases are closely related to the bound and free forms of morphemes and their distribution
and use. These cases ease to explore linguo-poetic properties of stated languages and gave a new
path to the study.
Keywords: Morphological Parallelism; Suffixes; Suffixal Morpheme; Linguo-poetics;
Azerbaijan; English; Inflectional Affixes; Derivational Affixes
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BƏDİİ ƏSƏRLƏRDƏ ONOMASTİK VAHİDLƏRIN ÜSLUBİ İMKANLARI
Dos.Yeganə HACIYEVA
Azərbaycan Dillər Universiteti
ÖZET
Toponimlər, hidronimlər, oronimlər, etnonimlər onomastikanın ən qədim sahələrindəndir. Yazılı
ədəbiyyatımızda, xalq danışıq dilində və bədii üslubda mövcud olan coğrafi adlar onomastikanın
digər növlərindən fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan ədəbi
dilinin bədii üslubunda mövcud olan onomastikanın həmin sahələrinin öyrənilməsi
məqsədəuyğundur.
M.F.Axundov “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah” komediyasında üslubi vasitə kimi işlətdiyi
“Naxçıvan” toponimi ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcud olmuşdur. “Naxçıvan” sözünün fars,
ərəb, yunan, gürcü və ya erməni dilləri ilə heç bir əlaqəsi olmadığını ilk tədqiq edən XII əsr
müəllifi Yaqut Həməvi olmuşdur. Xalq etimologiyasına görə, toponim “dünyanın bəzəyi” (nəqşi
cahan) mənasını daşıyır. Toponimin müxtəlif mənbələrdə Naksuana, Naxçuan, Naxçavan,
Naxcuan, Nəşava, Naxcuvan yazılışı variantlarına rast gəlinir.
M.F.Axundovun əsərlərində Naxçıvan, Şərur, İrəvan, Salyan, Təbriz toponimləri dövrünün
ictimai-siyasi hadisələrini, daxili və xarici vəziyyəti əks etdirməyə xidmət edən üslubi
vasitələrdən biridir.
M.F.Axundovun “Hekayəti-xırs-quldurbasan” komediyasında əvvəlinci məclis dərənin içində,
böyük bir palıd ağacının dibində vaqe olur. Belə ki, əsərdə konkret bir toponim
göstərilməmişdir. Lakin yazıçı ikinci və üçüncü məclislərin remarkalarında əhvalatın Şəmsəddin
mahalında baş verdiyini qeyd edir: “Vaqe olur Şəmsəddin mahalında, dərənin içində ki, bir
tərəfində təpə dəxi zahirdir”. “Üçüncü məclis vaqe olur Şəmsəddin mahalında, obada, alaçığın
içində, Tarverdi başı bağlı və koxa və Məşədi Qurban və Nəcəf və Namaz...”.XVIII əsrdə kiçik
dövlət birləşmələrinin tərkibinə Şəmsəddin sultanlığı da daxil olmuşdur. Dramaturq Şəmsəddin
maalının harada yerləşdiyi haqqında oxucuya heç bir əlavə məlumat vermir, lakin Bayramın
segilisini qaçırmaq istəyi ilə bağlı olan səhnədən aydın olur ki, Şəmsəddin mahalı nə Qarabağ
vilayətində, nə də İrəvan xanlığında yerləşir, məsafə cəhətdən də bu ərazilərdən xeyli uzaqda
yerləşir.
“Sərgüzəşti-mərdi-xəsis” komediyasında Naçalnik əsərin sonunda Heydər bəyi Sona xanıma
zamına verir. Uzun müddət Rusiya ilə Dağıstan arasında gedən çəkişmələri M.F.Axundov
Heydər bəyin ifadəsində toponimik vahiddən üslubi vasitə kimi istifadə edərək oxucuya çatdırır:
“Naçalnik, mən hazıram ki, bu təqsirimi öz qanım il Dağıstanda padşahın düşmənlərinin
qabağında yuyum”.
“Kəmalüddövlə məktubları” əsəri rəngarəng toponimlərlə zəngindir və toponimlər olduqca
müxəlif üslubi çalarlarda təzahür edir. Əəsrin ideya-bədii təsir qüvvəsinin artmasında toponimlər
və hidronimlərin digər onomastik vahidlər kimi rolu böyükdür. Sənətkar əsərdə mövcud olan
toponimlərdən (Hindistan, İran) çar senzurasının təqibləri ilə bağlı olaraq üslubi məqamlarda
istifadə etmişdir.
Son illər Azərbaycan toponimlərinin tədqiqi ilə bağlı xeyli araşdırmalar aparılmış, onların
yaranma və formalaşma yolları, özünəməxsus struktur-semantik tipləri aşkar edilmişdir.
Toponimlər coğrafi obyektlərin adları olub, tarix, coğrafiya və dilçiliyin tədqiqat obyektinə
çevrilmişdir.
Açar sözlər: Toponim, Onomastik Vahidlər, Üslub
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FEMALE IMAGES IN
NINETEENTH-CENTURY FRENCH LITERATURE
Asst. Prof. Dr Aygun ALIYEVA
Ganja State University
ABSTRACT
Expression of a woman`s spiritual, psychological existence, grandeur, emotions and
excitement, with all her dramaticism, has become a tradition in ancient Greek and Italian, and
later in all European literature. Throughout the ages, female characters, who have been a
source of inspiration for poets and writers, have been revived in literature, and their role in the
family, and their leading role in society has always been assessed.
Studies show that in the imagination of nineteenth-century French writers, three types of
female characters were formed: beautiful women, caring mothers, and courtesant (mistress).
French writers Balzac, Stendal, Flober, Mopassan and others presented the woman`s inner
world and presented her in various aspects. They sometimes described the woman as a
devoted mother, a caring sister, a devoted wife, a loyal friend, and sometimes as a living
creature, not content with the fate of her life, seeking psychological adventures, and even
cheating to achieve her dreams and desires. These characteristics, which are more related to
the bourgeois society, make reader to love or hate the woman, with all the pros and cons.
The betrayal of women, which is so often encountered in nineteenth-century French prose
works, was almost the main plot line of novels written in this period.
In the work “Madame Bovary” of Flaubert, Bovary`s life in the province after her marriage is
depressing. French writers also presented the woman in the image of a selfless mother, who
skillfully conveyed her feelings and excitement to the community.
In the article the image of a free woman in the works of J. Sand, influence of genetics on
human and especially female life in E. Zola`s creativity, simple female characters in
Stendhal`s novel “Red and Black”, Balzac`s “Eugenie Grandet” have been studied and
analyzed in detail.
The article summarizes the results from the presentation of the distinctive images of the XIX
century French woman in the works of prominent writers of the time. These results allow us
to determine the role of the XIX century French woman in family and society.
Keywords: Image, Woman, Society, Family, Freedom
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MAIN DIRECTIONS IN TYPOLOGICAL CLASSIFICATION OF LANGUAGES
Gulnara ASLANOVA
Ganja State University
ABSTRACT
Although linguistic changes occur regularly, discoveries are considered rare. Discoveries in
linguistics are characterized by its longevity. Each discovery causes the formation of many
directions. For example, the discovery of the typological structure of languages led to the
emergence of a comparative historical method and many theories about the origin of
languages. The emergence of comparative-historical method has led to the fact that there are
similar elements in non-related languages, as extensive research on the structure of related
languages has been created. This is caused by particular interest in the creation of genetically
secret links in different systems.
Innovations in linguistics are not accidental. In each study, new ideas are presented,
regardless of their size (big or small) and it is even met as usual. Therefore, the linguistic
discoveries are rare because they are infrequent and becomes long-lived. Such discoveries
also give rise to many successes. For example, the discovery of the alphabet could lead to the
regulation of spelling, implementation and stabilization of norms in the language,
systematization of the language of generalization and many other linguistic phenomena.
Similarly, the emergence of discoveries in the typological structure of the languages has led to
the study of the kinship of the languages, determination of language relations, linguistic
history, etymology, structural and systematic study of languages. The study of linguistic
typology has provided a clear path to the creation of a language picture of the world that is,
This has become the basis for the emergence of cognitive linguistics, which arised in the 20th
century and has now become one of the most important areas of research.
It is no exception that as the network of studies on linguistic typology expands and new
research areas emerge. Interestingly, the results of comparative studies in recent times have
made the idea that the presence of homogeneous elements in multisystemic languages more
vivid. This also creates an interest in uncovering secret relationships with each other in nonrelated languages.
Keywords: Typology, Lexicology, Grammar, Flexity, Afficsation
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ÇOXKOMPONENTLİ MÜRƏKKƏB CÜMLƏLƏRİN DİLÇİLİKDƏ TƏDQİQİ
INVESTİGATİON OF COMPLEX MULTİ-COMPONENT SENTENCES İN
LİNGUİSTİCS
Dosent Kəmalə ƏHMƏDOVA
Bakı Dövlət Universiteti
ÖZET
Tədqiqatçılar mürəkkəb cümlənin qrammatik təbiətini müəyyən edərkən bu vahidlərin
semantik-struktur xüsusiyyətlərini nəzərdən qaçırmamağı tövsiyə edirdilər. Tanınmış Polşa
linqvisti Z.Klemenseviç mürəkkəb cümlə «birləşmələrinin» bu əsasda hətta təsnifatını verir.
O, cümlələrin üç birləşmə növünü təqdim edir: a) azad (asudə) birləşmələr; b) bağlı
birləşmələr, c) sıx birləşmələr. Z.Klemenseviçin analizə cəlb etdiyi materialdan görunur ki,
əslində onun fikirləri N.S.Pospelovun fikirləri ilə üst üstə düşür. Mürəkkəb cümlənin
funksional bütövlüyünü müəyyən edərkən Z.Klemenseviç komponentlərarası semantik
əlaqələrə prioritet verirdi. N.S.Pospelovun isə mürəkkəb cümlə probleminin həllində irəli
sürdüyü funksional-semantik bütövlük ideyası, demək olar ki, V.A.Boqoroditskinin
fikirlərinin təkmilləşdirilmiş forması idi: mürəkkəb cümlə «vahid və bütöv bir struktur» kimi
təyin olunur. Bu ideyaları V.A.Boqoroditski hələ XX əsrin əvvəllərində «Obhiy kurs russkoy
qramma-tiki» (1904) kitabında səsləndirmişdi.
Onu da qeyd edək ki, rus dilçiliyində mürəkkəb cümləyə baxış bu konstruksiyanın məna və
struktur bütövlüyünün təsdiqi əsasında formalaşmışdır. A.A.Potebnya da XX əsrin
əvvəllərində belə bir fikir söyləmişdi: «Mürəkkəb bədii əsər vahid əsas obrazın inkişafı
olduğu kimi, mürəkkəb cümlə də yeganə, vahid hissi obrazın inkişafı, təsviridir».
Ümumiyyətlə, Avropa dilçiliyi ənənəsində mürəkkəb cümləyə nəzəri müna¬si-bətdə iki
mövqe formalaşmışdır: mürəkkəb cümlənin summativ xarakterli bir qurum kimi anlaşması və
bu cümlələrin inteqrativ qurum kimi xarakterizə olun¬ması. Əgər tabeli mürəkkəb cümlələr
əksər hallarda inteqrativ struktur kimi səciyyələndirilirdilərsə, tabesiz və bağlayıcısız
mürəkkəb cümlələr, bir qayda olaraq, mübahisələr doğururdu – onlar əksər hallarda sadə
cümlələrin məcmusu (summası) kimi şərtləndirilirdi.
Müasir germanistikada ÇKMC-lərin tədqiqindəki intensivliyi biz rusistikanın təsirinin nəticəsi
kimi başa düşürük. Əsası isə budur ki, axır zamanlar germanistlər də rus dilçiləri kimi
ÇKMC-ləri sintaktik vahid statusunda görməyə üstünlük verirlər.
Açar sözlər: Çoxkomponentli Mürəkkəb Cümlə; Ardıcıl Tabelilik; Paralel Tabelilik,
Izomorfizm
ABSTRACT
The researchers recommended not to overlook the semantic-structural features of these units
when determining the grammatical nature of the compound sentence. Well-known Polish
singer Z.Klemensevich gives even a classification of compound sentence "combinations" on
this basis. He presents three types of conjugations of sentences: a) free (leisure) conjugations;
b) connected conjugations, c) dense conjugations. Z.From the material that klemensevich
attracted to the analysis, it seems that in fact his thoughts are N.S.Coincides with the opinion
of Pospelov. When determining the functional integrity of a compound sentence,
Z.Klemensevich prioritized Inter-component semantic relations. N.Y.S. The idea of
functional-semantic integrity Pospelov put forward in the solution of the complex sentence
problem is almost V.A.It was an improved form of Bogoroditsky's ideas: a complex sentence
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is defined as "a single and whole structure". These ideas V.A.Bogoroditsky still sang in the
book "Obhiy kurs russkoy grammar-tiki" (1904) at the beginning of the XX century.
It should be noted that in Russian linguistics, a complex sentence is formed on the basis of
confirmation of the meaning and structural integrity of this structure. A.A.Potebnya also said
at the beginning of the 20th century: "a complex work of art is the development of a single
main image, and a complex sentence is the development of a single, unified sense image."
In general, in the tradition of European linguistics, two positions have been formed in a
complex sentence: the understanding of a complex sentence as an entity of a summative
nature and the characterization of these sentences as an integrative entity. If the subordinate
compound sentences were often characterized as an integrative structure, the subordinate and
non – binding compound sentences, as a rule, gave rise to disputes-they were often
conditioned as simple sentences.
In modern germanistics, we understand the intensity in the study of CHKMCS as a result of
the influence of rusistics. The main thing is that the Germanists, like Russian linguists, prefer
to see the CCP as a syntactic unit.
Key words: Multicomponental Compound Sentences; Consequtive Subordinate; CoSubordinated; Izomorphim
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SOMATİK İFADƏLƏRİN TƏSNİFATI
CLASSİFİCATİON OF SOMATİC EXPRESSİONS
Jalə QƏNİYEVA
Bakı Slavyan Universiteti
XÜLASƏ
Frazeologiya sahəsi bir sıra dünya dilçilərinin diqqətini özündə cəmləmişdir. Bunlara rus
dilçilərindən F.F.Fortunatovu, A.A.Şaxmatovu, A.M.Peşkovskini, V.K. Porzejinkini, A.A.
Potebnyanı və başqalarını misal çəkmək olar ki, onlar frazeoloji vahidləri əsərlərində sintaktik
nöqteyi nəzərdən təsnif etmişlər. İlk dəfə olaraq somatik birləşmələri üslubi məna cəhətdən
izah edən alim isə Şarl Balli olmuşdur. F.de Sössür və Şarl Ballidən sonra V.V.Vinaqradov da
frazeoloji vahidlərin düzgün təsnif edilməsində xüsusi işlər görmüşdür. Azərbaycanda isə
frazeologiyanın nəzəri problemlərini M.T. Tağıyev, onun davamçıları olan A.M.Məmmədli,
F.H.Hüseynov, S.Cəfərov, M.H.Hüseynzadə, M.İ.Adilov, A.Axundov, H.A.Bayramov,
M.Mirzəliyeva, N.Seyidəliyev, Q.Mahmudova və başqa dilçilər təsnif etmişlər. Azərbaycan
dilində sırf somatizmlərin təsnifatı demək olar ki, yeni sahələrdəndir. Onlardan A.Axundov,
Abdullayev S.Ə., Adilov M.İ., Bayramov H., Cəfərov S.Ə., M.Mirzəliyeva, Vəliyeva N.Ç.,
Hacıyeva Ə.H., Q.Mahmudova və başqaları öz tədqiqat işlərində bu problemə toxunmuşlar.
A.Axundovun “Опыт фонетического обобщения и грамматического описания названий
частей человеческого тела в Азербайджанском языке” və “Dil və Ədəbiyyat”
monoqrafiyasında “Azərbaycan dilində insan bədən üzvləri adlarının fonetik
ümumiləşdirilməsi və qrammatik təsviri təcrübəsi” məqalələri bu sahədə aparılmış təsnifata
misaldır. Akademik “Dil və Ədəbiyyat” monoqrafiyasında Azərbaycan dilinin hazırkı inkişaf
səviyyəsində etimologiyası aydın olmayan əski türk somatizmlərini təsnif edir. O,
somatizmlərin somatik ifadələr yaratmaqda böyük rolu olduğunu qeyd edir. Ə.Hacıyeva da
2007-ci ildə nəşr olunan “Müxtəlif sistemli dillərdə somatik frazeoloji birləşmələr” adlı
əsərində somatizmlərdən, eləcə də somatik ifadələrdən bəhs etmişdir. O, əsasən İngilis və
Azərbaycan dillərində somatik frazeologizmlərin struktur-semantik xüsusiyyətlərini
müqayisəli şəkildə tədqiq etmiş, eləcə də onların tərcüməsinə, müxtəlif ikidilli lüğətlərin
hazırlanması məsələsinə toxunmuşdur. Tədqiqat zamanı türk dilçilərindən Cahit Başdaş,
Nihal Çalışkan, Fatma Özkan, Levent Doğan, Cihan Çakmak və başqalarının da somatik
ifadələr haqqında yazdıqları məqalələrə, araşdırmalara rast gəldik. Bu tədqiqatçıların
məqalələrində Türkiyə türkcəsində işlənən somatik ifadələrin təsnifatları müəyyən qədər şərh
olunmuşdur. Araşdırmalarımız zamanı məlum oldu ki, somatik ifadələr türk dillərinin, eləcə
də Azərbycan dilinin frazeoloji fondunda digər frazeoloji vahidlərə nisbətən üstünlük təşkil
edir. Təsnifat zamanı o da aydın oldu ki, türk dillərində somatik ifadələrin tərkibindəki bədən
üzvləri adları cüzi dəyəşikliyə məruz qalmış olsa belə, verdikləri leksik mənaları üst-üstə
düşür.
Açar sözlər: Türk dilləri, Azərbaycan dili, somatik ifadələr, frazeoloji birləşmələr,
somatizmlər,
ABSTRACT
The field of phraseology has attracted the attention of many world linguists. As an example
they include F.F. Fortunatov, A.A. Shakhmatov, A.M. Peskovskini, V.K. Porzezhinkini, A.A.
Potebnyan and others from Russian linguists. They have classified the phraseological units in
their works from the syntactic point of view. For the first time, Charles Balli was the scientist
who explained the style of somatic compounds. Following F. Sössür and Charles Ball, V.V
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Vinagradov has done special work on the correct classification of phraseological units. But in
Azerbaijan, M.T.Tagiyev, his associates AMMammadli, F.H. Huseynov, S. Jafarov, M.H
Huseynzadeh, M.I. Adilov, A. Akhundov, H.A. Bayramov, M. Mirzaliyeva, N. Seidaliyev, G.
Mahmudova and other linguists have classified theoretical problems of phraseology. The
classification of purely somatisms in the Azerbaijani language is almost new. A. Akhundov,
Abdullayev SA, Adilov MI, Bayramov H., Jafarov SA, M. Mirzaliyeva, N.Ch.Veliyeva,
Hajiyeva A.H., G.Mahmudova and others have touched on this problem in their research. In
A.Akhundov’s monographs "The experience of phonetic generalization and grammatical
description of the names of parts of the human body in the Azerbaijani language" and
"Language and Literature" article entitled "Phonetic generalization and grammatical
description of the names of the members of the human body in Azerbaijani language" is
example of classification in this field. In his monograph "Language and Literature" academic
classifies the old Turkish somatisms, whose etymology is not clear at the current level of
development of the Azerbaijani language. He notes that somatisms play a major role in
creating somatic expressions. A.Hajiyeva also spoke about somatisms as well as somatic
expressions in "Somatic Phraseological Compounds in Different Systemic Languages" book
which published in 2007. She mainly compared the structural and semantic features of
somatic phraseology, mainly in the English and Azerbaijani languages, and also touched upon
their translation and the preparation of different bilingual dictionaries. During the study, we
came across articles and investigations by Turkish linguists Cahit Basdash, Nihal Hardin,
Fatma Ozkan, Levent Doğan, Cihan Cakmak and others about somatic expressions. In these
researchers' articles classification of somatic expressions used in Turkish have been
interpreted to some extent. During our research, it became clear that somatic expressions
dominate the phraseological fund of the Turkic languages as well as the Azerbaijani language
in comparison with other phrases. During classification it became clear that even the names of
the body members in the somatic expressions of the Turkic languages are overlapping, but
their lexical meanings overlap.
Keywords: Turkish languages, Azerbaijani, somatic expressions, phraseological compounds,
somatisms
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TÜRK KÖKƏNLİ RUS SOYADLARININ TARİXİ LİNQVİSTİK
TƏDQİQİ
Prof. Dr.Minaxanım Nuriyeva Təkəli
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ÖZET
Rus dilinin leksikası Türk dillərindən keçmiş ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni-məişət, hərbi
və s. sahələrə aid sözlərlə zəngin olmaqla yanaşı, dilin onomastik sistemi özü də bu təsirdən
kənarda qala bilməmişdir. Bir sıra tarixçi – filoloqların yekdil rəyinə görə Rus dilindəki Türk
onomastikasının, xüsusən antroponimlərinin (ümumən, şəxs adları və soyadları) varlığı və onun
öyrənilməsi təkcə linqvistlər üçün deyil, tarixçilər, eləcə də etnoqraflar üçün də böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Bu problemin araşdırılmasında ünlü türkoloqlardan Nikolay Baskakovun, Aleksandra
Superanskayanın, Alfred Xalıkovun, Boris Unbenqaun və başqalarının elmi araşdırmaları
müstəsna rol oynamışlarsa da məsələnin həllində hələ də müəyyən boşluqlar özünü göstərir.
Belə ki, bu elmi çalışmalarda soyadlarının tədqiqi təkcə dil faktlarının üzə çıxarılıb araşdırılması
ilə məhdudlaşmamalı, həm də tarix, etnoqrafiya, coğrafiya üçün qiymətli olan cəhətləri də üzə
çıxarılmalı idi. Diqqətə almaq lazımdır ki, Şərqi Slavyan mühitində Türk mənşəli soyadlarının
meydana çıxdığı tarixi şəraitin və konkret ailə şəcərəsinin də öyrənilməsi kimi filoloji-tarixi
yöndə aparılacaq araşdırmalar bu adların etimoloji şərhi qədər vacibdir.
Təbii ki, başqa dillərdə işlənən Türk mənşəli soyadları tarixi və etnik dəyərlərə malikdir. Çünki
şəxs adı asanlıqla başqa dillərə keçib işlənə bilər, lakin soyadının (nəsil adının) başqa dildə
varlığı mürəkkəb etnik məsələlərlə bağlı olur və bunların arxasında tarixi səbəblər durur. Əlbəttə,
Türk mənşəli Rus soyadları dedikdə əsli-kökü tarixən Türk olan Rus ailələrinin daşıdığı
soyadları nəzərdə tutulur. Bu üzdən Rus ailəsində Türk soyadının varlığı kimsədə şübhə
doğurmayacaq dərəcədə geniş yayılmış bir əlamət olaraq bilinməkdədir. Rus dili materiallari
Türk sözlərinin apelyativ keyfiyyətini canlı və zəngin mənzərələrdə əks edən bütöv örnəklər
olaraq çıxış etməkdədir. Bu dildə Türk mənşəli ümumişlək söz asanlıqla terminləşə bildiyi kimi
heyrətamiz bir keçidlə də xüsusi vahidə çevrilə bilir. Başqa sözlə desək, Rus dilindəki bir Türk
sözü bu dildə həm də ləqəb, ayama soyadı olaraq görünməkdədir. Məsələn: Barsukov “barsuk”;
Kalpakov “kalpak”; Kumaçov “kumaç”; Lapşin “lapşa”; İzyumov “izyum”; Surquçov “surquç”;
Buqayev “buqay”; Kaznaçeyev “kaznaçey”; Turmanov “turman”; Karaulov “karaul” və s.
Türk və Şərqi Slavyan xalqları arasında uzun əsrlər boyu davam edən güclü əlaqələr nəticəsində
Rus dilinə daxil olmuş Türk mənşəli onomastik vahidlərin, o cümlədən soyadlarının tədqiqi
nəticəsində aydın olur ki, Şərqi Slavyan xalqlarının tarixində Türk mədəniyyətinin təsiri kifayət
qədər əhəmiyyətli dərəcədə olmuşdur. Bu da öz növbəsində Türk mənşəli soyadlarının kənar
dillərdə yüksək tarixi və etnik dəyərlərə malik olduğunu göstərməkdədir.
Açar Sözlər: Türk, Rus, Etnik, Soyadı, Onomastik, Etimoloji
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ON THE INVESTIGATION OF ADJECTIVES IN TRADITIONAL LINGUISTICS
PhD. Elmira ALİYEVA EYYUB
Azerbaijan State University of Languages
SUMMARY
The article deals with the investigation of the adjectives in traditional linguistics. It states that
adjective is a word expressing a quality of a substance by limiting its meaning. The classification
of adjectives has been analyzed in the article. The article highlights the fact that adjectives are
classified in two ways such as according to their morphological structure and according to their
lexical meaning. According to their morphological structure the adjectives are divided into three
groups. They are: simple, derivative and compound adjectives. All these have been discussed in
the article. The article states adjectives are divided into three groups according to their lexical
meaning. They are qualitative, relative, and stative adjectives. The author gives different point of
view of various linguists about the stative adjectives. The opinion of N.Nabiyeva has widely
discussed in the article about the adjectives forming by the prefix a. The opinion of O.Musayev
has also been referred to in the article. The author has also stated her point of view about the
mentioned problem in the article too.
The article states that semantically adjectives are divided into some groups.
The article highlights that the adjectives have their special role among the parts of speech.
There used enough examples and theoretical references in the article.
Key words: Adjective, Traditional, İnvestigation, Meaning, Structure, Classification
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THE SUCCESSION OF THE RICH SPEECH TRADITIONS STARTING WITH THE
“KITABI-DEDE KORKUT”
Ph.D. Mehriban MAMMADOVA
Ganja State University
SUMMARY
In modern times, the proper organisation and management of information exchange, information
dissemination and transmission, and understandabilityof information rest on the perfect and
stable norms of speech culture, which constitutes one of the main branches of linguistics. This is
of the utmost importance in terms of achieving information intensity. The problems of speech
culture remain, as always, relevant in the era of globalization.
When you look at the history of speech culture, you can restate with certainty that the Book of
Dede Korkut reveals itself as the succession of rich speech traditions, rather than being just an
ordinary, ancient sample of public speaking. While speaking about the processes of the rise and
formation of speech culture, it is worth remembering the language of our ancient cultural
monument called the ‘Book of Dede Korkut’. The magnificence, richness and vibrancy of the
language of the book further confirms its brilliance and width. The Dede Korkut’s epic stories or
talespossess a unique language style and it is not possible to find another literary monument
written in similarliterary styleas the Book of Dede Korkut’s. Yes indeed, it has a fascinating
literary style. The existence of such a work proves the fact that Azerbaijani language still
possessed very strong speech culture traditions in ancient times. National Leader Haydar Aliyev
viewed and described the Book of Dede Korkutas “the song of our speech, language and souls”.
He thus had high hopesforongoing researches dedicated to the saga in the future.
The Book of Dede Korkut and its language constitute particularly valuable source of
information for investigating not only all branches of the Azerbaijani language, but also speech
culture and its styles. There is a growing interest towards the Azerbaijani language that is used as
an official mean of communication under conditions of independence. However, those interests
include, but are not limited only tothe study of the modern Azerbaijani language. The mentioned
interests also embrace the exploration of the sources that have a significant influence on the
formation of the Azerbaijani culture and ethnocultural mentality.
The samples of head rhymes (alliteration), consecutive rhythmicity of phonetic units (successive,
continuous and cross rhymes of consonants and vowels), and a peculiar parallelism of each
rhythmic system existing in the language of the Book of Dede Korkut suggest that the culture of
speech possessed stable norms at the time of emergence of the epic tales.
Keywords: Book of Dede Korkut, Speech culture, Saga
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IMPACT OF STRATEGIC INTERESTS ON THE ESTABLISHMENT OF
AZERBAIJAN-GEORGIA-TURKEY ENERGY CORRIDOR
Ilham ALIZADEH
Gandja Regional Branch of the Azerbaijan National Academy of Sciences
SUMMARY
This paper evaluates the significance of signing of the “Agreement on the Joint Development
and Production Sharing for the Azeri and Chirag Fields and the Deep Water Portion of the
Gunashli Field in the Azerbaijan Sector of the Caspian Sea” on September 20, 1994, explores the
necessity of the launching of a new energy corridor by the BP and other partner companies with
the purpose of exporting Baku oil to world markets, and analyses the position of the states which
have strategic interests in determining the route of the main export pipeline and establishing a
safer energy corridor.
As researches have shown, the states having strategic interests in determining the route of the
main export pipeline submitted to the Government of Azerbaijan and consortium eleven alternate
variants, and only three of them were regarded acceptable for further considerations. The first
one was the Southern Route envisaging the access to the Persian Gulf via the Iranian territories.
The second, so-called “western route” should grant access to Ceyhan port via Georgia and
Turkey, and the third, “northern route” should send oil to Novorossiysk port via the Russian
territories. Russia insisted on its proposals and stated that it was even ready to construct a new,
safer pipeline for the transportation of the Caspian Sea oil circumventing Chechnya entirely and
leading to Novorossiysk port via the territories of Dagestan. The Russian proposals regarding the
route of the main oil export pipeline were ineffective in terms of economy and security, and
contradicted with the interests of the Azerbaijani state and the interests of the USA. Both the
desire of the Azerbaijani authorities to free themselves from any form of dependence on Russia
and their eagerness to integrate with the West, and the USA policies directed at the goal of
putting an end to the Russian control over the Caspian Sea hydrocarbon reserves led to the
exclusion of the “northern route”.
The paper analyses the fact of coincidence of interests of Azerbaijan, Georgia and Turkey, and
strategic interests of the USA and other Western countries in relation to the construction of the
main oil export pipeline via the Baku-Tbilisi-Ceyhan route, evaluates the support granted by the
USA and Turkey to Haydar Aliyev who played a decisive role in this process, and determines the
importance of the mentioned pipeline route which was extended in the later years, thus turning
into a significant energy corridor of energy supply to Europe.
Keywords: Haydar Aliyev’s Oil Strategy, Contract of the Century, Baku-Tbilisi-Ceyhan Oil
Pipeline, Southern Gas Corridor
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"ÂŞIK ALI'NIN TÜRKIYE YOLCULUĞU" DESTANI
Dr. Melahat BABAYEVA
ÖZET
Âşık Ali'nin hayatı ve faaliyetleri hakkında bilgi verebilecek kaynaklardan biri de, Âşık
Ali'nin “Türkiye yolculuğu”dur. Klasik aşk destanı olan ve "aşık rivayeti" arasında orta
konumda dayanan ve daha çok metin yapısı, motiflerde ( şu destanda buta motifi içermez)
duran bu destan, aşıkın hafızasında biyografik bilgi bağlamında yankılanır. Aslında, aşıklar
hakkında her iki bilgi de aynı "kaynaktan"dır - aşık geleneğinde yaşayan ortak bir bellek fonu.
Çünkü belirli bir tarihsel kimliği yücelten bir folklor o kişi tarafından yaratılamaz; bu nedenle
destanın Ali'nin öğrencileri tarafından yaratılması olağandır. Bu durumda, destanın "aşık
biyografisi" güvenilir bir kaynak olarak kabul edilebilir. Unutmayalım ki, Göyçe aşık
ortamının özelliklerinden biri de herkesce bilinen yalansız bir sanat soyuna dayalı olmasıdır.
Âşık Hacı tarafından yazılan "Âşık Ali'nin Türkiye yolculuğu" şiirinden folklor öğelerini
kaldırırsak, metin bilgilerinin özeti aşağıdaki gibi olacaktır: Göyçe'nın "Âşık Ali Göyçe"
köyünden (Göyçe lehçesinde "Imirza") fakir Mirza. Aynı bölgenin Çamırlı (Göyçe lehçesinde
Çamurlu) köyünden zengin bir adam olan Basti ile evlenmek istiyor. Ama mecburen sanatını
"kullanarak" para kazanmaya mecbur kalır, çünkü bunun gerçekleşmesi için “gerekli”
seviyede finansal kaynaklara sahip değildir. Bu amaçla Nahçivan'a sonra da Türkiye'ye gider.
Her ne kadar çeşitli zorluklarla karşılaşsa da, sonunda ihtiyacı olandan daha fazlasını kazanır,
anavatanına döner ve sevgilisini geri kazanır. Destanın metin yapısı "yolculuk-sınav-başarı"
modeline dayanmaktadır. “Para kazanma motivasyonunun” polisemantik işlevlerinin ayrıntılı
bir analizine girmeden, bu motifin sanatçının ve çevrenin belirli özelliklerini geniş bir şekilde
açıkladığını belirtmek isterim. Malumdur ki: 1) Âşık Ali'nin ailesi fakirdir; 2) Azerbaycan
nüfusu fakir çünkü para kazanmak için El Osman'a (Alosman, Türkiye) gitmeleri
gerekmektedir; Sömürgecilik Azerbaycan'da yaşamak nüfusu iflasa sürükledi. En önemlisi, bu
motif aşik sanatının "zanaatkar evresi" ne atıfta bulunur; yani aşıkın kapsamı meclislere gidip
para kazanmakla sınırlıdır. Elbette, destan bilgisinin tüm öğeleri halkbiliminde temsil
edildiğinden, gerçek tarih olarak anlaşıldıkları doğru değildir. Ama aynı zamanda, burada
tarihin "payı" da yok değildir
Anahtar kelimeler: Âşık Ali, Türkiye Yolculuğu Destanı, Aşk Destanı
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HAYDAR ALİYEVİN NAHÇIVAN ÖZERK CUMHURİYETİ ALİ MECLİS
BAŞKANI OLDUĞU DÖNEMDE NAHÇIVAN TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
NAKHCİVAN - TURKEY RELATİONSHİPS İN THE PERİOD OF HAYDAR ALİYEV BEİNG
CHARİMAN OF THE NAKHCHİVAN AUTONOMOUS RESPUBLİC SUPREMA MAJLİS
Doc.Dr.Hazar HÜSEYİNOV
Nahçıvan Devlet Üniversitesi
ÖZET
Azerbaycan bağımsızlık kazandığı dönemde uluslararası ilişkilerin ve dış ilişkilerinin gelişmesinde
sınır bölgesi olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin da rolü olmuştu. Bunun temel nedeni bağımsızlık
yıllarında Nahçıvan ablukaya düşmesi idi.
O yıllarda Nahçıvan'da yaşayan Milli Liderimiz Haydar Aliyev'in uzak görüşlü politikaları sayesinde
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin kardeş Türkiye ile ilişkileri oluşturuldu.
1991 Eylül 3'te Mili Lider Haydar Aliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı
seçildikten sonra Nahçıvan-Türkiye ilişkileri yeni safhaya girdi.
"Nahçıvan Türk-İslam dünyasına bir kapıdır" diyen Ulu Önder Haydar Aliyev bu yönde sürekli, amaca
yönelik faaliyet göstermeye başladı.
Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde 1992 mays ayının 28-de açılmış "Sederek-Dilucu"
köprüsü önemli aşama oldu. Köprünün resmi açılışına katılmak için Başbakan Süleyman Demirel'in
başkanlığında büyük heyet Nahçıvan'a gelmişti. Böylece, iki kardeş halkın uzun yıllar kavuşmak
arzusunu yerine getirmiş "Ümit" köprüsünün hizmete verilmesi törenle gerçekleşmiştir.
O yıllarda Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin komşu Türkiye vilayetleri - Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum,
Van ile ilişkileri ortaya çıkmış möhkemlenmişdi.
Anahtar kelimeler Nahcıvan, Umut Köprüsü, İşbirliği protokolü, Ekonomik ilişkiler, Tarım.
ABSTRACT
In the period Azerbaijan got independence Nakhchivan Autonomous Republic, boundery district also
played role in the development of international terms and foreign relationships. Its main reason was
Nakhchivan being in blockade in the years of independence. During those years relationships between
Nakhchivan Autonomous Republic were made thanks to far-sighted policy of commonnational leader
Haydar Aliyev living in Nakhchivan.
After commonnational leader Haydar Aliyev was elected chairman of the NAR Supreme Majlis on
September 3,1991 Nakhchivan-Turkey relationships passed to a new stage.
Stating that “Nakhchivan is a door to Turkish-İslamic World” great leader Haydar Aliyev began his
systematic, expedient activity in this sphere.
Opened on 28,1992 “Sadarak-Diluju” bridge was an important stage in the development of AzerbaijanTurkey relationships. To take part in the official opening ceremony of the bridge, great delegation
under the leadership of Suleyman Demirel, Prime Minister of Turkey came to Nakhchivan. So, the
usage of bridge “Hope” happened in ceremonial condition that fulfilled desire to unite of two brother
nations for years.
In those years relationships of Nakhchivan with neighbouring regions of Turkey – Gars, Ighdir, Aghri,
Erzurum, Van became stronger.
Keywords: Nakhchivan, Bridge of “Hope”, Minutes Of Cooperation, Economic Ties, Agriculture
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İNGILIS DILI VƏ ONUN VARIATIVLIYI
ENGLİSH AND İTS VARİABİLİTY
Minayə MƏMMƏDOVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ÖZƏT
Variantlığı öyrənərkən ingilis dilinin formal və qeyri-formallığını da nəzərdə tutmaq lazımdır.
Formal ingilis dili, məlum olduğu kimi, kitab dilidir, o rəsmidir, burada o qədər də fərdilik hiss
olunmur. Orada ixtisarlar, nitqin yarıda qırılması, ziddiyyətli nitq, bir sözlə canlı danışıq dilində
rast gəldiyimiz xüsusiyyətlər yoxdur. Qeyri-formal ingilis dili isə bunun əksinədir. İngilis dili
uzun illərdir ki, Azərbaycanın tədris müəssisələrində tədris olunur. Bu dildə radio və televiziya
verilişləri aparılmaqla yanaşı müxtəlif səpkili kitablar və vəsaitlər çap olunur. Son zamanlar
ingilis dilinə respublikamızda ehtiyac və maraq güclənmişdir. Bu da Azərbaycan respublikasının
dövlət müstəqilliyini elan etməsi ilə əlaqədardır. Çünki, müstəqil dövlət kimi, onun qarşısında
xarici dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlarla birbaşa ünsiyyətdə olmaq, onlarla müxtəlif xarakterli
ticarət, iqtisadi və diplomatik əlaqə saxlamaq, xarici ölkələrdə özünün dövlət və xalq mənafeyinə
uyğun olaraq işlər görmək və s. məsələlər vacib bir problem şəklində durmaqdadır. Belə bir
dövrdə respublikamızda xarici dilləri o cümlədən ingilis dilini mükəmməl bilən, ingilis dilli hər
hansı bir ölkə və ya ölkə daxilindəki əyalətdə dilin işlənmə özünəməxsusluğundan bütün
incəlikləri ilə baş çıxarmağı bacaran mütəxəssislərə, diplomatlar və digər iş adamlarına,
informasiya işçiləri və jurnalistlərə böyük ehtiyac duyulmaqdadır. Bu baxımdan ingilis dili
ölkəmizdə yalnız sadəcə olaraq xarici dil kimi deyil, diplomatiya dili, siyasət dili, işgüzar
əlaqələri dili kimi öyrənilməlidir. Həmin məqsədə çatmaq üçün Amerikan ingiliscəsini, onun
dialektlərini və yayılma coğrafiyasını və s. məsələləri dərindən bilmək vacibdir.
İstər orta və ali məktəblərdə ingilis dilinin tədrisi, istərsə də
ingilisdilli kollec və
universitetlərdə, digər fəaliyyət sahələrində dildə olan orfoqrafiya və orfoepiya fərqlərini, eyni
mənanın və fikrin ayrı-ayrı regionlarda ifadə müxtəlifliyini müəyyənləşdirmək, öyrədilən dilin ingilis dilinin tarixi inkişaf yolunu, leksikologiya və ölkəşünaslıq fənnlərinin tədrisində Britaniya
ingiliscəsi ilə Birləşmiş Ştatlarda və digər ölkələrdə olan variativliyi təyin etmək, hansı danışıq
tərzi və ifadə formasının hansı coğrafi məkanda necə üzə çıxdığını konkret faktik materialların
təhlili yolu ilə izah etmək vəzifəsi qarşıya qoyulmuşdur. Belə ki, ingilis dilinin geniş yayıldığı
hazırki dövrdə onun dərindən öyrənilməsi, yüksək hazırlıqlı kadrların yetişdirilməsi və ümumən
dilçilik elminin inkişafı üçün əhəmiyyəti ola bilər. Çünki dilçilikdə az işlənmiş sahə olan
variativliyin səciyyəvi xüsusiyyətlərini yayıldığı coğrafi məkanları müəyyənləşdirməklə dildən
istifadə imkanlarını və onun səmərəliliyini artırmaq mümkündür.
Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya linqvistlərinin ingilis dili, onun variativliyi
haqqında olan tədqiqatlarından və elmi-nəzəri mülahizələrindən, lüğətlər və dialektoloji
atlaslardan, başlıcası isə ingilis dili materiallarından istifadə edilməsi bu sahədə böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Müasir ingilis dilində leksik-semantik variativlik məsələləri araşdırılarkən
Britaniya linqvistləri və ümumən britaniyalılar amerikalıları ingilis dilini təkrar etməkdə, dilin
bir sıra qanunlarına etinasızlıqda, o cümlədən slənqlərdən tez-tez istifadə etməkdə və s.
günahlandırırlarsa və amerikanizmə qarşı bir sıra hallarda mübarizə aparsalar da, razılaşmaq
lazım gəlir ki, Birləşmiş Ştatların ingiliscəsi Böyük Britaniya ingiliscəsinə getdikcə daha intensiv
təsir etməyə başlayır. Buna görə də dil variativlərinin yaranması və yayılmasını araşdırarkən
qarşı tərəfin sosial vəziyyəti, intellekti və məişəti ilə bərabər, tarixi şəraitinin yəni hansı tərəfin,
təbəqənin say ərazi və s. üstünlüyə malik olub olmaması məsələsinin nəzərə alınması da
vacibdir.
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Açar sözlər: Dil, Variativlik, Xarici Əlaqələr, Linqvistlər, Formalaşma
ABSTRACT:
It is important to consider both formal and non-formal English language when studying the
variants. Formal English is known as the language of the book as it is known, and it does not feel
so individualistic. There are no abbreviations, speeches, contradictory speeches and features that
we come across in a live spoken language. The unofficial language is the opposite. English has
been taught in Azerbaijan educational institutions for many years. Along with radio and
television broadcasts in this language, various styles of books and materials are printed.
Recently, the need and interest in English in our republic has increased. This connected with the
declaration of the state independence of the Azerbaijan Republic. Because, as an independent
state language, it is important to have direct contact with foreign states and international
organizations, to maintain trade, economic and diplomatic relations with them, to work in foreign
countries in accordance with their national interests and so in the form of a problem. In this
regard, English should be learned not only in our country, but also as a language of diplomacy, a
language of politics, a language of business relations. To achieve that goal, it is important to
have a thorough knowledge of American English, its dialects and geography and so on. Teaching
English in secondary and high schools, English speaking colleges and universities and other
activities to identify differences in spelling and orthoepy in the language, differences in
expression in different regions of the same meaning and opinion, the way in which English is
taught in the history of English, lexicology and local studies in the United States and to
determine the variability in other countries, to explain what kind of discourse and form of
expression occurred in geographical space by analyzing specific factual materials. Thus, in the
current era of the popularization of the language, deep learning can be important for the training
of highly trained personnel and for the development of linguistics in general. This is because it is
possible to increase the ability to use the language and its effectiveness by identifying the
geographical areas where the linguistic dimension of the linguistic field is spread. The use of
English and US linguists’ research on English, its variability and scientific-theoretical
considerations, dictionaries and dialectological atlases and most importantly, the English
language. When examining the origin and distribution of language variants, it is important to
consider the social status, intellect and prosperity of the opposing side and whether the historical
conditions, such as the number of people, the different strata and other, have the advantage.
Key words: Language, Variability, Foreign Relations, Linguists, Formation
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AZƏRBAYCANDA COĞRAFİYANIN TƏDRİSİ METODİKASI BİR ELM KİMİ: İLK
METODİSTLƏR VƏ ONLARIN TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏRİ
GEOGRAPHY TEACHING METHODOLOGY AS A SCIENCE IN AZERBAIJAN: FIRST
GUIDANCE COUNSELORS AND THE DIRECTION OF THEIR RESEARCH
Mirvari VERDİYEVA
ADPU
GİRİŞ
Məqalədə göstərilir ki, Azərbaycanda coğrafiyanın tədrisi metodikasının bir elm kimi yaranması
araşdırılmışdır. Tədqiqat zamanı coğrafiyanın tədrisi metodikası elminin inkişafı mərhələlərə
bölünmüş, hər bir mərhələnin özünəməxsus xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir. Qədim dövr, çar
Rusiyası dövrü, Sovet dövrü və müasir dövrlərin hər birinin xarakteri göstərilmişdir.
Coğrafiyanın tədrisi metodikasının hər bir dövrdəki xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir. Coğrafi
bilik və bacarıqların şəxsiyyətyönümlü əhəmiyyəti göstərilməklə yanaşı, təlim prosesində
istifadə edilmiş metodlar cədvəl şəklində verilmişdir. Müxtəlif dövrlərdə təlim metodları ilə iş
üsullarının və təlim vasitələrinin mahiyyətinin konkret olaraq göstərilməməsi diqqətə
çatdırılmışdır. Hər bir metodun, iş üsulunun və təlim vasitələrinin coğrafi bilik və bacarıqların
mənimsənilməsindəki yeri konkret olaraq müəyyənləşdirilmişdir.
Qeyd edilir ki, Azərbaycanda coğrafiyanın tədrisi metodikası elminin yaranması haqlı olaraq
Məhəmməd Abduləli oğlu Zülfüqarovun adı ilə bağlamaq daha düzgün olardı. Tədqiqat zamanı
ilk dəfə 1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun baş müəllimi M.A.Zülfüqarovun
“Azərbaycan SSR coğrafiyası tədrisinin metodikası (Orta məktəblərin VII sinfində)”
mövzusunda dissertasiya yazaraq müdafiə etməsi aşkarlanmışdır. 1959-cu ildə isə Həsən Əliman
oğlu Sadıqlı “Azərbaycan SSR-in orta məktəblərində Azərbaycan coğrafiyasının tədrisində
əyanilik” mövzusunda dissertasiya yazmışdır. Hər iki müəllifin dissertasiyaları oxunaraq təhlil
edilmişdir. M.A.Zülfüqarov VII sinif şagirdlərinə öz diyarının-Azərbaycanın öyrədilməsinin
metodikasını kompleks şəkildə işləyərək, fənn müəllimlərinə metodiki tövsiyyələr vermişdisə,
H.Ə.Sadıqlı konkret olaraq Azərbaycan coğrafiyasının mövzular üzrə tədris prosesinin necə
əyaniləşdirilməsini işləyib hazırlamışdır. Lakin M.A.Zülfüqarovun dissertasiyası ana dilində
yazıldığından bütün coğrafiya müəllimləri üçün əlçatan olmuşdur. H.Ə.Sadıqlının dissertasiyası
isə rus dilində yazıldığından, Azərbaycan müəllimlərinin hamısı ondan lazımı səviyyədə
bəhrələnə bilməmişdilər.
Azərbaycanın müstəqillik dövründə coğrafiyanın tədrisi metodikasının elm kimi inkişafına start
verilmişdir. Bir sıra gənc tədqiqatçılar bu sahədə araşdırmalar aparmışlar və bir-birindən dəyərli
dissertasiyalar yazaraq müdafiə etmişdilər. Bununla da coğrafiyanın tədrisi metodikası elminin
inkişafında yüksəliş mərhələsi başlanmışdır.
Açar sözlər: coğrafiyanın tədrisi metodikası, Azərbaycanın ilk metodistləri, M.A.Zülfüqarov,
H.Ə.Sadıqlı.
INTRODUCTİON
The article shows that the study of the methodology of teaching geography in Azerbaijan has
been conducted. During the research, the development of geography teaching methodology was
divided into milestones, and the specific features of each milestone were analyzed. The character
of ancient times, the tsarist Russia, the Soviet period and the modern era period have been
shown. Features of geography teaching methodology were determined at each period. In addition
to demonstrating the importance of personality oriented geographical knowledge and skills, the
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methods used in the learning process are presented in the table. It has been noted that at various
times, the essence of training and working methods along with teaching methods are not clearly
indicated. The place of each teaching and working methods along with teaching tools in the
acquisition of geographical knowledge and skills is clearly defined.
It is noted that the emergence as a science of teaching methodology of geography teaching in
Azerbaijan would be correct to connect with the name of Muhammad Abdul Ali oglu
Zulfugarov. During the research it was discovered that first time the chief teacher of Azerbaijan
State Pedagogical Institute M.A.Zulfugarov got his PhD on the subject “Methods of teaching
Azerbaijan SSR geography (in the VII class of secondary schools)”. In 1959 Hasan Nariman
oglu Sadigly wrote his doctorate on the subject “Clarity in the teaching of Azerbaijan geography
in secondary schools of the Azerbaijan SSR”. The doctorate works of both authors have been
read and analyzed. If M.A. Zulfugarov developed a comprehensive methodology for teaching his
homeland-Azerbaijan to 7th grade students and gave methodological recommendations to
teachers, then G.A. Sadikly has developed a visualization process for teaching geography in
Azerbaijan. But, because MA Zulfugarov's dissertation was written in his native language and it
became accessible to all geography teachers. However, H.A. Sadigli’s dissertation was written in
Russian language, not all Azerbaijani teachers could use it.
The development of geography teaching method as a science, began during Azerbaijan's
independence. Several young researchers have conducted their research in this field and write
valuable doctorates. Thus, the development phase of science on the teaching methodology of
geography began.
Key words: geography teaching method, first guidance counselors of Azerbaijan,
M.A.Zulfugarov, H.A.Sadigli
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YENİ PEDAQOJİ TEXNOLOGİYALAR TƏLİMİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN
YÜKSƏLDİLMƏSİ VƏSİTƏSİ KİMİ
Balayeva PÜSTƏXANIM
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ÖZET
Azərbaycan özünün dövlət müstəqilliyini bərpa ctdikdən sonra cəmiyyətin bütün sahələrində
olduğu kimi, təhsil sahəsində də qlobal islahatlar aparılmağa başlandı. İlk növbədə təhsildə olan
durğunluq, kəmiyyətin keyfiyyətdən üstün olması, milli dəyərlərin tədrisdə nəzərə alınmaması,
qabaqcıl texnologiyalardan istifadənin zəifliyi, elmi yeniliklərin tədrisə gətirilməsində
ləngimələr, qabaqcıl təlim texnologiyalarından zəif istifadə, təlimdə yaddaşın təfəkkürdən önə
keçməsi, tələbəyə obyekt kimi yanaşma, avtoritar idarəetmə üslubu, tələbələrə daha çox müraciət
ctdikdə tələbələrin fəallığı daha da yüksəlir. Onlar həm də görmə yaddaşının köməyi ilə hadisə
və proseslərin mahiyyətinə daha dərindən nüfuz edir. Lakin təəssüflə demək lazımdır ki, hazırda
belə vidiofilmlər, mühazirə və məşğələlərində nümayiş etdiriləcək vəsitələr olduqca azdır və
onlardan istifadə edən mühazirəçilər də çox deyildir. Düzdür, hazırda bəzi ali məktəblərimizdə
bunların tətbiqində müəyyən müsbət irəliləyişlər vardır. Məsələn, Azərbaycan Tibb
Universiletində, Azərbaycan Dillər Universitetində, ADA universitetində, Naxçıvan Dövlət
Universitetində, Xəzər və Qafqaz kimi özəl universitetlərdə və bəzi digər universitetlərdə
bunlardan müəyyən səviyyədə istifadə edilir. Lakin bunlar kütləvi hal deyildir. Hətta bir çox ali
məktəblərdə elementar şərait belə yaradılmamışdır. Xarici dillər öyrədilən linqofon kabinetləri
bir çox hallarda müasir tələblərə cavab vermir, fakültələrdə yaradılan bir-iki kompüter
kabinetləri heç də bütün dərslərin orada keçilməsinə kifayət etmir, müəllimlərin xeyli qisminin
kompüterlərdən istifada bacarıqları yoxdur və s. Bütün bunlar isə aydın məsələdir ki, istər
tədrisin keyfıyyətinə, istər tələbələrin marağına, istərsə də təhsilimizin Avropa təhsilinə
inteqrasiyasına öz mənfı təsirini göstərir. Buna görə də hazırkı tədrisin keyfiyyət əmsalının
yüksəldilməsində bu amilin roluna ciddi yanaşılması tahsilimizin əsas strateji məsələlərindən biri
kimi qarşıda durur.
Yeni telim texnologiyalarının digər bir üstün cəhəti muəllimin çevikliyi ilə bağlıdır. Müəllimin
sosial şəbəkələrdən xəbərdar olması, internetə çıxışı, yenilikləri bilməsi, müasir texnologiyanın
vasitələrindən mümkün qədər istifadə edə bilməsi, elmi yenilikləri tədris prosesinə gətirə bilmasi
və s. kimi mobil biliyə malik olması bu baxımdan olduqca vacib faktorlardan biridir. Təhsil
lexnologiyaları məhz müəllim və tələbələrin məqsədyönlü tədris fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
prosesində tətbiq edilən bacarıqlar kimi özünü göstərir. Burada təlimin formaları, metodları və
vasitələrindən istifadə edilir və bu bacarıqlar təlim prosesinin reallaşdırılmasına
istiqamatləndirilir.
Açar sözlər: Təlim Texnologiyaları, Milli Dəyərlər, Təhsil, Ənənəvi Təhsil
ABSTRACT
After Azerbaijan regained its independence, global reforms in education began, as in all areas of
society. First and foremost, educational stagnation, quantitative superiority, ignorance of national
values, poor use of advanced technologies, delays in teaching innovation, poor use of advanced
learning technologies, learning memory, autonomy, student control, the greater the number of
applications, the greater the student's activity. They also penetrate deeply into the nature of
events and processes through visual memory. However, unfortunately, there are very few
materials to be shown in such videos, lectures and classes, and there are not many lecturers who
use them. It is true that at some of our universities there are some positive changes in their
application. For example, they are used to a certain extent at the Azerbaijan Medical University,
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Azerbaijan University of Languages, ADA University, Nakhchivan State University, private
universities such as the Khazar and Caucasus and some other universities. But these are not mass
events. Even in many universities, elementary conditions were not created. In many cases,
linguophone cabinets with foreign languages are not up-to-date, one or two computer labs
created at the faculties are not enough for all classes, and many teachers do not have the skills to
use computers. All this is clear that it has a negative impact on the quality of education, the
interest of students, and the integration of our education into European education. Therefore, one
of the main strategic issues of our education is the serious approach to the role of this factor in
improving the quality of the teaching.
Another advantage of new telemetry technologies is that of teacher flexibility. A teacher's
awareness of social networks, access to the internet, knowledge of new things, the use of modern
technology to the fullest extent, the ability to bring scientific innovations into the learning
process, and so on. As far as mobile knowledge is concerned, it is a very important factor in this
regard. Educational leisure technologies are the skills that are used in the implementation of
purposeful educational activities of teachers and students. Here are the forms, methods and tools
used for training, and these skills are used to implement the learning process.
Keywords: Training Technologies, National Values, Education, Traditional Education
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ALİ PEDAQOJİ KADRLARIN PEŞƏ SƏRİŞTƏLİKLƏRİNİN ÜZƏ
ÇIXARILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ
AREAS OF PROFESSİONAL COMPETENCE OF HİGHER PEDAGOGİCAL
PERSONNEL
Zemfira QƏDİROVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ÖZƏT
Azərbaycan Respublikasının möhtərəm Prezidenti İlham Əliyev cənablarının Azərbaycan
Respblikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət strategiyası. 2013-cü il 24 oktyabr tarixli
sərəncamı təhsilimizin inkişafında yeni bir mərhələ olduğu kimi, yüksək mənəvi, əxlaqi
keyfiyyətlələrə malik səriştəli müəllim kadrlarının hazırlanması məsələsinə də xüsusi
diqqət yetirilmişdir. Sənəddə göstərilir: Təhsil sistemində ümumiyyətlə müəllimlərin
peşəkarlıq, bilik və bacarıq qabiliyyətləri müasir tələblərə uyğun formada yüksəldilməlidir.
Müvafiq stimullaşdırıcı mexanizmlər və səmərəli monitorinq sisteminin köməyilə müəllim
fəaliyyətinin keyfiyyəti artırılmalıdır.
Təcrübə göstərir ki, kadr hazırlığı, ilk növbədə pedaqoji kadr hazırlığı cəmiyyətin mənəvi
ehtiyac və tələbatlarının ödənilməsində böyük rol oynayır. Belə ki, məhz ali pedaqoji kadr
hazırlığının nəticəsi kimi yeni nəsil-mütəxəssis gənclər formalaşır və onların nəzəri və
praktik bilik və bacarıqları həyata tətbiq olnaraq cəmiyyətin inkişafında təsirli vasitəyə
çevrilir. Müəllim öyrədən, tərbiyə edən, cəmiyyət üçün layiqli vətəndaş yetişdirən
şəxsiyyətdir. O özü şəxsiyyət olmaqla bərabər, həm də təhsilalanın şəxsiyyətini
formalaşdırır. Bu baxımdan müəllim şəxsiyyətinə, onun pedaqoji kadr kimi səriştəliliyinə
xüsusi əhəmiyyət verilir. İ.Cəbrayılov yazır: “Müəllimin yüksək şəxsi keyfiyyətlərə, peşə
səriştəliliyinə malik olması təbii ki, təlim-tərbiyə işinin də keyfiyyətinə müsbət təsir
göstərəcək, təhsilalanın müasir tələblərə cavab verən şəxsiyyət kimi formalaşmasında
mühüm rol oynayacaqdır.
Ümumiyyətlə, pedaqoji kadr hazırlığı və keyfiyyətin idarə olunması problemi ilə bağlı bir
sıra tədqiqatlar aparılmışdır. Araşdırmalar göstərir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində, o
cümlədən Azərbaycanda ali təhsil almaq imkanlarının genişləndirilməsinə xüsusi
əhəmiyyət verilir. İlk növbədə maddi durumu aşağı səviyyədə olan ailələrin övladlarının
ali təhsil ala bilməsinə əlverişli şərait yaradılır, ali məktəblərin əsas maliyyələşmə
mənbələrindən biri kimi dövlət maliyyələşməsinə də ciddi diqqət yetirilir.
Açar sözlər: Ali Məktəb, Pedaqoji Kadr, Peşə, Keyfiyyət
ABSTRACT
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has today received a delegation led
by Minister of foreign affairs of the Islamic Republic of Iran Mohammad Javad Zarif.
Special attention was paid to the issue of training qualified teachers with high moral and
moral qualities, as well as a new stage in the development of our education. It is indicated
in the document: in the education system, in general, the professionalism, knowledge and
skills of teachers should be upgraded in accordance with modern requirements. The quality
of teacher activity should be improved with the help of appropriate stimulants and efficient
monitoring system.
Experience shows that Personnel Training, primarily pedagogical personnel training, plays
a major role in meeting the spiritual needs and needs of society. Thus, as a result of the
training of higher pedagogical personnel, new generation-specialist youth is formed and
their theoretical and practical knowledge and skills are applied to life and become an
effective tool in the development of society. The teacher is a decent citizen yetishdiran
personality who teaches, educates and deserves society. He is not only a personality, but
also a personality of the educator. In this regard, special importance is attached to the
