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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video
konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal
Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.
Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID
numarası gönderilecektir.
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır
IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal
Link Name” and solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the
session.
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
 Make sure your computer has a microphone and is working.
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program.

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,
exp. H-1, Rabia DENİZ
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10.04.2021
SESSION-1 HAL-1
MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk CİHAN
TURKEY TIME
10:00-12:30
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Araş. Gör. Gamze BOLKAN
&
Prof. Dr. Aslı SEÇİLMİŞ

Gaziantep Üniversitesi, Diş
Hekimliği Fakültesi Protetik Diş
Tedavisi Ana Bilim Dalı
&
Gaziantep Üniversitesi, Diş
Hekimliği Fakültesi Protetik Diş
Tedavisi Ana Bilim Dalı

KONDROSARKOMA BAĞLI
GELİŞEN MAXİLLAR
REZEKSİYONUN PROTETİK
TEDAVİ İLE
REHABİLİTASYONU

Uzman Doktor Rabia DENİZ

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir
Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI
OLAN COVID-19
HASTALARINDA ANORMAL
FERRİTİN ARTIŞI VE CİDDİ
LENFOPENİ HER ZAMAN
MAKROFAJ AKTİVASYON
SENDROMUNA İŞARET
ETMEYEBİLİR

Uzman Doktor Erdem BİRGİ
&
Asistan Doktor Selda GÜVEN
&
Doktor Öğretim Üyesi Zeynep
Banu AYDIN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi,
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Radyoloji
Kliniği
&
Sağlık Bilimleri Üniversitesi,
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Radyoloji
Kliniği
&
Hitit Üniversitesi, Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Radyoloji Kliniği

SEMPTOMATİK BAKER
KİSTLERİNİN ULTRASON
EŞLİĞİNDE PERKÜTAN
TEDAVİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serhat ÖRÜN

Namık Kemal Üniversitesi, Tıp
Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

ACİL SERVİSTE AKUT
PANKREATİT HASTALARININ
GÖRÜNTÜLEME İSTEMLERİNİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER, 63
VAKALIK RETROSPEKTİF
ÇALIŞMA

Dr. Melike Ruşen METİN
&
Dr. Mustafa
KARAOĞLANOĞLU

Medipol Üniversitesi Pendik
Hastanesi, Radyoloji Bölümü
&
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi,
Onkoloji-Radyoloji

MİDE TÜMÖRÜ
HASTALARINDA CT’DE
SAPTANAN EXTRAMURAL
VASKÜLER İNVAZYONUN
PROGNOTİK İZLEME
KATKISI

ANKARA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH-IV
April 10-11, 2021
(ABSTRACT BOOK)
www.ankarakongresi.org

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk
CİHAN
&
Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra
DEVECİ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk
CİHAN
&
Yüksek Lisans Öğrencisi Habibe
CAN
&
Doç. Dr. Eda Didem YALÇIN

Dyt. Ecem ÖZTÜRK
&
Öğr. Gör. Başak ÖNEY

Dyt. Aslı YILMAZ
&
Öğr. Gör. Başak ÖNEY

Araş. Gör. Dt. Nuray ZULKADİR
&
Prof. Dr. Aslı SEÇİLMİŞ

Dr. Öğretim Üyesi Fatih TARLAK

Gaziantep Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı
&
Gaziantep Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı
Gaziantep Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı
&
Gaziantep Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı
&
Gaziantep Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi, Ağız,Diş ve
Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı
Bezmialem Vakıf Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
&
Bezmialem Vakıf Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Bezmialem Vakıf Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
&
Bezmialem Vakıf Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Gaziantep Üniversitesi, Diş
Hekimliği Fakültesi Protetik Diş
Tedavisi Bölümü
&
Gaziantep Üniversitesi, Diş
Hekimliği Fakültesi Protetik Diş
Tedavisi Bölümü
İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü

BIFRUCATIO CAROTIDIS AÇISI
İLE SEVİYESİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

SINUS MAXILLARIS`İN
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
VE SINUS TABANININ
POSTERIOR MAXILLAR
DİŞLERLE OLAN İLİŞKİSİNİN
İNCELENMESİ

MİYOKARD İNFARKTÜSÜ VE
PROBİYOTİK İLİŞKİSİ

ANOREKSİYA NERVOZADA
BAĞIRSAK
MİKROBİYOTASININ ROLÜ

EDİNSEL MAKSİLLER
DEFEKTİN PROTETİK
REHABİLİTASYONU ÜZERİNE
OLGU SUNUMU
EVALUATION OF WHITE
MEAT PRODUCTS SAFETY
WITH DYNAMIC INVERSE
ANALYSIS METHOD
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10.04.2021
SESSION-1 HAL-2
MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi Münevver SÖNMEZ
TURKEY TIME
10:00-12:30

AUTHORS

MOROCCO TIME
08:00-10:30

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE
STREPTOZOTOSİN İLE
OLUŞTURULAN DENEYSEL
DİYABETTE FERULA
RİGİDULA EKSTRAKTININ
PANKREATİK β
HÜCRELERİNİN İNSÜLİN
İMMÜNREAKTİVİTESİNE
ETKİSİ
ÇOCUK ROMATOLOJİ
POLİKLİNİĞİNE KAS İSKELET
SİSTEMİ AĞRISI NEDENİYLE
BAŞVURAN HASTALARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK
MERKEZ DENEYİMİ

Fikret ALTINDAĞ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp
Fakültesi

Arş. Gör. Uzm. Dr. Vildan
GÜNGÖRER

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana
Bilim Dalı, Çocuk Romatolojisi
Bilim Dalı

Ikram TIABI
&
Mohamed Nabil BEN
CHEKROUN
&
Moulay Mustapha ENNAJI

Sciences et TechniquesMohammedia. Université Hassan II,
Laboratoire de Virologie,
Microbiologie, Qualité et
Biotechnologies/ Ecotoxicologie et
Biodiversité, Faculté des
&
-&
Sciences et TechniquesMohammedia. Université Hassan II,
Laboratoire de Virologie,
Microbiologie, Qualité et
Biotechnologies/ Ecotoxicologie et
Biodiversité, Faculté des

MOLECULAR
CHARACTERIZATION OF
ONCOGENIC GENETIC
MUTATIONS (BRAF)
ASSOCIATED WITH
PROSTATE CANCER IN A
MOROCCAN POPULATION

Yozgat Bozok Üniversitesi,
Çekerek Fuat Oktay Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

TRAKEOSTOMİ AÇILMIŞ
OLAN PNÖMONİ TANILI
HASTANIN HEMŞİRELİK
SÜRECİNİN OREM ÖZ BAKIM
EKSİKLİĞİ HEMŞİRELİK
KURAMI’NA GÖRE
DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğretim Görevlisi Bahar
ERDOĞAN
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Araş Gör. Dt. Gökçe KEÇECİ
&
Dr. Öğr. Üyesi Özge PARLAR ÖZ
&
Doç. Dr. Nermin DEMİRKOL

Dr. Öğr. Üyesi Münevver
SÖNMEZ
&
Dr. Öğr. Üyesi Öznur GÜRLEK
KISACIK
&
Hem. Lisans Öğrencisi
Berat GÖNEN
&
Hem. Lisans Öğrencisi Seda
TOKSES

Uzm. Dr. İsa YILMAZ
&
Prof. Dr. Harun PERU
Fatma Hilal YILMAZ
&
Buket KARA

Uzm. Dr. Ömer Faruk ALTAŞ

Uzman Doktor Sümerya Duru
BİRGİ
&
Uzman Doktor Esra GÜMÜŞTEPE
&
Prof. Doktor Serap AKYÜREK
&
Prof. Doktor Şaban Çakır GÖKÇE

Gaziantep Üniversitesi, Diş
Hekimliği Fakültesi Protetik Diş
Tedavisi Anabilim Dalı
&
Gaziantep Üniversitesi, Diş
Hekimliği Fakültesi Protetik Diş
Tedavisi Anabilim Dalı
&
Gaziantep Üniversitesi, Diş
Hekimliği Fakültesi Protetik Diş
Tedavisi Anabilim Dalı
Atılım Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
Bölümü, Hemşirelik Esasları
Anabilim Dalı
&
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Esasları
Anabilim Dalı
&
Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Esasları Anabilim Dalı
&
Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Esasları Anabilim Dalı
Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi
&
Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın
Doğum ve Çocuk Hastanesi,
Neonotoloji Kliniği
&
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Hematoloji Bilim Dalı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi,
Ankara Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi, Anesteziyoloji Ve
Reanimasyon Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi
Anabilimdalı
&
Gülhane Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi
Anabilimdalı
&
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi
Anabilimdalı
&
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi
Anabilimdalı

SONRADAN KAZANILMIŞ BİR
MAKSİLLER DEFEKTİN
PROTETİK OBTURASYONU

HEMŞİRELİK
ÖĞRENCİLERİNİN ORAL İLAÇ
UYGULAMALARINA İLİŞKİN
BİLGİ VE BECERİLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

HAFİF DERECELİ
ANTENATAL HİDRONEFROZ
NE KADAR ÖNEMLİ?
COVID-19 TANILI GEBE
BEBEKLERİNİN
HEMATOLOJİK
PARAMETRELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
GEBEDE ULTRASON
EŞLİĞİNDE
İNFRAKLAVİKULAR BLOK

SPİNAL GLİOBLASTOM
TANILI OLGUDA ADJUVAN
RADYOKEMOTERAPİ
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Uzman Doktor Esra GÜMÜŞTEPE
&
Uzman Doktor Sümerya Duru
BİRGİ
&
Prof. Doktor Serap AKYÜREK
&
Prof. Doktor Şaban Çakır GÖKÇE

Gülhane Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi
Anabilimdalı
&
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi
Anabilimdalı
&
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi
Anabilimdalı
&
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi
Anabilimdalı

ÇOCUKLUK ÇAĞI
EPANDİMOM HASTASINDA
ÜÇÜNCÜ SERİ RADYOTERAPİ
TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

ANKARA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH-IV
April 10-11, 2021
(ABSTRACT BOOK)
www.ankarakongresi.org

10.04.2021
SESSION-1 HAL-3
MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi İsmail Doğan KÜLCÜ
TURKEY TIME
10:00-12:30

ETHIOPIA TIME
10:00-12:30

MOROCCO TIME
08:00-10:30

NIGERIA TIME
08:00-10:30

AUTHORS
Dr. Andaç Batur ÇOLAK
&
Prof. Dr. Mustafa BAYRAK

Yüksek Lisans Öğrencisi Rabia
YILMAZ
&
Doç. Dr. Rabia ÇAKIR KOÇ

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Doğan
KÜLCÜ

Hajar Sadeq
&
Abdelkader Nasser
&
Abdelhamid Kerkour El Miad

UNIVERSITY/INSTITUTION
Niğde Ömer Halisdemir University,
Engineering Faculty, Mechanical
Engineering Department
&
Niğde Ömer Halisdemir University,
Engineering Faculty, Mechanical
Engineering Department
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü,
Biyomühendislik Bölümü
&
Yıldız Teknik Üniversitesi, KimyaMetalurji Fakültesi,
Biyomühendislik Bölümü
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi,
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Bölümü
University Mohammed Premier
Oujda, Laboratory of Materials,
Wave, Energy and Environment
(LaMOn2E), Faculty of Science
&
University Mohammed Premier
Oujda, Laboratory of Materials,
Wave, Energy and Environment
(LaMOn2E), Faculty of Science
&
University Mohammed Premier
Oujda, Laboratory of Materials,
Wave, Energy and Environment
(LaMOn2E), Faculty of Science

TOPIC TITLE
PROPOSING OF A NEW
CORRELATION FOR
DETERMINING THERMAL
CONDUCTIVITY OF Al2O3Cu//WATER HYBRID
NANOFLUID
NANOPARTİKÜLER
SİSTEMLERE ENKAPSÜLE
EDİLMİŞ AYNI SAFA
(CALENDULA OFFICINALS)
EKSTRAKTININ ANTİKANSER
VE ANTİOKSİDAN
AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
ÇİFT AĞLI POLİSAKKARİT
HİDROJELLERİN YAPISAL
KARAKTERİZASYONU İÇİN
MODEL

EFFECT OF A HUMID
ENVIRONMENT ON THE
CORROSION RESISTANCE OF
STAINLESS STEELS:
COMPARISON BETWEEN AISI
304 STEEL AND AISI 316L
STEEL
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Yüksek Lisans Öğrencisi Hasan
SAÇ

Ali SAVRAN
&
Ali Rıza KUL
&
Adnan ALDEMİR
&
Nilüfer ÇİRİĞ SELÇUK
&
Şenol KUBİLAY

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana
Bilim Dalı
Van Yüzüncü Yıl University,
Chemistry Department, Faculty of
Science
&
Van Yüzüncü Yıl University,
Chemistry Department, Faculty of
Science
&
Van Yüzüncü Yıl University,
Chemical Engineering Department,
Faculty of Engineering
&
Van Yüzüncü Yıl University,
Biology Department, Faculty of
Science
&
Van Yüzüncü Yıl University,
Chemistry Department, Faculty of
Science

USMAN, A AND SUNDAY, J.A

Kwara State Polytechnic,
Department of Science Laboratory
Technology (Physics/ Electronics
Unit)

Prof. Dr. Tahir YAVUZ
&
Turgut SAŞMAZ

Başkent Üniversitesi, Makine
Mühendisliği Bölümü
&
Başkent Üniversitesi, Makine
Mühendisliği Bölümü

APOPTOZİS VE APOPTOZİSTE
GÖREV ALAN ENZİMLER

ADSORPTION STUDIES WITH
PALIURUS SPINA-CHRISTI
MILL. FRUTIS AND SEEDS
FOR REMOVAL CR (III) IONS
FROM AQUEOUS SOLUTION

CHARACTERISTIC
VARIATION OF
ULTRAVIOLET LIGHT AND
AIR TEMPERATURE AT A
TROPICAL LOCATION IN
ILORIN, KWARA STATE,
NIGERIA
ABSORBSİYONLU SOĞUTMA
SİSTEMLERİNDE LİTYUM
BROMÜR-SU VE AMONYAKSU ÇALIŞMA ÇİFTLERİNİN
TERMODİNAMİK VE EKSERJİ
ANALİZLERİ
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10.04.2021
SESSION-1 HAL-4
MODERATOR: Prof. Dr. Tamer SINMAZÇELİK
TURKEY TIME
10:00-12:30
AUTHORS
Yıldırım ÖZÜPAK

Yıldırım ÖZÜPAK

Doç. Dr. Sinem ERDEN
GULEBAGLAN
&
Doç. Dr. Emel KİLİT DOĞAN

Ebra Nur ZUREL
&
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ASLAN

Olaore Kayode.Olatunde
&
Prof.Danshehu
Bagudu.Gwadangwaji
&
Usman Abdulkarim

Doç. Dr. Selami KESLER
&
Öğr. Gör. Ömer BOYACI
&
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜMBEK

INDIA TIME
12:00-14:30

NIGERIA TIME
08:00-10:30

UNIVERSITY/INSTITUTION
Dicle Üniversitesi, Silvan Meslek
Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji
Programı

TOPIC TITLE
KABLOSUZ GÜÇ
AKTARIMININ TARİHÇESİ VE
MEVCUT TEKNOLOJİLER
KABLOSUZ GÜÇ
AKTARIMININ ANSYSMAXWELL İLE
MODELLENMESİ

Dicle Üniversitesi, Silvan Meslek
Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji
Programı
Van Yüzüncü Yıl University, Van
Vocational School, Department of
Electric and Energy
&
Van Yüzüncü Yıl University,
Physics Department, Faculty of
Sciences
Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Yenilebilir Enerji
Sistemleri
&
Bingöl Üniversitesi, Mühendislik
Mimarlık Fakültesi, Elektrik
Elektronik Mühendisliği
Kwara State Polytechnic,
Department of Physics
&
Usmanu Danfodiyo University,
Department of Mechcanical
Engneering,Faculty of Engneering
&
Kwara State Polytechnic,
Department of Physics
Pamukkale Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi, Elektrik
Elektronik Müh.
&
Pamukkale Üniversitesi, Çardak
OSB MYO, Elektronik ve
Otomasyon
&
Pamukkale Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi, Elektrik
Elektronik Müh.