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personality of the teacher and his competency as a pedagogical staff. I.Jabrayilov writes:
The High personal qualities and professional competence of the teacher will naturally have
a positive impact on the quality of the educational work, play an important role in the
formation of education as a personality meeting modern requirements.
In general, a number of studies have been conducted on the problem of pedagogical
personnel training and Quality Management. Studies show that special importance is
attached to the expansion of opportunities for higher education in various countries of the
world, including Azerbaijan. First of all, favorable conditions are created for the children
of families with low financial status to receive higher education, and serious attention is
paid to public financing as one of the main sources of financing of higher schools.
Keywords: Higher School, Pedagogical Staff, Profession, Quality
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GƏNCLƏRDƏ ÖZÜNÜDƏRK VƏ ÖZÜNÜ QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN PSİXOLOJİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
PSYCHOLOGİCAL CHARACTERİSTİCS OF SELF-CONSCİOUSNESS AND SELFASSESSMENT İN THE YOUTH
Professor Ərəstun BAXŞƏLIYEV
Dosent Qəribə RƏHIMOVA
Dosent Simnarə HEYDƏROVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ÖZET
Gənclərin özünəməxsus peşəseçimləri, özlərinə uyğun münasibətlər
qurmaları oların
özünüdərkindən keçir.İlk gənclik dövründən mühüm psixoloji hadisə özünüdərketmənin və öz
«mən»inin,öz şəxsiyyətinin davamlı obrazının yaranmasıdır. Belə olduqda gənclərin öz daxili
aləmləri açılır. Gənc oğlan və qızlar öz emosiyalarını öz «mən»inin vəziyyəti kimi qavrayır və
dərk edirlər. Ümumiyyətlə insan hər bir yaş dövründə özünütəkmilləşdirməyi və öz üzərində
işləməyi bacarmalıdır.
Gənclərin özünüqiymətləndirməsi çox vaxt ziddiyyətli olur. Müxtəlif fəaliyyət növlərində əldə
edilmiş nəticələrin təhlili, onun haqqında başqa adamların fikirləri və özünümüşahidə, özünün
keyfiyyət və qabiliyyətlərini təhlil etmək sayəsində gənclərdə özünəhörmət kimi ümumiləşmiş
münasibətlər yaranır. İlk gənclik dövründə iddia səviyyəsinin yüksəlməsi özünü qeyri-real
yüksək qiymətləndirməyə gətirib çıxara bilir.
Azərbaycan maarifçilərinin yeni nəslin irsində millət milli şüur milli xarakter, hisslərin ifadəsi,
milli dilin inkişafı problemi, şəxsiyyət konsepsiyası, tarixi keçmişi öyrənməyə təlabatın artması,
tarixi keçmişə maraq, milli özünüdərketmə, ailə və qadına münasibət və.s əsrin qlobal aktual
məsələləri geniş əks olunmuşdur.
Ümumilikdə götürdükdə isə maarifçilər şəxsiyyət və onun formalaşmasına, fərdin müstəqil
özünüdərkinə böyük önəm vermişlər.Həmçinin onlar öz ideyalarını irəli sürərkən milli və
beynəlmiləl dəyərlərə arxalanmışlar.
Açar sözlər: Özünüdərk,Mənlik Şüuru, Özünüqiymətləndirmə, Maarifçılik, Psixoloji
Xüsusiyyətlər, Gənclik Yaş Dövrü
ABSTRACT
Young people have their own career choices and relationships that are theirs. In the first days of
youth-consciousness and self-important psychological event, "I" outlets, continuous image
formation of their personality.In this case, the inner world of young people is revealed. Young
boys and girls perceive and understand their emotions as the condition of their "I". Generally, a
person should be able to improve himself and work at every age.
Youth self-esteem is often controversial. Through the analysis of the results obtained in various
activities, the opinions of other people, and the analysis of self-esteem, their quality and abilities,
young people develop a generalized attitude as self-esteem. Raising the level of lawsuits at an
early age can lead to unrealistic high self-esteem.
In the new generation of Azerbaijani educators, national consciousness is widely reflected in
national issues, expression of feelings, problems of national language development, identity
concept, increased demand for learning about the past, interest in the past, national selfawareness, family and women.
In general, educators place a great emphasis on personality and on its formation, on the
individual's self-determination. They also rely on national and international values while
promoting their ideas.
Key words: self-consciousness, self-awareness, self-assessment, enlightenment, psychological
features, youth age
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ECONOMIC INTEGRATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE IN
MANUFACTURING SECTOR: THE CASE OF ETHIOPIA, TIGRAY REGIONAL
STATE MEKELLE CITY
Abrehet MEHARI
Lecturer in Ethiopia Civil Service University, Ethiopia, Addis Ababa; Phd candidate in
Azerbaijan State University of Economics
Supervisor: Professor Rovshan GULIEV
ABSTRACT
The purpose of this study is to assess the economic integration of small and medium enterprises
(SMEs) in Tigray, Ethiopia. Focusing mainly on strategies, enabling environment,
competitiveness, and challenges of the economic integration of SMEs. This study was employed
in a cross-sectional mixed approach method. The data were collected using 148 samples based on
proportional stratified sampling after a pilot test was managed and analyzed using SPSS. It
presented using percentage, mean, standard deviation, and ordinary least squire regression model.
Interviews with 15 leaders and stakeholders, 8 focus group discussions were conducted with the
SMEs council and a non-participatory observation of the researcher. The result indicates that
SMEs are operated by owners and families, which implies that contribution to employment and
income generation for others is very limited. Access to finance, work promising, market linkage,
and quality and quantity input were also the general challenge of all SMEs. Peace and security
among Ethiopian Regions and the Ethio-Eriteria border, the dependency mentality and rentseeking behavior of SMEs operators are other challenges of SMEs. Also, the commitment, attitude,
and capacity of the leaders at a different level to support and coordinate SMEs is weak. Thus,
policies and strategies should review and adjust considering the current political situation.
Capacity building to operators and agency leaders are very critical. Finally, special financial
institutions and market supporting unit should be established to help SME’s competitiveness.
Work promises and infrastructure should be ready before the SMEs was established.
Key Words: Small and Medium Enterprise, Economic Integration of Small Enterprises,
Challenges, Tigray, Ethiopia
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ARAN İQTİSADİ COĞRAFİ RAYONUNDA SƏNAYE STRUKTURUNUN İNKİŞAF
PERSPEKTİVLƏRİ
Vəfa TAĞIYEVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ÖZET
Məqalədə Aran iqtisadi-coğrafi rayonunun sənaye sahələri
haqqında ətraflı məlumat
verilmişdir.Burada yanacaq-energetika, kimya,maşınqayırma,yüngül,tikinti materialları və
yeyinti sənayesinin nece inkişaf etdiyindən eyni zamanda bunun olkə iqtisadiyyatında oynadığı
rolundan bəhs edilmişdir.Sənayenin əsas etibarı ilə şimal-qərb eyni zamanda cənub-qərb
rayonlarında cəmləşdiyi xüsusi vurğulanmışdır.Eyni zamanda rayonda Mingəçevir, Neftçala,
Şirvan kimi iri sənaye rayonlarının olduğunu və bu rayonların Aran iqtisad-coğrafi rayonunun
iqtisadi həyatında nə kimi rol oynadığı da elmi araşdırmalar əsasında izah edlmişdir.Müasir
dövrdə elmin texnikanın inkişafı ilə əlaqədar Aran iqtisadi-coğrafi rayonunda sənaye
müəsisələrinin yüksək səviyyəli texniki avadanlıqlarla təchizatı bir daha burada olan inkişafı
sürətləndirmişdir.Regiona olan dövlət dəstəyi nəticəsində tikilən zavod və fabriklər müasir
standartlara cavab verməkdədir.Rayonda yeyinti sənayesinin əsasını ət və süd məhsulları təşkil
etdiyindən burada xalqın ətə və südə olan tələbatını ödəmək üçün kompleks istehsal müəsisələri
fəaliyyət göstərir. Rayonda ən çox tələb olunan yeyinti məhsulu çörək olduğundan burada çörək
zavodları çoxluq təşkil edir.İmişli rayonunda tikilib istifadəyə verilən “Şəkər zavodu”kompleksi
nəinki yerli xalqı eləcədə xarici ticarət əlaqələrinin yerinə yetrilməsində mühüm rol oynayır.
Neftçala rayonundakı sənaye məhəlləsi adlı zavod kompleksində minik avtomobili və müxtəlif
avtomobil hissələri istehsalı rayonda olan ən böyük sənaye müəsisəsi hesab olunur. Bütün bu
sənaye müəsisələrinin istehsal etdiyi məhsulların illik göstəriciləri məqalədə statistik rəqəmlər
vasitəsi ilə ayrı-ayrı cədvəllərdə verilmişdir. Və bu cədvəllərdən aydın olur ki, rayonda gedən
inkişaf sayəsində sənaye məhsullarının istehsalı durmadan artır. Bütün bu sənaye məhsullarının
istehsalının inkişafı istər sözügedən rayonun istərsədə bütövlükdə Respublikanın iqtisadi
inkişafına müsbət təsir etdiyi məqalədə aydın şəkildə izah edilmişdir.Məqalədə Aran iqtisadicoğrafi rayonun bütün sənaye rayonları haqqında geniş və elmi izahat verilmişdir.
Açar sözlər: Sənaye, Kimya, Tikinti, Yeyinti, Maşınqayırma
ABSTRACT
There have been given comprehensive information about industry areas of the Aran economical
and geographical region in the article. The article talks about how materials of fuel-energy
chemistry, machine building, light construction develop at the same time the role they play in
country economy. North west and south west regions are specially emphasized as having the
main industrial development. It is also explained that Mingechevir, Neftchala,Shirvan are
industrial regions and these regions are defined to play a role in Aran economical geographical
region based on scientific investigations. Aran economical geographical region had sped up
purchasing high level technical equipments of the industry establishments development of
science connected with development of the technique in the modern time. Factories that are built
in the result of state support are based on modern standards. As meat and diary products are base
of food industry ,there are quite many production companies in districts to meet the people's
needs for meat and diary products. As bread is the most required harvest ,bread producting
factories are majority of these companies. A sugar factory that has been built in Imishli region
plays an important role not only to meet the people's needs,but also enhancing the connections
with foreign countries. In the factory complex that is called a industry region in Neftchala
production of vehicles and different parts of cars is considered as the biggest industrial
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production. All the harvest that is produced in these industrial companies has been given annual
indicators with statistical figures in tables.And it is clear from these tables that production of
industrial harvest is increasing gradually thanks to development in the region. Development of
the production of the harvests of all this industry have been explained affecting positively to
either development of this region or development of whole republic. In the article all industrial
regions of Aran economical geographical district are explained fully and scientifically.
Keywords: Industry, Chemical, Construction, Food, Machine-Building
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ANATOMY OF TRANSFER OF ACADEMIC TECHNOLOGIES: THEORIES AND
PARADIGMS
Iryna NOVIKOVA
Ph.D. of Economic Sciences, Senior Researcher,
Taras Shevchenko National University of Kyiv, (Kyiv) Ukraine
ABSTRACT
Today, research universities have evolved into global powerful drivers of global innovation. This
is due to the fact that new inventions and business ideas are born not only in the process of
research, but also in the education of students and graduate students. The University is a unique
environment where future professionals are born for the era of the Fourth Industrial Revolution.
After all, it is necessary for the society to acquire certain competences and skills already in
advance, which will allow humanity to successfully exist and develop in the future. The
University also has a powerful highly qualified and experienced scientific and technical potential
by attracting and retaining talented researchers and teachers. Now, one of the important factors
of successful implementation of the task of the integrated technology-intensive technological
movement is the realization by all participants of the innovative process of the need for close
interconnection between business / industry and the university. This interconnection allows you
to test the innovativeness of scientific knowledge, as well as a push to create its. In this regard,
the main task of modern research universities is to create a viable innovation ecosystem to ensure
this interaction. However, theorists and practitioners have not yet decided on which paradigm
and technology transfer model to choose as the basis for successful implementation of this
complex task.
The main theoretical approaches to defining the concept of "technology transfer" are considered
in the article. It is established that the basis of the organization of technology transfer, as well as
any other complex and self-organized process is its systematic nature. However, in modern
technology transfer theory there are about a dozen approaches in interpreting the essence of the
concept of "technology transfer". Yes, researchers distinguish: legal, communication, industry,
transformational, process, functional, modernization, competitive, partnership and product
approaches. All of these approaches are sufficiently substantiated and may take place in the
commercialization of academic innovations, but each of them contains some gaps in intrinsic
identification, which may in turn lead to strategic gaps and losses in the commercialization of the
results of experimental research university activities. The author presents a typical model of
visualization of the process of transfer of academic technologies in which in addition to the
standard four phases (research, selection, defense and dissemination), the transfer of
technologies also reflects the basic principles of his success (learning, motivation, acceptance
and control). It is revealed that the trend of internationalization of academic science has formed
two mutually exclusive paradigms in the transfer of academic technologies (competition and
cooperation).
Keywords: Universities, Knowledge, Technology Transfer, Theories, Paradigms
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NAXÇIVAN İQTİSADİ RAYONUNUN ŞƏHƏR VƏ ŞƏHƏR MƏNTƏQƏLƏRİNDƏ
ƏHALİNİN ARTMASINDA MİQRASİYANIN ROLU
Türkanə ƏLİYEVA
Naxçıvan Universiteti
Şəhərlər əvvəlcə miqrasiya, daha sonra təbii artım hesabına böyüyür. Şəhər məntəqələrində
əhalinin daha çox cəmlənməsi, lakin təbii artımın aşağı səviyyədə olması nəticəsində iş
yerlərində kadr çatışmazlığı olur. Kənd yerlərində isə bunun əksi prosesi gedir. Yəni yüksək
təbii artım və iş yerləri məhdudiyyəti olur. Nəticədə əhali kəndlərdən şəhərlərə miqrasiya
edir. Həmçinin kəndlərdə sosial-mədəni səviyyənin aşağı olması, xidmət sahələrinin aşağı
səviyyəsi, kəndlərdə torpaqların çoxuşaqlı ailələr arasında birinə verilməsi, digər uşaqların
pul ilə torpaq alması, yaxud özünə başqa iş axtarması ilə əlaqədardır. Belə şəraitdə şəhərlərdə
iş tapmaq məqsədi ilə köç edirlər.Naxçıvanda bu səbəblərə görə, daha çox 40 yaşına kimi
insanlar şəhərlərə miqrasiya edirlər.
Digər bir səbəb isə sosial-psixoloji səbəbdir ki, kənd və şəhər yaşayış tərzi arasındakı
fərqdən meydana gəlir. Şəhərin özünəməxsusu sərbəstlik hissi, şəhərli olmaq qüruru,ictimai
və mədəni üstünlükləri, övladlarına daha yaxşı gələcək qurmaq arzusu, xidmətlər şəhəri
cəzbedici edir. Bəzi yerlərdə şəhərlərə köçməyi ”yüksəliş” kimi görmək miqrasiya səbəbi ola
bilər. Atalar sözündə deyildiyi kimi. “Baliq dəryada böyüyər”.
Naxçıvanın tarixən əlverişli geosiyasi mövqeyi, təbii sərvətlərlə zənginliyi, gözəl təbii şəraitlə
malik olması bu əraziyə doğru miqrasiya prosesini intensivləşdirmişdir. Azərbaycanda
olduğu kimi, Naxçıvanda da qədim miqrasiya dövrü müxtəlif tayfaları, Sasanilərin dövrü,
ərəb xilafəti dövrü, türk tayfalarının Mərkəzi Asiyadan köçməsi dövrü, monqol-tatar işğal
dövrü, Səfəvilər dövrü, osmanlı-türk və Rusiyanın işğal dövrünə ayırmaq olar.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında siyasi hadisələr sonrakı dövrdə də miqrasiyanın
güclənməsinə səbəb olmuşdr. SSRİ-nin dağılması Naxçıvanın İCM –ni pisləşdirmiş, nəticədə
sosial-iqtisadi vəziyyətə mənfi təsir göstərmişdir. Bu dövrdə isə şəhər və kənd əhalisi daha
çox digər iqtisadi rayonlara miqrasiya edirdilər.
Kənd və şəhər yerlərində sürətlə inkişaf edən sosial-iqtisadi vəziyyət, əhalinin ucqar
kəndlərdə belə təbii qaz və elektrik enerjisi ilə təminatı, məşğulluq probleminin kəndlərdə də
aradan qaldırılması, təhsilin keyfiyyətinə müsbət təsir edəcək obyektlərin tikintisi və s.
amillər əhalinin regiondaxili miqrasiyasını zəiflətmişdir. Kənd yerlərində infrastrukturun
yaxşı təşkili iqtisadi region üzrə əhalinin qeyri-bərabər məskunlaşmasının qarşısını alır və bu
yolla yaranan iqtisadi çətinlikləri, şəhərlərdə əhali sıxlığının tarazlanmasını təmin edir.
Yay dövründə kəskin su problemi olan Naxçıvan diyarında yerüstü suların böyük bir qismi
quruyur. Bu vaxtiqtisadi rayon üçün yeraltı suların əhəmiyyəti artır. Bir çox kəndlərdə
kəhrizləri yeganə ümidverici su mənbəyi hesab etmək olar. Naxçıvanın mədəniyyətini əks
etdirən bir çox kəhriz sistemi basdırılmış, yaxud dağılmışdır. Əhalinin əsas məşğuliyyət
sahələrindən olan əkinçilik su çatışmazlığı nəticəsində inkişaf edə bilmir. Kəhrizlərin
bərpasına qoyulacaq xərcin çoxluğu, həmçinin qəzalı kəhrizlərin yalnız kompleks mühəndis
tədbirlərinə əsaslanaraq bərpasının həyata keçirilməsi, xüsusilə gənclərin şəhərlərə
miqrasiyasını artırmışıdır. Məhz bu amilləri nəzərə alaraq Beynəxalq Miqrasiya Təşkilatı
tərəfindən 1999-2007-ci illərdə kəhrizlərin bərpasına dair müxtəlif layihələr həyata keçirmiş
və böyük vəsait ayırmışdır.Lakin yenə də kəskin su çatışmazlığı olan Naxçıvan diyarında
davamlı məskunlaşmanı təmin etmək üçün bərpa işlərinə eytiyyac vardır.
Yalnız kəndlərdə deyil şəhərlərdə də kəhrizlərin bərpası davamlı məskunlaşmada mühüm yer
tutur. Naxçıvan və Ordubad şəhərlərində də hazırda bərpa olunmağı olunmağı gözləyən bir
neçə kəhriz vardır ki, bunlar da əhalinin içməli su ilə təminatında vacibdir.
Bunu da qeyd etməliyik ki, Naxçıvan regionunun tarix və mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib
hissəsi olan kəhriz sistemlərinin bərpasına mənfi təsir edən amillərdən biri də miqrasiya
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nəticəsində olan əmək çatışmazlığıdır.Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün rayonlarında
dağlıq və dağətəyi ərazilərdəki yaşayış məntəqələrində kəhriz sistemi vasitəsilə su təminatı
hesabına insanlar həm öz məşğulluğunu saxlayır, həm də inkişaf edirlər.
Kəhriz sularından istifadə etməklə öz tarixi inkişaflarını qoruyan Qarabağlar və Şaxtaxtı
kəndlərində kəhriz yeganə içməli və məişətdə istifadə olunan sudur. Qarabağlar kəndində
kəhriz sistemi üzərində qurulan məskunlaşma kənddə sosial –iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşması
ilə davam etmişdir. Məhz bu şəraitə görə kəndin əhalisi artır və kənddən yaşayış səviyyəsinə
görə gedən demək olar ki, yoxdur.
Kəhrizlərin miqrasiya proseslərində oynadığı rola misal çəkərkən Naxçıvan şəhərinə çox
yaxın məsafədə yerləşən, məhv olmuş, yaxud kənd təsərrüfatına yararsız olan kəhrizlər
üzündən dağılan Sürməlik və Sust kəndini xüsusi qeyd etməliyik.
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XVIII-XIX ƏSRLƏRDƏ İRƏVAN: TARİXİ, FƏQİHLƏRİ, DİNİ TƏHSİLİ
IRAVAN İN THE 18TH AND 19TH CENTURİES: HİSTORY, JURİSPRUDENCE,
RELİGİOUS EDUCATİON
Aliyə MÜRSƏLOVA SAMİR QIZI
Bakı Dövlət Universiteti
اطلبوا العلم ولو بالصین
“Çində də olsa elm dalınca gedin”
Həzrət Peyğəmbər tərəfindən elmə bu qədər önəm verilməsi erkən orta əsrlərdə İslam elmlərinin
yaranmasına səbəb olmuşdur. Həmin dövrdə mövcud elmlər iki qismə bölünürdü: İslami elmlər
– dini mövzuların öyrənildiyi elmi sahə nazərdə tutulur (təfsir, hədis, fiqh, üsulid-din, fəlsəfə və
bəlağat) və Təcrübi elmlər – bəşəri elmlər (təbabət, həndəsə, cəbr, kimya, astronomiya,
coğrafiya). Bu dövrdə tarixən Azərbaycan torpaqları olmuş bölgələrdə yaşayan alimlər nücum
(astronomiya) elminə, riyaziyyata, həndəsəyə, təbabətə, fəlsəfəyə, fiqh elmlərinə meyl
etmişdilər.
Quran və hədislərdən istifadə qaydalarının işlənib hazırlanması və bu təməllərdən irəli gələn
meyar və üsulların cəmiyyətin həyatına tətbiqi məsələləri ilə məşğul olan bir islami elm fiqh
elmi adlanır. Azərbaycanda bütün fiqhi məzhəblər, xüsusilə də Şafii və Hənəfi məzhəbi təmsil
olunmuşdur. Həmin fəqihlər ilk təhsillərini vətənlərində ya xüsusi tutulmuş müəllimlərdən, ya da
ailədə valideynlərdən, daha sonra isə təhsillərini təkmilləşdirmək üçün çox vaxt İslam
dünyasının elm mərkəzlərindən - Təbriz, Kərbəla, Buxara, Səmərqənd, Məşhəd, Xorasan,
Bağdad, Kufə, Bəsrə, Qahirə və İskəndəriyyədə, alırdılar.
Orta əsrlərdə yaşayıb-yaratmış azərbaycanlı alimlər haqqında İbn Həcər Əsqəlaninin “Dürər əlkəminə” və “İbna əl-ğümr”, Ağa Büzürg Tehraninin “Təbəqət əlam əş-şiə” və “əz-Zəriə ilə
təsanif əş-şiə”, Şəmsəddin Zəhəbinin “təzkirətul-hüffaz”, “Tarixul-İslam” və “Siyər əlam ənnübəla”, Abdullah Əfəndinin “Riyazul-üləma”, Əqiqi Bəxşəyişinin “Məfaxire-Azərbaycan”,
Ömər Rza Kəhhalənin “Mucəmul-müəllifin”, A.Movlayinin “Qafqazda elm dünyasının
ulduzları”, F.Vəlioğlunun “Azərbaycanın İslam alimləri”, E.Nəsirovun “Orta əsrlərdə yaşamış
azərbaycanlı alimlər” kitablarında məlumatlara rast gəlmək olur. Diqqətinizə təqdim etdiyimiz
bu məqalədə İslam elmlərindən biri olan fiqh sahəsində müstəsna xidmətləri olan Qərbi
Azərbaycan torpaqlarında yaşayıb-yaratmış və yüksək məqama çatmış azərbaycanlı alimlər
haqqında məlumatları əhatə etməyə çalışdıq.
Özlərindən sonra zəngin irs qoyan Hakim Şeyx Əbdülqasım İrəvaninin (1774-...), Hacı Mirzə
Ağası (1783-1848), Əbdülkərim İrəvaninin (1805-1858), Ayətullah Molla Məhəmməd bin
Məhəmməd Bağır İrəvani-Həcəfinin (1817-1888), Ayətullah Seyyid Əbdülməcid İrəvaninin,
Ayətullah Mirzə Əbdülhüseyn İrəvaninin (1835-1898), Ayətullah Seyyid Əli İrəvaninin (18421906), Hacı Mirzə Əli İrəvaninin (1884-1935), Ayətullah Uzma Mirzə Fəzləli Mücahid
İrəvaninin (1862-...), Hacı Şeyx Musa Nəcəfi İrəvaninin (...-1882), Hacı Şeyx Əli Əsgər
İrəvaninin (XIX əsrin əvvəlləri-1891), Mirzə Əlixan ağa Mirzə İrəvaninin (1837-1907),
Ayətullah Hacı Şeyx Muhamməd Tağı İrəvaninin (1915-...), Ayətullah Uzma Mirzə Əli İrəvani
Nəcəfi (1884-1935), Ayətullah Hacı Şeyx Yusif İrəvaninin (1903-...), Şeyx Mövla Həsən
İrəvaninin (XIX əsrin ortaları), Ayətullah Hacı Şeyx Əhməd İrəvani Nəcəfinin (...-1964),
Hüccətul-İslam Şeyx Muhamməd İrəvaninin (...-1987), Seyyid Mürtəza İrəvaninin (1906-1990),
Ayətullah Hacı Şeyx Əbdül Cabbar İrəvaninin (1820-1992), Şeyx Muhamməd Tağı İrəvaninin
(XX əsr) adları məşhur İslam alimləri sırasında çəkilir.
Sovet hakimiyyəti qurulana qədər dini fənlər Azərbaycan ərazisinin hər yerində olduğu kimi orta
və ali təhsil ocaqlarında tədris olunurdu. Çar Rusiyasının Xalq Maarif Nazirliyi tərəfindən təsdiq
edilən Məktəbin tədris planına azərbaycan, rus, fars və ərəb dilləri, şəriət və hesab daxil idi.
Şəriət dərsləri Firudin bəy Köçərlinin tərtib etdiyi kitab üzrə tədris edilirdi. 1881-ci ildə İrəvan
mahalında İrəvan gimnaziyası, İrəvan Müəllimlər Seminariyası və yeni tipli Uluxanlı məktəbinin
yaradılmışdır. Şəriət müəllimləri Məmməd Qazıyev və Mirzə Məmmədvəli Qəmərlinski idi.
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1914-cü ildə İrəvan ikisinifli rus-tatar oğlan ibtidai məktəbində şəriət müəllimi Axund Abdulla
Qazıyevin olmuşdur. İrəvan Müəllimlər Seminariyasında ilahiyyat, rus dili, hesab, həndəsə,
coğrafiya, tarix və biologiya fənləri ilə yanaşı, tatar (Azərbaycan dili) dərsləri də keçirilirdi.
İrəvan torpaqlarının məşhur vəzifəli şəxslərindən Axund Məmmməd Bağır Qazızadə uzun
müddət İrəvan Müəllimlər Seminariyasında şəriət müəllimi, Axund Həsən Qazıyev İrəvan
quberniyasının Dini şurasının və Axund Məmmədəli Qazızadə isə Üçmüədzin Dini şurasının
üzvü idi. İrəvan quberniyasının ərazisində Ermənistan (Ararat) Respublikası qurulduqdan sonra,
ermənilərin törətdiyi fəlakətlər nəticəsində 1918-ci ilin avqust ayının 6-da İrəvan gimnaziyası və
İrəvan Müəllimlər Seminariyası bağlanmışdır.
Açar sözlər: İslam Elmləri, Fiqh, Fəqih, Dini Təhsil, Şəriət
ABSTRACT
The importance of science by the Prophet led to the emergence of Islamic sciences in the early
Middle Ages. At that time, the existing sciences were divided into two parts: Islamic sciences - a
scientific field where religious subjects were studied (commentary, hadith, jurisprudence,
method-religion, philosophy and enlightenment) and Practical sciences - humanities (medicine,
chemistry, geometry, geometry, geography). Scientists living in areas that have historically been
Azerbaijani lands, have been inclined toward astronomy, mathematics, geometry, medicine,
philosophy, and jurisprudence.
An Islamic science that deals with the elaboration of rules for the use of the Qur'an and hadiths,
and the application of the criteria and methods resulting from these foundations, is called Islamic
jurisprudence. All Islamic jurisprudence, in particular Shafi'i and Hanafi denominations are
represented in Azerbaijan. These scholars first educated in their homeland, either from teachers
or parents in the family, and then often from the Islamic centers of science to improve their
education - Tabriz, Karbala, Bukhara, Samarkand, Mashhad, Khorasan, Baghdad, Kufa, Basra,
Cairo, Basra, Cairo. were buying.
In this article, we have tried to cover information about Azerbaijani scholars who lived and
created in the Western Azerbaijan lands, who have exceptional services in Islamic jurisprudence.
For example: "Durar al-Kemine" and "Ibn al-Gumr" by Ibn Hajar Asqalani, "Tabagat al-Shi'a"
and "Az-Zari'a ila tasanif al-Shi'a" by Aga Buzurg Tehrani, “Tazkiratul-huffaz”, “Tarihul-Islam”
and “Siyar alamun-nubala” by Shamsaddin Zahabi, "Riyazul-ulama" by Abdullah Efendi,
"Mafakhire-Azerbaijan" by Agag Bakhshai, "Mujamul of muallifin" by Omar Reza Kahhale,
“Stars of the sciences world in Caucasus” by A.Movlai, “Islamic scholars of Azerbaijan” by
F.Valioglu and “Azerbaijani scholars lived in the Middle Ages” by E.Nasirov.
They left the rich heirs, behind them were Sheikh Abdulqasim Iravani (1774 - ...), Haji Mirza
Aghasi (1783-1848), Abdukarim Iravani (1805-1858), Ayatollah Mollah Mohammed bin
Mohammad Bagir Iravani (... -1888), Sayyid Abdulmajid Iravani, Ayatollah Mirza Abdulhuseyin
Iravani (1835-1898), Ayatollah Sayyid Ali Iravani (1842-1906), Haji Mirza Ali Iravani (18841935), Ayatollah Uzma Mirza Fazlali İravani (1862 - ...), Haji Sheikh Musa Najafi (... – 1882),
Ayatollah Haji Sheikh Ali Asker Iravani (... -1891), Mirza Alikhan Aga Uzma Mirza Iravani
(1837-1907), Ayatollah Haji Sheikh Mohammed Taghi İravani (1915 - ...), Ayatollah Uzma
Mirza Ali İravani Najafi (1884-1935), Ayatollah Haji Sheikh Yusuf Iravani (1903 - ...), Sheikh
Mawla Hasan Iravani (19th century), Ayatollah Haji Sheikh Ahmed Iravani Najafi (... - 1964),
Huccatul-Islam Sheikh Mohammed Iravani (1906-1990), Ayatollah Haji Sheikh Abdul Jabbar
Iravani (1820-1992), Sheikh Mohammed Taghi Iravani (20th century) the famous Islamic
scholars.
Prior to the Soviet rule, religious subjects were taught in secondary and higher education
institutions throughout Azerbaijan. The curriculum approved by the Ministry of Education of
Tsarist Russia included Azerbaijani, Russian, Persian and Arabic languages, sharia and account.
Shari'ah lessons were taught based on a book by Firudin bey Kocharli. In 1881, the Iravan
Gymnasium, the Iravan Teachers' Seminary and a new type of Ulukhanli school were established
in Iravan district. Shariah teachers were Mammad Gaziyev and Mirza Mammadvali Gamarlinski.
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In 1914, he was a Sharia teacher at the Russian-Tatar boy primary school in Iravan, Akhund
Abdulla Gaziyev. In addition to theology, Russian language, score, geometry, geography, history
and biology, the Tatar (Azerbaijani) classes were also taught at the Iravan Teachers Seminary.
Akhund Mammadmah Bagir Gazizadeh, a prominent official of the Iravan lands, was a Shari'a
teacher for a long time, a member of the Religious Council of the Iravan Province and Akhund
Mammadali Gazizadeh, a religious council of the three-headed. After the establishment of the
Republic of Armenia (Ararat) in the territory of the Iravan province, as a result of the Armenian
calamities, the Iravan Gymnasium and the Iravan Teachers Seminary were closed on August 6,
1918.
Keywords: Islamic Sciences, Jurisprudence, Religious Education, Sharia
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ELMİ-TEXNİKİ TƏRƏQQİ VƏ MƏNƏVİYYAT
SCİENTİFİC AND TECHNOLOGİCAL PROGRESS AND SPİRİTUALİTY
Dosent Kamal HÜSEYNOV
ADPU- Fəlsəfə
ÖZET
Məqalədə elmi-texniki inqilab istehsalın xarakterini, başlıca məhsuldar qüvvə olan insan
funksiyalarının xarakterini kökündən dəyişdirmək üçün zəmin yaratdığından bəhs olunur.
Həmçinin məqalədə şəxsiyyətin hərtərəfli, ahəngdar, inkişaf etməsi, formalaşmasında elmi
texniki inqilabın rolu şərh olunur.
Sosializm şəraitində də ETİ-nin neqativ nəticələri (işsizlik təhlükəsi, mənəvi tənəzzül, ekoloji
təhlükə, Çernobil fəlakəti və s.) özünü göstərsə də, burada ona sosial nəzarət güclüdür. ETİ əmək
məhsuldarlığını artırır, sosial tərəqqini daha da sürətləndirir; insanın öz məqsədini həyata
keçirməsi üçün ona daha qüdrətli məhsuldar qüvvələr verir, şəxsiyyətin yetkinliyi səviyyəsini
yüksəldir. Lakin sosializmdə də ETİ-yə cəmiyyətin nəzarəti zəiflədikdə, o istər təbiətə təsiretmə
baxımından, istərsə də cəmiyyətin tənzim edilməsi nöqteyi-nəzərdən azman dağıdıcı qüvvəyə
çevrilir. Odur ki, hər hansı ictimai şəraitdə ETİ-yə münasibətdə onun məqsədli idarə olunub
istiqamətləndirilməsi aktual vəzifə olaraq qalır. Ondan ancaq ümumxalq mənafeyi. Bəşəriyyətin
gələcək tərəqqisi naminə istifadə olunmalıdır.
Lakin müasir dövrdə ETİ-nin mahiyyəti, onun cəmiyyətdə rolu və yeri məsələsi ilə məşğul olan
mütəfəkkirlər və ideoloqlar arasında ideya zidiyyətləri, fikir ayrılığı mövcuddur. Xüsusilə xarici
ölkələrdə ideoloqlar və siyasətçilər həmin məsələyə münasibətdə ya “texnoloji (texniki)
determinizm”, ya da “texniki fetişizm” mövqeyində dururlar.
Texnokratik “texnoloji determinizm” mövqeyi ETİ-nin sosial-mənəvi tərəqqinin əsas amili hesab
edir, ona “ictimai mənafeləri barışdırıb sinfi mübarizəni aradan qaldıran”, “vahid sənaye
cəmiyyəti”, “firavanlıq cəmiyyəti yaradan” bir vasitə kimi baxır, onu daim təkmilləşdirib inkişaf
etdirməyi tələb edirlər. “Texniki fetişizm” mövqeyindən çıxış edənlər isə, “texnikanın
hakimiyyətinin” insani olan nə varsa, hamısını məhv etdiyindən, insan qəlbini boşaldıb “mənəvi
puçluq” yaratdığından, insanı “texnikanın hakimiyyətinə tabe etdiyindən”, ETİ-nin “bəşəriyyətin
gələcəyini təhlükə altına aldığından” və bunlara əsasən, ETİ-nin inkişaf sürətinin azaldılması və
onun qarşısının alınması zərurətindən bəhs edir, ETİ-nin törətdiyi dağıdıcı fəlakətli nəticələr
(nüvə müharibəsi təhlükəsi, ekoloji fəlakət, demoqrafik partlayış və s.) qarşısında vahiməyə
düşür, mənəvi-psixoloji sıxıntılar keçirirlər, onu lənətləyirlər.
Açar sözlər: Elmi-texniki Tərəqqi, Mənəviyyat, Şəxsiyyət, Sosial-mənəvi Amillər, Sosial
Tərəqqi
ABSTRACT
The article mentions that the scientific and technological revolution has created the basis for a
fundamental change in the nature of production, the nature of the main productive forces of
human functions. The article also comments on the role of the scientific and technological
revolution in a complex, harmonious, developing and personalizing identity.
Negative consequences of ETI in the conditions of socialism (the threat of unemployment, moral
recession, ecological threat, Chernobyl disaster, etc.)) although it shows itself, social control over
it is strong here. ETI increases labor productivity, accelerates social progress even more; gives a
person more powerful productive forces for the realization of his goal, raises the level of maturity
of personality. However, in socialism, when the control of society is weakened, it turns into a
destructive force from the point of view of its influence on nature, or from the point of view of its
regulation. Therefore, under any public circumstances, its purposeful management and
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orientation in relation to ETI remains an actualistic duty. It is only in the interests of the nation. It
should be used for the sake of the future progress of mankind.
But in modern times there are contradictions and differences of ideas between thinkers and
ideologists dealing with the essence of ETI, its role and place in society. In particular, ideologists
and politicians in foreign countries are either “technological (technical) determinism” or
“technical fetishism”.
Technocratic position of "technological determinism “considers the main factor of socio-moral
progress of ETI as a means of” reconciling public interests and eliminating class struggle“,”
United industrial society“,” Society of prosperity", constantly improving and developing it.
Speaking of the position of” technical fetishism“, they talk about the fact that” the power of the
technique “destroys everything that is human, empties the human heart and creates” moral
misery“,” subjecting the human to the power of the technique“,” endangers the future of
mankind", and based on this, on the need to reduce the speed of development of ETI and its
prevention, ) panic in front of them, they have moral and psychological difficulties, they curse
him.
Keywords: Scientific and Technical Progress, Spirituality, Personality, Social and Moral Factors,
Social Progress
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ROBERTSON DAVİES’ “FİFTH BUSİNESS” AS A PATTERN OF CANADİAN
MYTH
PhD.candidate.Turkan ALİYEVA
Baku Engineering University
Deptford trilogy is one of Robetson Davies’ works that made him an outstanding Canadian
writer all over the world. This trilogy essentially is a tale of a quest for self-identity. The
critics of Robertson Davies and other national or international reviewers claim that the trilogy
speaks ardently the sense of wonder, magic, and psychological truth. Analyzing the first novel
of the trilogy – “Fifth Business”, we can see that it brings together history, myth and fiction.
Some of the critics consider the novel as autobiographic ( Braz 2009), some of them gothic
(Suggars 2012), and another group as mythic (Grant 2009, Ryan 2011). Inspite of different
opinions about the novel, the mentioned perspectives make the novel more perfect. The
influence of classical myth on the novel can be easily noticed by analyzing the protagonist
Dunstan Ramsay’s struggle for self-fulfillment. Despite of raising in Presbyterian Church,
Ramsay later rejects the particular doctrine of Presbyterianism, and devotes his life the study
of saints. He as a hagiographer (a writer who writes a biography of saints) is about to write a
book named “The Saints: A Study in History and Popular Mythology”. There is also evidence
of his writing this book in other novels of the trilogy. In “Manticore”, it is mentioned that
Ramsay is currently working on “something about the faith as it relates myth”.
“Fifth Business” is a novel which emphasizes on mythic elements. Ramsay considers myth
and history as two parts of human destiny which the former is recorded, while the latter is
abstract.Dunstan Ramsay – a wartime hero, a scholar, a spiritual superego - becomes a
Canadian archetype who helps us to get insight into Canadian conscience. His tale about his
struggle to find himself and get to the state of fulfillment is a variation of myth. He took
religious figures as archetypes of universal characters. Different characters help him seeking
for his self-identity. Mary Dempters plays a key role in the self – fulfillment of Ramsay. She
is seen to him as a personal saint when he is in difficulty. In a war, he sees Mrs. Dempters’
face on the statue of Virgin and Child. After five month coma, he awakens and finds himself
in a special place protected by ‘Madonna” with Mrs. Dempsters’ face. In the end, other saint Liesl helps Ramsay to realize his weakness and fear and to overcome his internal repression.
She characterizes human’s indigenous nature of greatness which can face all difficulties.
Key words: magic, mythic elements, Canadian conscience, self – fulfillment, psychological
truth
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NAXÇIVANIN CƏNUBİ AZƏRBAYCANLA ƏDƏBİ-MƏDƏNİ VƏ ELMİ ƏLAQƏLƏRİ
LITERARY-CULTURAL AND SCIENTIFIC RELATIONS OF NAKHCHIVAN WITH
SOUTH AZERBAIJAN
Sahab ƏLİYEVA
AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı
XÜLASƏ
Məqalədə Naxçıvanın Cənubi Azərbaycanla əlaqələri tarixinə ümumi nəzər yetirilmiş, sovet
dönəmində və müstəqillik illərində Cənubi Azərbaycanla ədəbi-mədəni və elmi əlaqələrin
xarakteri, mahiyyəti aşkara çıxarılmış, səciyyəvi xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmişdir. Naxçıvan
ərazi baxımından Cənubi Azərbaycanla yaxın olduğu üçün 1828-ci il Şimali Azərbaycanın
Rusiyaya ilhaqından sonra Arazın o tayı ilə əlaqələrini tamamilə itirməmişdir. Çar Rusiyası
dövründə İranla ciddi rejimli sərhəd olmadığı üçün o taylı, bu taylı inqilabçı, tacir, ziyalı, şair,
yazıçı, publisist, ruhani və kəsbkarların Naxçıvana və Cənubi Azərbaycanın müxtəlif kənd və
şəhərlərinə gediş-gəlişi çox da çətin olmamışdır. 1920-ci ildə Azərbaycanda sovet
hakimiyyətinin elan olunması nəticəsində Sovet-İran sərhədlərinin möhkəmləndirilməsi onsuz da
ayrı salınmış bir xalqın Arazın ayrı-ayrı taylarında qalan hissələrinin ədəbi-mədəni əlaqələrində
bir durğunluğa gətirib çıxarmış, Azərbaycanın digər regionlarında və paytaxt Bakıda olduğu kimi
İranla sərhəddə yerləşən Naxçıvanda da Cənubi Azərbaycanla ədəbi-mədəni əlaqələrə qadağalar
qoyulmuşdur. Lakin bu qadağalara baxmayaraq Naxçıvanın coğrafi mövqeyi sovet dövründə də
burada Cənubi Azərbaycanla bəzi əlaqələrin reallaşmasına imkan vermişdir. Müstəqillik
qazandıqdan sonra isə ədəbi-mədəni əlaqələrimiz daha da genişlənmiş, müxtəlif poeziya
məclislərində, konfranslarda Naxçıvan və Cənubi Azərbaycan şairlərinin, elm adamlarının
iştirakı əlaqələrimizin yaranmasında böyük rol oynamışdır. Naxçıvan və Cənubi Azərbaycan
arasında əlaqələrin inkişafı ədəbi, elmi mühitə də öz təsirini göstərmiş, milli-mənəvi bütövlük,
vahid Azərbaycan ideyası işığında çoxsaylı bədii əsərlər, məqalələr, oçerklər, kitab və
monoqrafiyalar qələmə alınmış, şair və yazıçılarımızın, elm adamlarımızın bu istiqamətdəki
fəaliyyəti sayəsində əlaqələrimiz daha da genişlənmiş, bu sahədə mətbuat və televiziyanın da
müstəsna rolu olmuşdur. Məqalədə, Naxçıvan və Cənubi Azərbaycan arasında ədəbi-mədəni və
elmi əlaqələri göstərən fakt və mənbələr - bədii əsərlər, publisistik yazılar, elmi məqalə, oçerk,
kitab və monoqrafiyalar üzə çıxarılaraq araşdırılmış, bütün bunlar cənub mövzusuna olan həssas
münasibətin və bu məsələnin aktuallığının göstəricisi kimi xarakterizə olunmuşdur.
AÇAR SÖZLƏR: Naxçıvan, Cənubi Azərbaycan, ədəbi-mədəni və elmi əlaqələr, cənub
mövzusu, milli-mənəvi bütövlük
ABSTRACT
The paper gives a general review of the history of relations between Nakhchivan and South
Azerbaijan, reveals the nature and essence of literary, cultural, and scientific relations with South
Azerbaijan during the Soviet period and the years of independence, identifies their characteristic
features.Due to the geographical proximity of Nakhchivan to South Azerbaijan, ties with the
other coast of Araz after the annexation of Northern Azerbaijan by Russia in 1828 have not been
wholly lost.There was no strict border regime with Iran in the Tsar Russia period. That is why
revolutionaries, traders, intellectuals, poets, writers, publicists, clergy, and entrepreneurs from
both sides do not encounter difficulties in visiting the villages and cities of Nakhchivan and
South Azerbaijan. The strengthening of the Soviet-Iranian borders as a result of the proclamation
of Soviet power in Azerbaijan in 1920 led to a stagnation in the literary and cultural relations
between parts of the same people that found themselves on different shores of Araz, literary and
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cultural connections with South Azerbaijan were prohibited both in Nakhchivan, located on the
border, and in other regions of Azerbaijan, and the capital Baku. However, despite these
prohibitions, the geographical location of Nakhchivan made it possible to carry out some
relations with South Azerbaijan even during the Soviet period. After finding independence, our
literary and cultural ties expanded, the participation of poets, scientists of Nakhchivan and South
Azerbaijan in various poetry meetings and conferences played a significant role in shaping our
ties.The development of relations between Nakhchivan and South Azerbaijan influenced both the
literary and the scientific environment. Many literary works, articles, essays, books, and
monographs have been written in the light of the national-spiritual integrity idea and unity of
Azerbaijan; our relations have expanded thanks to the activity of our poets, writers, scientists in
this direction; the media and television also played an exceptional role in this area. The paper
reveals and studies facts and sources – literary works, journalistic articles, scientific papers,
essays, books and monographs showing the literary, cultural and scientific relations between
Nakhchivan and South Azerbaijan; all that is described as an indicator of a sensitive attitude to
the southern theme and the relevance of these issues.
KEYWORDS: Nakhchivan, South Azerbaijan, literary, cultural and scientific relations, the
southern theme, national and spiritual unity
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STATE CHILDREN’S ORGANIZATIONS AND THEIR SOCIAL STRUCTURE
IN AZERBAIJAN REPUBLIC
Ph.D. Assoc. Prof. Asim MAMMADOV
Vusal NAZAROV
Ganja State University
SUMMARY
In Azerbaijan, hundreds of children are abandoned each year by their parents. A number of
state educational institutions (orphanages and boarding schools for children who lost their
parents and orphanages, orphanages for children with disabilities and special boarding schools
for children with disabilities) lost their parents and lost their parental care children live under
the auspices of the state, receive education and training. Children in state-owned institutions
are protected by state care in accordance with relevant legislation of the Republic of
Azerbaijan. The main purpose of state child care institutions is to ensure that every child is
fully developed and brought up in accordance with national and universal values. State child
care institutions have also taken into account a number of action plans to meet their financial
and spiritual needs. Children deprived of parental care in state-owned institutions are fully
provided with state support. Full state support means that children who have lost their parents
and are deprived of parental care must meet all their financial needs in the relevant state or
enterprise, and provide the necessary conditions for their education and upbringing. One of
the main tasks of state child care institutions is to provide social services to children deprived
of parental care. One of the institutions providing social services is orphanages. The main
purpose of orphanages is to provide social services to children who have lost their parents and
are deprived of parental care, which may worsen their personal living standards, complicate
their socio-psychological situation, and lead to social exclusion.
Keywords: Azerbaijan, Child Rights, Child Care İnstitutions, Parental Care, Orphanages,
Boarding Schools
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GENERAL PRINCIPLES AND CONSEPTUAL ISSUES OF YOUTH POLICY
(EXAMPLE OF EU)
Ph.D., Assoc. Prof. Asim MAMMADOV
Sarkhan SABIRLI
Ganja State University
SUMMARY
In the European Union, youth policy is an integral part of social and demographic policies,
and these policies are an extension of social policy. The ever-present "aging" of the European
continent and facing the threat of a demographic crisis further highlights the importance of
youth policy as one of the Union's political priorities. In this regard, it is important to compare
the historical and modern state of youth policy in the EU in a comparative manner. The article
analyzes youth policy compared to the fundamental values of the European Union, then
studies the history of youth policy development since the mid-twentieth century and evaluates
its current achievements. Developed countries of Europe continually adopt social programs
and encourage demographic growth while encouraging existing youth to play an active role in
the future socio-political life of the continent. As is clear from all this, young people are
perceived as one of the most vulnerable groups in the European community. Although social
policy in Europe has been clearly focused on young people since the 1990s, academic
research on the post-crisis Europe's youth policy has been very limited. In post-war Europe,
social policy - and in particular social welfare policies - has been the most popular political
reform in terms of self-assertion of individual governments and the provision of individual
freedoms. In these fundamental stages of social welfare policy, special attention is paid to
youth policy. The European Union's first specific policy on youth policy (the White Paper)
was adopted by the European Commission in 2001.
Keywords: Youth Policy, Social Policy, Social Initiative, Theory, European Union,
Employment
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TÜRK MƏRASİM LEKSİKASINDA QIRMIZI RƏNGİN YERİ
THE PLACE OF RED COLOUR IN TURKIC CEREMONY-RELATED WORDS
Subeybat TAHİR
Bakı Mühəndislik Universiteti
XÜLASƏ
Qədim zamanlardan bəri bütün mədəniyyətlərdə rənglər doğurduğu əhval-ruhiyyə, daşıdığı rəmzi
funksiyalara görə insanların diqqətini cəlb etmiş və onlara müxtəlif mənalar yüklənmişdir. Rənglər
yalnız əlvan boyalar olub bizim gözümüzü oxşayan, ruhumuza aydınlıq gətirən vasitə deyildir.
Həm də bizi düşünməyə vadar edən cəhətlərə malikdir. Hər bir rəng öz sehirli gücü ilə insan
yaddaşında nə iləsə bağlıdır. Məsələn, alın, qırmızının tamaşasından doymaq olmur, yaşıl rəngdəki
həyat, dirilik, sevgi ümidi adamı titrədir, onda təzə təravətli hisslər doğurur. Əski inanc sistemini
və simvolik mənaları özündə ehtiva edən rənglər, onların ifadə etdiyi anlamlar hər bir xalqın
mənəvi dəyərlərinin nəsildən-nəslə ötürülməsində mühüm rola malikdir. Türklərin rənglərə olan
münasibəti əski çağlardan müasir dövrümüzə qədər olan gündəlik fəaliyyətlərinə, ayinlərə,
bayramlara, mərasimlərə, həmçinin, istifadə etdikləri geyim-kecimdən tutmuş digər məişət
əşyalarına da yansımışdır. Türk mədəniyyətində ən əski və özünəməxsus yeri olan rənglərdən biri
qırmızı rəngdir. Qırmızı ilə yanaşı al və qızıl kəlimələrindən də istifadə edən türklərin ən qədim
inanclarında və mərasimlərində bu rəng spesifik imkanlarına görə digər rənglərdən fərqlənmiş,
habelə, bu rəngin rəmzi mənasından geniş anlamda istifadə olunmuşdur. Qırmızı, eyni zamanda,
qəzəb və müharibənin rəngi hesab olunmuş, qadınlarda gözəllik ünsürü, hökmdarlıq, bayram və
bayraq obrazı da hər zaman bu rənglə əlaqələndirilmişdir. Bundan əlavə, sevinc, şadlıq, nikbin
əhval-ruhiyyənin rəngi hesab olan qırmızı əsasən, elçilik, nişan toy kimi mərasimlər, habelə, türk
xalqlarının ortaq bayramı olan Novruz ilə əlaqədar keçirilən mərasimlərə məxsus geyimkecimlərin ana rəngini təşkil edir. Məqalədə qırmızının türk mifologiyasında, düşüncə sistemində
ifadə etdiyi əsas mənası ilə yanaşı, mənfi və müsbət anlamlarda istifadə olunduğu məqamlar, türk
xalq mərasimlərindəki rolu və müasir dövrdə türk xalqlarının mərasim leksikasındakı yerindən
bəhs olunmuşdur.
Açar sözlər: Türk Mədəniyyəti, Mərasim Leksikası, Qırmızı, Qırmızı Rəng
ABSTRACT
Since the ancient times in all cultures colours have always attracted the attention of people for the
mood they create and for the symbolic functions they carry and they have been attached different
meanings. Colours aren’t just paints that are appealing to our eyes and bring clarity to our spirits.
They also have peculiarities that make us think. Each colour is related to something in human
memory with its magic power. For instance, one can never be tired of looking at scarlet or red,
life, vitality and hope for love in green colour terrifies a person arising new fresh feelings in him.
Colours that contain ancient belief system and symbolic meanings and the meanings they express
play a crucial role in passing the nation’s moral values from generation to generation. From the
ancient periods till now the attitude of Turks towards colours have been reflected in daily activities,
rituals, holidays, ceremonies and also clothes and other household goods they use. Red is one of
the oldest and most significant colours in Turkic culture. This colour upon being called scarlet and
ginger as well, has always been notable in the oldest beliefs and ceremonies of Turks for its specific
potentials, as well as the symbolic meaning of this colour has been used on a wide scale. Red has
been considered the colour of anger and war as well, but also has been coordinated with beauty
factor in women, reign, holiday and flag images. Furthermore, red that is considered the colour of
joy, happiness, positive mood constitutes the dominating colour of clothes mainly in ceremonies
such as matchmaking, engagement, wedding, as well as in ceremonies connected with Nowruz
that is a common holiday of Turkic nations. The article is about issues in which red is used in
negative and positive meanings, its role in Turkic national ceremonies, its place in ceremonyrelated words of Turkic peoples in the modern era alongside with its main meaning in Turkic
mythology and thinking system.
Keywords: Turkic Culture, Ceremony-Related Words, Red, Red Colour
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EFFECTIVE TEST-TAKING STRATEGIES IN THE HIGHER MILITARY
SCHOOLS
Ph. Doctor Minavvar FIRUDIN QIZI MAMMADOVA
Higher Military School named after H.Aliyev
Introduction
Language testing at any level is a highly complex undertaking that must be based on theory as
well as practice. Although this article focuses on practical aspects of classroom testing, an
understanding of the basic principles of larger-scale testing is essential. The nine guiding
principles that govern good test design, development, and analysis are usefulness, validity,
reliability, practicality, washback, authenticity, transparency, and security. Repeated
references to these cornerstones of language testing will be made throughout this article. For
Bachman and Palmer, the most important consideration in designing and developing is the use
for which it is intended” Test usefulness provides a kind of metric by which we can evaluate
hot only the tests that we develop and use, but also all aspects of test development and use”.
The most common use of language tests is to identify strengths and weaknesses in cadets
abilities. For example, through testing we might discover that a cadet has excellent oral
language abilities but a relatively low of reading comprehension. Information gleaned from
tests also assists us in deciding who shpuld be allowed to participate in a particular course or
proqram area. Another common use of tests is to provide information about the effectiveness
of proqrams of instruction.
Although teaching and assessment differ, the cornerstone of validity ties them closely
together: Test what you teach and how to teach it. In your instruction strive to emphasize
important objectives and demonstrate ways in which they could be assessed. Make sure cadets
are familiar with all formats and rubrics that they will encounter in assessment situations, and
encourage cadets to use them to develop review tests for each other/ For writing assignments,
make your scoring system clear and familiarize students with it through self-and peer
assessment.
In todays military schools , grades are substantially determined by test results. So much
importance is placed on cadets test results that often just the word test frightens cadets. The
best way for cadets to overcome this fear or nervousness is to prepare themselves with testtaking strategies. This process should begin during the first week of each semester and
continue throughout the school year. The key to successful test-taking lies in a cadets ability
to use time wisely and to develop practical study habits.
Test items can be classified in a number of ways. Some tests categorize items as selection and
supply items. With selection items, a cadet selects a correct answer from a number of
presented options. True\false, matching, and multiple choice are examples of selection items.
With supply items, cadets must supply or construct the correct answer. Examples of supply
items include short answer or completion, cloze, gap fill, and essay questions.
Teachers need to be aware of the implications for English language learners in choosing
different test formats. The type of response can impact a cadets ability to demonstrate what
she or he actually knows or can do. For example, a cadet asked about the plot or sequence of a
story might be entirely capable of selecting an appropriate answer. However, the same cadet
with limited English may not be able to supply or create an answer that indicates that they
actually understand the content of the story.
dance correlates highly with poor test results. Here we mean not attendance but learning the
tasks because cadets in the higher military schools must attend the lessons.
It is also important that learners feel motivated to be active regularly and see that they are
making progress. Learning a language is an uneven process with times of rapid development
mixed with plateaus when cadets seem stuck at one level. Journals, vocabulary notebooks,
reading and charts, and portfolios provide positive evidence that learners are indeed
moving ahead. Encourage learners to use such tools to monitor their own progress.
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If cadets make a semester study plan and follow it, preparing for exams should really be a
matter of reviewing materials. Research shows that the time spent reviewing should be no
more than 15 minutes for weekly quizzes, two to three hours for a midterm exam, and five to
eight hours for a final exam.
Conclusion
In the end of the article it should be noted that, in learner-centered assessment, learners are
actively involved in the process of assessment. For example, cadets can select the themes,
formats, and marking schemes to be used. Involving learners in aspect of classroom testing
reduces test anxiety and results in greater cadet motivation.
Abstract:For many teachers , the field of assessment is a foreign territory. This article is
intended to help classroom teachers become more comfortable creating and using
assessments, at the same time it provides helpful insights into the practice and terminology of
assessment.
References
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CERTAIN ASPECTS OF ECONOMIC TRANSFORMATION AND URBANIZATION IN
AJARA REGION
Prof. Rezo MANVELIDZE
Batumi Shota Rustaveli State University
Lasha MANVELIDZE
PHD Student at Batumi Shota Rustaveli State University
Irakli BERIDZE
PHD Student at Batumi Shota Rustaveli State University
One of the significant issues for the modern states is the study of urbanization processes and
economic transfer conditions in in united strategy of economy. The main goal of our research is
to determine the changes related to these processes, envisaging as structural as well dynamic
features in Adjara region. The given research in the mentioned region has the special
significance due to its geopolitical location, namely, the actively on going internal and external
migration processes in the recent year, increase of investment, transformation of resources in the
travel fields, gradual transiting of the innovative fields from the amateur realms into industrial
meaning and other factors cause the change of the realms correlation, the changes in total
internal product distribution, structure and generally in evaluation of value of the region, as
inside as well outside of the country.
There in the research, three significant effect featuring the modern urbanization process activity
are expressed by us, namely: a) effect of production scales; b) infrastructure developed; c) the
predominant possibility of knowledge and research. The analyze of the appropriate features for
Adjara region is given.