HALF-HEUSLER LiInSn
ALAŞIMININ YAPISAL
ELEKTRONİK VE DİNAMİK
ÖZELLİKLERİ

ELEKTRİKLİ CİHAZLARININ
ZAMAN SERİSİ
ÖZELLİKLERİNE GÖRE
BELİRLENMESİ

INVESTIGATING THE
OPERATIONAL PARAMETERS
OF A CENTRIFUGAL PUMP
USED IN REVERSE MODE AS
TURBINE FOR ELECTRICITY
GENERATION

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA
ENERJİ YÖNETİMİ VE
VERİMLİLİĞİNİN ANALİZ
EDİLMESİ İÇİN BİR TEST
SİSTEMİ TASARIMI
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Abidin TOKER
&
Prof. Dr. Tamer SINMAZÇELİK

Araştırma Görevlisi Pelin
ÖZZAİM
&
Prof. Dr. Tamer SINMAZÇELİK
&
Doç. Dr. Sinan FİDAN

Caner YALÇIN
&
Rabia EDİS
&
Ömer Emre UÇAKKUŞ
&
Prof. Dr. Tamer SINMAZÇELİK

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü Makina Mühendisliği
Anabilim Dalı
&
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümü, Konstrüksiyon Anabilim
Dalı
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümü
&
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümü
&
Kocaeli Üniversitesi, Havacılık ve
Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak
Gövde ve Motor Bakımı Bölümü
Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü Makine Mühendisliği
Anabilim Dalı
&
Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü Makine Mühendisliği
Anabilim Dalı
&
Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü Makine Mühendisliği
Anabilim Dalı
&
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümü, Konstrüksiyon Anabilim
Dalı

DAİRESEL KESİTLİ ÇARPIŞMA
KUTULARININ ÜZERİNE
AÇILAN OYUKLARIN VE
KONİKLİK AÇISININ
ÇARPIŞMA PERFORMASINA
ETKİSİNİN İNCELENMESİ

PTFE VE KOMPOZİTLERİNİN
PARTİKÜL EROZYONU
DAVRANIŞI

DERİN ÇEKME İŞLEMİNDE
ZIMBA HIZI DEĞİŞİMİNİN VE
YAĞLAYICI KULLANIMININ
ETKİLERİNİN NÜMERİK VE
DENEYSEL OLARAK
İNCELENMESİ
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10.04.2021
SESSION-2 HAL-1
MODERATOR: Öğr. Gör. Dr. Seyit Ali KAMANLI
TURKEY TIME
13:00-15:30
AUTHORS
Instructor Nur KORKMAZ
&
Prof. Dr. Fatma ÜNAL
&
Prof. Dr. Deniz YÜZBAŞIOĞLU

Research Assistant Ece AKBAŞ
&
Prof. Dr. Fatma ÜNAL
&
Prof. Dr. Deniz YÜZBAŞIOĞLU

Doktora Öğrencisi İrem Funda
DURAN
&
Prof. Dr. Fatma ÜNAL
&
Prof. Dr. Deniz YÜZBAŞIOĞLU

UNIVERSITY/INSTITUTION
Istanbul Kent University,
Vocational School of Health
Services
&
Gazi University, Department of
Biology, Science Faculty
&
Gazi University, Department of
Biology, Science Faculty
Gazi University, Science Faculty,
Department of Biology
&
Gazi University, Science Faculty,
Department of Biology
&
Gazi University, Science Faculty,
Department of Biology
Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı
(Moleküler Biyoloji ve Genetik)
&
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, Moleküler
Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı
&
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, Moleküler
Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

TOPIC TITLE

SAFETY OF NANOPARTICLES
USED IN CANCER THERAPY

INVESTIGATING GENOTOXIC
EFFECT OF GADOBUTROL BY
IN VITRO CHROMOSOME
ABERRATIONS TEST

ÇUBUK BENZERİ TiO2, PEDOT
KAPLI ÇUBUK BENZERİ TiO2
VE PEDOT
NANOPARTİKÜLLERİNİN IN
VITRO GENOTOKSİK ETKİSİ

Dr. Ögr. Üyesi Mehmet DAYI

Düzce Üniversitesi, Ormancılık
Meslek Yüksekokulu

BİTKİ PARAZİTİ
NEMATODLARDA HÜCRE
DUVARINI PARÇALAYAN
ENZİMLERİN ÇEŞİTLİLİGİNİN
ANALİZİ

Doç. Dr. Mehmet Fuat GÜLHAN

Aksaray Üniversitesi, Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu,
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Programı

KOMBU ÇAYININ BESİNSEL
ÖĞELERİ VE İNSAN SAĞLIĞI
ÜZERİNE ETKİLERİ
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Lisans Öğrencisi Kübra AYKAN
&
Lisans Öğrencisi Aleyna HALICI
&
Lisans Öğrencisi Açelya SEYREK
&
Prof. Dr. Fatma ÜNAL
&
Prof. Dr. Deniz YÜZBAŞIOĞLU

Doktora Öğrencisi Elif ESEN
&
Prof. Dr. M. Nalan DEMİR

Öğr. Gör. Dr. Seyit Ali KAMANLI

Öğr. Gör. Dr. Seyit Ali KAMANLI

Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Biyoloji Bölümü
&
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Biyoloji Bölümü
&
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Biyoloji Bölümü
&
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Biyoloji Bölümü
&
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Biyoloji Bölümü
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji
Anabilim Dalı
&
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen
Fakültesi Kimya Bölümü
Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi

NANOPARTİKÜLLERİN
GENOTOKSİK ETKİLERİ

HASTALIKLARIN TANISI İÇİN
ÜRE TAYİNİNE YÖNELİK
MOLEKÜLER BASKILAMA
TEMELLİ BİYOSENSÖR
SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
BİRLEŞİK KRALLIKTA
BULUNAN THAMES
NEHRİNDEKİ, ÇİN ELDİVENLİ
YENGECİNİN FEKONDİTESİ
VE KULUÇKA POTANSİYELİ
BAZI KABUKLULARIN
TAKSONOMİK
TANIMLAMALARINDA
KULLANILAN İLERİ
GÖRÜNTÜLEME
TEKNİKLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
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10.04.2021
SESSION-2 HAL-2
MODERATOR: Doç. Dr. Ali AYGÜN
TURKEY TIME
13:00-15:30

AUTHORS
Dr. Öğr. Gör. Hüseyin Baki
ÇİFTCİ
&
Doç. Dr. Ali AYGÜN

Doktora Öğrencisi Ahmet AKTAR
&
Doç. Dr. Selim ALÇAY

UNIVERSITY/INSTITUTION
Selçuk Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi, Zootekni Bölümü,
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
&
Selçuk Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi, Zootekni Bölümü,
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Bursa Uludağ Üniversitesi,
Veteriner Fakültesi, Dölerme ve
Suni Tohumlama Anabilim Dalı,
&
Bursa Uludağ Üniversitesi,
Veteriner Fakültesi, Dölerme ve
Suni Tohumlama Anabilim Dalı

TOPIC TITLE
TAVUK GnRH-I
HORMONUNUN İLK
YUMURTANIN VE İLK FERTİL
YUMURTANIN
YUMURTLAMASI İÇİN
GEREKLİ SÜREYE ETKİSİ
DÜVELERDE SEXED SPERMA
İLE YAPILAN SUNİ
TOHUMLAMA SIRASINDA
SPERMANIN UYGULANMA
BÖLGESİNİN GEBELİK
BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa
NALBANT
&
Prof. Dr. Mehmet YAĞMUR

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
&
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,
Ziraat Fakültesi

KIRŞEHİR EKOLOJİK
KOŞULLARINDA BAZI NOHUT
(Cicer arietinum L.)
ÇEŞİTLERİNİN TANE VERİMİ
VE VERİM ÖĞELERİNİN
BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR
ÇALIŞMA

Öğretim Görevlisi Merve
BEKTAŞ
&
Doç. Dr. Halil İbrahim GÜLER
&
Doç. Dr. Aykut SAĞLAM
&
Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ

Gümüşhane Üniversitesi, Şiran
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü
&
Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü
&
Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü
&
Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Biyoloji Bölümü

ERWINIA AMYLOVORA
EAKKB29 İZOLATININ
HARPİN GENİNİN
KLONLANMASI, pET28a(+)
VEKTÖRÜNDE EKSPRESYONU
VE ALTINDANE EKMEKLİK
BUĞDAY (TRITICUM
AESTIVUM L.) FİDELERİ
ÜZERİNDE ETKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
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Yüksek Lisans Öğrencisi Meryem
ÖCAL
&
Doç. Dr. Ömer SÖZEN

Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü
&
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

Dr. Sezen TOKSOY KÖSEOĞLU
&
Dr. Öğr. Üyesi Ali DOĞRU

Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat
Fakültesi
&
Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat
Fakültesi

Öğretim Görevlisi Zeynep NALE

Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi, Susurluk Meslek
Yüksekokulu

Gizem GİRGİN
&
Zir. Yük. Müh. Mehmet İbrahim
YILMAZ
&
Doç. Dr. Özge KARAKAŞ
METİN

Dr. Kadriye ALTAY
&
Dr. Gülşah ÇALIŞKAN KOÇ
&
Prof. Dr. Ali Adnan
HAYALOĞLU

Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü
&
Trakya Tarımsal Araştırma
Enstitüsü
&
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi, Fen Edebiyat
Fakültesi
Zeytincilik Araştırma Enstitüsü,
Ege Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, Gıda Mühendisliği
Bölümü
&
Ege Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, Gıda Mühendisliği
Bölümü
&
İnönü Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, Gıda Mühendisliği
Bölümü

AKSARAY EKOLOJİK
KOŞULLARINDA BAZI KURU
FASULYE (Phaseolus vulgaris L.)
ÇEŞİT/HATLARIN MORFOAGRONOMİK
ÖZELLİKLERİNİN
BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR
ÇALIŞMA
TUZ STRESİ ALTINDAKİ
HIYAR BİTKİLERİNDE DIŞSAL
PROLİN UYGULAMALARININ
FOTOSİSTEM II AKTİVİTESİ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
GLÜTENSİZ GIDA
GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK
ÇALIŞMALARDA YALANCI
TAHIL (PSEUDOCEREAL)
TOHUMLARININ KULLANIM
İMKANLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ

YAZLIK KABAK (Cucurbita pepo
L.) GERMPLAZMININ KABAK
SARI MOZAİK VİRÜS (ZYMV)
DAYANIKLILIĞI AÇISINDAN
SSR MARKIRLARI İLE
İNCELENMESİ

FARKLI UN ÇEŞİTLERİ İLE
ÜRETİLEN TARHANA
ÇORBALARININ REOLOJİK
ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
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10.04.2021
SESSION-2 HAL-3
MODERATOR: Prof. Dr. Sertif DEMİR
TURKEY TIME
13:00-15:30

KAZAKHISTAN TIME
16:00-18:30

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Yüksek Lisans Öğrencisi Nur Sena
OĞUZ

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim
Dalı

Doç. Dr. Mercan HATİPOĞLU

Çankırı Karatekin Üniversitesi,
İşletme Bölümü

Dr. Süleyman Ruhi AYDEMİR

Ticaret Başmüfettişi Ticaret
Bakanlığı

KRİPTO PARALARIN
VERGİSEL AÇIDAN
İNCELENMESİ
FİNANSAL REFORMLARIN
YATIRIMLARA ETKİSİ: 19732005 DÖNEMİ İÇİN TÜRKİYE
ÜZERİNE BİR DENEME
KURGU YATIRIM VE PİRAMİT
SATIŞ SİSTEMLERİNE KARŞI
DEVLETİN MÜDAHALECİ
ROLÜ

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayjahan
ATAJANOVA

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Maliye Ana
Bilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Rana
DAYIOĞLU ERUL

Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü

Professor Dr. Sertif DEMİR

THK Üniversitesi, İşletme
Fakültesi, Lojisitk Bölümü

Yüksek Lisans Öğrencisi Pelin
ŞENYÜREK KOÇ

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim
Dalı

Yüksek Lisans Öğrencisi Esra
KOÇ DOĞRU

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Maliye Ana
Bilim Dalı

Prof. Dr. Abdulkerim ÇALIŞKAN
&
Dr. Deniz KOÇAK
&
Dr. Yasin ERTÜRK

Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü
&
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Ekonometri Bölümü
&
Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

ULUSLARARASI GÖÇÜN
EKONOMİYE OLAN ETKİSİ
KAYGAN YAMAÇ HİPOTEZİ:
BAĞIMSIZLIK DÜZEYLERİ
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
THE IMPACT OF COVID 19
PANDEMIC ON TURKEY’S
LOGISTICS SECTOR
SAĞLIK HARCAMALARININ
EKONOMİK BÜYÜME
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
TÜRKİYE’DE
TELEKOMÜNİKASYON
ALANINDAKİ
REGÜLASYONLAR

ENERJİ GÖSTERGELERİ
AÇISINDAN G20
ÜLKELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ:
HİYERARŞİK KÜMELEME
ANALİZİ UYGULAMASI
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Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra
EROĞLU

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Maliye
Anabilim Dalı

ÇEVRESEL BİR VERGİ OLAN
KARBON VERGİSİ
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10.04.2021
SESSION-3 HAL-1
MODERATOR: Doç. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL
TURKEY TIME
16:00-18:30

NIGERIA TIME
14:00-16:30

AZERBAIJAN TIME
17:00-19:30

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Öğr. Gör. Ahmet TAŞ
&
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Tahiri
MUTLU

Gümüşhane Üniversitesi, Şiran
Sağlık Hizmetleri MYO
&
Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

GİRİŞİMCİLİĞE KAVRAMSAL
BAKIŞ

Dr. Ahmet Cevdet AŞKIN

Kitle iletişimi alanında bağımsız
araştırmacı

Dr. Akif ÇARKÇI

T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi,
Kütüphane Dokümantasyon Daire
Başkanlığı, Şube Müdürü

Dilarə Hacıyeva

Bakı Slavyan Universitetinin
Beynəlxalq münasibətlər
kafedrasının dosenti, t.ü.f.d.

Doç. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL

Dr. Öğr. Üyesi Uğur SAYLAN
&
Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma
YOĞURTCU
&
Yüksek Lisans Öğrencisi Hakan
GEYİK

Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Bölüm Başkanı, Dr. Öğr. Üyesi
Hakkı ÇILGINOĞLU
&
Yüksek Lisans Öğrencisi Sercan
AYTUĞAR

Hacettepe Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı Bölümü
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler
Fakültesi Turizm İşletmeciliği
Bölümü
&
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Turizm
İşletmeciliği Anabilim Dalı
&
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Turizm
İşletmeciliği Anabilim Dalı
Kastamonu Üniversitesi, Turizm
Fakültesi
&
Kastamonu Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü

SİYASAL İLETİŞİM
BAĞLAMINDA KAMUSAL
ALANDA SÖYLEM
KURULUMUNA ELEŞTİREL
BİR YAKLAŞIM
BİR KARŞILAŞTIRMALI
SİYASET ÇALIŞMASI: FRANSA
VE İNGİLTERE’DE MERKEZ –
YEREL İLİŞKİLERİ
ƏSASSIZ ƏRAZİ İDDİALARI
MÜNAQİŞƏ VƏ
MÜHARİBƏLƏRƏ SƏBƏB
OLUR
1995’TEN BUGÜNE TASARIM
TESCİL VERİLERİ: ANKARA
ÖRNEĞİ

MOTİVASYONUN TURİST
DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ: ANKARA ÖRNEĞİ

YÖRESEL YEMEKLERİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE
STANDART
REÇETELENDİRMENİN
ÖNEMİ: BOLU MUTFAĞI
ÖRNEĞİ
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10.04.2021
SESSION-3 HAL-2
MODERATOR: Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
TURKEY TIME
16:00-18:30
AUTHORS
Sevgi YAŞAR
&
Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT

Yüksek Lisans Öğrencisi
Betül SERİNPINAR
&
Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT

Ebru SEFER
&
Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT

Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
&
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi
Aslı ÇAPAR

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz
SERTKAYA

Yüksek Lisans Öğrencisi Melani
ERKAN
&
Dr. Öğretim Üyesi Cevdet ŞANLI

Dr. Öğr. Üyesi Luay Hatem
YAQOOB

PAKISTAN TIME
18:00-20:30

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim
Anabilim Dalı İstanbul
&
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim
Anabilim Dalı
&
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sınıf
Öğretmenliği Bölümü
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Sınıf
Öğretmenliği Yüksek Lisans
Programı
&
Yıldız Teknik Üniversitesi, Temel
Eğitim
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi
&
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü,Temel Eğitim
Anabilim Dalı

İLKOKUL 3. SINIF
ÖĞRENCİLERİNİN
NOKTALAMA İŞARETLERİN
YAPISALCI VE GELENEKSEL
YÖNTEMLERLE
ÖĞRETİLMESİ KONUSU İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ

Ostim Teknik Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Sınıf
Öğretmenliği
&
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü,
Sınıf Eğitimi
Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi, İslami İlimler
Fakültesi Temel İslam Bilimleri
Bölümü

İLKOKULDA MİLLİ BİLİNÇ VE
KİMLİK

SINIF ÖĞRETMENİ VE ÇOCUK
EDEBİYATI

ADAY ÖĞRETMENLERİN
ADAYLIK SÜRECİNDE
KARŞILAŞTIKLARI
GÜÇLÜKLERİN İNCELENMESİ
YAPAY BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
KULLANILARAK
ÖĞRENCİ DERS
PERFORMANSININ TAHMİN
EDİLMESİ
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK
OKUMA-YAZMA SÜRECİNDE
KARŞILAŞTIKLARI
ZORLUKLAR

ARAPÇA VE ONLİNE EĞİTİM:
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
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Rehana Kanwal
&
M.Farooq Shakir

National College of Business
Administration and Economics,
Department of Islamic Studies
&
Higher Secondary Schools

ROLE OF ISLAMIC SYSTEM OF
EDUCATION IN MORAL
BEHAVIOR AND SPIRITUAL
IDENTITY OF MUSLIMS
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10.04.2021
SESSION-3 HAL-3
MODERATOR: Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN
TURKEY TIME
16:00-18:30

AZERBAIJAN TIME
17:00-19:30

PHILIPPINES TIME
21:00-23:30

INDIA TIME
18:30-21:00

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Yüksek Lisans Öğrencisi Camille
NİYONKURU
&
Doç. Dr. Pınar BİLASA

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Bölümü/Eğitim Programları ve
Öğretim Anabilim Dalı/Eğitimde
Program Geliştirme Bölümü
&
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Bölümü/Eğitim Programları ve
Öğretim Anabilim Dalı

İLKOKUL İNGİLİZCE
ÖĞRETİM PROGRAMININ
ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ
BOYUTUNA PANDEMİ
DÖNEMİNİN ETKİSİ
(TÜRKİYE – RUANDA
ÖRNEĞİ)

Öğrenci Yunus Emre ASLAN
&
Dr. Öğr. Üyesi Mücella ÖZBAY
KARAKUŞ

Yozgat Bozok Üniversitesi,
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
&
Yozgat Bozok Üniversitesi,
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN

İstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Yüksek Okulu

Dr. Crisanto E. Avila

University of the Philippines Open
University

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye DERİN
&
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Sedat
ŞAHİN
&
Arş. Gör. Yeliz ABBAK

Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi
&
Aksaray Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi
&
Erciyes Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
OTOMASYONU-YAZ OKULU
DERS SEÇME MODÜLÜ:
YOZGAT BOZOK
ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA
ÖRNEĞİ
UZAKTAN EĞİTİM
SÜRECİNDE ÖĞRETMEN,
YÖNETİCİ VE VELİ İŞ
BİRLİĞİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
DIGITAL INEQUALITY
SURVEY TO THE TEACHERS
OF ST. ALOYSIUS OF
ACADEMY
OF DASMARIÑAS: A BASIS
FOR DIGITAL TRUST AND
INTUITION
ÖĞRETMEN ADAYLARININ
ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK
DÜZEYLERİNE GÖRE
ZENOFOBİK TUTUMLARININ
İNCELENMESİ
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Dr. Öğr. Üyesi Malik YILMAZ
&
Arş. Gör. Dr. Burcu AYDEMİR
ŞENAY

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü
&
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
BÖLÜMLERİNİN AKADEMİK
KADRO İSTİHDAM
DURUMLARI

Öğr. Görevlisi Tamer ERMİSKET
&
Dr. Öğr. Üyesi Alparslan Gazi
AYKIN

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
&
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu

BASKETBOL MİLLİ
TAKIMLARIMIZDA YILDIZ VE
GENÇ KATEGORİSİNDE
BAŞARILI OLAN
OYUNCULARIN A TAKIM VE
A MİLLİ TAKIM SEVİYESİNDE
BAŞARILI OLAMAMA
NEDENLERİ
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11.04.2021
SESSION-1 HAL-1
MODERATOR: Doç. Dr. Haydar ÇORUH
TURKEY TIME
11:00-13:30

AZERBAIJAN TIME
12:00-14:30

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Doç. Dr. Haydar ÇORUH

Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen
Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI
ÖNCESİNDE KATOLİK
KİLİSESİ VE YAHUDİLER

Dr. Öğr. Üyesi Osman AKTAŞ

Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi, İslami İlimler
Fakültesi Temel İslam Bilimleri
Bölümü

TÜRKÇENİN MISIR
LEHÇESİNE ETKİLERİ

Şəlalə Bağırova

Azərbaycan Dillər Universiteti ,
Qafqazşünaslıq və Azərbaycan
tarixi lafedrası
tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Doktorantı Ramilə Yusif qızı
Süleymanova

Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universitetinin Dillər kafedrasının
müəllimi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÜMÜTLİ

Pamukkale Üniversitesi, İlahiyat
Fakültesi
İslam Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Gökçe MARŞAP

İstanbul Arel Üniversitesi, İletişim
Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ÜNAL

Çankırı Karatekin Üniversitesi,
İslami İlimler Fakültesi
Kelam ve İtikadî İslam Mezhepleri
Ana Bilim Dalı-Kelam Bilim Dalı

Assoc. Prof. Dr. Güler DEMİR

Kastamonu University, Faculty of
Science and Letters, Department of
Information and Records
Management

READING IN THE DIGITAL
AGE: A THEORETICAL
FRAMEWORK

İskəndərov Anar Hüseyn

Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti Dizayn kafedrası

QƏDİM HUN İNCƏSƏNƏTİNİN
ESTETİK PRİNSİPLƏRİNİN
QƏDİM ÇİN İNCƏSƏNƏTİNƏ
TƏSİRİ

RUSIYA IMPERIYASI
DÖVRÜNDƏ ŞİMALİ
AZƏRBAYCANDA İCTİMAİ
TƏŞKİLATLARIN
TƏŞƏKKÜLÜ
TÜRKİYƏ TÜRKCƏSİ İLƏ
MÜŞTƏRƏK DİALEKT
SÖZLƏRİNİN
KOMMUNİKATİV
FUNKSİYASI
İSLAM’DA AKLIN
KORUNMASINA YÖNELİK
HÜKÜMLERİN
TEMEL DİNAMİKLERİ
(Zarûriyyât-ı Hamse Bağlamında
Bir Değerlendirme)
KURTULUŞ SAVAŞI TARİHİ
FİLM AFİŞLERİ
(1923-1950 DÖNEMİ)

KUR’AN’IN BİREY VURGUSU
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Dr. Öğrt. Üyesi Filiz BARIN
AKMAN

Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğçe
ESENTÜRK
&
Dr. Öğr. Üyesi Seher ÖZKAZANÇ

Dr. Ayşenur GÜNEŞ

Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi, Yabancı Diller
Fakültesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve
Bölge Planlama Anabilim Dalı
&
Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Kastamonu Üniversitesi, Fen
Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümü

LUCY GARNETT'İN
TÜRKİYE’NİN KADINLARI VE
FOLKLORİK ÖZELLİKLERİ
(1891) ADLI ESERİNDEKİ
OSMANLI KADINI TEMSİLİ:
TÜRK MÜSLÜMAN
KADINLARININ TOPLUMDAKİ
YERİ, HAREM, EVLİLİK,
BOŞANMA VE MÜLKİYET
HAKLARI

TOPLUMSAL CİNSİYETİN
MEKÂNSAL TEZAHÜRÜ: ERİL
MEKÂNLAR

KÜTÜPHANELERİN DEĞİŞEN
YAPISI İLE EĞİTİME KATKISI
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11.04.2021
SESSION-1 HAL-2
MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi Ender UZABACI
TURKEY TIME
11:00-13:30

AUTHORS

Yüksek Lisans Öğrencisi Sibel
ORHAN
&
Yüksek Lisans Öğrencisi
Muhammet GÜMÜŞ
&
Yüksek Lisans Öğrencisi Emine
KIZILKAYA
&
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşenur
CEYLAN

Mirna Fawaz
&
Esin Kavuran

Öğretim Görevlisi Gülşah ÜNVER

Ar. Gör. Naile Merve GÜVEN
&
Prof. Dr. Benay Can EKE

LEBANON TIME
10:00-12:30

UNIVERSITY/INSTITUTION
Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Sağlık Yönetimi
Anabilim Dalı
&
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık
Yönetimi Anabilim Dalı
&
Karamanoğlu Mehmet Bey
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Sağlık Yönetimi
Anabilim Dalı
&
Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Sağlık Yönetimi
Anabilim Dalı
Beirut Arab University, Faculty of
Health Sciences, Nursing
Department
&
Ataturk University, Faculty of
Nursing, Nursing Department
Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
Ankara Üniversitesi, Eczacılık
Fakültesi Farmasötik Toksikoloji
Anabilim Dalı
&
Ankara Üniversitesi, Eczacılık
Fakültesi Farmasötik Toksikoloji
Anabilim Dalı

TOPIC TITLE

SAĞLIK HİZMETLERİNDE
HASTA MEMNUNİYETİ:
ELEŞTİREL BİR İNCELEME

LEBANESE NURSING
STUDENTS’ PERCEPTIONS
REGARDING USE OF
CONCEPT MAPPING
SEREBRAL PALSİ’Lİ
BİREYLERDE SPOR

ÇEVRESEL BİR ENDOKRİN
BOZUCU: BİSFENOL A VE
POLİKİSTİK OVER
SENDROMU ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ
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Yüksek Lisans Öğrencisi Çağla
ŞAHİN
&
Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ
&
Dr. Abdullah YILDIZBAŞI
&
Prof. Dr. Ergün ERASLAN

Yüksek Lisans Öğrencisi Erdem
YENİ
&
Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ
&
Dr. Abdullah YILDIZBAŞI
&
Prof. Dr. Ergün ERASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Ender UZABACI

Arş. Gör. Sema ÇİFTÇİ
&
Prof. Dr. Ümit Sami SAKALLI

Araş. Gör. Yusuf BUZDAĞLI
&
Prof. Dr. Mitat KOZ
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe PAKSOY
&
Dr. Öğr. Üyesi Özge ÜNLÜ

Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü
&
Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi, Halk Sağlığı
&
Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü
&
Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü
Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü
&
Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi, Halk Sağlığı
&
Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü
&
Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü
Bursa Uludağ Üniversitesi,
Veteriner Fakültesi, Biyometri
Anabilim Dalı
Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi
&
Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi
Erzurum Teknik Üniversitesi, Spor
Bilimleri Fakültesi
&
Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri
Fakültesi
Beykent Üniversitesi, Diş
Hekimliği Fakültesi
&
Beykent Üniversitesi, Tıp Fakültesi

SAĞLIK GÖZETİMİNDE İSG
KÜLTÜRÜ

SAĞLIK GÖZETİMİNDE
TARİHÇE

SAĞLIK BİLİMLERİ
ALANINDA YAPILAN
LİSANSÜSTÜ
ÇALIŞMALARDA METAANALİZİ YÖNTEMİNİN
KULLANIMI
DEPREM SONRASI SAĞLIK
KAYNAKLARININ
OPTİMİZASYON
YAKLAŞIMIYLA
PLANLANMASI
ÇOCUKLARDA 12 HAFTALIK
FUTBOL ANTRENMANIN BAZI
FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK
PARAMETRELER ÜZERİNE
ETKİSİ
HYPERICUM PERFORATUM
ESANSİYEL YAĞININ
ANTİFUNGAL AKTİVİTESİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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11.04.2021
SESSION-2 HAL-1
MODERATOR: Öğr. Gör. Cihad DOĞAN
TURKEY TIME
14:00-16:30

AUTHORS

INDIA TIME
16:30-19:00

UNIVERSITY/INSTITUTION

Yüksek Lisans Öğrencisi Sevtap
KAÇAK

Selçuk Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler
ve Tanıtım Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Kurbani GEYİK

Hitit Üniversitesi, Rektörlüğü Basın
ve Halkla İlişkiler Birimi

Associate professor Terane
MAHMUDOVA

Department of International
journalism, Faculty of Journalism,
Baku State University

Öğr. Gör. Cihad DOĞAN

Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra
KARADENİZ KELEŞ
&
Doç. Dr. Çelebi ULUYOL

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Derviş
DERELİ

Bursa Uludağ Üniversitesi, İnegöl
Meslek Yüksekokulu, Pazarlama
Programı
Gazi Üniversitesi, Bilişim
Enstitüsü, Adli Bilişim Ana Bilim
Dalı
&
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim
Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Erciyes Üniversitesi

AZERBAIJAN TIME
15:00-17:30

TOPIC TITLE
SANAYİLEŞME SÜRECİ
İÇERİSİNDE DEĞİŞEN
TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI
VE BOŞ ZAMAN KAVRAMI:
KIRSAL VE KENTSEL
ALANDAKİ BİREYLERİN BOŞ
ZAMAN DEĞERLENDİRME
BİÇİMLERİ
YENİ İLETİŞİM
ORTAMLARININ TELEVİZYON
GAZETECİLİĞİ
PRATİKLERİNE ETKİSİ
ÜZERİNE ALAN
ARAŞTIRMASI
ETHICAL CHALLENGES OF
JOURNALISM IN THE AGE OF
COMMUNICATION:
PARADOXES AND
CONTROVERSIAL ISSUES IN
THE COVERAGE OF STORIES
IN NEW MEDIA
MARKA ANTROPOMORFİZMİ:
MARKALARIN
İNSANLAŞTIRILMASI
LİNUX İŞLETİM SİSTEMİNDE
LOG DOSYALARININ ADLİ
BİLİŞİM AÇISINDAN
İNCELENMESİ
TEKNOLOJİ, TOPLUM VE DİN
ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA
SOSYAL DEĞİŞİMLER:
“KÜLTÜREL GECİKME”
KAVRAMI ETRAFINDA BİR
DEĞERLENDİRME
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11.04.2021
SESSION-2 HAL-2
MODERATOR: Dr. Öğretim Üyesi Mehmet DİKİCİ
TURKEY TIME
14:00-16:30

AUTHORS
Öğretim Görevlisi Selim
TAŞKAYA
&
Yüksek Lisans Öğrencisi Neslişah
ULUTAŞ
&
Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet
TANRIVERDİ