1.
2.
3.
4.

CONCLUSION
The research showed us that the urbanization has as positive as well negative results.
Development of cities support formation of certain clusters, in which the inclusion of rural
regions is possible too. In this case, several relatively similar size, thus having the different
functional load cities are connected to each other, with developed enterprise and transportation
connections. Frequently, urbanization represent the process supported and stimulated by the
state. For example, supportive strategies for Batumi and Kutaisi development.
The work shows that, transformation of economic resource potential in the region is basically
carried out in building, tourism, agricultural and infrastructural development fields. But, it should
be noted, that these processes are mainly concentrated on the scale of Batumi and its surrounding
areas. Exactly, this causes active migration of agriculture to the city, which is really unwilling
demographic tendency. Also, it is notable that, foreign investments are mainly collected in this
geographic area and create the necessity of attraction of other municipalities.
Keywords: Region; Municipality; Resource; Potential; Investment; Transformation; Migration;
Sources:
Gurova I.P. World Economy, Tbilisi 2014 ;
Ipshiradze A. Urbanization in Georgia and it's development perspectives.;
Jolia G. Creative Economy and development. Tbilisi 2015;
UN, Population division, department of economics and social affairs, available at
http://www.un.org/en/development/desa/population/;
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PECULIARITIES OF SUBNATIONAL GOVERNANCE IN ADJARA
Associate Professor Natalia LAZBA
Associate Professor Ineza ZOIDZE
Associate Professor Irine TSINTSADZE
Batumi State University
ABSTRACT
A prerequisite for creating a democratic society is the existence of a transparent, really functioning
local self-government. The essence of self-government is its ability to solve problems arising at
the local level. The absence or rather a shortage of traditions of self-organization and selfgovernment in the former Soviet republics (and in particular, in Georgia), unlike Western countries
that have the political experience of organizing the functioning of local self-government, is
noticeable today, despite the past 30 years.
After gaining independence, there was changed the political and economic structure of Georgia,
however, the administrative-territorial division was not done (only the name of the post - perfect
was changed to the name - governor) in order to better adapt the municipal system to the new
reality, to contribute to the formation and development of democratic institutions and free
economics.
In 1998-2005, local self-government was carried out at the existing in the Soviet period levels:
city / town / community / village (more than 1000 units), and the local government in districts was
the prerogative of the central government. In 2006, municipal self-government units were
abolished under the pretext of liquidating self-governing units, and former districts were declared
self-governing units, which became known as municipalities. The status of a self-governing city
was assigned to Tbilisi and the following four large cities: Batumi, Poti, Kutaisi and Rustavi. The
peripheral and high-mountainous municipalities do not actually contain influential public civic
organizations that would influence the administrative and managerial processes in the
municipality. Among the three high-mountainous municipalities of Adjara, the non-governmental
organization Institute of Democracy operates only in Keda. This organization carries out grants
and projects jointly and with financial support from the European Union, holds free legal
consultations, as well as various events on the development of democracy in the region.
High-mountainous municipalities are characterized by particularly small finances, due to the fact
that local business is poorly developed or completely absent, agricultural sectors are not profitable.
Accordingly, the local business is not developed, what painfully affects the replenishment of the
local budget. Based on this, the municipal budget is mainly filled through subsidies and transfers
from the central budget, what creates another mechanism for the central government to intervene
in the internal affairs of municipalities and to influence the decision-making process. The situation
in this area is better in Kobuleti and Batumi, where local business enables the budget to have more
income. However, a relatively better financial situation does not make it possible to be more selfgoverning. Central and regional structures also have a strong influence on them.
In general, municipalities solve problems with the help of regional or central authorities. Local
resources solve only minor social and economic problems.
Summing up, it can be noted that the full-fledged process of reforming local self-government is
hindered by the subjective approach of the authorities, which do not want the real process of
decentralization and constantly interferes with the formation of active local self-government. The
influence of Soviet thinking on representatives of central authority is often manifested when it
comes to the topic of delegation of power in the periphery. This can be explained by the fact that
in the person of self-governing units, the government does not want to lose the control mechanism
that it uses during the elections to strengthen its position.
Keywords: Self-Government, Municipality, Unit, Status, Organization, Institution, Democracy,
Regional Power
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AZƏRBAYCANIN MÜASİR MUSİQİ PEDAQOGİKASINDA MUSİQİ MENTALİTETİ
ANLAYIŞI
THE CONCEPT OF MUSIC MENTALITY IN COMTEMPORARY PEDAGOGY OF MUSIC
Prof. Dr. Jalə QƏDİMOVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Azərbaycan mədəniyyətinin qədimiliyini, zənginliyini, unikallığını nəzərə alaraq, kontekst
əhəmiyyətə malik bütün problemlər xüsusi aktuallıq kəsb edir. Burada ən mühüm məsələ millispesifik xarakteristikalar məsələsidir. Müasir dövrdə tədris və tərbiyə probleminin həlli yaradıcı
qabiliyyətlərin inkişafı və təkmilləşdirilməsi ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır. Müasir sosial, bədii,
mədəni prinsiplərlə səsləşən musiqi tərbiyəsi musiqi-pedaqoji prosesin vacib tərkib hissəsidir.
Azərbaycan musiqisinin qədim qanunauyğunluqlarının dərk edilməsi dərəcəsi bu gün
professional hazırlığın ən mühüm komponentidir. Materialın bütün həcminin geniş əhatə
olunması heç də hər zaman mütəxəssisi formalaşdırmır. Fikrimizcə, Azərbaycan musiqi
sisteminin tərkib hissəsi olan spesifik və buna görə də qədim elementlərin öyrənilməsi ilə bağlı
seçmə daha mühümdür.
Son illər ideologiyanın musiqi pedaqogikasına neqativ təsiri haqqında fikir dəfələrlə qeyd
olunur. Xüsusilə, pedaqoji təfəkkür stereotiplərindən çox yazılır. Bu stereotiplərdən biri
musiqinin milli spesifikasına diqqətsizlikdir. «Tədrisdə əsas – metoddur: musiqinin bütövdən
ayrılmış və onu dağıdan ayrı-ayrı vasitələrlə deyil, intonasiya vasitəsilə dərk edilməsi, musiqinin
musiqi ilə dərk edilməsi, musiqinin digər sənətlərlə, təbiətin və insanın həyatı ilə dərk
edilməsidir. Beləliklə, müasir tədris və tərbiyənin ən aktual problemləri xalq musiqisinin təbii
şəkildə, onun bütövlüyündə, etno-mədəni, milli, morfoloji xüsusiyyətlərindən asılılıqda pedaqoji
təqdimatının təşkili problemləridir.
Musiqi təhsilinin məzmununun musiqi mentallığına aksentlərin gücləndirilməsi vasitəsilə
dəyişməsi, şübhəsiz ki, musiqi pedaqogikasının əsas vəzifəsidir. Azərbaycanda musiqi
pedaqogikasının inkişafının müasir mərhələsində pedaqoqun mükəmməl musiqi-bədii fəaliyyəti
xalq mədəniyyətinin bütün komponentlərini özündə birləşdirən bütöv bir kompleks haqqında
biliklərin mənimsənilməsi ilə sıx əlaqədardır.
Müasir musiqi problematikasına retrospektiv baxış onu deməyə imkan verir ki, musiqi-pedaqoji
proses çərçivəsində tarixi-nəzəri müsiqişünaslığın «taleyüklü» problemlərinin öyrənilməsi bu
gün son dərəcə vacibdir. Söhbət Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin milli «genofondu»na
marağın tərbiyə edilməsindən gedir.
Açar sözlər: Musiqi Pedaqogikası, Mentalitet, Musiqi Tərbiyəsi, Metodiki Layihələr
Pedagogical experience, the study of the history and traditions of the music education of
Azerbaijan, the understanding of its modern activities allow us to introduce a number of
important methodological parameters that can inform us of the future perspectives of Azerbaijani
music pedagogy. The solution of the problem of education and training in modern times is
inextricably linked to the development and improvement of creative abilities. Therefore, the
basis of music pedagogy focused on the development of creative abilities is the creative factor of
education.
One of the main objectives of music pedagogy in Azerbaijan is to change the content of music
education by strengthening accent on musical mentality. From this point of view, the problem of
studying the specifics of national character in higher education institutions is inseparably linked
with the study of mentality.
Scientific innovation: The importance of the role of national semantics in educational methods
is explained and the conception of musical mentality is emphasized for the first time in the
article.
Key words: music pedagogy, mentality, music appreciation, methodical projects
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TOURISM ADVERTISING AND ITS ANALYSIS IN THE CONTEXT OF
SPEECH ACT THEORY
Khayala AHMADOVA (Phd candidate)
Azerbaijan Tourism and Management University
ABSTRACT
It is impossible to imagine the 21st century without advertising. Advertising is an integral part
of the economy, as well as tourism sector, so advertising is currently in the spotlight from
scientific point of view. Despite the fact that many articles, dissertations and monographs are
devoted to this phenomenon, some issues remain unresolved so far, especially the
linguopragmatic point of view of advertising.
The tourism industry is one of the most important and fast growing industries of our time.
The development of tourism sector raises the issue of the study of tourism advertising
language, because advertising and influential language play a special role in the development
of tourism.
Advertising can be defined as a kind of propaganda that consists of linguistic and nonlinguistic means (picture, sound, music, letter size, font, etc.) aiming to stimulate a positive
thought, attract attention and be memorable for the sake of selling a particular product or
service to a consumer.
Dann G. divides tourism into the following types: nostalgia tourism, health tourism, food and
drink tourism, eco-tourism.[2, s. 218]
The main areas of linguopragmatic research are context-dependent aspects of meaning. And
speech act is one of the context-dependent aspects of meaning. And it is widely used in
advertising discourse.
The speech act is defined as how the language serves our needs in the event of speaking. As a
result of speech act, the speaker has certain impacts on adressee’s change of mind, mental or
psychological state.
J.Austin proposed a locutionary, illocutionary and perlocutionary acts under his Speech Act
Theory.
In tourism advertising, the illocutionary act is expressed mainly by the assertives that confirm
the truthfulness of the statement and the directives that directs the addressee to the advertising
product.
Speech acts are very important in tourism advertising, because they help the speaker to direct
the addressee to the advertising object and make them obtain it.
Keywords: Tourism Advertising, Speech Act, Locution, İllocution, Perlocution, Directives,
Addressee
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EFFECTS OF ZIF-7 AND REARRANGEMENT CONDITIONS ON THE GAS
SEPARATION PERFORMANCE OF THERMALLY REARRANGED
HAB:ODA-IPCL COPOLYAMIDE MEMBRANES
ZIF-7 VE YENİDEN DÜZENLEME KOŞULLARININ ISIL OLARAK YENİDEN
DÜZENLENMİŞ HAB:ODA-IPCL KOPOLİAMİD MEMBRANLARIN GAZ AYIRMA
PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ
Buse ÇOPUR
Doktora Öğrencisi, Kimya Yüksek Mühendisi, Selçuk Üniversitesi
Fatih DURAK
Kimya Yüksek Mühendisi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Doç. Dr. Mehtap ŞAFAK BOROĞLU
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Prof. Dr. İsmail BOZ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
ÖZET
Kimya teknolojisinde ilgi gören membran ile gaz ayırma prosesleri çok farklı alanlarda
kullanılabilmekte ve geleneksel ayırma teknolojilerine alternatif oluşturmaktadır. Genellikle
oda sıcaklığında ve istenilen ölçülerde çalışılabilmeleri, ekonomik olmaları önemli avantajlar
getirmektedir. Bu alandaki araştırmaların, gelişen teknoloji ile üstün ayırma performansına
sahip polimerik membranlara yönelmesi hız kazanmıştır. Karışık matrisli polimerik
membranlar, organik/inorganik dolgu maddeleri ve polimerlerin istenen avantajlarını
birleştirdiği için popülerlik kazanmıştır. Karışık matrisli membranlar endüstriyel gaz ayırma
uygulamalarında önemli potansiyele sahiptir.
Bu çalışmada polimerik membranların yeni bir sınıfı olan ısıl olarak yeniden düzenlenmiş
(Thermally Rearranged, TR) membranlar ile karışık matris membranların (KMM) birleşimini
içeren yapıların sentezi ve gaz ayırma özellikleri incelenmiştir. KMM'lerde sürekli polimer faz
olarak HAB:ODA(2:8)-IPCl kopoliamidi, inorganik faz olarak Zeolitik İmidazolat Yapı-7
(ZIF-7) gözenekli dolgu malzemesi seçilmiştir.
Çalışmanın ilk aşamasında ZIF-7 yapısının sentezi gerçekleştirilmiştir. ZIF-7 partikülleri,
etanol içinde benzimidazolat anyonları ve çinko katyonlarının sodalit (SOD) topolojisinde
köprülenmesiyle oluşturulmuştur. Sentezlenen ZIF-7 kristalleri X-ray ışını kırınımı (XRD),
Fourier Transform Infrared (Kızılötesi) Spektroskopisi (FTIR) ve çok noktalı BET yüzey
analizi yöntemleri kullanılarak karakterize edilmiştir.
Çalışmasının ikinci aşamasında polimer sentezi ve zeolitik imidazolat yapısının ilavesi
gerçekleştirilmiştir. HAB:ODA(2:8)-IPCl/ZIF-7 karışık matris membranları sırasıyla
ağırlıkça %0-10-20-30 oranlarında ZIF-7 ilavesi ile hazırlanmıştır. Sentezlenen membranlara
200, 250 ve 350 ° C sıcaklıklarında ısıl yeniden düzenleme işlemi uygulanmıştır.
Membranların gaz taşınım özellikleri 25 °C ve 4 bar besleme basıncında H2, CO2 ve CH4
tekli gaz geçirgenlik deneyleri ile incelenmiştir. Gaz geçirgenlik deneylerine ek olarak
membranların XRD, FT-IR, TGA analizleri yapılmıştır.
Saf gaz geçirgenlik ölçümleri sonucunda, polimer matrisi içerisine katılan ZIF miktarı arttıkça
H2, CO2 ve CH4 geçirgenlikleri artarken seçicilikte kısmi bir artış görülmüştür. Fakat
membranlara uygulanan ısıl yeniden düzenleme sıcaklığı arttıkça hem geçirgenlikte hem de
seçicilikte önemli bir artış gözlenmiştir. Böylelikle ısıl işlem, membrandaki polimer zincirlerini
düzenlemiş ve sıcaklığın arttırılması ile polimer matrisinin serbest hacminde artış sağlayarak
gaz ayrımında önemli farklar oluşturmuştur. Bu farklar gaz moleküllerinin kinetik çaplarına
bağlı olarak gaz çiftleri üzerinde farklı etkiler oluşturduğu anlaşılmıştır.
Sonuç olarak, tüm sıcaklıklarda KMM’ler saf hallerine göre seçimlilikte önemli iyileşmeler
göstermiştir. Ayrıca tam dönüşüm sıcaklığındaki ZIF-7/KMM’lerin H2 geçirgenliği ve H2/CH4
seçimliliği en yüksek değere sahiptir. Çalışma kapsamında elde edilen membranlardan bazıları
H2/CH4 ayrımı için Robeson üst sınırını geçmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Isıl olarak yeniden düzenlenmiş polimerler, zeolitik imidazolat yapılar,
karışık matrisli membranlar, gaz ayırma.
Teşekkür: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü
Sekreterliğinin 54047 numaralı projesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumunun (TÜBİTAK) KBAG-115Z392 numaralı projesi ile desteklenmiştir.
ABSTRACT
Gas separation processes with membranes, which are interesting in chemical technology, can
be used in many different fields and are an alternative to traditional separation technologies.
Generally, being able to work at room temperature and at desired dimensions brings economic
advantages. With the developing technology, the research in this field has accelerated towards
polymeric membranes with superior separation performance. Mixed matrix polymeric
membranes have gained popularity as they combine the desired advantages of organic/inorganic
fillers and polymers. Mixed matrix membranes have significant potential in industrial gas
separation applications.
In this study, combination effects of both the new class of polymeric membranes, so-called
thermally rearranged (TR) polymer membranes and mixed matrix membranes (MMMs)
synthesis and properties of gas separation properties have been investigated. In the MMMs
HAB:ODA(2:8)-IPCl copolyamide as continuous phase and Zeolitic İmidazolate Framework7 (ZIF-7) as inorganic phase were selected.
In the first stage of the study, the synthesis of the ZIF-7 structure was carried out. ZIF-7 is
formed by bridging benzimidazolate anions and zinc cations resulting in ethanol in a sodalite
(SOD) topology. The synthesized ZIF-7 crystals were characterized using X-ray diffraction
(XRD), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and multi-point BET surface analysis
methods.
In the second stage of the study, polymer synthesis and addition of the zeolitic imidazolate
structure were performed. HAB:ODA(2:8)-IPCl/ZIF-7 mixed matrix membranes were prepared
by adding ZIF-7 at 0-10-20-30% by weight, respectively. Thermally rearranged treatment was
performed to this membranes at 200, 250 and 350 °C. Gas transport properties of the
membranes were investigated by single gas permeation experiments of H2, CO2 and CH4 at 25
°C and 4 bar feed pressure. In addition to gas permeation experiments, the morphology
characteristics of membranes were characterized by XRD, FT-IR and TGA analysis.
As a result of the pure gas permeability measurements, as the amount of ZIF added to the
polymer matrix increases, the permeability of H2, CO2 and CH4 increased while a partial
increase in selectivity was observed. However, as the thermal rearrangement temperature
applied to the membranes increased, a significant increase in both permeability and selectivity
was observed. Thus, the thermal treatment regulated the polymer chains in the membrane and
created significant differences in gas separation by increasing the temperature and increasing
the free volume of the polymer matrix. These differences have been found to produce different
effects on the gas pairs depending on the kinetic diameter of the gas molecules.
As a result, MMMs at all temperatures showed significant improvements in selectivity
compared to pure membrane. Also in the complete conversion temperature (350 °C) ZIF7/MMMs H2 permeability and H2/CH4 selectivity has the highest value. Some of the membranes
obtained in the study have passed the Robeson Upper Bound for H2/CH4 gas separation.
Keywords: Thermally rearranged polymers, zeolitic imidazolate framework, mixed matrix
membranes, gas separation.
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FINE KINNEY METODU İLE ŞANTİYELERDE İŞ GÜVENLİĞİ RİSK
DEĞERLEDİRMESİ: DÜZCE İLİ KAPSAMINDA BİR UYGULAMA
WORK SAFETY RISK ASSESSMENT ON CONSTUCTIONSITE WITH FINE KINNEY
METHOD: AN APPLICATION IN THE SCOPE OF DUZCE PROVINCE
Dr. Latif Onur UĞUR
MSc. Nebih ALBAYRAK
Düzce University
ÖZET
İş güvenliği ve işçi sağlığı şartlarını yerine getirmek hukuki ve vicdani bir gerekliliktir. İşçi
sağlığı ve güveliğinin sağlanması, ortaya çıkacak maddi zararlardan daha önemlidir. Olayın
en önemli boyutu da insani boyuttur. Maddi kayıpların telafisi olabilir ancak iş kazası
sonucunda oluşan insani kayıpların telafisi yoktur. Risk değerlendirmesi, iş kazaların önüne
geçilmesinde önemlidir. Risk değerlendirmesinde tecrübeli kişilerce doğru yöntemler
kullanılarak tehlikeler ve oluşabilecek riskler belirlenmelidir. Böylelikle iş kazalarından
kaynaklı ölümler engellenecek ve maliyetler düşürülecektir. Türkiye’de inşaat sektörü ölümlü
iş kazalarının en çok yaşandığı sektördür. Şantiyelerdeki iş güvenliğine ait bilincin tam
oturmamış olması bunun en büyük etkenidir. Bu nedenle çalışanların karşı karşıya kalacağı
riskler önceden değerlendirilmelidir. W.T. Fine tarafından geliştirilen “Tehlikelerin kontrolü
için matematiksel değerlendirme” adı altındaki risk değerlendirme metodu, 1971 yılında
Kaliforniya Donanma Silah Merkezi için geliştirilmiştir. Bu çalışmada, risk değerlendirme
yöntemleri arasından Fine-Kinney yöntemi seçilmiş, şantiye öncesi risk değerlendirmesi
yapılarak iş kazaların azaltılması önerilmiştir. Bu yöntem; kazaların gerçekleşme olasılığı,
riske maruz kalma durumunu yineleme ve dış etkenlere oluşturacağı tahmini hasar
parametrelerini dikkate aldığı için tercih edilmiştir. Uygulama alanı olarak Düzce ili
kapsamındaki 15 farklı şantiye seçilmiştir. Şantiyelerde iş güvenliği açısından önemli
sayılabilecek faaliyetler ve bu faaliyetlerden oluşabilecek tehlikeler ve riskler belirlenerek 15
farklı şantiyedeki şantiye şefleriyle görüşülüp Fine-Kinney metodunda yer alan skalaların
puanlandırılması yaptırılmıştır. İhtimal, sıklık ve hasar şiddeti skalalarının çarpımından her
faaliyete ait risk skorları belirlenmiştir.15 farklı şantiyenin risk skorlarının ortalamaları
alınarak öncelikli faaliyetler ve iş kazasının önüne geçilmesi için gerekli önlemler ifade
edilmiştir. Bulgulara göre ilk sırada yer alan tehlikeli faaliyet; ‘’Kalıp-kolon kalıbı dikmede,
Kolon demirinin montajında, Dış kanat montajında; emniyet kemeri takılmaması’’ olmuştur.
Bu tehlikeli faaliyet için alınacak önlem ‘"Emniyet kemersiz çalışılmaması, Daha etkin saha
kontrolünün yapılması, Yüksekte çalışma eğitiminin tekrarı ve Cezai yaptırımların
uygulanması" olarak ifade edilmiştir. Önlem alınmadan önceki risk puanı 720 iken, önlem
alındıktan sonraki risk puanı 4 ve iyileşme oranı % 99,44 olmuştur. Çalışma sonucunda
yöntemin verimli bir şekilde uygulanabilir olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Risk değerlendirilmesi, İş kazası, Fine-Kinney metodu, İş güvenliği
ABSTRACT
It is a legal and conscientious requirement to fulfill the occupational health and safety
requirements. Ensuring worker health and safety is more important than material damages.
The most important dimension of the incident is the human dimension. There may be
compensation for material losses but there is no compensation for human losses caused by
occupational accidents. Risk assessment is important in preventing occupational accidents. In
risk assessment, hazards and possible risks should be identified by the skilled persons using
the right methods. Thus, deaths from work accidents will be prevented and costs will be
reduced. The construction sector in Turkey is the sector that most experienced of fatal
occupational accidents. The biggest factor is the lack of awareness of occupational safety at
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the construction sites. Therefore, the risks to be faced by employees should be evaluated in
advance. The risk assessment method called Mathematical Evaluation for Hazard Control,
developed by W. T. Fine in 1971 for the California Naval Weapon Center. The construction
sector in Turkey is the sector which most experienced of fatal occupational accidents. The
biggest factor is the lack of awareness of occupational safety at the construction sites.
Therefore, the risks to be faced by employees should be evaluated in advance. In this study,
Fine-Kinney method was selected among the risk assessment methods and it was suggested to
reduce occupational accidents by making risk assessment before the construction site. This
method; The probability of occurrence of accidents is preferred because it takes into account
the recurrence of risk exposure and estimated damage parameters to be caused by external
factors. 15 different construction sites within the scope of Düzce province were selected as the
application area. The activities that can be considered important in terms of occupational
safety at the construction sites and the hazards and risks that may arise from these activities
were determined and interviews were conducted with the site supervisors at 15 different
construction sites and the scales included in the Fine-Kinney method were scored. Risk scores
for each activity are determined by multiplying the probability, frequency and severity of
damage scales. The risk scores of the 15 different construction sites are averaged and the
necessary measures for the prevention of occupational accidents are stated. According to the
findings; no seat belt in “Column-column formwork post, Column iron assembly, Outer wing
assembly”. Measures to be taken for this dangerous activity are stated as ‘Failure to work
without a seat belt, More effective field control, Repetition of working at height training and
implementation of penal sanction". While the risk score before the precaution was 720, the
risk score after the precaution was 4 and the recovery rate was 99.44%. As a result of the
study, it was found that the method can be applied efficiently.
Keywords: Risk assessment, Occupational accident, Fıne-Kınney method, Occupational
safety
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TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ’NE BAĞLI BANKA GRUPLARINDA İSTİHDAM
EDİLEN KADIN PERSONEL ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Dr. Öğr. Üyesi, Hatice Nur GERMİR
MCBÜ UBF Bankacılık ve Finans Bölümü