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KAÇIN
&
Araştırma Görevlisi Halil Çağrı
YILMAZ

MOROCCO TIME
12:00-14:30

UNIVERSITY/INSTITUTION
Artvin Çoruh Üniversitesi, Meslek
Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir
Planlama Bölümü
&
Konya Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü Harita
Mühendisliği Anabilim Dalı
&
Konya Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü Harita
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KONDROSARKOMA BAĞLI GELİŞEN MAXİLLAR REZEKSİYONUN PROTETİK
TEDAVİ İLE REHABİLİTASYONU
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ÖZET
AMAÇ
Çene-yüz bölgesinde doğumsal ve sonradan kazanılmış defektler sebebi ile oluşan
rezeksiyonların rehabilitasyonu estetik, fonksiyon, fonasyon ve bu kayıplara bağlı gelişen
psikososyal problemleri azaltır. Bu olgu sunumunda kondrosarkomun cerrahi rezeksiyona
bağlı
oluşan
maksiller
defektli
hastanın
protetik
tedavisi
anlatılmaktadır.
OLGU SUNUMU
Ellialtı yaşında erkek hasta anterior maksillada kondrosarkom tanısı ile kliniğimize
başvurmuştur. Ağız içi muayenede alt ve üst çenede diş eksikliği olmadığı, kitlenin maksillar
arkta 7 numaralı dişlere kadar uzandığı görülmüştür. Alt ve üst çeneden prefabrik kaşık
kullanılarak aljinat ile ölçü alınmış, tanı model elde edilmiştir. Model üzerinde rezeksiyon
sınırları belirlenmiş ve cerrahi obturatör hazırlanmıştır. Rezeksiyondan 2 hafta sonraki
kontrolde; hastada sert ve yumuşak doku kaybı nedeniyle üst dudak ve filtrum bölgesinde
çöküklük, konuşma ve beslenme problemi olduğu gözlenmiştir. Rezeksiyon sahasının
yumuşak damağı kapsamadığı ve maksillar 7 numaralı dişler hariç dişlerin rezeke edildiği
görülmüştür. Cerrahi obturatör içerisine geçici yumuşak astar materyali yerleştirilerek tedavi
obturatörüne dönüştürülmüştür. On iki hafta sonra, üst çene için hollow bulb obturatör
planlanmıştır. Andırkatlar kapatıldıktan sonra anatomik ölçü alınmış, tanı modeli elde edilmiş
ve kişisel kaşık hazırlanmıştır. Kaşık sınırları hasta ağzında kontrol edildikten sonra polieter
esaslı ölçü materyali ile ölçü alınmış ve çalışma modeli elde edilmiştir. Otopolimerizan akrilik
rezin kaide hazırlandıktan sonra mum duvar hazırlanarak kapanış kaydı alınmıştır. Diş dizimi
ardından dişli prova yapılmıştır. Isı ile polimerize akrilik rezin kullanılarak hollow bulb
obturatör hazırlanmıştır.
SONUÇ
Protetik tedavi ile hastaya konuşma, çiğneme, yutkunma gibi fonksiyonları tekrar
kazandırılmıştır. Sert ve yumuşak damak doku eksikliği telafi edilerek estetik iyileştirilmiştir.
Hasta protezi rahatça kullandığını, sosyal ortamlara rahatlıkla girebildiğini ve psikolojik
açıdan rahatladığı ifade etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Defekt, Kondrosarkom, Protez, Rehabilitasyon

1

ANKARA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH – IV
APRIL 10-11, 2021
ANKARA-TURKEY
(ABSTRACT BOOK)
WEB: https://www.ankarakongresi.org/
E-MAIL: inimasorg@gmail.com

REHABILITATION OF MAXILLARY RESECTION DUE TO
CHONDROSARCOMA WITH PROSTHETIC TREATMENT
ABSTRACT
AIM
Rehabilitation of resections caused by congenital and acquired defects in the maxillofacial
region reduces aesthetics, function, phonation, and psychosocial problems due to these losses.
In this case report, the prosthetic treatment of a patient with a maxillary defect due to surgical
resection of chondrosarcoma is described.
CASE
A 56-year-old male patient was admitted to our clinic with the diagnosis of chondrosarcoma
in the anterior maxilla. In the oral examination, it was observed that there was no tooth
deficiency in the lower and upper jaws, and the mass reached up to the number 7 teeth in the
maxillary arch. Impressions were taken with alginate using prefabricated spoons from the
lower and upper jaws, therefore the diagnostic models were obtained. Resection margins were
determined on the model and a surgical obturator was prepared. Two weeks after resection; it
was observed that the patient had depression, speech, and feeding problems in the upper lip
and philtrum area due to the loss of hard and soft tissue. In addition, it was observed that the
resection area did not extend to the soft palate and the teeth were resected except for
maxillary number 7 teeth. The surgical obturator was transformed into a treatment obturator
by using temporary soft lining material. Twelve weeks later, a hollow bulb obturator for the
upper jaw was planned. After the undercuts were closed, anatomical impressions were taken,
a diagnostic model was obtained and a personal spoon was prepared. After the spoon borders
were checked in the patient's mouth, the measurement was taken with polyether-based
impression material and the working model was obtained. After the autopolymerizing acrylic
resin base was prepared, the wax wall was prepared and the closing record was taken. After
tooth alignment, rehearsal was done. A hollow bulb obturator was prepared using heat
polymerized acrylic resin.
RESULT
With prosthetic treatment, speaking, chewing, and swallowing have been restored. Aesthetics
are improved by compensating for the lack of hard and soft palate tissue. The patient stated
that used the prosthesis comfortably, could easily enter social situations and relaxed
psychologically.
Keywords: Defect, Chondrosarcoma, Prosthesis, Rehabilitation
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KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLAN COVID-19 HASTALARINDA ANORMAL
FERRİTİN ARTIŞI VE CİDDİ LENFOPENİ HER ZAMAN MAKROFAJ
AKTİVASYON SENDROMUNA İŞARET ETMEYEBİLİR
Uzman Doktor Rabia DENİZ
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları
Kliniği
ORCID: 0000-0003-4537-894X
ÖZET
Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) seyrinde prognoz, akut solunum sıkıntısı sendromu,
sitokin fırtınası, makrofaj aktivasyon sendromu (MAS) ve hiperkoagülasyon geliştiğinde daha
kötüdür. Hastaların takibi sırasında lenfosit sayısı, serum C-reaktif protein (CRP), ferritin ve
D-dimer seviyeleri hiperinflamasyon belirteçleri olarak, prokalsitonin ise ikincil
enfeksiyonların dışlanması için kullanılır. Bununla birlikte, kronik böbrek hastalığında (KBH)
bozulmuş demir metabolizması dikkate alındığında, ferritin seviyesinde görülecek dinamik
değişiklikler etkilenebilir ve CRP ile diğer belirteçlerin aktivitesiyle korelasyon
gösteremeyebilir. KBH'de lenfopeni eğilimi olduğu daha önce de tanımlanmış ve üremiye
bağlı olarak artan apoptoz ile açıklanmıştır. Burada haftada üç kez hemodiyalize giren ve
şiddetli lenfopeni ile hiperferritinemi gelişen ancak MAS'a ilerlemeyen iki KBH’lı COVID-19
vakasını sunulmuştur.
68 yaşında kadın ve 65 yaşında erkek, KBH nedeniyle haftada 3 kez hemodiyalize giren
hastalar COVID-19 pnömonisi ile hastaneye yatırılmıştır. Yatış sırasında CRP değerleri
sırasıyla 6 ve 98 mg/l iken ferritin 1992 ve 3782 ng/ml, lenfosit 270 ve 240 hücre/l olarak
görülmüştür. İki hasta da takipleri sırasında yüksek akımlı nazal oksijen ya da mekanik
ventilasyon ihtiyacı göstermemiştir ancak sekonder bakteriyel enfeksiyonları saptanmış ve
prokalsitonin değerleri sırasıyla 7.6 ve 43 ng/ml olmuştur. Bu esnada sırasıyla CRP 86 ve 249
mg/l’e yükselirken ferritin 8800 ve 21000 ng/ml’e yükselmiş, lenfosit 250 ve 140 hücre/l’e
kadar düşmüştür. Standart destek tedavi ve favipiravire ek düşük doz (8 mg/gün)
deksametazon ve geniş spektrumlu antibiyoterapi de alan hastaların taburculuk sırasında CRP
değerleri 8 ve 48 mg/l, prokalsitonin değerleri 0.3 ve 4 ng/ml şeklinde anlamlı gerilerken
ferritin 1729 ve 4619 ng/ml, lenfosit 680 ve 410 hücre/l olarak henüz tamamen normalleşme
göstermemiş ve klinik iyileşmeyi geriden izlemiştir. Burada anlamlı lenfopeni ve
hiperferritinemi olmasına rağmen hastalarda solunum sıkıntısı olmaması ve sekonder
enfeksiyon bulguları MAS düşüncesinden uzaklaştırmış ve hastalar MAS için spesifik tedavi
almadan klinik ve laboratuvar açısından düzelmiştir.
Aneminin KBH için sık bir bulgu olmasına rağmen, 500-2000 ng/ml arasındaki bazal ferritin
seviyeleri sık görülür ve kronik inflamasyon ve bozulmuş demir metabolizması ile ilişkilidir.
CKD'li COVID-19 vakalarında, hiperferritinemi ve lenfopeni için eğilimlerini ve MAS'a
ilerlemeden bile ciddi anormal seviyelere ilerleme potansiyelini dikkate almak gerekir. Sadece
MAS'ın değerlendirilmesi için değil, aynı zamanda iyileşmenin takibi için de CRP ve
prokalsitonin seviyeleri KBH’sı da olan hastalarda daha duyarlı ve hızlı belirteçler olabilir.
Anahtar Kelimeler: Ferritin, Kronik böbrek hastalığı, Makrofaj aktivasyon sendromu, demir
metabolizması, COVID-19
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ABNORMAL INCREASE IN FERRITIN AND SEVERE LYMPHOPENIA MIGHT
ALWAYS NOT SUGGEST MACROPHAGE ACTIVATION SYNDROME IN
COVID-19 PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE
ABSTRACT
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) causes worse prognosis via acute respiratory distress
syndrome, cytokine storm, macrophage activation syndrome (MAS), and hypercoagulable
state. During follow up of patients lymphocyte count and serum C-reactive protein (CRP),
ferritin, and D-dimer levels are used as markers of hyperinflammation and procalcitonin for
exclusion of secondary infections. However, considering the disturbed iron metabolism in
chronic kidney disease, dynamic changes in ferritin levels could be affected and not correlated
with acitivity of CRP and other markers. Lymphopenia has been described in CKD and
explained with accelerated apoptosis due to uremia. Here we presented two COVID-19 cases
with chronic kidney disease requiring hemodialysis three times in a week and showed severe
lymphopenia and hyperferritinemia but not progressed into MAS.
A 68-year-old female and a 65-year-old male on routine hemodialysis 3 times a week due to
CKD were hospitalized with COVID-19 pneumonia. During hospitalization, CRP values were
6 and 98 mg/l, respectively, while ferritin was 1992 and 3782 ng/ml, lymphocyte 270 and 240
cells/l. Both patients did not require high-flow nasal oxygen or mechanical ventilation during
their follow-up, but secondary bacterial infections were detected and procalcitonin values
were 7.6 and 43 ng/ml, respectively. Meanwhile, while CRP increased to 86 and 249 mg/l,
ferritin increased to 8800 and 21000 ng/ml, lymphocyte decreased to 250 and 140 cells /l,
respectively. In addition to standard supportive treatment and favipiravir, low dose (8 mg/day)
dexamethasone and broad spectrum antibiotherapy also given and CRP values as 8 and 48
mg/l, procalcitonin values as 0.3 and 4 ng/ml decreased significantly, while ferritin was 1729
and 4619 ng/ml, lymphocyte 680 and 410 cells/l have not yet fully normalized and followed
clinical recovery with delay. Although there were significant lymphopenia and
hyperferritinemia, the absence of respiratory distress and secondary infection did not suggest
the thought of MAS and the patients recovered clinically and laboratory without specific
treatment for MAS.
Although anemia is a common feature for CKD, baseline ferritin levels between 500-2000
ng/ml is frequent and related with chronic inflammation and disturbed iron metabolism. In
cases of COVID-19 with CKD, we should consider their tendency for hyperferritinemia and
lymphopenia and potantial to progress into severe abnormal levels even without progression
into MAS. Not only for evaluation of MAS, also for follow up of recovery, CRP and
procalcitonin levels could be more sensitive and prompt markers in CKD co-existence.
Keywords: Ferritin, Chronic kidney disease, Macrophage activation syndrome, iron
metabolism, COVID-19
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SEMPTOMATİK BAKER KİSTLERİNİN ULTRASON
EŞLİĞİNDE PERKÜTAN TEDAVİSİ
Uzman Doktor Erdem BİRGİ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Radyoloji Kliniği
ORCID: 0000-0001-7808-7300
Asistan Doktor Selda GÜVEN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Radyoloji Kliniği
ORCID: 0000-0002-6552-9947
Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Banu AYDIN
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
ORCID: 0000-0002-8021-3801
ÖZET
Amaç
Bu çalışmada, semptomatik Baker kistlerinin ultrasonografi eşliğinde perkütan aspirasyonun
tek başına uygulanması ile aspirasyon sonrası kist içine steroid enjeksiyonu yapılmasının kist
boyutu ve semptomlar üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.
Materyal ve Method
Çalışmaya, Kasım 2018-Aralık 2020 tarihleri arasında, semptomatik Baker kisti tanısı ile
perkütan tedavi uygulanan toplam 18 hasta dahil edildi. Perkütan tedavi lokal anestezi altında,
ultrason rehberliğinde ve 18G iğne kullanılarak; tek başına aspirasyon veya aspirasyon sonrası
kist içerisine steroid enjeksiyonu yapılarak gerçekleştirildi. İşlem öncesi hastaların semptom
süresi, ameliyat öyküsü, kist boyutları, kistin duvar ve septa özellikleri, aspire edilen kist
içeriği ve miktarı ile uygulanan tedavi not edildi. İşlem sonrası hastaların birinci hafta
kontrolüne kadar elastik bandaj kullanması önerildi. Birinci ve 4. hafta kontrollerinde kist
boyutları ölçüldü. Ayrıca hem işlem öncesi, hem işlem sonrası, hem de 1. ve 4. hafta
kontrollerinde hastaların ağrı şiddeti “vizüel analog skalası” (VAS) ile değerlendirildi.
Bulgular
Çalışmaya dahil edilen hastaların 13’ü kadın (%72.2) ve 5’i erkekti (%27.8). Hastaların
ortalama yaşı 50.72 (aralık: 26-91 yaş, SD: 16.18) idi. En sık semptom %88.9 ile ağrı olup iki
hasta (%11.1) ise ağrı olmadan palpasyonla ele gelen kitleden şikayetçiydi.
Her iki grupta tedavi sonrası volüm azalması benzer iken (ilk kontrol için p=0.354; dördüncü
hafta kontrol için p=0.691); aspirasyon ve steroidin birlikte uygulandığı hastalarda 1. ve 4.
hafta kontrolde ağrıda tedavi başlangıcına kıyasla daha belirgin azalma gösteren VAS skorları
mevcuttu (sırasıyla, p=0.025 ve p=0.059). Perkütan girişimler sırasında ve takipte herhangi
minör-majör komplikasyon ile karşılaşılmadı.
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Sonuç
Sonuç olarak her iki tedavi yönteminde kist volümündeki azalma oranları benzer iken
aspirasyon ile birlikte steroid enjeksiyonu yapılan hastalarda birinci ve dördüncü hafta
kontrollerde ağrı skorundaki düşüş sadece aspirasyon uygulanan hastalara göre anlamlı olarak
daha yüksektir. Ağrıdaki azalmanın, azalan kist volümüne değil, uygulanan steroid tedavisine
bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle Baker kistlerinin perkütan tedavisinde aspirasyon
ile birlikte steroid enjeksiyonu tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Baker kisti, aspirasyon, steroid, ultrason
ULTRASOUND-GUIDED PERCUTANEOUS TREATMENT
OF SYMPTOMATIC BAKER’S CYSTS
ABSTRACT
Aim
In this study, we aimed to compare the percutaneous aspiration of symptomatic Baker's cysts
alone and with steroid injection under ultrasonography in terms of the effects on cyst size and
symptoms.
Material and method
A total of 18 patients with a diagnosis of symptomatic Baker's cyst who received
percutaneous treatment between November 2018 and December 2020 were included in the
study. Percutaneous treatment was performed, under local anesthesia and ultrasound guidance
using an 18G needle with an aspiration of the cyst alone and injecting steroid into the cyst
after aspiration. The duration of symptoms, surgery history, cyst size, wall and septa features
of the cyst, the content and amount of aspirated cyst, and the applied treatment were noted
before the procedure. After the procedure, the patients were recommended to use elastic
bandages until the first week control. Cyst sizes were measured at the 1st and 4th week
controls. In addition, the pain intensity of the patients was evaluated with the “visual analog
scale” (VAS) both before and after the procedure, and at the 1st and 4th week controls.
Results
Of the patients included in the study, 13 were female (72.2%) and 5 were male (27.8%). The
mean age of the patients was 50.72 (range: 26-91 years, SD: 16.18). The most common
symptom was pain with 88.9%, and two patients (11.1%) complained of a palpable mass
without pain. While the volume reduction after treatment was similar in both groups (p=0.354
for first week control; p=0.691 for fourth week control); patients in the aspiration and steroid
treatment arm had a more significant reduction in pain compared to the aspiration alone
according to the VAS scores at the 1st and 4th week control (p=0.025 and p=0.059,
respectively). No minor or major complications were encountered during percutaneous
interventions and during follow-up.
Conclusion
In conclusion, while the rate of decrease in cyst volume is similar in both treatment methods,
the decrease in pain score in the first and fourth week controls was significantly higher in
patients who underwent steroid injection with aspiration compared to patients who only
underwent aspiration. It is thought that the reduction in pain is due to the steroid treatment
applied, not the decreased cyst volume. Therefore, steroid injection with aspiration should be
preferred in the percutaneous treatment of Baker's cysts.
Keywords: Baker’s cyst, aspiration, steroid, ultrasound
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ACİL SERVİSTE AKUT PANKREATİT HASTALARININ GÖRÜNTÜLEME
İSTEMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, 63 VAKALIK RETROSPEKTİF
ÇALIŞMA
Dr. Öğr. Üyesi Serhat ÖRÜN
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0001-5879-7858
ÖZET
Giriş: Akut pankreatit, pankreasın farklı seviyelerde etkilendiği inflamatuvar bir durumdur.
Sıklıkla da geri döndürülebilir. Tanısı için anamnez, fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik
tetkiklerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Acil servislerde görüntüleme tetkiki
olarak çoğunlukla ultrasonografi (USG) ve kontrastlı batın tomografi (BT)’ye ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu çalışmayı yapmakta ki amacımız akut pankreatit hastalarının acil serviste
tanısı için kullanılan görüntüleme tekniklerinin tercihini etkileyen faktörleri belirlemektir.
Metodoloji: Çalışmamız retrospektif bir çalışma olup çalışmaya acil servisimize 01.01.2019
ile 01.01.2020 tarihleri arasında başvuran ve akut pankreatit tanısı alan 18 yaşından büyük
tüm hastalar dâhil edildi. Çalışmaya dâhil edilen hastaların dosyaları incelenerek hastaların
demografik özellikleri, laboratuvar bulguları, yapılan görüntüleme işlemleri ve elde edilen
görüntüleme bulguları belirlendi.
Bulgular: Çalışmaya toplam 63 hasta dâhil edildi. Çalışmaya dâhil edilen hastaların yaş
ortalaması 59,69± 17,33 idi. Çalışmaya dâhil edilen hastalardan 38 (%60,3)’i kadındı. Bu 63
hastadan 54 (%85,7) tanesine batın USG, 37 (%58,7) tanesine kontrastlı batın BT
görüntüleme yapıldı. Olguların ortalama amilaz değeri 958,01 ± 1051,69, ortalama lipaz
değeri 1051,28 ± 1340,92 idi. Ranson skoru ve lipaz seviyesi arasında istatistiksel bir ilişki
bulunamadı. (p=0,681) Bilier ve non-bilier pankreatitli olguların ranson skoru
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı(p=0,844).
Sonuç: Acil serviste akut pankreatit için USG görüntülemenin tüm hastalarda kullanılmasının
gerekli olduğunu, bunun asıl endikasyonunun safra kesesi ve intra/ekstra hepatik safra yolu
patolojilerine yönelik olduğunu, kontrastlı batın BT görüntülemede ise şiddetli akut pankreatit
ve olası diğer acil patolojilerin dışlanması haricinde endikasyonlarının netleştirilmesi
gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Acil servis, akut pankreatit, görüntüleme, BT, USG
FACTORS THAT AFFECTING THE IMAGING REQUESTS OF ACUTE
PANCREATITIS PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT, A
RETROSPECTIVE STUDY OF 63 CASES
ABSTRACT
Introduction: Acute pancreatitis is an inflammatory disease in which the pancreas is affected
at different levels. It is often reversible. The diagnosis of pancreatitis is made by evaluating
the anamnesis, physical examination, laboratory and radiological examinations together.
Usually ultrasonography (USG) and contrast-enhanced abdominal tomography (CT) are
needed for diagnosis in emergency services. Our aim in conducting this study is to determine
the factors affecting the choice of imaging techniques used for the diagnosis of acute
pancreatitis patients in the emergency department.
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Methodology: Our study is a retrospective. All patients over the age of 18 who were admitted
to our emergency department between 01.01.2019 and 01.01.2020 and diagnosed with acute
pancreatitis were included in the study. The demographic characteristics, laboratory findings,
imaging procedures and imaging findings of the patients were determined by examining the
files of the patients included in the study.
Results: A total of 63 patients were included in the study. The mean age of the patients was
59.69 ± 17.33 and 38 (60,3%) of them were women. Of these 63 patients, 54 (85.7%) had
abdominal USG and 37 (58.7%) had abdominal CT imaging with contrast. The mean amylase
value of the cases was 958.01 ± 1051.69 and the mean lipase value was 1051.28 ± 1340.92.
There was no statistical relationship between Ranson score and lipase level. (p = 0.681) When
the ranson scores of the patients with biliary and non-biliary pancreatitis were compared,
there was not found statistically significant difference (p = 0.844).
Conclusion: We think that USG imaging should be used in all patients for acute pancreatitis
in the emergency department, its main indication is for gallbladder and intra / extra hepatic
biliary tract pathologies. In addition, we think that the indications for contrast-enhanced
abdominal CT imaging should be clarified, except for the exclusion of severe acute
pancreatitis and other possible emergency pathologies.
Keywords: Emergency service, acute pancreatitis, imaging, CT, USG
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MİDE TÜMÖRÜ HASTALARINDA CT’DE SAPTANAN EXTRAMURAL VASKÜLER
İNVAZYONUN PROGNOTİK İZLEME KATKISI