ÖZET
Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden birisi nitelikli ve iyi eğitim almış kadın bireylerin
işgücüne katılım oranının yüksekliği olarak değerlendirilmektedir. Sektörler itibariyle
incelendiğinde kadın personelin yoğunlukla istihdam edildiği alanlardan bir tanesi bankacılık
sektörüdür. Bu çalışmada Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki bankalarda istihdam edilen
kadın personelin TBB verileri dikkate alınarak mercek altına alınması amaçlanmıştır.
Literatür taraması da yapılan çalışmada banka sektöründe kadın istihdamına dair pozitif
ayrımcılığın ön planda olduğu dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kadın İstihdamı, Banka Sektörü, İşgücüne Katılım Oranı
ABSTRACT
One of the development indicators of the countries is evaluated as the high rate of
participation of qualified and well-educated female labor force. When analyzed by sectors,
one of the areas in which female personnel is mostly employed is the banking sector. In this
study, banks in Turkey Banks Union intended to be scrutinized before considering female
staff employed by the TBU data. It is noteworthy that the positive discrimination in the
banking sector is at the forefront in the study, which is also conducted in the literatüre review.
Keywords: Wome Employment, Banking Sector, Labor Force Participation Rate
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FƏRQLİ MEDİA SİSTEMLƏRİNİN QOVŞAĞINDA: YENİ KOMMUNIKASİYA
PROSESLƏRİ VƏ MÜASİR İNFORMASİYA KANALLARI POST-SOVET
AZƏRBAYCANINDA İCTİMAİYYƏTİN MEDİA GÖZLƏNTİLƏRİNƏ VƏ
XƏBƏRLƏRİ QAVRANMASINA NECƏ TƏSİR GÖSTƏRİR
AT THE DIVERSE MEDIA SYSTEMS JUNCTURE: HOW NEW COMMUNICATON
PROCESSES AND CONTEMPORARY NEWS CHANNELS AFFECT THE GENERAL
PUBLIC’S MEDIA EXPECTATIONS AND NEWS PERCEPTIONS IN POST-SOVIET
AZERBAIJAN
Dosent,Təranə MAHMUDOVA
Bakı Dövlət Universiteti
TEZİS
Qlobal kommunikasiya və mediada qeydə alınan yeni tendensiyalar bütün dünyada
informasiya axınını sürətləndirmişdir. Eyni bir nəsil bir-birini əvəz edən böyük dəyişikliklərə
şahidlik edir.
Söz azadlığının məhdud olduğu ölkələrdə sosial media saytları insanların başqa cür əldə edə
bilməyəcəkləri xəbərlərə müəssərlik şəraiti yaratdı. Belə yerlərdə bu saytlar son dərəcə
populyarlaşmışdır. Yeni media getdikcə daha çox populyarlaşmaqda olan vətəndaş
jurnalistikasının yaranması ilə də assosiasiya olunur.
Bir çox üstünlüklərinə baxmayaraq, yeni media texnologiyaları və texnikası özü ilə bir çox
sual və çətinliklər də gətirmişdir. Əsas təhlükə ondadır ki, paylaşılan məlumatlar arasında
həqiqəti tapmaq getdikcə çətinləşir. İnsanların bir çoxu təqdim olunan “həqiqətləri” yalan və
saxta xəbərlərdən ayırd edə bilmədikləri üçün jurnalistikanın keyfiyyəti və bütövlüyü ciddi
zədə almışdır. Jurnalistika təcrübəsi, təhsili və xüsusilə etikasından xəbərsiz şəxslərin bu
imkandan sui-istifadə etməsi təhlükəsi var. Bəzi istifadəçilər öz paylaşımlarına diqqət cəlb
etmək üçün sensasiyalı xəbərlər, video və fotoşəkillər bölüşürlər. Hətta bu paylaşımlar şiddət
elementləri ilə “zəngin” olsa belə. Qlobal informasiya məkanının saxta xəbərlərə "yoluxması"
halları ilə də daha tez-tez rastlaşa bilərik.
Dünya ilə bağlı təəssüratlarımız/düşüncələrimiz əsasən mediadan alınan məlumatlara
əsaslanır. Neqativ xəbərlərin çoxluğu əhalinin dünya haqqında təsəvvürlərinə təsir göstərir.
Dünyada bütün media sistemlərini etkiləyən sürətli dəyişikliklər baş verir. Sürətliliyi və
qlobal çatımlılığı səbəbindən yeni mediadan güc nümayiş etdirmək və siyasi məzmunlu
mesajlar göndərmək üçün tez-tez istifadə olunur. Bu dəyişikliklər nəticəsində Qərb media
sistemləri də təsirə məruz qalır. Populizm və təbliğatın yeni media vasitəsi ilə yayılması
halları bu sistemlərdə də daha çox izlənməkdədir. Bundan əlavə, həqiqəti danmaq və
"alternativ faktlar/xəbərlər" təqdim etmək kimi kütləvi kommunikasiyadakı bəzi cərəyanlar
həm də post-modernizm tərəfindən dəstəklənir.
Demokratikləşmə yolunda olan cəmiyyətlər bu məsələdə daha ciddi problemlərlə üzləşə bilər.
Burada əsas təhlükə ondan ibarətdir ki, keçmiş SSRİ-də media savadlılığı fənni tədris
olunmurdu. Bu bölgədə belə bir fənn hələ də tədris olunmur.
Yeni media ilə yayılan neqativ xəbərlərin artmaqda olan "dalğaları" sovet dövründə tamamilə
müsbət xəbərlərə alışmış əhaliyə necə təsir edir? Bu meyillər Azərbaycanda jurnalistikaya və
kütləvi kommunikasiyaya necə təsir edir? İnkişaf etməkdə olan ölkələr peşəkar jurnalistikaya
nümunə/model olaraq hansı sistemlərə üstünlük verməlidir? Araşdırma bu və digər suallara
cavab tapmağa çalışacaqdır.
Açar sözlər: İctimaiyyət, Keçmiş SSRİ-də jurnalistika, Yeni Kommunikasiya Prosesləri,
Xəbər Qavrayışı, Jurnalistika/ Kütləvi Kommunikasiya sahəsində çətinliklər
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ABSTRACT
New trends in global communication and media have accelerated the information flow all
over the world. Huge changes are being made right in front of the eyes of the same
generation.
In countries where freedom of speech is limited, social media sites have made a way for
people to share news that they might have otherwise never heard. In such places, these sites
have become extremely popular. New media is also associated with the emergence of citizen
journalism, which is becoming more popular.
In spite of its advantages, new media technology and techniques have brought many questions
and challenges along. The danger with this is that it becomes more difficult to find the truth of
the information shared. Because many people do not understand how to sift through all the
“truths” that come at them, the quality and integrity of journalism has dissipated. There is a
danger that citizens with no journalistic background, education, and especially ethics, will
misuse this opportunity. Users, in order to attract attention to their publications, tend to share
sensational news, videos, and photos, even with the elements of violence. The global
information space is “infected” by fake news more frequently.
Our impressions/thoughts about the world are mainly based on the information provided or
received by the media. The abundance of negative news affects the population’s perception of
the world.
Globally, rapid changes are occurring which are affecting all media systems. Due to
speediness and global accessibility, new media are also frequently used for demonstrating
power and sending messages of political content. The Western media systems are also
impacted by these changes. The cases of populism and propaganda spreading via new media
are becoming more common even in these systems. Additionally, some current trends in
mass communication such as denying truth and presenting “alternative facts/news” are
supported by post-modernism.
The societies which are on the way of democratization may face more serious challenges in
this regard. The danger with this problem is that media literacy was not taught in the former
USSR. It is still not being taught in this region.
This research seeks to answer questions such as how are increasing “waves” of negative news
conveyed by new media affecting the population who got used to entirely positive news
during the Soviet period? How these trends affect journalism and mass communication in
Azerbaijan? Who do developing countries look to for an example/model for professional
journalism?
Keywords: General Public, Journalism in the Former USSR, New Communication Processes,
News Perception, Challenges for Journalism/Mass Communication
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РАЗВИТИЕ УКРАИНСКОГО И ТУРЕЦКОГО ПЕНСИОННОГО
СТРАХОВАНИЯ
А.В.КИРИЧЕНКО
кандидат экономических наук, доцент кафедры организации
предпринимательства и биржевой деятельности Национального университета
биоресурсов и природопользования Украины
Аннотация. В статье проанализировано опыт украинского и турецкого пенсионного
страхования и их особенности. Сделан вывод о необходимости развития обязательного
накопительного страхования в Турции и введения его в Украине. Это будет
способствовать стимулированию сбережений, инвестициям в экономику Украины и
Турции, и, таким образом, способствовать экономическому росту исследованых стран.
Ключевые слова: обязательное пенсионное страхование, обязательное накопительное
пенсионное страхование, добровольное пенсионное страхование, Украина, Турция
Abstract. The article analyzes the experience of Ukrainian and Turkish pension insurance and
their features. The conclusion is drawn on the need to develop mandatory funded insurance in
Turkey and introduce it in Ukraine. This will help stimulate savings, invest in the economies of
Ukraine and Turkey, and thus contribute to the economic growth of the studied countries.
Keywords: compulsory pension insurance, compulsory funded pension insurance, voluntary
pension insurance, Ukraine, Turkey
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OPEN GOVERNANCE AND GEORGIA: THEORETICAL METHODOLOGICAL
CONTEXT
Genadi IASHVILI
Giga PHARTENADZE
Georgian Technical University
ABSTRACT
The development of the public administration information sector in Georgia has made it
necessary to develop greater public sector openness, whereas in the era of information
telecommunication technologies the development of open governance is a strategic
commitment to promoting the economic well-being of a society, the formation of a
democratic environment and stability. It enhances the country's macro and micro economic
environment, national competitiveness, facilitates the necessary democratic change with
rational actions, promotes improvement of public administration processes and encourages
broadening of public transparency, efficiency and effectiveness. It is noteworthy to say that
the Georgian government has declared development of open governance as a precondition and
priority for strategic development, building of a democratic, free, legal state, economic and
social advancement and development of human resources. The process of open governance
development has a significant impact on the functioning of the public administration system
in Georgia. The analysis of the state legal normative and governance practices of modern
Georgia allows us to conclude that the introduction of open governance technologies and
values helps to reduce misunderstandings between the state an society and to strike a balance.
At the same time, the introduction of management openness tools enhances the trust between
the state and society, including effective feedback. The study of open governance as a new
theory of governance and its practical context is a novelty in the Georgian scientific literature.
Fundamental research in this field is still a novelty in Georgian reality. Our research in
Georgian reality is distinguished by the novelty of the issue. At this stage of the study we are
limited to conducting only theoretical research, which required the processing of information
in both foreign and Georgian languages and defining the postulates of the new theory of open
governance. In Georgian reality, open governance is seen as a new technical model of
management, at the same time, for objective reasons, Georgian sources do not provide enough
material to analyze the problem, accordingly, we used foreign sources and literature in the
study. Therefore, the presented research is a novelty in terms of studying the theoretical and
methodological aspects of public administration in Georgia.
Key words: Governance, State, Public Administrtion
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DÜŞÜNMEYİ DESTEKLEYEN SINIF ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING THE CLASS SCALE SUPPORTING THINKING
Dr. Öğr. Üyesi Şule ÇEVİKER AY
Yüksek Lisans Öğrencisi Cansın ALBAYRAK
Yüksek Lisans Öğrencisi, Gülşen BAYRAM
Düzce Üniversitesi