Dr. Melike Ruşen METİN
Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi, Radyoloji bölümü
ORCID: 0000-0002-2341-4850
Dr. Mustafa KARAOĞLANOĞLU
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Onkoloji-Radyoloji
ORCID: 0000-0001-6715-5566
ÖZET
Tomografide (CT) ekstramural vasküler invazyon (EMVI) bulgusunun pozitif ve negatif
olduğu mide kanseri (ca) tanılı hasta gruplarında hastalıksız sağkalım süresini (DFS)
karşılaştırmak için retrospektif araştırma yapılmıştır.
AMAÇ: 2020 yılı Ocak-Ekim ayları arasında Ankara şehir hastanesinde opere olmuş toplam
36 mide ca hastası çalışmaya dahil edildi. Her hastanın patoloji sonuçları, EMVI durumu ve 6
aylık kontrollerinde yeni metastaz gelişip gelişmediği takip edildi. EMVI midede saptanan
kitlenin perigastrik alanda bulunan vasküler yapılarla ilişkisine göre belirlendi (Fig:1).
EMVI-pozitif ve -negatif gruplar arasındaki DFS ‘yi karşılaştırmak için Kaplan-Meier
analizleri kullanıldı.
SONUÇLAR: EMVI tanı anında CT’de hastaların %30,5’inde pozitifti (n=11). Operasyon
sonrası takipte intraabdominal organ metastazı açısından her iki grup hasta açısından 6. ay
kontrollerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. EMVI (+) 11 hastanın 2’sinde
(%18,1), EMVI (-) 25 hastanın ise 3’ünde (%12) ilerleyici hastalık bulguları saptandı.
SONUÇ: CT mide ca hastalarında EMVI bulgusunun araştırılmasında rahatça kullanılabilen
bir kesitsel görüntüleme yöntemidir. Bizim 6.ay takipleri tamamlanan hasta grubumuzda,
ilerleyici hastalık olarak kabul edilen (karaciğer metastazı gelişen) hastalarda EMVI (+) ve
EMVI (-) olanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Fakat ilerleyen takip
sürelerinin de bu araştırmaya dahil edilmesinin ve bu amaçla çalışmamıza devam etmemizin
gerekli olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Mide kanseri, ekstramural vasküler invazyon; hastalıksız sağ kalım süresi
(disease-free survival).
ÇIKAR ÇATIŞMASI VE ETİK ONAY
Çalışmamız retrospektif çalışma olması nedeniyle etik krul onayı gerektirmemektedir.
Yazarlar arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
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Şekil 1 mide minör kurvaturda izlenen kitlenin komşu vasküler yapılara uzanımı ve vasküler
yapılardaki dilatasyon izlenmektedir (ok işareti).
CONTRIBUTION OF EXTRAMURAL VASCULAR INVASION DETERMINED ON
CT IN STOMACH TUMOR PATIENTS
ABSTRACT
A retrospective study was conducted to compare disease-free survival (DFS) in groups of
patients diagnosed with gastric cancer (ca) in whom there was positive and negative findings
of extramural vascular invasion (EMVI) on tomography (CT).
OBJECTIVE: A total of 36 gastric patients who were operated in Ankara City Hospital
between January and October 2020 were included in the study. Pathology results, EMVI
status of each patient and whether new metastasis developed or not were followed up at 6month follow-up. EMVI was determined according to the relationship between the mass
detected in the stomach and vascular structures in the peri-gastric area (Fig: 1). KaplanMeier’s analyses were used to compare DFS between EMVI-positive and -negative groups.
RESULTS: EMVI was positive in 30.5% of patients on CT at the time of diagnosis (n = 11).
There was no statistically significant difference in terms of intraabdominal organ metastasis in
the postoperative follow-up in the 6th month controls of both groups. Progressive disease
findings were detected in 2 (18.1%) of 11 patients with EMVI (+), and in 3 (12%) of 25
patients with EMVI (-).
CONCLUSION: CT is a cross-sectional imaging method that can be easily used in the
investigation of EMVI findings in gastric patients. In our patient group whose 6th month
follow-up was completed, no statistically significant difference was found between patients
with EMVI (+) and EMVI (-) who were accepted as progressive disease (liver metastasis).
However, we think that it is necessary to include the following follow-up periods in this study
and to continue our work for this purpose.
Keywords: Stomach cancer; extramural vascular invasion; disease-free survival.
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BIFRUCATIO CAROTIDIS AÇISI İLE SEVİYESİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk CİHAN
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı
ORCID: 0000-0001-5290-4384
Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra DEVECİ
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-7725-7889
ÖZET
Boyun bölgesine yapılacak olan ya da a. carotis interna’nın (ACİ) klemplenmesini gerektiren
beyin cerrahisi girişimlerinde bifurcatio carotidis’in (BC) anatomik topografisinin bilinmesi
önem arz etmektedir. Ayrıca aterosklerotik plakların karmaşık akış paternine sahip, lokal
hemodinamik koşulların değişiklik gösterdiği arter bifurkasyonlarında görülme eğilimi vardır.
Bu çalışmada BC’nin açısı ve seviyesini incelemeyi; aralarındaki ilişkiyi yaş ve cinsiyet
bakımından karşılaştırmayı amaçladık.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 2015-2020 yılları
arasında çeşitli nedenlerle baş-boyun, beyin-carotis BTA’ları çekilmiş hastaların görüntüleri
kullanıldı. Çalışmaya 110 birey dahil edildi. Hastaların 2 boyutlu BTA görüntülerinin 3
boyutlu rekonstrüksiyonları Horos v4.0.0 programı ile elde edildi. Ölçüm ve inceleme
çalışmaları aynı program aracılığıyla yapıldı. BC’in verebrae cervicales’lere göre seviyesi De
Syo ve ark.’nın kullandığı derecelendirmeye benzer şekilde incelendi. Bifurkasyonun açısı
(BCA1) çatallanmayı oluşturan ACİ ve a. carotis externa’nın (ACE) damar merkez eksenleri
arasındaki açı olarak tanımlandı. Bifurkasyon dış açısı (BCA2) ACİ ve ACE’nin birbirine
bakan damar duvarları arasındaki açı olarak tanımlandı.
Çalışmaya dahil edilen 110 (68K/42E) bireyin yaş ortalaması 56,15±17 idi. 220 bifurcatio
carotidis’de BCA1 44,61°±19,31°, BCA2 43,59°±25,33° olarak saptandı. BC en düşüğü 6.
servikal vertebra corpus’unun üst 1/3’ünde (seviye 1, C6 üst), en yükseği 2. servikal vertebra
corpus’unun alt 1/3’ünde (seviye 15, C2 alt) olmak üzere toplamda 15 seviyede görüldü. 220
BC’de en sık görülen seviye %18,2 oranıyla (40 BC) C3 alt seviye iken, en sık ikinci olarak
%17,7 oranıyla (39 BC) C3-4 discus seviyesi idi. Sağ ve sol vertebral seviyelerle cinsiyet
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı. Sol vertebral seviye ile yaş arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon yoktu ancak sağ vertebral seviye ile yaş arasında
pozitif yönde zayıf bir anlamlı korelasyon saptandı (r=0,205, p=0,032). Sağ ve sol taraf
BCA1’in erkeklerde kadınlara göre istatistiksel olarak daha fazla olduğu tespit edildi
(p=0,005, p=0,046). Sağ taraf BCA2 değerlerinde cinsiyetler arasında anlamlı bir fark
bulunamazken, sol taraf BCA2’nin erkeklerde kadınlara göre daha fazla olduğu tespit edildi
(p=0,034). BCA1 ve BCA2 her iki tarafta da 45-60 (n= 33) yaş arası bireylerde, 45 yaş altı
bireylere (n=31) göre istatistiksel olarak daha fazla ölçüldü. Sağ vertebral seviye ile BCA1 ve
BCA2 arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir korelasyon tespit edildi (r=0,379,
p=0,001) (r=0,401, p=0,001). Sol vertebral seviye ile BCA1 ve BCA2 arasında da istatistiksel
olarak pozitif yönde anlamlı bir korelasyon tespit edildi (r=0,414, p=0,001) (r=0,357,
p=0,001).
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Sonuç olarak bu çalışmada BC açıları vertebral seviye yükseldikçe artma eğilimi
göstermektedir. Tüm bu verilerin hasta ve hastalık hakkında fikir yürütme açısından klinik ve
cerrahi referans olacağı; teşhis ve tedavide faydalı olabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: arteria carotis communis, arteria carotis interna, arteria
carotis externa, bifurcatio carotidis, bilgisayarlı tomografi
AN INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ANGLE AND
LEVEL OF BIFURCATIO CAROTIDIS
ABSTRACT
It is important to know the anatomical topography of the carotid bifurcation (BC) in
neurosurgical interventions that will be performed in the neck region or require clamping of
the internal carotid artery (ACI). In addition, atherosclerotic plaques tend to be seen in artery
bifurcations with a complex flow pattern and varying local hemodynamic conditions. In this
study, we aimed to examine the angle and level of BC, and compare the relationship between
them in terms of age and gender.
Images of patients who had head-neck, brain-carotid CTAs taken for various reasons between
2015-2020 at Gaziantep University Şahinbey Research and Application Hospital were used.
110 individuals were included in the study. 3D reconstructions of the 2-dimensional CTA
images of the patients were obtained with the Horos v4.0.0 program. Measurement and
examination studies were carried out through the same program. The level of BC according to
cervical vertebrae was examined similar to the rating used by De Syo et al. The angle of the
bifurcation (BCA1) was defined as the angle between the vessel central axes of the ACI and
external carotid artery (ACE) forming the bifurcation. Bifurcation external angle (BCA2) was
defined as the angle between the vessel walls of the ACI and ACE facing each other.
The mean age of 110 (68K / 42E) individuals included in the study was 56.15 ± 17 years.
BCA1 was 44.6 ° ± 19.3 ° and BCA2 was 43.59 ° ± 25.33 ° in 220 carotid bifurcation. BC was
seen at 15 different levels with the lowest in the upper third of the 6th cervical vertebra’s body
(level 1, C6 upper) and the highest in the lower third of the 2th cervical vertebra’s body (level
15, lower C2). The most common level in 220 BC was C3 lower level with a rate of 18.2%
(40 BC), while the second most frequent was the C3-4 disc level with a rate of 17.7% (39
BC). No statistically significant relationship was found between the right and left vertebral
levels and gender. There was no statistically significant correlation between left vertebral
level and age, but a weak positive correlation was found between the right vertebral level and
age (r = 0.205, p = 0.032). It was found that right and left side BCA1 was statistically higher
in males than in females (p = 0.005, p = 0.046). While there was no significant difference
between the genders in the BCA2 values on the right side, it was found that the left side BCA2
was higher in males than in females (p = 0.034). BCA1 and BCA2 were statistically
significantly higher in individuals aged 45-60 (n = 33) on both sides compared to individuals
aged under 45 (n = 31). A statistically positive significant correlation was found between the
right vertebral level and BCA1 and BCA2 (r = 0.379, p = 0.001) (r = 0.401, p = 0.001). A
statistically positive significant correlation was found between the left vertebral level and
BCA1 and BCA2 (r = 0.414, p = 0.001) (r = 0.357, p = 0.001).
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In conclusion, BC angles tend to increase as the vertebral level increases in this study. We
believe that all these data will be a clinical and surgical reference in terms of providing an
idea about the patient and the disease, and may be useful in diagnosis and treatment.
Keywords: common carotid artery, internal carotid artery, external carotid artery, computed
tomograph
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SINUS MAXILLARIS`İN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE SINUS TABANININ
POSTERIOR MAXILLAR DİŞLERLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk CİHAN
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı
ORCID: 0000-0001-5290-4384
Yüksek Lisans Öğrencisi Habibe CAN
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-0994-3465
Doç.Dr. Eda Didem YALÇIN
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı
ORCID: 0000-0001-8970-7579
ÖZET
Sinus maxillaris (SM), boyutları cinsiyet, etnik gruplar arasında önemli ölçüde değişkendir.
SM, gelişimini tamamlarken posterior maxillar dişler (PMD) sinus tabanıyla yakın ilişki
içerisinde olur. Özellikle 1. Ve 2.molar dişler SM tabanına konik çıkıntılar yapabilirler. Bu
durum PMD ve alveollerine yapılacak herhangi bir müdahale esnasında sinus için perforasyon
riski oluşturur. Bu yakın ilişki ve değişkenlik göz önüne alınarak SM ile PMD arasındaki
ilişkinin SM morfojisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine herhangi bir sebeble başvuran KIBT
görüntüleri çekilmiş 18 yaş üstü hastalar retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya dahil edilen
görüntüler Planmeca ProMax 3D Mid cihazı (with Romexia software version 3.2.0)
aracılığıyla incelenmiştir. SM’in yapısını bozan sinus patolojileri olan hastalar ve daha
önceden ağız çene bölgesinden cerrahi operasyon hikayesi olan hastalar çalışmaya dâhil
edilmedi. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 45±17’idi. Bu görüntüler üzerinde
her bireyin sağ ve sol sinus maxillar tabanı ile 2 premolar,3 molar dişin yakınlık ilişkisi Kwak
ve ark.’nın kullandığı tiplendirmeye göre değerlendirildi. Daha sonra SM’in anterioposterior
(APÇ), transvers çap (TÇ) ve vertikal çapları (VÇ) ölçüldü SM tabanında septa varlığı, sayısı,
frekansı ve konumu incelendi: Septa konumu; anterior, media, posterior olarak belirlendi.
Hastalar belirli yaş aralıklarına göre genç, orta yaşlı ve yaşlı olarak grublara ayrıldı.
Doksan dokuzu kadın 108 erkek 18-92 yaş aralığında 207 bireyin KIBT görüntüleri
incelenmiştir. Sagital kesitte ölçülen 81 K, 96 E bireye ait 354 SM’in ortalama APÇ
36.49±3.47 mm, ortalama TÇ 24.73±4.35 mm, ortalama VÇ 46.80±5.89 mm olarak saptandı.
SM’de ölçülen 3 morfolojik ölçümün 2’sinde (APÇ, VÇ) erkeklerin çapının kadınlara oranla
istatiksel olarak daha fazla olduğu (p=0.004, p=0.00), SM çapları ile yaş arasında anlamlı bir
korelasyon görülmedi. Sagittal kesitte sinus maxillaris tabanı incelenen 207 (81 K, 96 E)
olgudan 132’sinde (%63.5) septa olduğu görüldü. Septa bulunan olguların %53,8’inde
unilateral, % 46.2’sinde bilateral septa mevcuttu. İki yüz yedi bireye ait herhangi bir
perforasyon ve patolojisi olmayan 411 SM incelendiğinde septa bulunan olgularda septa
lokalizasyonu % 48.7 oranıyla en fazla media’da (2.molarbölge) olduğu saptanmıştır.
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SM tabanı ile PMD arasındaki ilişki incelendiğinde en çok görülen diş tipleri ; 1. Premolar
için tip I (%63.7), 2. Premolar için tip I (%47.8), 1. Molar için tip I (%21.7), 2. Molar için tip
II (%24.2), 3. Molar için tip II (%11.1) şeklinde olduğu saptanmıştır.
PMD kökleri ile SM’in alt duvarı arasındaki ilişki, uygun bir diş implantasyonu planlama,
endodontik prosedürler ve periapikal cerrahi girişimler için önemli olduğundan ve SM
morfolojisi diğer komşu yapıları ve PMD etkilediğinden, bu çalışmanın diş hekimleri ve bu
bölgede işlem yapacak olan klinisyenler için önemli olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sinus maxillaris, Sinus maxillaris septa, Posterior maxillar dişler, Konik
ışınlı bilgisayarlı tomografi, Morfometri
EXAMINATION OF THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE
SINUS MAXILLARIES AND THE RELATIONSHIP OF THE SINUS FLOOR WITH
THE MAXILLARY POSTERIOR TEETH
ABSTRACT
Maxillary sinus (MS) sizes vary significantly between gender and ethnic groups. As the MS
completes its development, the maxillary posterior teeth (MPT) become in close contact with
the sinus floor. Especially 1st and 2nd molar teeth can make conical protrusions on the MS
base. This situation creates a perforation risk for the sinus during any intervention to the MPT
and alveoli. Considering this close relationship and variability, it was aimed to examine the
MS morphology of the relationship between MS and MPT.
Patients over the age of 18 who applied to Gaziantep University Faculty of Dentistry for any
reason and whose CBCT images were taken were retrospectively analyzed. The images
included in the study were examined through the Planmeca ProMax 3D Mid device (with
Romexia software version 3.2.0). Patients with sinus pathologies that disrupted the MS's
structure and patients with a previous history of surgical operation from the mouth and jaw
area were not included in the study. The average age of the patients included in the study was
45 ± 17. On these images, the relationship between the right and left sinus floor of each
individual and 2 premolar and 3 molar teeth was evaluated according to the typing used by
Kwak et al. Afterwards, the antherioposterior (APD), transverse diameter (TD) and vertical
diameters (VD) of the MS were measured, and the presence, number, frequency and location
of septa at the floor of the MS were examined: Septa position was determined as anterior,
media, and posterior. The patients were divided into groups as young, middle-aged and
elderly according to certain age ranges.
CBCT images of 207 individuals between the ages of 18-92, ninety-nine females and 108
males, were examined. The mean APD of 354 MS belonging to the 81 F, 96 M individual
measured in the sagittal section was 36.49 ± 3.47 mm, the mean TD was 24.73 ± 4.35 mm,
and the mean VD was 46.80 ± 5.89 mm. In 2 of the 3 morphological measurements (APD,
VD) measured in MS, the diameter of men was statistically higher than women (p = 0.004, p
= 0.00), no significant correlation was found between MS diameters and age. Septa was
observed in 132 (63.5%) of 207 (81 F, 96 M) cases whose sinus maxillaris base was examined
in sagittal section. 53.8% of the cases with septa had unilateral, 46.2% had bilateral septa.
When 411 MS belonging to two hundred and seven individuals without any perforation and
pathology were examined, it was found that the septa localization was the most in the media
(2nd molar region) with a rate of 48.7% in cases with septa.
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When the relationship between the MS floor and MPT is examined, the most common tooth
types are; Type I for the 1st premolar (63.7%), type I for the 2nd premolar (47.8%), type I for
the 1st molar (21.7%), type II (24.2%) for the 2nd molar, type II for the 3rd molar (11.1%).
Since the relationship between MPT roots and the lower wall of the MS is important for
planning a proper dental implantation, endodontic procedures, and periapical surgical
interventions, and the morphology of the MS affects other adjacent structures and MPT, this
study is considered to be important for dentists and clinicians who will perform procedures in
this area.
Keywords: Maxillary sınus, Maxillary sınus septa, Maxillary posterior teeth, Conical beam
computed tomography, Morphometry
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MİYOKARD İNFARKTÜSÜ VE PROBİYOTİK İLİŞKİSİ
Dyt. Ecem ÖZTÜRK
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
ORCID: 0000-0003-0981-859X
Öğr. Gör. BAŞAK ÖNEY
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
ORCID: 0000-0003-2695-6978
ÖZET
Miyokard infarktüsü, mortalite, morbidite ve topluma maliyet konusunda ciddi endişeler
doğuran kardiyovasküler krizlerin ana nedenidir. Modern kardiyolojinin ana terapötik amacı,
miyokardiyal hasarı en aza indirmek için yeni yaklaşımlar geliştirmektir. Miyokard
infarktüsü, genetik ve çevresel faktörlerden etkilenebilse de, yaşam tarzı faktörlerinden daha
fazla etkileniyor oluşu ilgi çekicidir. Bu nedenle miyokard infarktüsü sonrası meydana gelen
yapısal ve fonksiyonel değişiklikler için de insan bağırsak mikrobiyal topluluğu olan
mikrobiyota ile ilişkisi incelenmiştir. Bağırsaktaki mikrobiyal ortamımızın sağlığın
korunmasında ve hastalığın patogenezinde kritik bir rol oynadığına dair her geçen gün artan
görüşler vardır. Mikrobiyomun miyokard infarktüsü üzerindeki rolü hakkındaki temel veriler
daha sınırlı olmasına rağmen, bağırsak florası yapısının bozulması miyokard infarktüsüne ve
kötü prognoza yol açabilir. Bağırsak mikrobiyota çeşitli müdahalelerle kolayca değiştirilebilir
olduğundan, inflamasyon ve miyokard infarktüsü patogenezinde yer alan konakçı sinyal
yollarının modüle edilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle mikrobiyotanın, probiyotik gibi
ürünlerle modifiye edilmesi tedavide gündeme gelmiştir. Faydalı bağırsak mikropları olarak
anılan probiyotiklerin uygulanması sonucu kardiyak hasar ve miyokard enfarktüsü sonrası
yeniden kardiyak şekillenme doğrudan zayıflatılabilir. Probiyotik ile tedavi, “bakteriyel yerine
koyma tedavisi”, “bakteriyoterapi” ve “patojen mikroorganizmaların patojen olmayanlar ile
kontrollü tedavisi” şeklinde adlandırılmıştır.
Bu derleme makale de miyokard infarktüsü gelişimine genel bir bakış ve miyokard infarktüsü
hasarı veya sonrasında gerçekleşen komplikasyonları önlemek için mikrobiyotayı takiben
probiyotik tabanlı bir terapötik strateji hakkında bir güncelleme sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Miyokard infarktüsü, probiyotik, kardiyovasküler hastalıklar,
mikrobiyota
MYOCARDIAL INFARCTION AND PROBIOTIC RELATIONSHIP
ABSTRACT
Myocardial infarction, mortality, morbidity and it is the main cause of cardiovasculer crises
that raise serious cancers about cost to society. The main therapeutic good of modern
cardiology is to develop new approaches to minimize myocardial damage. Although
myocardial infarciton is affected by genetic and environmental factors, it is interesting that it
is more affected by lifestyle factors. For this reason, the structural and functional changes
occurring after myocardial infarction have been investigated and it is relationship with the
microbiota, the human intestinal microbial community.
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There is a growing view of our microbial environment in the gut playing a critical role in
maintaining health and in the pathogenesis of the disease. Although basic data on the role of
microbiome on myocardial infarction are more limited disruption of the intestinal flora
structure can lead to myocardial infarction and poor prognosis. Since the intestine can easily
replace microbiota with various interventions, it is aimed to modulate the host signaling
pathways involved in the pathogenesis of inflammation and myocardial infarction. For this
reason, modification of the microbiota in products such as probiotics has come to the fore in
the treatment. As a results of the application of probiotics called beneficial intestinal microbes
cardiac damage can be directly weakened after cardiac damage and myocardial infarction.
With probiotic therapy, ‘bacterial replacement therapy’, ‘bacteriotherapy’, ‘controlled control
of pathogenic microorganisms with non-pathogens’ is called.
In of myocardial infarction and myocardial infarction injury or to prevent complications that
ocur afterwards about a probiotic-based therapeutic strategy following microbiota offers on
update.
Keywords: Myocardial infarction, probiotics, cardiovasküler diseases, microbiota
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ANOREKSİYA NERVOZADA BAĞIRSAK MİKROBİYOTASININ ROLÜ
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Öğr. Gör. Başak ÖNEY
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ORCID NO: 0000-0003-2695-6978
ÖZET
Bağırsak mikrobiyotasının, kilo almada ve kilo vermede rol oynadığı gösterilmiştir.
Anoreksiya nervoza (AN); aşırı derecede kilo alma korkusu, bozuk beden algısı, aşırı kalori
kısıtlaması, kusma/müshil kullanımı gibi temizleme davranışları ve aşırı fiziksel aktivite ile
karakterize bir psikolojik hastalıktır. AN, bağırsak-beyin etkileşimlerini incelemek için en iyi
"örnek" beslenme bozukluklarından biridir; çünkü, beslenmenin, mikrobiyal çeşitliliği bu
kadar etkilediği ve bu kadar önemli bir rol aldığı başka bir psikiyatrik hastalık yoktur. AN
hastalarının, tedavi sırasında kilo alımlarında görünen zorlukların nedeni; bağırsak
mikrobiyotalarında var olan dengesizlik yani disbiyozdan kaynaklı olabilir. AN hastalarında
görülen disbiyoz, yetersiz beslenmenin süresi ve şiddetinden de etkilenebilir. Bağırsak
disbiyozu, depresyon ve anksiyete dahil olmak üzere zihinsel sağlıklar ile ilişkilendirilmiştir
ve her ikisi de genellikle AN’nın komorbiditeleridir. Böylece; bağırsak disbiyozunun veya
AN hastalarında bulunan belirli bir bakterinin, zayıflamanın sürdürülmesi için bir neden
olabileceği düşünülebilir. Yapılan araştırmalarda, AN’nın ve dolayısıyla mikrobiyomun
tedavisine dahil olan diyetteki iatrojenik bileşiklerin hastalığın seyrini etkileyebileceği
düşünülmektedir. Bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkilemeyi hedefleyen geleneksel
AN tedavisine gelecek ilaveler; beslenme müdahalelerini, besin takviyelerini, probiyotikleri
ve prebiyotikleri içerebilir. Bağırsak patojenlerinin konakçıyı istila etmesini ve sistemik
enfeksiyonu indüklemesini önlemek için; AN'lı hastaların, probiyotik kullanması önerilir.
Prebiyotik liflerin AN popülasyonlarında osteoporoz ve osteopeni için alternatif bir tedavi
seçeneği olabileceğini düşündürmektedir. Yapılan araştırmalar probiyotiklerin ve
prebiyotiklerin, bağırsak mikrobiyotasının bileşimini olumlu yönde değiştirme potansiyelini
gördüğünden; çeşitli beslenme yetersizliğine sahip hastaların tedavisi sırasında, özellikle de
AN tedavisinde kullanılmasını mantıklı bulmaktadır. Bağırsak mikrobiyotasına yapılan
müdahaleler özellikle, hastalığın iyileşme sürecinin kalıcı olmasına yardımcı olabilmektedir.
Tabii ki mikrobiyotadaki değişikliklerin, AN’nın tüm semptomlarına iyi gelmesini beklemek
zordur; fakat, kesinlikle vücut ağırlığını normalleştirmeye, tedavinin bir sonraki aşamasına
geçmeye yardım etmeye, ruh halini iyileştirmeye ve anksiyete seviyelerini azaltmaya
yardımcı olabilir. Böylece AN tedavisi, hastalar için daha etkili ve daha az zahmetli hale
getirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Anoreksiya Nervoza, Bağırsak Mikrobiyotası, Probiyotik, Prebiyotik
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THE ROLE OF GUT MICROBIOTA INTERMEDIATING IN ANOREXIA
NERVOZA
ABSTRACT
Intestinal microbiota has been shown to play a role in gaining weight and losing weight.
Anorexia nervosa (AN); is a psychological disease characterized by excessive fear of gaining
weight, impaired body perception, excessive calorie restriction, cleansing behaviors like
vomiting / laxative use and excessive physical activity. AN is one of the best "exemplary"
nutritional disorders to study gut-brain interactions; because there is no other psychiatric
disease in which nutrition affects microbial diversity and plays such an important role. The
cause of the difficulties in AN patients' weight gain during treatment; The imbalance in the
intestinal microbials may be due to dysbiosis. Dysbiosis in AN patients may also be affected
by the duration and severity of malnutrition. Intestinal dysbiosis has been associated with
mental health, including depression and anxiety, and both are usually AN's comorbidities. So;
It may be thought that intestinal dysbiosis or a particular bacterium found in patients with AN
may be a reason for maintaining slimming. In the researches, it is thought that the iatrogenic
compounds in the diet included in the treatment of AN and hence the microbiome may affect
the course of the disease. Additions to the traditional AN treatment that aims to positively
affect the intestinal microbiome; It may include nutritional interventions, nutritional
supplements, probiotics and prebiotics. To prevent intestinal pathogens from invading the host
and inducing systemic infection; Patients with AN are recommended to use probiotics. It
suggests that prebiotic fibers may be an alternative treatment option for osteoporosis and
osteopenia in AN populations. Since the researches have seen the potential of probiotics and
prebiotics to positively change the composition of the intestinal microbiota; it makes sense to
use it in the treatment of patients with various nutritional deficiencies, especially in the
treatment of AN. Interventions to the gut microbiota can particularly help to keep the healing
process of the disease permanent. Of course, it is difficult to expect changes in the microbiota
to improve all the symptoms of AN; however, it can certainly help normalize body weight,
help move on to the next stage of treatment, improve mood and reduce anxiety levels. Thus,
AN treatment can be made more effective and less troublesome for patients.
Keywords: Anorexia Nervosa, Gut Microbiota, Probiotic, Prebiotic
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EDİNSEL MAKSİLLER DEFEKTİN PROTETİK REHABİLİTASYONU
ÜZERİNE OLGU SUNUMU
Araş. Gör. Dt. Nuray ZULKADİR
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Bölümü
ORCID: 0000-0001-5342-7014
Prof. Dr. Aslı SEÇİLMİŞ
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Bölümü
ORCID: 0000-0002-1065-3262
ÖZET
Amaç: Çene ve yüz defektleri konjenital, edinsel veya gelişimsel nedenlerle oluşabilir. Bu
defektler cerrahi olarak rekonstrükte edilemediğinde protetik yöntemlerle restore edilirler. Bu
olgu sunumunda sağ posterior maksiller bölgede adenokistik karsinomun cerrahi
rezeksiyonuna bağlı defekt oluşan hastanın protetik tedavisi anlatılmaktadır.
Olgu raporu: Altmışbeş yaşında, herhangi sistemik bir rahatsızlığı bulunmayan erkek hasta;
posterior maksillada bulunan adenokistik karsinom tanısı ile cerrahi rezeksiyonu yapıldıktan
sonra Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’na yönlendirilmiştir. Ağız içi muayenede alt ve üst
çenede kısmi diş eksiklikleri bulunduğu, rezeksiyon alanının sağ posterior maksillada
yumuşak damak sert damak birleşim yerinde olduğu görülmüştür. Alt ve üst çeneden
prefabrik kaşık kullanılarak aljinat (Phase Plus, Zhermack Badia Polesine, RO, İtalya) ile ölçü
alınmış, tanı model elde edilmiştir. Model üzerinden ısı ile polimerize akrilik rezin (Meliodent
Heat Cure, Heraeus Kulzer GmbH, Hanau Germany) ile tedavi obturatörü hazırlanmıştır.
Tedavi obturatörüne geçici astar materyali (Visco-gel, Dentsply, DeTrey,. GmbH, Konstanz,
Germany) uygulanmış hasta kontrollere çağrılmıştır. On iki hafta sonra üst çenede 12-22
numara dişler arasında bulunan sabit bölümlü protez ve 27 numaralı kronlu dişten kroşelerle
destek alan hollow bulb obturatör ve alt çene için hareketli bölümlü protez planlanmıştır.
Kron-köprü restorasyonları tamamlandıktan sonra derin andırkatlar kapatılarak anatomik ölçü
alınmış, kişisel kaşık hazırlanmıştır. Kaşık sınırları hasta ağzında kontrol edildikten sonra
stenç (Kerr Impression Compound, Kerr Co., Orange, CA, USA) ile fonksiyonel kenar
şekillendirilmesi yapılmıştır. Polieter esaslı ölçü materyali (Impregum Penta Soft, 3MESPE,
St. Paul, MN, USA) ile ölçü alınmış ve çalışma modeli elde edilmiştir. Çalışma modeli
üzerinde hazırlanan iskelet protez prova edildikten sonra mum duvar hazırlanarak okluzal
kayıt alınmıştır. Diş dizimi ve dişli prova yapılmıştır. Isı ile polimerize akrilik rezin
(Meliodent Heat Cure) kullanılarak daimi obturatör hazırlanmıştır. Cerrahi rezeksiyon
sınırlarına geçici yumuşak astar materyali (Visco-gel) uygulanmış, fonksiyonel olarak
şekillenmesi beklendikten sonra daimi yumuşak astar materyali (Molloplast B, Detax GmbH
& Co. KG, Ettlingen, Germany) uygulanmıştır. Hasta kontrollere çağırılarak takibi
yapılmıştır.
Sonuç: Protetik rehabilitasyon sonrası hastanın konuşma, beslenme ve yutkunma
fonksiyonları iyileştirilmiş, estetik bir görünüm kazandırılmıştır. Hasta protetik tedavi sonrası
rahatça yemek yiyebildiğini ve çevresindeki bireylerden söylediklerinin daha anlaşılır hale
geldiği konusunda geri bildirim aldığını ifade etmiştir.
Anahtar Kelimeler: defekt, hollow bulb, maksilla, obturatör
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CASE REPORT ON THE PROTHETIC REHABILITATION OF ACQUIRED
MAXILLARY DEFECT
ABSTRACT
Aim: Jaw and face defects can occur due to congenital, acquired, or developmental reasons.
When these defects cannot be reconstructed surgically, they are restored with prosthetic
methods. In this case report, the prosthetic treatment of a patient with a defect due to surgical
resection of adenocystic carcinoma in the right posterior maxillary region is described.
Case report: Sixty-five years old male patient without any systemic disease, after surgical
resection with the diagnosis of adenocystic carcinoma in the posterior maxilla, he was
directed to the Department of Prosthodontics. In the oral examination, it was observed that
there were partial tooth deficiencies in the lower and upper jaws and the resection area was at
the junction of the soft palate and hard palate in the right posterior maxilla. Measurements
were taken with alginate (Phase Plus, Zhermack Badia Polesine, RO, Italy) using
prefabricated spoons from the lower and upper jaw, and a diagnostic model was obtained. A
treatment obturator was prepared with heat polymerized acrylic resin (Meliodent Heat Cure,
Heraeus Kulzer GmbH, Hanau Germany) on the model. Temporary lining material (Viscogel, Dentsply, DeTrey. GmbH, Konstanz, Germany) was applied to the treatment obturator
and the patient was invited for controls. Twelve weeks later, a fixed segmented prosthesis
between the teeth number 12-22 in the upper jaw and the hollow bulb obturator supported by
the number 27 crowned tooth with crochets and a removable partial prosthesis for the lower
jaw were planned. After the crown-bridge restorations were completed, the deep undercuts
were closed, anatomical measurements were taken, and a personal spoon was prepared. After
the spoon boundaries were controlled in the patient's mouth, functional edge shaping was
performed with the tracing sticks (Kerr Impression Compound, Kerr Co., Orange, CA, USA).
Measurements were taken with polyether-based impression material (Impregum Penta Soft,
3MESPE, St. Paul, MN, USA) and the working model was obtained. After the trial denture
base was completed, jaw relation was recorded. Try-in was done and a permanent obturator
was prepared using acrylic resin polymerized with heat(Meliodent Heat Cure). Temporary
soft lining material (Visco-gel) was applied to the surgical resection margins, and after
waiting to form functionally, permanent soft lining material (Molloplast B, Detax GmbH &
Co. KG, Ettlingen, Germany) was applied. The patient was called to the controls and followed
up.
Conclusion: After prosthetic rehabilitation, the patient's speech, feeding, and swallowing
functions are improved and an aesthetic appearance is gained. The patient stated that he was
able to eat comfortably after the prosthetic treatment and received feedback from the people
around him that what he said became more understandable.
Keywords: defect, obturation, hollow bulb, maxilla
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EVALUATION OF WHITE MEAT PRODUCTS SAFETY WITH DYNAMIC
INVERSE ANALYSIS METHOD
Dr. Öğretim Üyesi Fatih TARLAK
İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
ORCID: 0000-0001-5351-1865
ABSTRACT
Meat is among nutrient-dense foods and is a good source of protein. Meat consumption has
been increasing since the 1980s and global meat production reached 335.4 million tonnes in
2019. Because the white meat is relatively low cost and has low fat content, it plays an
important role meat industry. Mathematical models can be used for risk assessment of
foodborne pathogens in foods and prediction of food spoilage. Dynamic inverse analysis
method is a new way of determining the kinetic parameters of microbial growth and survival
directly from dynamic experiments. In this work, the bacterial growth load in white food
products (fish and chicken) subjected to dynamic and aerobic storage conditions were
analysed and the bacterial growth data were described as a function of time and temperature
using the differential forms of Baranyi and Huang models. The fitting capability of inverse
dynamic one-step modelling approach was evaluated taking into account root mean square
error (RMSE) adjusted coefficient of determination (adjusted-R2). Both statistical indexes
(RMSE < 0.351 and adjusted-R2 > 0.972) for fish and chicken showed that that inverse
dynamic one-step approach involving Baranyi model could be reliably used as an alternative
way of describing the growth behavior of microorganisms and shelf-life of food products in a
fast and minimum labour effort.
Keywords: Dynamic condition; white meat; inverse analysis; growth kinetic