ÖZET
Küreselleşme ile birlikte günümüz toplumunun ihtiyaçları ve bireylerden beklenen beceriler
hızla değişmektedir. Bu süreç içerisinde, mevcut bilgilerin zihinde depolanması eğiliminin
aksine, bilgiyi yeniden yapılandıran, ihtiyaca göre yeni bilgiler üreten ve 21 yy. becerilerine
sahip bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı sınıflandırmaların hepsinde 21. yüzyıl
becerilerinin arasında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi düşünme
becerileri vardır. Bilgi kirliliği ve küresel rekabetle mücadelenin en önemli amacı, düşünme
becerilerini aktif kullanan insanlar yetiştirmektir. Temel görevleri toplumun ihtiyaç duyduğu
insan gücünü yetiştirmek ve bireyi her yönüyle geliştirmek olan okullar, düşünme becerilerinin
kazanılmasına en uygun yerlerdir. Öğretmenin sınıfta yarattığı etkileşim ortamının ve sınıf
atmosferinin öğrenciler üzerinde ne kadar etkili olduğunun kanıtları bulunmaktadır.
Düşünmenin doğal bir eylem olarak kabul edilip desteklendiği sınıflarda öğrencilerin düşünme
becerilerinin gelişmesi doğaldır. Bunu sağlayacak bir sınıfın, düşünme dostu olması beklenir.
Düşünme dostu sınıf özellikleri farklı yazarlarca farklı boyutlar altında toplanmış olsa da temel
bileşenler öğretmen davranışları, öğrenci davranışları ve sınıf atmosferidir. Lise düzeyinde bir
sınıfın düşünmeyi ne kadar desteklediğini belirlemede kullanılabilecek bir ölçek
bulunmamaktadır. Bu çalışma bu ihtiyacı karşılamak üzere yapılmaktadır. Ölçeğin
geliştirilmesiyle öğrenme ortamlarının düşünmeyi destekleme derecesinin ölçülebilmesi ve
bunun sonucunda gerekli düzenlemelerin yapılması için önerilerin sunulabilmesi mümkündür.
Bu araştırma, lise düzeyindeki sınıfların düşünmeyi destekleyicilik özelliklerine sahip olma
düzeyini belirleyecek bir ölçek geliştirmek amacıyla yapılmaktadır.
Araştırmada evren Batı Karadeniz’de bir il merkezindeki lise öğrencileridir. Bu evrenden küme
örnekleme yoluyla 781 öğrenciye ulaşılmış, araştırmacılar tarafından hazırlanan ölçek
uygulanmıştır. Eksik ve rastgele doldurulan ölçekler çıkartılarak kalan 716 geçerli ölçek, veri
analizine alınmıştır. Veri analizi devam eden ölçeğin, 3 boyutta toplandığı ve son haliyle 23
maddeden oluştuğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Düşünmeyi Destekleyen Davranışlar, Düşünmenin Geliştirilmesi,
Düşünme Dostu Sınıf Ortamı, Ölçek Geliştirme
ABSTRACT

With globalization, the needs of today's society and the skills expected from individuals rapidly
changes. In this process, contrary to the tendency of the existing information to be stored in the
mind, individuals who reconstruct the information, produce new information according to the
need and have 21 century skills are needed. In all of the different classifications, thinking skills
such as critical thinking, creative thinking and problem solving are among the 21st century
skills. The most important goal of combating information pollution and global competition is
to train people who actively use their thinking skills. Schools, whose main task is to train the
human power needed by the society and to develop the individual in all aspects, are the most
suitable places to acquire thinking skills. There is evidence of how effective the interaction
environment created by the teacher in the classroom and how the classroom atmosphere affects
students. It is natural for students to develop their thinking skills in classrooms where thinking
is accepted as a natural action and supported. A class that will provide this is expected to be
thinking-friendly. Though thinking-friendly classroom features are gathered under different
dimensions by different authors, the main components are teacher behavior, student behavior,
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and classroom atmosphere. Though thinking-friendly classroom features are gathered under
different dimensions by different authors, the main components are teacher behavior, student
behavior, and classroom atmosphere. There is no scale that can be used to determine how much
a high school class supports thinking. This study is done to meet this need. With the
development of the scale, it is possible to measure the degree of learning environments to
support thinking and as a result, suggestions can be made to make the necessary arrangements.
This research is carried out with the aim of developing a scale that will determine the level of
having the thinking supportive characteristics of high school level classes.
In the research, the universe is high school students in a city center in the Western Black Sea
Region. 781 students were reached through cluster sampling from this universe and the scale
prepared by the researchers was applied. The missing and randomly filled scales were removed
and the remaining 716 valid scales were included in the data analysis. It is seen that the scale,
in which data analysis is ongoing, is gathered in 3 dimensions and finally consists of 23 items.
Keywords: Behaviors That Support Thinking, İmprovement of Thinking, Thinking-Friendly
Classroom Environment, Scale Development
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ÇOKLU CEVAPLI MADDE TÜRÜNÜN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ
HAKKINDA ÖDM ÇALIŞANI, ALAN UZMANI ve AKADEMİSYENLERİN
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE VIEWS OF THE MEC EMPLOYEE, FIELD EXPERT AND
ACADEMISTS ABOUT THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE MULTIPLE
RESPONSE ITEM TYPE
Prof. Dr. İsmail KARAKAYA
Öğretmen Ömer DOĞAN
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Eğitim ile ulaşılmak istenen hedeflere ve eğitim sistemi içerisindeki öğelerin işleyişine dair
dönüt alıp varsa eksiklikler hakkında sahibi olabilmek için ölçme ve değerlendirme yapılır.
Günümüzde en yaygın kullanılan ölçme aracı çoktan seçmeli maddelerden oluşan testlerdir.
Özellikle geniş ölçekli sınavların vazgeçilmez aracı olan çoktan seçmeli maddelerin birçok
olumlu özelliği vardır. Geniş kapsamlı değerlendirmeyi sağlayan ve puanlanması insan veya
makineler tarafından kolayca yapılabilen çoktan seçmeli maddeler sınıf içi ölçme
değerlendirmede de sıklıkla kullanılır. Bunun yanında şans başarısı, kişiyi tek doğruya
yöneltme ve kısmi puanlama yapılamaması gibi oldukça önemli dezavantajlara sahiptir.
Çoktan seçmeli maddelerin yanında açık uçlu maddeler yaygın kullanılan başka bir madde
türüdür. Açık uçlu maddelerden oluşan bir sınavda madde sayısı az ve soruların hazırlanması
kısa zaman alacağından testi oluşturmak nispeten kolaydır. Ayrıca kişinin seçeneklerden yola
çıkıp hatırlaması, şans başarısı, test kurnazlığı gibi olumsuz durumlar açık uçlu madde
türünde yer almaz. Kısmi puan verilebilmesi açık uçlu maddelerin olumlu özelliklerinden bir
diğeridir. Ancak açık uçlu maddelerle oluşturulan bir sınavda az soru sorulabileceği için
kapsam geçerliği düşük olacaktır. Ayrıca yazma becerisi, yazı güzelliği, puanlamada nesnellik
sağlamanın güçlüğü, sınavı okuma süresinin uzun olması gibi etkenler açık uçlu maddelerin
olumsuz taraflarıdır. Çoktan seçmeli ve açık uçlu maddelerin özellikleri düşünüldüğünde
tamamen kapalı ve tamamen açık maddeler arasındaki boşluğu dolduracak başka madde
türlerine ihtiyaç vardır. Çoktan seçmeli maddeler için alternatif puanlama kurallarına dair
oluşan genel hayal kırıklığı, test geliştiricilerine ve araştırmacılara, özel puanlama kuralları
yerine alternatif madde biçimlerini aramaya teşvik etti. Bu tür bir format, kendine özgü
özelliklerinden dolayı, bir testte kısmi bilgi gösterimini arttırmanın yanı sıra, tahminleri en
aza indirme potansiyeline sahip olan çoklu cevaplı madde formatıdır.
Çoklu cevaplı madde formatı çoğu zaman soruların ve alternatiflerin daha rahat ve doğal
ifadesine izin verir. Ayrıca, test yapımı basitleştirilmiştir ve bazı durumlarda daha az makul
çeldiriciye ihtiyaç duyulmasını sağlar. Çoklu cevaplı maddeler kişilerin değişen derecelerde
kısmi bilgilerinin daha anlamlı bir şekilde gözlemlenmesine ve kişiler arasında daha iyi bir
ayırıcılığın sağlanmasına olanak tanır.
Bu araştırmanın amacı çoktan seçmeli ve açık uçlu maddelerin avantajlarını aynı anda
sağlayabilecek ve bazı dezavantajlarını bertaraf edebilecek çoklu cevaplı madde türünü
tanıtmak ve bu madde türü hakkında MEB’e bağlı ÖDM (Ölçme Değerlendirme Merkezi)
çalışanları, ölçme değerlendirme alanında uzman kişiler ve alanı ölçme değerlendirme olan
akademisyenlerin görüşlerini incelemektir. Bu maksatla 6 ÖDM çalışanı, 5 lisansüstü eğitim
yapan alan uzmanı ve 4 akademisyen ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerin içerik analizi
yapıldıktan sonra elde edilen bulgu, sonuç ve öneriler oluşturulacak ve kongrede sunuma
hazır hale getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Çoklu cevaplı madde türü, Kısmi puanlama, Nitel araştırma, en az bir
doğru cevap.
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ABSTRACT
Measurement and evaluation is done in order to get feedback on the objectives and the
functioning of the items in the education system, and to have information about deficiencies,
if any.
The most commonly used measurement tool today are tests consisting of multiple choice
items. Multiple choice items, which are indispensable tools especially for large-scale exams,
have many positive features. Multiple-choice items that provide comprehensive evaluation
and can be easily scored by people or machines are also frequently used in classroom
assessment. In addition, multiple choice items have significant disadvantages such as success
by guessing, directing the person to one correct option and not being able to do partial
scoring.
In addition to multiple choice items, open-ended items are another common type of substance.
It is relatively easy to create the test, as the number of items in an exam with open-ended
items is low and it takes a short time to prepare the questions. Besides, negative situations
such as the person's remembering through with options, success by guessing , test cunning are
not included in the open-ended substance type. Partial scoring is another positive feature of
open-ended items. However, since few questions can be asked in an exam created with openended items, the content validity will be low. In addition, factors such as writing skills,
writing beauty, difficulty in providing objectivity in scoring, and long reading time of the
exam are negative aspects of open-ended items. Considering the properties of multiple choice
and open-ended items, there is a need for other types of substances that will fill the gap
between completely closed and completely open items. The general frustration of alternative
scoring rules for multiple choice items encouraged test developers and researchers to look for
alternative item formats rather than specific scoring rules. Such a format is a Multiple esponse
item type, which, due to its unique features, has the potential to minimize predictions, as well
as increase partial information display in a test.
Multiple response item type often allows more comfortable and natural expression of
questions and alternatives. In addition, testing is simplified and in some cases less reasonable
distractors are needed. Multiple response items allow people to observe different degrees of
partial information more meaningfully and provide better discrimination between people.
The aim of this research is to introduce the type of multiple-response items that can
simultaneously provide the advantages of multiple choice and open-ended items and
overcome some of their disadvantages and examining the opinions of the employees of the
MEC (Measurement and Evaluation Center) affiliated with MoNE, experts in the field of
measurement and evaluation, and academicians who are subject to assessment. For this
purpose, interviews were made with 6 MEC employees, 5 graduate specialists and 4
academicians. After the content analysis of the interviews are made, the findings, results and
suggestions will be created and made ready for presentation at the congress.
Keywords: Multiple response item type, Partial scoring, Qualitative research, At least one
correct anwser.
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THE ESTIMATION OF MAIZE LINES BY MORPHOLOGICAL AND SSR
MARKERS AND USING GAIA SOFTWARE WITHIN DUS TEST
Larysa PRYSIAZHNIUK
Yuliia SHYTIKOVA
Yevhenii STARYCHENKO
Olena SVYNARCHUK
Serhii MELNYK
Svitlana TKACHYK
Since 2000s, the assessment of varieties by a complex of morphological characters and DNA
markers within DUS testing has been used by expert institutions of UPOV member countries.
Thus, the aim was to assess the correlation between the pairs of the studied lines by
morphological characteristics and SSR markers and to determine the difference of varieties
based on GAIA software.
It was studied 100 maize lines of Ukrainian and foreign breeding. 8 SSR markers were used:
phi064, umc1448, umc1792, bnlg1782, bnlg1129, phi084, phi015, phi083. The description of
morphological characters was carried out with 36 marker characters within DUS testing. The
correlation between the pairs of lines by SSR markers and morphological characteristics was
determined by Mantel test. Comparison of lines was performed using GAIA software (GEVES,
France).
It was determined that marker umc1448 (PIC 0.83) proved the most polymorphic, and phi015
(PIC 0.46) was the least polymorphic. As a result of the Mantel test the presence of correlation
was determined (p-value 0,001 for α 0.005). The correlation coefficient is 0.051. In accordance
with the comparison parameters recommended by GEVES, maize lines with phenotypic limit
6, genotypic limit 0.20 and distinction threshold 9 were compared and 33 GAIA distinct lines
were detected.
Thus, according to the obtained data, the presence of weak correlation between genetical
distances of the studied SSR markers and morphological characteristics was determined. It was
determined that for 33 GAIA distinct lines the reduction of DUS testing time by one year can
be recommended.
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SOĞUK HADDELEME ORANININ Ti-40,7Zr-24,8Nb ALAŞIMININ YENİDEN
KRİSTALLEŞME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF COLD ROLLING REDUCTION RATE ON THE
RECRYSTALLIZATION BEHAVIOR OF Ti-40.7Zr-24.8Nb ALLOY
Assistant Professor Sertan OZAN
RMIT University School of Engineering, Yozgat Bozok University

Associate Professor Jixing Lin
Zhejiang Industry & Trade Vocational College

Associate Professor Yuncang Li
RMIT University School of Engineering

Professor Cuie Wen
RMIT University School of Engineering

ABSTRACT
Titanium (Ti) alloys have taken their place as an indispensable material group in orthopedic
implant applications with their superior mechanical properties, corrosion resistance and
biocompatibility. It is well known that traditional metallic biomedical materials exhibit much
higher Young's modulus than that of bone tissue, causing orthopedic implant materials to
loosen due to stress shielding phenomenon. Especially, the use of materials with low Young’s
modulus in orthopedic implant applications is crucial in terms of eliminating the stress
shielding phenomenon. Ti alloys with both low Young’s modulus and high mechanical
strength can be produced via designing β-type Ti alloys. In this study, the effect of the cold
rolling reduction rate on the recrystallization behavior of the Ti-40.7Zr-24.8Nb (wt.%) alloy
was investigated. Ti-40.7Zr-24.8Nb alloy specimens were solution treated at 890 °C for 1
hour following the casting; the thickness of the alloy specimes was subsequently reduced with
a cold rolling reduction rate of 20%, 56% and 76%. Cold rolled specimens whose thickness
was reduced by 20%, 56% and 76% were subjected to recrystallization annealing at 890 °C
for 1 hour; those specimens were referred to as TZN-X, TZN-Y and TZN-Z, respectively.
Average micro-hardness values of TZN-X, TZN-Y and TZN-Z alloys were measured to be
253HV, 248 HV and 239 HV, respectively. Tensile strength, elongation at rupture (%),
Young's modulus and elastic energy of TZN alloy specimens were measured to be in the
range of 756-871 MPa, 12-18%, 63-65 GPa and 5.5-7.5 MJ/m3, respectively. It was revealed
that tensile strength of TZN alloy specimens are ranked TZN-X > TZN-Y > TZN-Z. The
TZN-Z alloy specimen, which was the most ductile specimen with an elongation at rupture of
18% among TZN alloy specimens, exhibited tensile strength of 756 MPa, Young's modulus of
65 GPa, and elastic energy of 5.5 MJ/m3.
Keywords: Ti-40.7Zr-24.8Nb Alloy, Cold Rolling, Recrystallization Annealing, Mechanical
Properties
ÖZET
Titanyum (Ti) alaşımları sahip oldukları üstün mekanik özellikler, korozyon direnci ve
biyouyumlukları ile ortopedik implant uygulamalarında vazgeçilmez malzeme grubu olarak
yerini almıştır. Çok iyi bilinmektedir ki geleneksel biyomedikal metalik malzemeler kemik
dokusundan çok daha yüksek elastisite modülü değerine sahiptirler. Bu durum, ortopedik
implant malzemelerinin gerilme izolasyonundan dolayı gevşemesine sebep olmaktadır.
Özellikle, ortopedik implant uygulamalarında düşük elastisite modülüne sahip malzemelerin
kullanılması gerilme izolasyonunun ortadan kaldırılması noktasında oldukça önemlidir. Beta
(β) tipi Ti alaşımlarının tasarlanmasıyla hem düşük elastisite modülüne hem de yüksek
mekanik dayanımına sahip Ti alaşımları elde edilebilmektedir. Bu çalışmada, Ti-40,7Zr24,8Nb (ağ.%) alaşımının yeniden kristalleşme davranışı üzerinde soğuk haddeleme oranının
etkisi incelenmiştir. Ti-40,7Zr-24,8Nb alaşım numuneleri döküm işleminden sonra 890 °C’de
1 saat süreyle ısıl işleme tabi tutulup sonrasında numunelerin %20, %56 ve %76 oranında
soğuk haddeleme yöntemiyle kalınlığı düşürülmüştür. %20, %56 ve %76 oranında soğuk
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haddeleme prosesi ile kalınlığı düşürülen alaşım numuneleri 890 °C’de 1 saat süreyle yeniden
kristalleşme tavlamasına tabi tutulmuş olup bu numuneler sırasıyla TZN-X, TZN-Y ve TZNZ olarak adlandırılmıştır. TZN-X, TZN-Y ve TZN-Z alaşımlarının ortalama mikro-sertlik
değerleri sırasıyla 253 HV, 248 HV ve 239 HV olarak ölçülmüştür. TZN alaşım
numunelerinin çekme dayanımı, kopma uzaması (%), elastisite modülü ve elastik enerji
değerleri sırasıyla 756-871 MPa, %12-18, 63-65 GPa, 5,5-7,5 MJ/m3 aralığında ölçülmüştür.
TZN alaşım numunelerinin ortalama çekme dayanım değerleri açısından büyükten küçüğe
doğru TZN-X > TZN-Y > TZN-Z olarak sıralandığı tespit edilmiştir. TZN alaşım numuneleri
içerisinde %18 kopma uzaması değeri ile en sünek karakter sergileyen TZN-Z numunesi 756
MPa çekme dayanımına, 65 GPa elastisite modülü değerine, 5,5 MJ/m3 elastik enerjiye
sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Ti-40,7Zr-24,8Nb Alaşımı, Soğuk Haddeleme, Yeniden Kristalleşme
Tavlaması, Mekanik Özellikler
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DÜŞÜK YOĞUNLUKLU LİF LEVHA (LDF) ATIKLARININ BURGU REAKTÖRDE
PİROLİZİ
PYROLYSİS OF LOW DENSİTY FİBERBOARD (LDF) WASTES İN A SCREW
REACTOR
Y.L Öğr. Esra KARAKAYA,
Prof.Dr. Yıldıray TOPCU
19 Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Ülke politikalarında gelişmişliğin temel göstergelerinden biri olan enerji, uluslararası ilişkilerin
ve diplomasinin yönünü belirleyen ve geçmişten günümüze sürekli iyileştirme çalışmaları
yapılan bir alandır. Hayatımızda önemli bir yere sahip olan enerjinin artan nüfusa paralel olarak
tüketimi de artmaktadır. Eskiden fosil yakıtlar kullanılarak karşılanan enerji ihtiyacı artan nüfus
ile birlikte azalmaya başlamıştır. Tüketimle birlikte CO2 miktarındaki artış küresel ısınmaya
bağlı ciddi problemlere de yol açmaktadır. Ayrıca fosil yakıtlar kullanmanın en öne çıkan
sakıncalarından biri de rezervlerin azalmasıyla fiyatların artmasıdır. Bu sebeplerden dolayı
alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu noktada karşımıza fosil
yakıtlara bağımlılığı azaltan ve daha temiz bir çevre olanağı sunan yenilenebilir enerji
kaynakları çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları güneşten gelen ışınların doğrudan ya da
dolaylı olarak kullanımı sonucu elde edilir. Yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar enerjisi,
güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, hidrojen enerjisi, deniz kökenli enerji
kaynakları ve bu çalışmanın da temel konusu olan biyokütle enerjisi olarak sıralanabilir.
Biyokütle diğer alternatif enerji türlerine göre (güneş, rüzgar, jeotermal vb.) bir çok avantaja
sahiptir. Bol miktarda ve yaygın şekilde bulunması, yenilenebilir ve temiz olması biyokütlenin
diğer alternatif enerji türlerine göre üstünlükleridir. Biyokütle kaynakları arasında odun atıkları,
enerji bitkileri, su bitkileri (sucul bitkiler ve yosunlar), evsel ve endüstriyel atıklar, tarımsal
ürünler ve hayvan atıkları sayılabilmektedir. Biyokütle kaynakları farklı dönüşüm işlemleri ile
enerji kaynağı olarak değerlenme imkanı bulmaktadır. Yaygın kullanılan dönüşüm
süreçlerinden bir tanesi de pirolizdir. Piroliz yöntemi maddelerin oksijensiz ortamda termal
yolla bozundurulması işlemidir. Özellikle biyokütleden piroliz teknolojisi ile karbonca zengin
katı (bio-kok veya bio-char) ,bio-oil ve bio-gaz elde edilmektedir. Çeşitli teknikler kullanılarak
piroliz işlemi gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda popüler olan tekniklerden biri de burgu
yataklı reaktörde piroliz işlemidir. Burgu reaktör sürekli çalışabilen bir reaktör sistemi olup
katı-sıvı ve gaz ürünün kolay ayrılabildiği bir işleyişi vardır. Yapılan bu çalışmada Türk
ekonomisinin önemli bir kolu olan mobilya endüstrisinin atığı olan LDF (Düşük Yoğunluklu
Lif Levha) biyokütlesi ele alınmıştır. Bu sanayi kolu artan nüfusa paralel olarak ihtiyacında
artmasıyla, her geçen büyümekte ve üretim sonucu oluşan atıklar çevre açısından ciddi sorunlar
oluşturmaktadır. En önemli sorunlardan biri olan ve içerisinde fenol-formaldehit barındıran
LDF atıkların piroliz işlemi sonucu bertarafı bu çalışmanın konusu olarak seçilmiştir .Bu
amaçla burgu yataklı reaktör kullanılarak inert azot ortamında farklı sıcaklılarda piroliz işlemi
gerçekleştirilerek elde edilen bio-kok ürünlerinin karakterizasyonu bu bildiride sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Piroliz, Enerji, Burgu Yataklı Reaktör, LDF, Mobilya Endüstrisi
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ABSTRACT
Energy, which is one of the main indicators of development in the country’s policies,is an area
that determines the direction of international relations and diplomacy and where continuous
improvement studies are carried out from past to present. The consumption of energy, which
has an important place in our lives, increases in parallel with the increasing population. The
energy need that used to be met by using fossil fuels started to decrease with the increasing
population.Increasing CO2 amount with consumption also causes serious problems related to
global warming. In addition, one of the most prominent disadvantages of using fossil fuels is
the increase in prices with decreasing reserves. For these reasons, the need for alternative energy
sources is increasing day by day. At this point, we come across renewable energy sources that
reduce dependence on fossil fuels and offer a cleaner environment. Renewable energy sources
are obtained through direct or indirect use of rays from the sun. Renewable energy sources,
solar energy, hydroelectric energy, geothermal energy, hydrogen energy, marine energy sources
and this study management. Biomass has many advantages over other alternative energy types
(solar, wind, geothermal, etc.). Being abundant and widely available, renewable and clean are
the advantages of biomass over other alternative energy types. Biomass resources include wood
waste, energy plants, aquatic plants (aquatic plants and algae), domestic and industrial wastes,
agricultural products and animal waste. Biomass resources have the opportunity to be valued
as energy sources through different conversion processes. One of the common conversion
processes is pyrolysis.Pyrolysis method is the process of thermal degradation of substances in
an oxygen-free environment. Especially with pyrolysis technology from biomass, carbon-rich
solid (bio-coke or bio-char), bio-oil and bio-gas are obtained. Pyrolysis is carried out using
various techniques. One of the techniques popular in recent years is the pyrolysis process in
auger bed reactor. The auger reactor is a reactor system that can work continuously and has a
functioning where the solid-liquid and gas product can be separated easily.. In this study, the
LDF (Low Density Fiberboard) biomass, which is the waste of the furniture industry, an
important branch of the Turkish economy, was discussed. With this industry branch increasing
in need in parallel with the increasing population, the wastes that are growing and produced as
a result of the production pose serious problems for the environment. The elimination of LDF
wastes, which are phenol-formaldehyde, which is one of the most important problems, as a
result of pyrolysis process, was chosen as the subject of this study. For this purpose, the
characterization of the bio-coke products obtained by performing pyrolysis process at different
temperatures in inert nitrogen environment using auger bed reactor will be presented in this
paper.
Keywords: Pyrolysis, Energy, Auger Bed Reactor, LDF, Furniture Industry
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ÖRGÜTSEL ADALETİN PSİKOLOJİK SERMAYEYE ETKİSİ ÜZERİNE BİR
ALAN ARAŞTIRMASI
A FIELD RESEARCH ON THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON
PSYCHOLOGICAL CAPITAL
Dr. Gökhan ULUDAĞ
Emniyet Genel Müdürlüğü
ÖZET
İş hayatı içerisinde çalışanların fiziksel ve psikolojik gelişmeleri son derece önemlidir. Bir işe
başlayan çalışan ilk görev aldığı günden emekli olduğu döneme kadar çok farklı olaylarla karşı
karşıya gelebilmektedir. Çalışanın bu olaylara karşı göstermiş olduğu davranışlar mesleki
açıdan başarılı süreç yönetimiyle birlikte rütbe, terfi, ödül gibi başarılar elde etmelerine yol
açabilirken yanlış davranışlar ise ceza almaları, görev yeri değişikliği ve hatta işten
ayrılmalarına kadar çok sayıda olumsuz duruma yol açabilmektedir.
Çalışanların özellikle zor durumlar karşısında kontrollerini kaybetmeden görevine devam
edebilmeleri ve işle ilgili hedefler belirleyebilmeleri gerekmektedir. Psikolojik sermayesi güçlü
olan bireyler pozitif bakış açısıyla hareket edebilirler. Bu nedenle örgütlerde psikolojik
sermayenin gelişimine yönelik uygulamalarda bulunmak gerekmektedir.
Örgüt içi gerçekleştirilen bazı uygulamalar çalışanları birçok açıdan pozitif olarak
etkileyebilirken bazı uygulamalar ise çalışanları olumsuz etkileyerek hem bireyin kendisine
hem de örgütün çıkarlarına zarar verebilmektedir. Örgüt yönetiminin çalışanların özellikle
psikolojik açıdan güçlü bireyler olmalarını sağlayacak adımları desteklemeleri gerekmektedir.
Bir örgüt içerisinde adalet algısı da psikolojik sermayeyi etkileyen unsurlardan birisidir.
Çalışanların görev yaptıkları örgütün üst yönetiminden beklentilerinin başında hiç şüphesiz adil
yönetim uygulamaları gelmektedir. Kendisi ile aynı koşullarda çalışan ve aynı performansı
sergileyen iki çalışanın farklı uygulamalara tabi tutulması (tayin, terfi, ücret vb.) çalışanların
görev yaptığı örgütü sorgulamalarına yol açabileceği gibi bireysel olarak da bazı problemlere
yol açabilir. Bu noktada örgüt yönetiminin politika ve uygulamalarında adil olmaları ve
çalışanların bu şekilde algılamalarına dikkat etmesinde yarar olduğu düşünülmektedir.
Çalışanların tam anlamıyla işe konsantre olmaları ve kafasını rahatsız eden adaletsizlik
düşüncesine kapılmamaları örgütün çıkarları açısından göz ardı edilmemesi gereken bir
durumdur.
Psikolojik sermaye üzerine gerçekleştirilen bu çalışmada örgütsel adaletin psikolojik
sermayeye olan etkisi tespit edilmek istenmiştir. Bu kapsamda, Ankara ilinde faaliyet gösteren
Kültür ve Turizm Müdürlüğü kurumunun personelleri üzerinde anket yoluyla veriler
toplanmıştır. Araştırmanın neticesinde, örgütsel adalet ile psikolojik sermaye arasında anlamlı
ve pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel adalet, psikolojik sermaye, üretkenlik
ABSTRACT
Physical and psychological development of employees in business life is extremely important.
An employee who starts a job can face many different events from the day he takes office to
his retirement. While the behaviors of the employee against these events may lead to success
such as rank, promotion and reward along with professionally successful process management,
wrong behaviors can lead to many negative situations such as punishment, change of place of
duty or even quitting.
In particular, employees should be able to continue their duties and set business-related goals
without losing control over difficult situations.Individuals with strong psychological capital can
act with a positive perspective. For this reason, it is necessary to make applications for the
development of psychological capital in organizations.
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While some practices carried out within the organization can affect employees positively in
many respects, some practices may negatively affect employees and harm both the individual
and the interests of the organization. Organization management needs to support steps to ensure
that employees become particularly psychologically strong individuals.
The perception of justice within an organization is one of the factors affecting psychological
capital. Undoubtedly, fair management practices are at the forefront of the expectations of the
employees from the top management of the organization they serve. Subjecting two employees
who work under the same conditions and perform the same performance with different practices
(appointment, promotion, salary, etc.) It may cause employees to question the organization they
are working in as well as individual problems. At this point, it is thought that it is beneficial for
the organization management to be fair in its policies and practices and to pay attention to
employees' perception in this way. It is a situation that should not be ignored in terms of the
interests of the organization, because the employees are fully concentrated on the job and not
behaved with the idea of injustice.The perception of justice within an organization is one of the
factors that affect psychological capital.
In this study conducted on psychological capital, it is aimed to determine the effect of
organizational justice on psychological capital.In this context, data were collected through
surveys on the personnel of the Directorate of Culture and Tourism in Ankara. As a result of
the study, a significant and positive relationship was found between organizational justice and
psychological capital.
Keywords: Organizational justice, psychological capital, productivity
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THE RIGHT TO INTELLECTUAL PROPERTY IN MODERN CHINA
Jean Denis MIALA NDOMBELE
PHD STUDENT
Université du Québec à Trois-Rivières, Canada
Lucien KUZONDISA MUNTIMA
LAWYER
China's transition from a communist to a market economy has been accompanied by several
changes, including that of intellectual property rights. By the 1970s and 1980s, manufactured
products from China were widely known and of fairly acceptable quality. These were sewing
needles, storm lamps, mentholatum balms, the famous Chinese Vicks, ... For these products
the brand was not a problem. The 1990s and 2000s came during which little by little, with the
discovery of the roads of Shanghai and Guangzhou especially by African women traders, we
received communication devices among which those of the ZTE brand. If the quality of the
latter was original, doubts were however expressed for the cell phones brand NCKIA (close to
NOKIA) and ERICKSSEN (close to ERICKSSON). The same is true of certain ADIBAS
brand sports equipment (close to ADIDAS).
In 2015, according to a Europol report, 86% of global counterfeiting originated in China
(www.LesEchos.frn accessed on 25/11/2017). In fact, the European police agency has
revealed that China and Hong Kong are - and by far - the largest exporters of counterfeit
goods worldwide and represent $ 396.5 billion in counterfeit goods. " Regarded as "one of the
most lucrative criminal enterprises", the theft of intellectual property remains a flourishing
activity in China.
If the Chinese state undertakes efforts in the Bordeaux wine sector, the work is still vast as
regards the protection of intellectual property in China. Indeed, at a meeting of G20
Agriculture Ministers held in 2016, Beijing recognized 45 appellations of Bordeaux wine
(www.lefigaro.fr, consulted on 25/11/2017). And this effort only concerns one product, wine.
A drop in the ocean. Questions follow:
What about the protection of other products? Since Mao Zedong, what effort has the Chinese
government made to eradicate the scourge of counterfeiting? What is the cost of
counterfeiting in China and worldwide? What are the consequences of China's entry into the
World Trade Organization (intellectual property right)? How can the Chinese legal framework
for intellectual property be compared to the European framework and international standards?
Before going to the quick it is advisable to define "the right to intellectual property".
According to BIN LI (2009), the expression "right to intellectual property" can be understood
in the broad sense when it includes the economic rights relating to movable, immovable,
tangible and intangible property, protected by internal legislation and instruments
international legal. If among the rights, property is the most complete real right, there are
other rights allowing the enjoyment of things. This is the case
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with land use rights which occupy an important place in Chinese land law. " The Chinese state
since Deng Xiaoping has not folded its arms over the protection of intellectual property. This
is reflected in the work of Bin Li (2009), who concludes that "the difference in the pace of
development between trade law and human rights also characterizes the influence of
international law on the protection of property in Chinese domestic law. Under the control
mechanism established by WTO law, China is more forced to keep its commitments. This has
direct or indirect effects on the property right with regard not only to the content of this right,
but also to the implementation of the guarantees. However, in the area of human rights, in the
absence of legal control mechanisms as restrictive as in the commercial area, is added the
prudent autonomy of the Chinese government. All of these factors explain the problematic
practices encountered when applying human rights standards to property protection in China.
The experience of Chinese law invites to temper the autonomy of the State by the articulation
between the national and international levels.
To achieve this we will proceed by the technique of documentary analysis and the methods of
deduction and induction we will allow to start from the facts to the principles.
Keywords: China, intellectual property, national law, international law, counterfeiting and
trade
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TURK VA O‘ZBEK BOLALAR SHE’RIYATIDA GNOSEOLOGIK QARASHLAR
GNOSEOLOGICAL VIEWS ON TURKISH AND UZBEK CHILDREN'S POETRY
Dilnavoz NAJIMOVA
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
ANNOTATSIYA
Dunyo xalqlarining urf-odatlari fikrlash tarzi, madaniyatlari turlicha. Shu boisdan ham bu
hayotning in’ikosi bo‘lgan badiiy asarlar ham turfa bo‘lishi tabiiy hol. Chunki har qanday
ijodkorga u mansub bo‘lgan jamiyat, iqlim, din o‘z ta’sirini o‘tkazmay qo‘ymaydi. Masalan,
tropik mamlakatlar adabiyotida Quyosh – hayot, nur ramzi hisoblansa, Janubda xavf ramzi
hisoblanadi. Ammo adabiyot aro bolalar adabiyoti deb atalmish olam borki, u irq millat
tanlamaydi. Uning o‘quvchilari ma’lum – bolalar va ularga birgina sifat berish mumkin – bola.
Shuning uchun ham Hans Kristian Andersen, Aka-uka Grimm ertaklari har yerda birday sevimli.
Bu olamda borliq qaytadan kashf etiladi. Bolalar dunyosida nok va bexi aka-uka, mandarin va
apelsin opa-singil ekanligiga ishoniladi. Ammo bolalar adabiyoti ning oʻziga xos xususiyati —
oʻzgaruvchan hodisa boʻlib, u kitobxon yoshi, tarixiy davr va ijtimoiy muhit bilan bevosita
bogʻliq. Kitobxon yoshini hisobga olish bolalar adabiyotining eng asosiy xususiyatlaridandir.
Masalan, maktabgacha yoshdagi bolalarda bu koʻrgazmalilik, ezgulik va yovuzlik kuchlarining
oddiy koʻrinishdagi ziddiyatlariga asoslangan boʻlsa, oʻsmirlar uchun yaratilgan adabiyotda
murakkab hayotdagi murakkab kishilarning ruhiyati ochila boshlaydi. Bolalar adabiyotining
yana bir xususiyati uning harakatga boyligidir. Bundan bolalar adabiyoti da syujetga boʻlgan
talab ham kelib chiqadi. U voqealarning tezkor, qiziqarli, fantaziyaga, yumorga boy ravishda
yechilishini talab qiladi. Barcha davrlar bolalar adabiyoti ning taraqqiyot tamoyillari, avvalo,
maʼrifiylik va tarbiyaviylikda aks etadi. Biroq bolalar adabiyoti rivojlanib borgani sari uning sof
badiiyat unsurlarini egallashga intilishi va umumadabiyot taraqqiyot tamoyillari bilan hamkorligi
ham koʻzga tashlanadi. Ushbu maqolada O‘zbek va turk bolalar she’riyati (O‘zbek bolalar shoiri
Abdurahmon akbar, turkiyalik ijodkorlar Ali Ulvi Elove, Besim Atalay, Ali Mumtaz Atalay
she’rlari asosida ) o‘zaro qiyoslangan. Ulardagi bolalar psixologiyasi, bolaning dunyoni bilishi,
kashf etish jarayoni, undagi o‘ziga xosliklar ochib berilgan.
Kalit so‘zlar: bolalar she’riyati, ontogenez, gnoseologiya, Abdurahmon Akbar, Ali Ulvi Elove,
Besim Atalay, Ali Mumtaz Atalay
ANNOTATION
The traditions of the peoples of the world differ in the way of thinking, cultures. Therefore, it is
natural that the works of art, which are the perceptions of this life, will also be a kind. Because
the society, climate, religion, to which he belongs to any creator, does not affect his influence.
For example, in the literature of tropical countries, The Sun is a symbol of life, light, in the South
it is a symbol of danger. But there are some so-called inter-literary children's literature, it does
not choose a race nation. His client is known – children, and it is possible to give them only one
quality – a child. That's why Hans Christian Andersen, Brothers Grimm fairy tales are
everywhere as a favorite. All beings in this universe are reinvented. In the world of children, it is
believed that pear and quince are brothers, mandarin andsinsin are sisters. But the peculiarity of
children's literature is a changing phenomenon, which is directly related to the age of the
bookstore, the historical period and the social environment. Taking into account the age of the
bookstore is one of the most basic features of children's literature. For example, if in preschool
children this is based on the contradictions of the forces of blindness, kindness and evil in a
simple way, then in the literature created for adolescents, the spirit of complex people in a
complex life begins to unfold. Another feature of children's literature is its wealth of action.
From this, the demand for plot in children's literature also arises. The principles of the
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development of children's literature of all periods are primarily reflected in enlightenment and
upbringing. However, as children's literature develops, its striving to master the elements of pure
artistry and its cooperation with the principles of general development are also noticeable. In this
article, Uzbek and Turkish children's poetry (based on the poems of Uzbek children's poet
Abdurahman akbar, Turkish creators Ali Ulvi Elove, Besim Atalay, Ali Mumtaz Atalay) were
compared among themselves. The psychology of children in them, the child's knowledge of the
world, the process of discovery, the peculiarities in it are revealed.
Keywords: children's poetry, ontogenesis, gnoseology, Abdurahman Akbar, Ali Ulvi Elove,
Besim Atalay, Ali Mumtaz Atalay
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EĞITIMDE YENI YAKLAŞIMLAR
PHD. Dr. Günel MAMMADOVA
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Günümüz dünyası, hızla gelişen eğitim teknolojileri ve yine hızla değişen öğrenci profili
nedeniyle bilginin üretilmesi, kullanılması ve aktarılmasına yönelik her alanda değişmelerin
yaşandığı bir dönem içerisindedir. Bu dönem eğitim alanında da birçok değişmeleri zorunlu
hale getirmiştir. Çünkü bilgiye ulaşmadaki süreçte bireylerin eğitimden beklentilerini de
değiştirmiştir.
Ortaya çıkan yeni değerler sonucunda günümüz müfredatı :  etkisiz kalmıştır. “Düşünmeyi
engellemektedir”. “Öğrencinin sınıfın dışına taşabilme fırsatı yoktur”.  Öğrencilere fırsat
eşitliği sağlayamamaktadır.  Öğretmen bilgi ve düşüncelerini paylaşma fırsatı bulamamaktadır.
Görünen o ki; çağdaş insanı yetiştirmede yeni bir eğitim modeline gereksinim duyulmaktadır.
Çağdaş eğitimin hedefi, problem çözme yeteneği gelişmiş, bilgiye ulaşma yöntemlerini tanıyan,
analitik düşünme becerisi kazanmış, bilgilenme istekliliğini sü rekli canlı tutan öğrenciler
yetiştirmek, öğrenciyi ekip çalışmasına yöneltmek ve tüm öğrenme süreci boyunca öğrencilerin
aktif olmasını sağlamaktır. Bu hedefin gerçekleşmesi ise öğretmenIerin meslek öncesi ve
meslek-içi eğitimlerinin bu gereksinimleri karşılayabilecek biçimde değişimini zorunlu
kılmaktadır.
Bu dönemde öğretmenin öğrenme-öğretme sürecinde eğitim teknolojilerinden yararlanma,
çeşitli Web 2 araçları kullanarak etkili öğrenme çevreleri hazırlama ve öğretim etkinlikleri
düzenleme gibi organize etme / öğretme ile ilgili rolleri ön plana çıkmaktadır. Bu roller
mesleğe başladığı günden emekliliklerine kadar devam eden bir "yaşamboyu öğrenme süreci"
olarak algılanmalıdır.
BIREYSEL ÖĞRENMEDEN BIRLIKTE ÖĞRENMEYE  Okul ortamı, öğretmenler için
öğrettikleri kadar öğrendikleri bir ortam olmalıdır. Her bir öğ retmen kendi gelişimi kadar
okuldaki diğer öğretmenierin gelişimine de katkıda bulunmak, okulun genel başarısından
sorumlu olduğuna inanmak durumundadır. Eğitimde yeni yaklaşımlar anlayışına göre, öğretim
bir ekip işidir, verimlilik ancak ekip çalışması ile sağlanır.
Günümüz eğitim sistemi içinde eğitim teknolojilerinin kullanılması kaçınılmaz bir hal almıştır.
Aksi takdirde, eğitim teknolojisi kullanmayan okullarımız akıl almaz hızla gelişen ve teknoloji
yoğunu olmayan topluma ayak uyduramaz.Eğitim teknolojilerini etkin olarak kullanmaya
başlayan okullar ise eğitim teknolojilerinin eğitim-öğretim ortamlarında kullanılmasının
getirdiği avantajları hızla görmüşlerdir.PROJE BAZLI VE BILGISAYAR DESTEKLI
EĞITIMIN AVANTAJLARI  Bilgi hızla yayılır.  Bireysel Öğrenme Ortamları oluşur. 
Grupla öğrenim fırsatı verilir.  Kalıcı Öğrenmeler oluşur.  Proje çalışmaları ile eğitim
desteklenir.  Eğitimde fırsat eşitliği sağlanır.
PROJE BAZLI VE BILGISAYAR DESTEKLI EĞITIMIN AVANTAJLARI  *Proje bazlı ve
bilgisayar destekli eğitim, öğrencilerin aktif bir şekilde öğrenme sürecine girmelerini sağlarlar.
 *Proje bazlı ve bilgisayar destekli eğitim öğretime canlılık, çeşitlilik ve kaliteyi getirir.  Hızlı
ve yavaş öğrencilerin kendi hızları doğrultusunda konuları öğrenmelerine olanak sağlar.
PROJE BAZLI VE BILGISAYAR DESTEKLI EĞITIMIN AVANTAJLARI  Öğretmen ve
öğrenci bilgi ve düşüncelerini paylaşma fırsatı yakalar.  Öğretmen ve öğrencilere eğitimde
fırsat eşitliği tanınır.  Bilgisayar destekli eğitim , öğretmenlere öğrenci sorunlarıyla daha çok
ilgilenebilme ve işlerini daha iyi ve verimli yapabilme olanağı sağlamaktadır.
YARARLANABILECEĞINIZ BAZI WEB 2 ARAÇLARI  Knovio--Video ile sunu paylaşma
 Story jumper—Hikaye oluşturma  Ipiccy –Photoshop yapma  Pizap—Fotoğraf
düzenleme,kolaj, konuşma balonu ekleme  Aurasma—Artırılmış Gerçeklik  Picfont --resimlere yazı yazma  Weebly---web sitesi oluşturma  Blogger---blog oluşturma  Kahoot --eğitimsel oyunlar oluşturma  Google docs-işbirliği yapma
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İNNOVATİV FƏALİYYƏTDƏ TƏLƏBƏLƏRİN PEDAQOJİ KOMPETENSİYALARINI
MÜSTƏQİL ŞƏKİLDƏ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ YOLLARI
WAYS OF INDEPENDENT DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL COMPETENCES OF
STUDENTS IN INNOVATIVE ACTIVITY
Mehriban HƏSƏNOVA AĞA QIZI
texnika üzrə fəlsəfə doktoru, Gəncə Dövlət Universiteti
ÖZƏT
Təhsildə olan problemləri aradan qaldırmaq məqsədilə təlim texnologiyaları sahəsində daim
yeniliklər tətbiq edilir, təlim prosesinin təşkili ilə bağlı çevik addımlar atılır və tədrisin məzmun
və metodları təkmilləşdirilir. Tədqiqat işində Azərbaycan təhsilində olan başlıca problemlər
sadalanmış, onların həlli istiqamətinə yönələn, müəllif tərəfindən hazırlanmış metodik sistemdən
bəhs edilmişdir.Tədqiqat işi təhsil problemlərinin həllinə istiqamətlənmiş olduğundan onun
aktuallığı aydın olur. Burada müəllif tərəfindən ali məktəb tələbələrinin pedaqoji
kompetensiyalarının formalaşması üzrə işin mahiyyəti əsaslandırılmış və innovativ fəaliyyət
zamanı ali məktəb tələbələrinin peşə fəaliyyətinin yüksəldilməsi üçün aşağıda göstərilən nəzəri
müddəalar formalaşdırılmışdır:
 müəllimin innovativ pedaqoji fəaliyyətində onların maraqlarını və çətinliklərini nəzərə
almaq lazımdır;
 İnnovativ fəaliyyət zamanı müəllim qarşısında yaranmış vəzifələrin analiz və
sistematikasını aparmaq;
 tələbələrin pedaqoji kompetensiyalarının aktual və potensial səviyyəsini nəzərə almaq;
 tələbələrin pedaqoji kompetensiyalarının müstəqil şəkildə inkişaf etdirilməsi üçün
mövcud maneələr və faktorları müəyyən etmək;
 tələbələrin pedaqoji kompetensiyalarını qiymətləndirmək üçün pedaqoji eksperimentdə
10 ballı diaqnostik metodikadan istifadə etmək.
İrəli sürülmüş fərziyyənin doğruluğunu yoxlamaq və gələcək informatika müəllimlərinin
kompetensiyalarının yüksəldilməsi istiqamətində müəllifin təklifetdiyi metodik sistemin
səmərəliliyini müəyyən etmək üçün Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti və Gəncə Dövlət
Universitetinin Riyaziyyat-informatikafakültələrində pedaqoji eksperiment aparılmışdır.
Eksperimentin məqsədi innovativ fəaliyyət prosesində tələbələrin pedaqoji kompetensiyalarını
müstəqil şəkildə inkişaf etdirməyin nəzəri əsaslarını işləyib hazırlamaq və eksperimental
yoxlamadan çıxarmaq olmuşdur.
Eksperimentin metodikası: Əvvəlcə, tədqiqatın işçi fərziyyəsi formalaşdırılmış və ifadə
edilmiş, eksprementin tətbiq edilməsi ücün əlverişli şərait, eksperiment aparılacaq ali məktəblər
müəyyən edilmiş, respublikanın müəllim hazırlayan iki ali məktəblərində kompüterləşmənin
vəziyyəti öyrənilmişdir. Eksperimental və kontrol qruplar seçilmiş, həmin qruplarda tələbələrin
və müəllimlərin səviyyələrinin təxminən bərabər olması təmin edilmiş, qrupların səviyyəsi yazılı
və şifahi yolla öyrənilmişdir.Eksperiment zamanı təklif olunan təlim sisteminin məzmunu və
tədrisi metodikasına dair mülahizələr və konkret yollar - təlimin təklif etdilmiş metodika ilə
aparılması üçün ayrı-ayrı mövzular üzrə dərslərin nümunəvi ssenariləri həmin ixtisaslarda dərs
aparan müəllimlərə çatdırılmış, onlar zəruri tədris materialları ilə təmin edilmişdir.Kontrol
qruplarda işləyən müəllimlərə aparılacaq eksperimentin məqsədi bildirilmiş, lakin onlara
tədqiqat haqqında heç bir əlavə məlumat verilməmişdir.Həm eksperimental, həm də kontrol
qruplarda eyni material əsasında yoxlama işi aparılmışdır.Pedaqoji eksperimentin hər bir
mərhələsində alınan nəticələr statistik metodla təhlil edilmiş və eksperimental qruplarla kontrol
qrupların nəticələri müqayisə edilmişdir.
Eksperimentin nəticələrinin analizi sübut etmişdir ki, təqdim edilən konsepsiyadan
müəllim hazırlayan ali məktəblərdə informatika fənlərinin tədrisi zamanı istifadə edilə bilər və
bu tədrisin səmərəliliyini xeyli artıracaqdır.
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Açar sözlər: Azərbaycan təhsili, kompüter texnologiyaları, pedaqoji şərait, kompetensiya,
pedaqoji eksperiment, innovativ fəaliyyət
SUMMARY
Regular innovations in the field of learning technologies are being implemented with the aim of
removing educational problems, flexible steps are taken to organize the learning process, and the
content and methods of teaching are improved. The research highlights the main problems faced
by Azerbaijani education and describes the author's methodological system that searches for their
solutions. As research work is focused on solving educational problems, its relevance is clear.
Here the author justified the essence of the work on the formation of pedagogical competences of
high school students, and the following theoretical provisions for improving the professional
activity of high school students during innovative activity:
 it is necessary to take into account their interests and difficulties in innovative
pedagogical activity of teachers;
 to analyze and systematize the tasks created in front of the teacher during the innovative
activity;
 to take into account the actual and potential level of pedagogical competences of
students;
 to identify existing barriers and factors for independent development of pedagogical
competences of students;
 to use 10-point diagnostic methodology in the pedagogical experiment to evaluate the
pedagogical competences of students.
Pedagogical experiment was conducted at the Mathematics and Informatics faculties of
the Azerbaijan State Pedagogical University and Ganja State University to check the validity of
the proposed hypothesis and to determine the effectiveness of the methodology proposed by the
author to enhance the competence of future informatics teachers. The purpose of the experiment
was to develop the theoretical foundations for independent development of students' pedagogical
competences in the process of innovative activity and to exclude them from experimental
verification.
Methods of experiment: Initially, the working hypothesis of the study was formulated and
expressed, favorable conditions for the application of the experiment were identified, universities
to be experimented with, computerization was studied in two higher education institutions of the
republic. Experimental and control groups were selected, in certain groups approximate equality
of the students and the teachers ' levels was provided, and the levels of the groups were learned
by written and oral ways. For conducting of the training by using the proposed methodology,
reflections on the content and teaching methodology of the training system proposed during the
experiment and specific ways - exemplary scenarios of lessons on separate subjects were
delivered to teachers who were trained in these specialties, and they are provided with the
necessary teaching materials. Teachers in control groups were informed of the purpose of the
experiment, but they were not provided any additional information about the research. In both
experimental and control groups, control work was conducted on the same material. The results
obtained at each stage of the pedagogical experiment were analyzed by statistical method and the
results of the control groups and control groups were compared.
Analysis of the results of the experiment has shown that this concept can be used in teaching
informatics in universities where teacher training and it can greatly improve the effectiveness of
teaching.
Keywords: Azerbaijani education, computer technologies, pedagogical conditions, competence,
pedagogical experiment, innovative activity
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İLKİN MÜƏLLİM HAZIRLIĞINDA SƏRİŞTƏYÖNÜMLÜLÜK
COMPETENCE PROFICIENCY IN THE PRIMARY TEACHER TRAINING
Dos. Fəxrəddin ALLAHVERDİ OĞLU YUSİFOV
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,
Ədəbiyyatın Tədrisi Texnologiyası Kafedrası
ÖZET
Müəllim hazırlığı işinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, onun məzmununun yenilənməsi, Avropa
təhsil standartlarının və vahid əmək bazarının ehtiyaclarına köklənmə, texnoloji, innovativ
texnologiyaların tələblərinə uyğunlaşma, şagirdlərə həyati bacarıqların aşılanması
səriştəyönümlülük məsələsini bu gün daha aktual edir.
Səriştəyönümlülükdən danışılanda öncə "səriştə" və "səriştəyönümlülük" anlayışlarına qısa bir
nəzər salmaq lazım gəlir. Məqalədə bu anlayışların məzmununa dair qısa izahat verilir və belə
bir ümumiləşdirmə aparılır ki, , "səriştə" deyəndə üzərinə düşən vəzifənin keyfiyyətli, müstəqil,
düzgün, dəqiq və peşəkarcasına yerinə yetirilmək, "səriştəyönümlülük" dedikdə isə həmin
hədəfə fokuslanmaq nəzərdə tutulmalıdır.
Səriştəyönümlülükdən danışanda buraya daxil olan "açar", "əsas" və "meta" səriştələr
anlayışlarının məzmunu fərqləndirmək lazım gəlir. İzah olunur ki, pedaqoji ədəbiyyatda "açar"
səriştəyə gələcəyin müəlliminə lazım olan "bilik", "bacarıq", "vərdiş", "dəyər" və "keyfiyyətlər"
daxil edilir. Nəzərdə tutulan bu komponentlər ali təhsil bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün təsdiq
olunmuş təhsil proqramında (dövlət standartında) "bilməlidir", "bacarmalıdır" və "yiyələnməlidir" başlıqlarında ümumiləşmiş şəkildə əks olunur. "Əsas" kompetensiyalar müəllimin
ümumi inkişafını, onun zamanla ayaqlaşa bilmə səviyyəsini göstərir. Əgər "açar" səriştələr dərs,
təlim prosesi ilə bağlı olursa, "əsas" səriştələr müəllimin ümumi inkişafı, özünü formada
saxlaması üçündür. "Metasəriştələr" "açar" və "əsas" səriştələrin cəmi, yekunu kimi çıxış edir.
Bunların hər üçü bir-biri ilə sıx bağlıdır və hamısı müəllimin fəaliyyətində cəmləşir.
"Metasəriştələr" müəllimin təfəkkürünü, düşüncəsini, beyninin işə sövq edən səriştələrin
məcmusudur və o, müəllimin peşə fəaliyyətinin tənzimlənməsinə, yüksəldilməsinə kömək edir.
Bu gün müəllim hazırlığı işində keyfiyyətini yüksəldilməsi, orta məktəbin, əmək bazarının
ehtiyaclarına köklənmə həm də ali təhsil müəssisələri ilə ümumtəhsil müəssisələri arasında
inteqrasiyanın gücləndirilməsini tələb edir. Gələcəyin müəlliminə elə bilik və bacarıqların
verilməsi gərəkdir ki, onlar qarşılarında duran vəzifələri düzgün, dəqiq, müstəqil və
peşəkarcasına həll edə bilsinlər. Müəllim hazırlığında səriştəyönümlülük, şəxsiyyətyönümlülük,
inteqrativlik, nəticəyönümlülük, həyati bacarıqların aşılanması məsələləri təkcə nəzəri (elmimetodik) deyil, həmçinin praktik baxımdan bacarıqların verilməsi istiqamətində də diqqət
mərkəzində saxlanmalıdır.
Açar sözlər: səriştə, səriştəlilik, müəllimlik qabiliyyəti, müəllim bacarıqları
ABSTRACT
Improving the quality of teacher training, updating its content, adapting to European educational
standards and the needs of a single labor market, adapting to the requirements of technological
and innovative technologies, and improving students' vital skills are relevant today.
Before we speak of competence proficiency, it is necessary to look at the concepts of
"competence" and "competence proficiency". The article provides a brief overview of the content
of these concepts, and summarizes that when you say “competence,” it is necessary to achieve a
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qualitative, independent, accurate, and professional task, and “competence proficiency” means to
focus on that goal.
Speaking of competence proficiency, it is necessary to differentiate between the concepts of
'key', 'basic' and 'meta' competencies included here. It is explained that the “key competence” in
pedagogical literature includes the “knowledge”, “skills”, “habits”, “values”, and “qualities” that
a future teacher needs. These components are displayed in a general way under the headings of
“have to know”, “have to be able”, “have to master” in the approved educational program (state
standard) for the bachelor degree of higher education. "Basic competencies" reflect the overall
development of the teacher, his / her ability to keep up with the times. If the “key” competencies
are related to the teaching and learning process, the “basic” competencies are for the overall
development of the teacher and for the teacher to keep himself in shape. "Meta Competencies" is
a summary of both "key" and "basic" competencies. All three are closely intertwined and all are
concentrated in the teacher's work. "Meta Competencies" is a compilation of teacher's thinking,
sense, and skills that stimulate the brain to work, and it helps to regulate and enhance the
teacher's professional activity.
Improving the quality of teacher training today, adapting to the needs of the secondary school
and the labor market, as well as strengthening the integration between higher education
institutions and secondary schools. The teacher of the future needs to be given the knowledge
and skills so that they can properly, accurately, independently and professionally solve their
tasks. Issues of competence, personality, integratedness, efficiency and skills in teacher training
should focus not only on theoretical (scientific and methodological) but also on practical skills.
Key words: competence, proficiency, teaching ability, teacher skills
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«ҚЫЗ ЖІБЕК» СПЕКТАКЛІНДЕГІ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ШЕБЕРЛІК
А.ГУМАРОВ
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының докторанты
АҢДАТПА
Мақалада

Ғ.Мүсіреповтың

«Қыз

Жібек»

трагедиясымен

Қазақ

музыкалық

театрының ашылуы жазылған. Халқымыздың ғасырлар бойы жиып-терген асыл
мұралары

мен

қырларымен

салт-дәстүріміздің

жарқырай

көрінді.

озық
Ел

үлгілері
ішінде

опера

жанрында

кеңінен

жаңаша

танылған

халық

композиторларының ән-күйлерін опералық спектакльдерге пайдаланудың озық
үлгісі көрсетілді. Ұлттық фольклор мен қазақ музыкасына негізделіп жазылған бұл
трагедияның

театрға

зор

бедел

алып

келуінің

себептері

актерлік

ойын

ерекшеліктерімен тығыз байланыстырыла зерттелді.
Түйін сөздер: трагедия, театр, шығармашылық, спектакль, музыка, режиссер, актер
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ҚАЗАҚ КЕСКІНДЕМЕШІЛЕРІ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ
МИФОЛОГИЗАЦИЯЛАУ ЖҮЙЕСІ
Б.Р. ҚАРАБАЛАЕВА
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы
«Өнертану» мамандығының докторанты
«Келдім қайдан, қайтсем пайдам,
өлгеннен соң не болам»
Шәкәрім
ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада автор

қазақ

сюжеттердің

мағынасын

мән

суртешілері
ашуға

шығармашылығындағы
ден

қойған.

Қазақ

мифологиялық
кескіндемешілері

туындыларындағы мифологемдік жүйенің кеңістіктік ширегі қарастырылады. Қазақ
кескіндеме өнеріндегі мифологиялық сана трансформациялық негіздері төңірегіндегі
мәселелердің дәйекті қарастырылуы бейнелеу өнеріміздегі көркем бейнелердің
трансформациясының

заманауи

Қазақстандық

тәжірибесінің

бүгінін

бірлікте

қарастырып, келешегінің даму бағдарларын жобалауға мүмкіндіктер туғызады.
Сондай-ақ, мақалада бейнелеу өнеріндегі мифологизациялау негіздері жікке алынады.
Кілт сөздер: Мифология, мифолгизациялау, архетип, кескіндеме, бірегейлік,
трансформация, заманауи қазақ кескіндемесі
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ALISHER NAVOIYNING “MUHOKAMAT UL-LUG’ATAYN” ASARIDA
KELTIRILGAN TURKIY TILGA XOS BO‘LGAN SO‘ZLAR (LAKUNALAR) TADQIQI
Durdona BULTAKOVA SHOKIROVNA
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti talabasi
Alisher Navoiyning “Muhokamat ul-lug’atayn” asarida turkiy tilning boyligini, leksik tarkibining
jozibadorligini ko‘rsatish maqsadida keltirilgan faqat turkiy tilga xos, o‘ziga xos ma’no
nozikligiga ega bo‘lgan, ammo forsiy tilda mavjud bo‘lmagan so‘zlarning (lakunalar) lug’aviy
ma’nosi, leksik-semantik xususiyatlari tadqiq qilinishi lozim. Asarning bosh mavzusi turkiy
tilning lug’aviy boyligini, uning nafosatini, jozibadorligini ko‘rsatish va mavqeyi yuksak bo‘lgan
ikki til: arab va fors tillari bilan qiyoslab, ularni kamsitmagan holda turkiy tilning ham ulardan
kam emasligini isbotlab berishdir. Asarda turkiy va forsiy tilni bir-biriga solishtirib, turkiyda
mavjud bo‘lgan ayrim so‘zlarning forsiyda muqobili yo‘q ekanligi, ya’ni tushuncha bor, ammo
so‘z yo‘q ekanligi haqida yozadi. Lingvomadaniyatlarni o‘rganishda lakuna tushunchasi
farqlanadi.Asarda keltirilgan bunday so‘zlar turkiy tilning lingvokulturologik jihatdan o‘ziga xos
ekanligi, turkiy tilning borliqdagi tushunchalarni qay darajada namoyon qila olish jihatlarini
ko‘rsata oladi.
Lakunalar ikki tilni bir-biriga qiyoslab ko‘rganimizda yaqqol seziladi. “Muhokamat ul-lug’atayn”
asarida turkiy tilni forsiy til bilan qiyoslash jarayonida ayrim madaniy makon lakunalarini
ta’kidlab ularning alohida leksik-semantik xususiyatlarini sanab o‘tadi. Avvalombor, asarda faqat
turkiy tilga xos bo‘lgan 100 ta fe’l keltirilgan, vaholanki, bu fe’llarni forsiy tilda ifodalab bera
oluvchi muqobil leksema mavjud emas. Asarda turkiy tilda qarindoshlik ma’nosini bildiruvchi
otlar ham keltirib, qarindoshlik munosabatining nimalarga ko‘ra va ayrim xususiylikka ega
bo‘lishiga muvofiq tarzda ularni ifodalovchi so‘zlar ham farqlanishi aytiladi. Misol uchun bizda
shaxs otlariga mansub bo‘lgan qarindoshlik munosabatini ifodalovchi so‘zlar o‘zaro yosh, jins
ma’no attenkalaridan ham farqlanib turadi. Til xalqning tafakkuri, har qanday hodisaga
munosabatini qay darajada namoyon qila olishi uning leksik tarkibida yaqqol namoyon bo‘ladi.
“Muhokamat ul-lug’atayn”da turkiy xalqlarning tafakkuri yuksak, borliqdagi har qanday
tushunchani anglab, uni butun fasohati bilan aks ettira olishini yuqoridagi so‘zlar isbotlab turibdi.
“Muhokamat ul-lug’atayn” asari turkiy tilning tadqiqi borasida noyob manbaa, Navoiyning ilmiy
tafakkuri yuksak ekanligi, ma’lum ma’noda turkiy tilning go‘zalligini, jozibasini, qator lingvistik
xususiyatlarini ochib bera olganligini ko‘rishimiz mumkin. Asarning qiymatini birgina forsiy tilda
lakuna hosil qilgan faqat turkiy tilga xos so‘zlarni shu daraja aniqlik bilan ko‘rsata olganligi bilan
dalillash mumkin.
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TILSHUNOSLIKDA TOVUSHLAR UYG‘UNLASHUVI
Nodira XUDOYNAZAROVA
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti talabasi
ANNOTATSIYA
Ushbu maqolada barcha tillarga xos bo‘lgan singarmonizm hodisasi tadqiq etiladi. Bu
hodisaning aynan o‘zbek tilida bugunda tutgan mavqeyi xususida so‘z yuritiladi. Inson nutqi
davomida o‘z fikrlarini ifoda etish uchun tovushlardan foydalanadi. Ularni talaffuz etish
asnosida esa o‘zining nutqiy qobiliyatiga moslaydi. Ammo hozirgi o‘zbek adabiy tilida amal
qilinadigan qoidalar o‘zgardi. Davrlar o‘tishi bilan tilning o‘ziga xos qoliplari yaratildi. Fanda
bu moslashuv singarmonizm (yun. Syn birga va harmonia - ohangdoshlik)- asosan turkiy tillarda,
qisman, mo‘g‘ul, tungusmanjur, fin-ugor, paleosiyo tillarida uchraydigan fonetik hodisa.
Bugungi kunda bu hodisa turk tilida yaxshi saqlanib qolgan, ammo o‘zbek tilida asosan
dialektologik hodisa sifatida o‘rganiladi. Ma’lumki, o‘zbek tili ham, turk tili ham o‘z asosini
qadimgi turkiy tildan oladi. Biroq ikkovining keyingi takomili o‘zgacha kechgan.1
Singarmonizm hodisasi ham aynan shu farqlarning biri hisoblanadi. O‘zbek adabiy tilida
singarmonizm qonuni ko‘p o‘rinda buziladi. Turk tilida esa singarmonizm hodisasi yetakchi
o‘rinda turadi. Yana bir jihati, hozirgi o‘zbek imlosida morfologik prinsip bosh o‘ringa olingan
bo‘lib, turk imlosida esa fonetik prinsip yetakchidir.2 O‘zbek tilida aytti deb talaffuz qilsak ham,
ushbu so‘zni imlo qoidalariga binoan aytdi deb yozamiz. Turk adabiy tilida esa, eski o‘zbek
tilida bo‘lgani singari, talaffuzi qanday bo‘lsa, yozuvda ham shu ko‘rinishda yoziladi. Bugungi
kunda o‘zbek adabiy tilida singarmonizm hodisasi faqat shevashunoslik (dialektologiya) fanida
shevalarning o‘ziga xosliklarini ochish maqsadida o‘rgatiladi. Singarminizm hodisasi bilan
o‘zbek tilshunosligida N.Rajabov, S.Ashirboyev, B.To‘ychiboyev, B.Hasanov, T.Enazarov,
A.Shermatov, Sh.Shoabdurahmonov, F.Abdullayev kabi shevashunos olimlar shug‘ullangan.
Ushbu maqola orqali o‘zbek shevalarida saqlanib qolgan
(qipchoq lahjasi shevalari)
singarmonizm hodisasining og‘zaki nutqdagi ahamiyatini yozma nutqqa ayrim xususiyatlarini
olib kirishni tadbiq qilish, buning natijasida esa birinchi sinf o‘quvchilari talaffuz qilib yozish
jarayonida ular yo‘l qo‘yadigan texnik xatolarni kamaytirishni ko‘rsatib beramiz. Ammo
singarmonizm hodisasini o‘zbek tiliga to‘liq tadbiq etib bo‘lmasligini ham eslatib o‘tish lozim.
Chunki o‘zbek tilining fonetikasi va morfologiyasi turli lahjalar asosiga qurilgan bo‘lib, bu
yozuvda kamchiliklarni va turli xilliklarni ham keltirib chiqarishi mumkinligiga e’tibor
qaratilgan.
Kalit so‘zlar: singarmonizm, labial singarmonizm, qipchoq, adabiy til.
ANNOTATION
This article explores the phenomenon of singarmonism inherent in all languages. It is precisely
in the Uzbek language that this phenomenon is mentioned about its position on Steam. A person
uses sounds to express his thoughts throughout his speech. And during their pronunciation, he
adapts to his speech abilities. But the rules that are being applied in the current Uzbek language
of literature have changed. With the passage of periods, specific molds of the language were
created. In science, this compatibility is singarmonism (yun. Syn together and harmonyharmony) is a phonetic phenomenon that occurs mainly in Turkic languages, partly in
Mongolian, tungusmanjur, Finnish-Ugric, paleasian languages. Today, this phenomenon is well
preserved in the Turkish language, but in the Uzbek language it is studied mainly as a
dialectological phenomenon. It is known that both the Uzbek language and the Turkish language
are based on the old Turkic language. But the next takomili of the two was unusual. The
phenomenon of singarmonism is also one of these differences. In the Uzbek literary language,
1
2
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the law of singarmonism is often violated. And in Turkish, the phenomenon of singarmonism is
the leader. Another aspect is that the morphological principle in the present Uzbek spelling is
taken as the head, and in the Turkish spelling the phonetic principle is the leader. Even if we
pronounce it as a saying in Uzbek, we write that this word is said according to the rules of
spelling. And in the language of Turkish literature, as in the old Uzbek language, whatever the
pronunciation is, it is written in the same way as in the writing. Today in the Uzbek language of
literature, the phenomenon of singarmonism is taught only in order to reveal the peculiarities of
Sheva in the science of shevashunism (dialectology). With the phenomenon of singarminism in
Uzbek linguistics N.Rajabov, S.Ashirbayev, B.To ychiboyev, B.Hasanov, T.Enazarov,
A.Shermatov, Sh.Shaabdurahmonov, F.Such shevashunos as Abdullayev were engaged in
scientists. Through this article, we will demonstrate the implementation of bringing some
features of the oral significance of the phenomenon of singarmonism preserved in Uzbek dialects
(Kipchak dialect dialect) into written speech, as a result of which first-graders reduce the
technical mistakes they make in the process of pronunciation and writing. But it is worth
mentioning that the phenomenon of singarmonism can not be fully applied to the Uzbek
language. Because the phonetics and morphology of the Uzbek language is built on the basis of
different dialects, attention is paid to the fact that this writing can also reveal shortcomings and
differences.
Keywords: singarmonism, labial singarmonism, Kipchak, literary language
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HEMŞİRELERİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
EVOLUTION THE ATTITUDES OF NURSES TOWARDS EVIDENCE BASED
NURSING
Dr. Öğr. Üyesi Hilal TÜZER¹
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Tuba YILMAZER¹
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Gülçin GÜLEŞEN²
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kadriye KIZILTEPE²
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının
belirlenmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Aralık 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında bir eğitim
ve araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerle gerçekleştirildi. Örneklem seçimine gidilmeden
tüm hemşireler (n=635) çalışmaya davet edildi fakat katılmayı kabul eden 431 hemşire ile
çalışma tamamlandı. Araştırmanın verileri “Hemşire Bilgi Formu” ve “Kanıta Dayalı
Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği” (KDHYTÖ) ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde
sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma kullanıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %87.7’si (n = 378) erkek, %49.9’u (n = 215) 2029 yaş aralığında, %62.6’sı (n = 270) lisans mezunudur. Hemşirelerin %56.8’inin (n = 245)
toplam hizmet süresinin 0-9 yıl olduğu, %33.4’ünün (n = 144) dahili kliniklerde, %23.9’unun
(n = 103) cerrahi kliniklerde, %23.0’ının (n = 99) yoğun bakım ünitelerinde çalıştığı
belirlendi. Hemşirelerin KDHYTÖ toplam puan ortalaması 47,00±5,3’dur. KDHYTÖ alt
boyut puan ortalaması ise kanıta dayalı hemşireliğe yönelik inanç ve beklentileri 26±3,59;
kanıta dayalı uygulama niyeti 11±2,37 ve kanıta dayalı hemşirelikle ilgili duyguları 8±3,35
olarak belirlendi.
Sonuç: Hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumları orta düzeydedir ve
geliştirilmeye gereksinimi vardır.
Anahtar Sözcükler: Kanıta dayalı hemşirelik, tutum, hemşirelik uygulamaları
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to determine the attitudes of nurses towards evidence
based nursing.
Method: This descriptive study was carried out with nurses working in an education and
research hospital between December 2019 and January 2020. All nurses (n = 635) were
invited to the study without selecting the sample, but the study was completed with 431
nurses who agreed to participate. The data of the study were collected by the “Nurse
Information Form” and the “Attitude Scale for Evidence-Based Nursing” (ASEBN). Number,
percentage, mean and standard deviation were used to evaluate the data.
Results: The nurses participating in the study, 87.7% (n = 378) were men, 49.9% (n = 215)
were between the ages of 20-29, 62.6% (n = 270) were undergraduates. It was determined that
the total service period of 56.8% (n = 245) of the nurses was 0-9 years, 33.4% (n:144) of them
worked in internal clinics, 23.9% (n = 103) of them in surgical clinics and 23.0% (n = 99) of
them in intensive care units. The average score for the ASEBN was 47,00±5,39. The “beliefs
and expectations for the evidence-based nursing” subscale mean score was 26±3,59; the
“evidence-based application intention” subscale mean score was 11±2,37, and the “Feelings
Related to evidence-based Nursing” subscale mean score was 8±3,35.
Conclusion: The attitudes of nurses towards evidence-based nursing are moderate and need
to be improved.
Keywords: Evidence based nursing, attitude , nursing practices
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ÜMUMTÜRK SÖZLÜ HALK EDEBİYATININ BİR KOLU
AZERBAIJANI-KAZAKH RELATIONS IN FOLKLORE
Ağahüseyin ŞÜKÜROV MAMEDHÜSEYİN OĞLU1*
ÖZET
Makalede Kazak folklörünün oluşumu, edebi özellikleri konusunda bilgi verilir. Ümumtürk sözlü
halk edebiyatının bir kolu gibi Kazak folklörünün diğer Türkçe konuşan halkların folklörü ile
genel benzerlikleri ve kendine has özellikleri somut örneklerle veriliyor. Araştırma zamanı ayrıca
Kazak sözlü halk edebiyatının temsilcileri ve araştırmacıları hakkında genel bilgi verilir. Yazar
Kazak, Azerbaycan ve Rus kaynakları bazında Kazak halkının folklörünü araştırırken kendi
bakış tarzını ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Kazak, Türk, folklör, akın, aytıs, destan, türkü, masal

Summary
In the article is given information about the development and genre’s features of the Kazakh
folklore. General similarities and differences of the Kazakh folklore as a branch of all-Turkish
folklore are explained with the specific samples of other Turkish-speaking nations. In the
research is also reported about the representatives and researchers of the Kazakh folklore. The
author has commented to the Kazakh folklore as a researcher on the basis of the Kazakh,
Azerbaijan and Russian sources.
Key Words:
Kazakh, Turkish, folklore, akin, aitys, epics, songs, tales

* Filoloji üzere felsefe doktoru (PhD), Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Yönetim Kurulu
bilimsel sekreteri.
1
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İKNA, KÜLTÜR VE KÜLTÜREL İMGELER
PERSUASİON, CULTURE AND CULTURAL İMAGES
Türkan AYDOĞAN
Öğretim Görevlisi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi
ÖZET
Toplumsal etkileşimde bireyler önce kendi kendileri ile ardından da sosyalleşme kavramı
içerisinde, iletişimde bulunacakları çevre ile etkileşime geçerler.
Çevre iletişiminde, ikon, işaret, amblem, figür yani imgeler birbirinin yerine kullanılmaktadır.
Bireysel dışavurumlar, sosyal medya ve kitle iletişim araçları ile imgeler, etkileme, davranış
oluşturma üzerinde etkili olacaktır. Amaç, kontrolsüz ikna sürecidir. İmgeler, görünenin
zihinsel olarak yansımasıdır. Bu noktada zihinde oluşan yansıma ekme modelleri ile kontrol
edilerek, bilinçli olarak beklenen davranışı oluşturma üzerine kurulacaktır.
Kültür, sosyal miras, gelenekler ve yapı anlayışıdır. Davranış oluşumunda, kültürel değerler,
yazılı kurallar, sosyal medya, kitle iletişimi ve benzeri alanlarda daha etkili bir biçimde
davranışı meta olarak oluşturabilir. Sosyal etkileşim unsurları, bilinçaltı oluşumlarında,
tekrarlanan yapısı sayesinde kültüre etki olarak geçebilir.
Kültür yapısı içerisinde yer almayan imgeler, bireyler tarafından kabul edilmeyecektir. Bu
nedenle imgeler kadın, erkek, renk, mekan, çocuk, müzik, dil, imgesi olarak günümüzde
davranış ve tutumları etkilemektedir.
Etkileşim yapısında, bireylerin yeni olan durumlara karşı direnç noktaları bulunmaktadır.
Yapıyı oluşturan direnç unsurları gelenek göreneklerdir. Kültür yapısı içerisinde “Tuzlu kahve
yapmak, ya da ayakkabıya basmak vb” geçmişten günümüze gelen, ancak zaman içerisinde
olması gereken anlamlardan farklı bir algılama noktasına gelen bu davranışlar, görsel unsur
etkileri ile yeni anlamlarını kazanmışlardır.
Kulaktan kulağa, ağızdan ağıza geçmiş deneyimlerin aktarımı ile gerçekleşen bu yapı tüm
iletişim modellerinden daha etkili olmaktadır. Kültür bu temaları ele alarak metaları sosyal
medya ve kitle iletişim araçları ile bilinçaltı mesajları sayesinde yerleştirmektedir.
Görsel iletişim sayesinde reklamlar, sosyal medya ve iletişm araçları, davranış değişikliği
yaratabilme anlamında, özellikle kültürel değerler, tüketim alışkanlıkları, cinsiyet yaklaşımları,
yaşam biçimleri ( var olan/ özendirilen), aile yapıları etkilidir.
Çalışma arşiv analiz tekniği kullanılarak, kültür ve kültürel imgelerin, bilinçaltı mesajları ile
şekillenip davranış oluşturması, Gerbner, Bauman, yaklaşımları ile Naiflik ve Ekme Kuramları
çerçevesinde ele alınarak irdelenecektir.
Anahtar kelimeler: Kültür, İmge, Davranış, Sosyal Medya
ABSTRACT
İn social interaction, individuals first interact with , themselves and than the environment.
İn enviranmental, communication, ocons, signs, emblems, figures, that is images are used
interchangeably.
İmages with individuals expressions, social media willl be effective in creating behavior, the
goal is uncontrolled persuasion. The images are the mental reflection of the visible. At thispoint,
the reflection in the mind is controlled by sowing models. Consciously expected behavior is
created.
Culture ,social heritage, traditions and conception of structure. Cultural values, written rules,
social media mass communication are effective in behavior formation. Social interaction factors
may be reflected in the culture with its subconscious effects.
İmages that are not included in the cultural structure will not be accepted. The images affect the
behavior and habits as women, men , color, space, child, music, language image.
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İn communication, individuals have resistance points. The resistance elements that make up the
structure are custom traditions. This structure ,formed by the transfer of past experiences , from
ear to ear, from mounth the mounth , is more effective than all communicationa models.
Culture adresses these themes and places them through social media and mass media.
Thanks to visual communication advertisements, social media and mass media , cultural values,
consumption habits, gender , life styles and family structures are effective to create a change in
behavior.
Using the archive analysis technique of the study, it will be dıscussed how the cultural and
cultural images are shaped by subliminal messages and create behavior.
Key: Culture, imagery, behavior, social media
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GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE VE AB (AB-15) ARASINDAKİ ENDÜSTRİ
İÇİ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ: İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ
THE EFFECTS OF CUSTOM UNION ON THE INTRA INDUSTRY TRADE
BETWEEN TURKEY AND THE EU (EU-15): THE CASE OF MANUFACTURING
INDUSTRY
Prof. Dr. Feride ÖZTÜRK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Çağla Rahşan ALTUN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

ÖZET
Uluslararası ticarette genel olarak farklı endüstrilerde birbirinden farklı malların ihracat
ve ithalatı söz konusudur. Bu ticaret yapısı endüstriler arası ticaret olarak
adlandırılmaktadır. Günümüz ekonomisinde homojen olmayan farklılaştırılmış malların
ticarete dâhil olması ile ticaret kalıpları değişmiş, benzer faktör donanımlarına,
teknolojiye ve gelişmişlik düzeyine sahip ülkeler arasında bile ticaretin gerçekleşmesi
geleneksel ticaret kalıplarını değiştirmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda
ticarette görülen büyümenin çoğu, nispeten benzer ülkeler arasında (gelişmiş ülkeler)
nispeten benzer mallarda (imalatta) meydana gelmiştir. Bu şekilde aynı endüstriye ait
benzer malların ihracat ve ithalatı (iki yönlü ticaretine) endüstri içi ticaret (EİT) olarak
adlandırılmaktadır. EİT konusu 1960’lardan günümüze kadar ekonomistler, işletmeciler
ve politikacılar tarafından oldukça ilgi görmüştür.
Gümrük birliği ülkelerin kendi aralarında her türlü gümrük tarifesini kaldırdığı ve diğer
ülkelere ortak gümrük tarifesi uyguladıkları ekonomik entegrasyon türüdür. Gümrük
birliğinde temel amaç birlik üyeleri arasında dış ticareti artırmak ve sürdürülebilir bir dış
ticarete sahip olmaktır. Türkiye Avrupa Birliği (AB) ile dış ticaretini artırmak amacıyla
1 Ocak 1996 tarihinde AB ile gümrük birliğine tabi olmuştur. Bu çalışmanın amacı
Türkiye’nin AB-15 ülkeleri ile olan EİT’ine gümrük birliğinin etkisi olup olmadığını
analiz etmektir. Çalışmada Türkiye ve AB-15 arasındaki imalat sanayi ürünlerinde EİT
değerleri gümrük birliği öncesi dönem için (1980-1995) ve gümrük birliği sonrası dönem
için (1996-2018) Standart Grubel-Llyod (G-L) endeksi ile hesaplanmıştır. G-L endeksi
sonuçları gümrük birliği öncesi 0,72 olan EİT değerinin gümrük birliği sonrasında 0,84
değerine çıktığını göstermektedir. Dolayısıyla, Türkiye ve AB arasındaki gümrük birliği
sonucunda EİT’in arttığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Endüstri içi Ticaret, Endüstriler arası Ticaret, Grubel- Llyod
Endeksi, Gümrük Birliği, Avrupa Birliği
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ABSTRACT
In international trade, there are export and import of different goods in different industries
in general. This trade structure is called inter-industry trade. In today's economy, trade
patterns have changed with the inclusion of non-homogeneous differentiated goods in
trade, and the realization of trade has changed the traditional trade patterns even among
countries with similar factor endowments, technology and development levels. Most of
the growth observed in trade in the years after World War II occurred in relatively similar
goods (in manufacturing) among relatively similar countries (developed countries). In
this way, the exports and imports (bilateral trade) of similar goods belonging to the same
industry is called intra industry trade (IIT). IIT has attracted a great deal of attention from
economists, businessmen and politicians since the 1960s.
Customs union is an economic integration type in which countries eliminate all kinds of
customs tariffs among themselves and apply common tariffs to other countries. The main
purpose of the customs union is to increase foreign trade among the union members and
to have a sustainable foreign trade. Turkey entered into a customs union with the
European Union (EU) on 1 January 1996 in order to increase foreign trade with EU. The
purpose of this study is to analyze the effect of customs union on IIT between Turkey and
EU-15. In this study, the IIT values for the manufacturing sector between Turkey and the
EU-15 for the period before the customs union (1980-1995) and for the period after the
customs union (1996-2018) were calculated by the Standard Grubel-Lloyd (G-L) index.
The G-L index indicated that the IIT value, which was 0.72 before the customs union,
increased to 0.84 after the customs union. Thus, IIT increased between Turkey and EU as
a result of the customs union.
Keys: Intra Industry Trade, Inter Industry Trade, Grubel- Llyod Index, Customs Union,
European Union
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PRC STRATEGY FOR THE ACCELERATED DEVELOPMENT OF THE XINJIANUYGHUR AUTONOMOUS AREA: OBJECTIVES AND KEY RESULTS
G.U. KHAJIYEVA
Leading Researcher of the Institute of Oriental Studies named after Ramadan B. Suleimenov of
the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan & Turan University
ABSTRACT
In China, the regional problem is becoming particularly complex and acute due to an
unprecedented population. Moreover, nations and nationalities here are at different stages of
socio-economic and political development, one of the peoples is many times superior to other
nations in numbers, for centuries it has dominated the society.
In the initial period of reforms and the policy of openness, the advantages of the eastern regions
were used, the development of which was recognized as a priority. They were supposed to be a
model of economic modernization for all of China, therefore, a special preferential policy was
embodied here. However, the accelerated development of the eastern regions led to an increase
in regional imbalances and even greater lag in the western regions, especially the Xinjiang Uygur
Autonomous Region (hereinafter XUAR), where the problems of socio-economic lag are
exacerbated by the ethnic factor.
Realizing that uneven regional development can become not only an economic, but also an acute
ethno-social problem, the Chinese leadership came to the conclusion that it is necessary to
radically change the country's regional politics. Therefore, since 2000, China has begun the
practical implementation of the long-term comprehensive Program of "Greater Development of
the West of China." XUAR has become the forefront of this strategy. There are internal and
external reasons that determine the special role of the studied national region in Chinese regional
politics. The indisputable advantage of this national district is its geographical location. The fact
that the XUAR accounts for 1/4 of the Chinese state land border, and it borders on the largest
number of foreign countries (in comparison with other autonomous regions), determines the
importance of its place in China's geostrategic plans. Such a geographical location allows us to
activate the “go outside” policy, that is, the policy of expanding and intensifying the country's
international trade and economic ties in the Central Asian and further in the European direction.
The pragmatic interest of the Chinese leadership in the XUAR is associated with the prospect of
using Xinjiang’s natural resources, and using them mainly outside the national autonomous
region. The XUAR is also the largest administrative unit among the autonomous regions.
Therefore, for the Chinese leadership, the possibility of mitigating the demographic problem in
the domestic and coastal provinces of the country by relocating their excess population to the
XUAR, which is sparsely populated, is no less important for the Chinese leadership. The new
catalyst for the mass migration processes was the implementation of the Program for the
Development of the Western Regions of China. As a result, the ethnic composition of the
population of the national region has radically changed, the demographic burden on the territory
of the XUAR has significantly increased, and the ground for ethnic conflicts has been created. In
order not to dissolve in the growing mass of Chinese migrants, the Uyghurs strive to contrast
their traditional way of life with their conservatism and traditionality.
568
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Thus, at this stage of the implementation of the strategy of transforming the XUAR into a
“model land for the whole country”, many difficulties and limitations were revealed. The
subsidized method of financing the national region was ineffective. Perhaps attracting foreign
investment will provide the necessary impetus for the socio-economic modernization of the
western regions. This will require improving the investment attractiveness of the region. To
solve another problem associated with the mass attraction of labor resources from other regions
of the country, it is more rational, as we see it, to develop and improve the level of education and
science in the field, to form our own professional cadres from representatives of the indigenous
population, and to improve the structure of local labor resources. A balanced approach to the
solution of personnel policy is needed, which does not violate the ethno-social balance of the
autonomous regions.
Keywords: Xinjiang Uyghur Autonomous Region, PRC, regional policy, economic
modernization, social consequences
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