23

ANKARA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH – IV
APRIL 10-11, 2021
ANKARA-TURKEY
(ABSTRACT BOOK)
WEB: https://www.ankarakongresi.org/
E-MAIL: inimasorg@gmail.com

STREPTOZOTOSİN İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL DİYABETTE FERULA
RİGİDULA EKSTRAKTININ PANKREATİK β HÜCRELERİNİN İNSÜLİN
İMMÜNREAKTİVİTESİNE ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Fikret ALTINDAĞ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi
ORCID: 0000-0002-7085-623X
ÖZET
Diyabet dünyada her yıl sayıları giderek artmakla birlikte milyonlarca hastanın müzdarip
olduğu kronik ve metebolik bir hastalıktır. Deneysel diyabetin oluşturulmasına kullanılan
streptozotosin (STZ) spesifik olarak pankreatik β hücrelerinin dejenerasyonuna neden
olmaktadır. Çalışmamızda STZ ile indükte edilen deneysel diyabetik sıçanlarda Ferrula
rigidula (FR) ektraktının pankreatik β hücrelerinde insülin immünreaktivitesine etkisinin
araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada 200-300 g ağırlığında 49 adet erkek Wistar albino
sıçan kullanılmıştır. Sıçanlar rastgele yedi gruba ayrıldı (n=7). Kontrol grubu; herhangi bir
uygulama yapılmadı. Diyabetik grup; 45 mg/kg STZ intraperitoneal (ip) uygulandı.
Diyabetik+Ferula rigidula250 grubu; 45 mg/kg STZ, IP ve 250 mg/kg FR gasrtik gavaj ile
verildi. Diyabetik+Ferula rigidula500 grubu; 45 mg/kg STZ, IP ve 500 mg/kg FR gasrtik
gavaj ile verildi. Diyabetik+glibenklamid grubu; 45 mg/kg STZ, IP ve 5 mg/kg glibenklamid
gasrtik gavaj ile verildi. Ferula rigidula250 grubu; 250 mg/kg FR gasrtik gavaj ile verildi.
Ferula rigidula500 grubu; 500 mg/kg FR gasrtik gavaj ile verildi. İmmünohistokimyasal
analiz ile anti-insülin antikoru kullanılarak pankreatik β hücrelerinde insülin
immünreaktivitesi değerlendirildi. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında diyabetik gruptaki
pankreatik β hücrelerinde insülin immünreaktivitesi daha düşüktü. Diyabetik grup ile
karşılaştırıldığında ise Diyabetik+Ferula rigidula250 ve Diyabetik+Ferula rigidula500
gruplarının pankreatik β hücrelerinde insülin immünreaktivitesi daha yüksek olduğu gözlendi.
Ancak diğer gruplar arasında önemli bir fark gözlenmedi. Çalışmamızın bulguları, Ferula
rigidulanın pankreatik β hücrelerinde insülin sekresyonunu uyarabileceğini ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anti-insülin, Ferula rigidula, İmmünohistokimya, Sıçan, Streptozotosin
EFFECT OF FERULA RIGIDULA EXTRACT ON INSULIN IMMUNOREACTIVITY
OF PANCREATIC β CELLS IN EXPERIMENTAL DIABETES INDUCED BY
STREPTOZOTOCIN
ABSTRACT
Diabetes is a chronic and metabolic disease in which millions of patients suffer, although the
number is increasing every year in the world. Streptozotocin (STZ), which is used in the
induction of experimental diabetes, specifically causes degeneration of pancreatic β cells. In
our study, we aimed to investigate the effect of Ferrula rigidula (FR) extract on insulin
immunoreactivity in pancreatic β cells in experimental diabetic rats induced by STZ. 49 male
Wistar albino rats weighing 200-300 g were used in the study. The rats were randomly
divided into seven groups (n = 7). Control group; no application was made. Diabetic group;
45 mg / kg STZ was administered intraperitoneally (ip). Diabetic + Ferula rigidula250 group;
45 mg / kg STZ, IP and 250 mg / kg FR were administered by gasrtic gavage.
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Diabetic + Ferula rigidula500 group; 45 mg / kg STZ, IP and 500 mg / kg FR were
administered by gasrtic gavage. Diabetic + glibenclamide group; 45 mg / kg STZ, IP and 5
mg / kg glibenclamide were administered by gastric gavage. Ferula rigidula250 group; 250
mg / kg FR was administered by gasrtic gavage. Ferula rigidula500 group; 500 mg / kg FR
was administered by gasrtic gavage. Insulin immunoreactivity was evaluated in pancreatic β
cells using anti-insulin antibody by immunohistochemical analysis. Insulin immunoreactivity
was lower in pancreatic β cells in the diabetic group compared to the control group. When
compared with the diabetic group, insulin immunoreactivity was higher in pancreatic β cells
of Diabetic + Ferula rigidula250 and Diabetic + Ferula rigidula500 groups. However, no
significant difference was observed between the other groups. The findings of our study
reveal that Ferula rigidula can stimulate insulin secretion in pancreatic β cells.
Keywords: Anti-insulin, Ferula rigidula, Immunohistochemistry, Rat, Streptozotocin
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ÇOCUK ROMATOLOJİ POLİKLİNİĞİNE KAS İSKELET SİSTEMİ AĞRISI
NEDENİYLE BAŞVURAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ
DENEYİMİ
Arş. Gör. Uzm. Dr. Vildan GÜNGÖRER
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk
Romatolojisi Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-9838-2603
ÖZET
Kas- iskelet sistemi ağrısı çocukluk çağında sık görülen ve ailelerde endişeye yol açan bir
durumdur. Çoğu zaman çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniklerince tekrarlayan ya da
devam eden kas-iskelet sistemi ağrıları ve özellikle de eklem ve bacak ağrıları çocuk
romatoloji polikliniklerine yönlendirilmektedir. Çocukluk çağında kas-iskelet sistemi
ağrısının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler inflamatuar ve non inflamatuar olarak iki
gruba ayrılabilir. Bu çalışmadaki amacımız kas iskelet sistemi ağrısı şikayetiyle çocuk
romatoloji polikliniğine başvuran veya sevk edilen hastaların etyolojilerini araştırmak, sık
görülen nedenleri belirlemektir. Bu amaçla Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Tıp
Fakültesi Çocuk Romatoloji polikliniğine Ocak 2017 – Ocak 2021 yılları arasında eklem
ağrısı tanısı girilmiş 18 yaş altı 1668 hasta hastane bilgi işlem sisteminden tarandı. Bu
hastaların dosyaları tek tek tarandı ve 1486’sının kas iskelet sistemi ağrısı ile başvurduğu
görüldü. Hastaların 1102’sinin bacak ağrısı ile başvurduğu saptandı. Kas-iskelet sistemi veya
bacak ağrısı yapabilecek herhangi bir kronik hastalık tanısı olan, doğumsal kas iskelet sistemi
bozukluğu olan veya ilaç kullanımı olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastalara ait yaş,
cinsiyet ve konulan son tanılar değerlendirildi.
Hastaların 978’i (%58,6) kızdı. Hastaların ortalama yaşları 8,21±3,82 yaş idi. Ortalama
yakınma süresi 1,34± 1, 19 yıl idi. Kas iskelet sistemi ağrısının en sık sebebi 295 hasta ile
büyüme ağrısı idi. Bunu 151 hasta ile juvenil idiyopatik artrit, 102 hastayla Osgood Schlatter,
85 hastayla hipermobilite sendromu ve 72 hastayla toksik sinovit izliyordu. Diğer sık görülen
tanılar viral enfeksiyon ilişkili artralji, viral myozit, Ailevi Akdeniz ateşi, akut romatizmal
ateş, Serum sickness like disease, travmatik ağrı, obezite, vitamin eksikliği ve fibromyalji idi.
Nadir nedenler arasında malignite, femur başı avasküler nekroz, mukopolisakkaridoz,
osteomyelit, spondiloepifizyel displazi bulunuyordu. Hastaların 232’sinde eklem ağrısını
açıklayabilecek bir neden tespit edilemedi.
Çocuklarda kas iskelet ağrısı yapabilecek olası nedenler iyi bilinmeli, öncelikle sık görülen
nedenlere yönelik anamnez, fizik muayene, tetkik ve görüntüleme işlemleri yapılmalı,
gereksiz ve, hasta ve ailesi için yorucu işlemlerden kaçınılmalı, kas iskelet ağrısı için sebep
saptanamayan hastalar da izlemde ortaya çıkabilecek hastalıklar açısından takip edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, kas iskelet ağrısı, romatoloji
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THE EVALUATION OF PATIENTS WHO APPLY TO THE CHILDREN'S
RHEUMATOLOGY CLINIC DUE TO MUSCULOSULETAL PAIN: A SINGLE
CENTER EXPERIENCE
ABSTRACT
Musculoskeletal pain is common in childhood and causes anxiety in families. Most of the
time, recurrent or ongoing musculoskeletal pain and especially joint and leg pains are referred
to pediatric rheumatology outpatient clinics by pediatric health and disease outpatient clinics.
There are many causes of musculoskeletal pain in childhood. These reasons can be divided
into two groups as inflammatory and non-inflammatory. Our aim in this study is to investigate
the etiology of patients who were referred to the pediatric rheumatology outpatient clinic with
musculoskeletal pain complaints and to determine the common causes. For this purpose, 1486
patients under the age of 18 who were diagnosed with joint pain between January 2017 and
January 2021 to the Selcuk University Faculty of Medicine Pediatric Rheumatology
outpatient clinic were scanned through the hospital information processing system. It was
found that 1102 of the patients applied with leg pain. Patients with any chronic disease that
could cause musculoskeletal or leg pain, congenital musculoskeletal disorders, or drug use
were excluded from the study. The age, gender and the last diagnoses of the patients were
evaluated.
978 of the patients (58.6%) were girls. The mean age of the patients was 8.21 ± 3.82 years.
The mean duration of complaints was 1.34 ± 1, 19 years. Growth pain was the most common
cause of musculoskeletal pain with 295 patients. Juvenile idiopathic arthritis with 151
patients, Osgood Schlatter with 102 patients, hypermobility syndrome with 85 patients and
toxic synovitis with 72 patients followed. Other common diagnoses were viral infectionrelated arthralgia, viral myositis, Familial Mediterranean fever, acute rheumatic fever, Serum
sickness like disease, traumatic pain, obesity, vitamin deficiency, and fibromyalgia. Rare
causes included malignancy, femoral head avascular necrosis, mucopolysaccharidosis,
osteomyelitis, and spondyloepiphyseal dysplasia. No reason could be found to explain the
joint pain in 232 of the patients.
Possible causes of musculoskeletal pain in children should be well known, first of all,
anamnesis, physical examination, laboratory and imaging procedures should be performed for
common causes, unnecessary and tiring procedures for the patient and their family should be
avoided, patients who hadn’t a cause for musculoskeletal pain should be observed in terms of
diseases that may occur during follow-up.
Keywords: Child, musculoskeletal pain, rheumatology
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MOLECULAR CHARACTERIZATION OF ONCOGENIC GENETIC MUTATIONS
(BRAF) ASSOCIATED WITH PROSTATE CANCER IN A MOROCCAN
POPULATION
Ikram TIABI
Laboratoire de Virologie, Microbiologie, Qualité et Biotechnologies/ Ecotoxicologie et
Biodiversité, Faculté des Sciences et Techniques-Mohammedia. Université Hassan II
Mohamed Nabil BEN CHEKROUN
Laboratoire de Virologie, Microbiologie, Qualité et Biotechnologies/ Ecotoxicologie et
Biodiversité, Faculté des Sciences et Techniques-Mohammedia. Université Hassan II
Moulay Mustapha ENNAJI
Laboratoire de Virologie, Microbiologie, Qualité et Biotechnologies/ Ecotoxicologie et
Biodiversité, Faculté des Sciences et Techniques-Mohammedia. Université Hassan II
ABSTRACT
Cancer of the reproductive system is the second leading cause of death in men after lung
cancer. This public health problem is becoming increasingly important. Globally, the National
Cancer Prevention and Control Plan estimates that the number of cancer cases will double
between 2000 and 2020 and almost triple by 2030. This global scourge with multiple and
complex dimensions cannot be controlled without a comprehensive and integrated strategy.
The general objective of our study is the characterization and molecular evaluation of
oncogenic genetic mutations, namely the gene associated with cancer of the reproductive
system in a Moroccan population.
The study is being carried out in the region of Rabat, the recruitment of 50 patients who meet
the inclusion criteria.On the one hand, we are interested in the extraction of DNA from the
tissues of the patients, then the amplification of genes by the polymerase chain reaction using
specific primers to assess the deferent mutations existing in them, and subsequently typing by
sequencing to highlight the types of mutations involved in these infections associated with
cancer of the reproductive system badly in a Moroccan population.
The results of this study show the evaluation of genetic mutations in the HRAS gene, i.e. the
genetic and virological determinants of virulence after amplification by the polymerase chain
reaction using PCR products have the 200 base pair size after migration on agarose gel.
The polymorphism of the BRAF gene is proportional to the age factor, genetics or the
prevalence of oncoviruses in cells of the human body.
Keywords: Fresh biopsies; Mutations; PCR; Sequencing
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TRAKEOSTOMİ AÇILMIŞ OLAN PNÖMONİ TANILI HASTANIN HEMŞİRELİK
SÜRECİNİN OREM ÖZ BAKIM EKSİKLİĞİ HEMŞİRELİK KURAMI’NA GÖRE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğretim Görevlisi Bahar ERDOĞAN
Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ORCID: 0000-0003-4636-0629
ÖZET
Giriş: Trakeostomi, trakea ön duvarının cerrahi olarak açılıp, trakeanın boyun cildine
sabitlenmesi işlemidir. Trakestomi ile hastalarda hava yolu açıklığının devamlılığını sağlanır,
ölü boşluk hacmini azaltılır ve pulmoner sistemdeki sekresyonlar daha kolay temizlenmesi
sağlanır. Akciğer parankim dokusunun akut inflamasyonu olan pnömoni ise, yaş, yetersiz
subglottik aspirasyon, yetersiz el hijyeni veya trakeostomi komplikasyonu olarak karşımıza
çıkar ve hava yolu tıkanıklığına sebep olur.
Trakeostomi işlemi, pnömoni gelişmesi ile ilgili risk faktörlerinde önlenebilir grupta yer
almaktadır. Bu nedenle, trakeostomi bakımında multidisipliner bir yaklaşım önemlidir. İşlem
öncesi ve sonrasında hastanın detaylı olarak değerlendirilmesi, analiz edilmesi gerekmektedir.
Hastadaki değişimleri önceden belirleyebilmek, oluşabilecek komplikasyonlara yönelik tedbir
almak önemlidir. Ayrıca hastanın kendi bakımını yönetmesi ve aileye evde bakım konusunda
destek ve eğitim verilmesi de gerekmektedir. Bu nedenle, sağlık profesyonellerinden biri olan
hemşirelerin sunduğu hemşirelik hizmeti önemlidir.
Hemşire sağlık bakım hizmeti verirken destekleyici ve eğitsel hemşirelik yaklaşımları için
hemşirelik kuramlarından faydalanabilir. Bu nedenle, trakeostomi uygulanan hastalarda
hemşirelik bakımı için kullanabilecek kuramlardan biri de Orem Öz Bakım Eksikliği
Hemşirelik Kuramı’dır. Bu kuram, hemşirelerin, hastanın kişisel bakım gereksinimlerini
ortaya çıkarmalarına, aldıkları mesleki eğitimle edindikleri bilimsel bilgi ve becerilerini
kullanarak, etik kurallar çerçevesinde, insan sevgisi ve insan haklarına olan inancı ile sağlık
bakım hizmeti gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır. Orem Öz Bakım Eksikliği
Hemşirelik kuramını benimseyen hemşireler, hastaların bağımsızlığını artırmayı ön koşul
olarak kabul etmektedir. Bu makale; Larinks kanseri nedeniyle trakeostomi açılmış olan ve
uygun olmayan koşullarda trakeostomi bakımını ve temizliğini yapan pnömoni tanılı
hastamıza Orem Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramına göre hemşirelik bakımı vererek,
hastanın özbakım gücünü artırmak ve hemşirelerin, kuramı temel alan hemşirelik
uygulamasını benimsemesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Olgu: Çalışma verileri toplanırken, hastadan izin alınmıştır. Larinks kanseri nedeniyle
trakeostomi açılan ve uygun olmayan koşullarda trakeostomi bakımını ve temizliğini yapan
olgumuzda hastamız için pnömoni tanısı düşünülmüş ve hastanede kaldığı süre içerisinde
pnömoni tanısını kesinleştirmek için bronkoskopi işlemi uygulanmıştır. Hasta göğüs
hastalıkları/göğüs cerrahisi kliniğinde takip edilmiştir. Hastanın kliniğe kabul edilmesi ile
birlikte veriler Orem Öz bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramı’na göre toplanmıştır. Veriler
toplanırken, evrensel, gelişimsel ve sağlıktan sapma öz bakım gereksinimleri
değerlendirilmiştir. Özbakım gücü değerlendirilmesi ve Hemşirelik süreci yönetiminde;
Kuzey Amerika Uluslararası Hemşirelik Tanıları Derneği (North American Nursing
Diagnosis Association-NANDA) kullanılmıştır.
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Elde edilen verilere göre, evrensel özbakım gereksinimleri alanında “Hava Yolu Açıklığında
Yetersizlik”, “Sözel İletişimde Bozulma”, “Yutmada Bozulma”, “Aktivite İntoleransı”,
“Aspirasyon Riski” …, gelişimsel özbakım gereksinimleri alanında “Tedavi Rejimini Etkisiz
Yönetme”, sağlıktan sapma öz bakım gereksinimleri alanında “Bilgi Eksikliği” hemşirelik
tanıları ele alınarak, hemşirelik uygulamaları gerçekleştirilmiştir.
Sonuç: Trakeostomi açılan hastalar, yaşanılan durumun psikolojik etkisi ile de bireysel
bakımlarını gerçekleştirmede yetersiz kalmaktadır. Bu durum iyileşme ve rehabilitasyon
sürecini etkilemektedir. Trakeostomisi bulunan bireyde gelişebilecek komplikasyonların biri
olan pnömonin önlenmesi veya azaltılmak, kaliteli yaşamı sağlamak, beden bilincini
geliştirmek, benlik saygısını artırmak için kişilerin öz bakım gereksinimlerinin sağlanması
gerekmektedir. Bakım kalitesinin göstergelerinden birisi de kişinin bireysel bakımının
gerçekleştirmesidir. Hastaya bütüncül yaklaşımla bakım verebilmek için, Orem Öz Bakım
Eksikliği Hemşirelik Kuramı kullanılabilir. Bu kuram doğrultusunda toplanan verilerin ve
uygulanan hemşirelik girişimlerinin pnömoniyi azaltabileceğini, yaşam kalitesini ve benlik
saygısını artırmaya da yarar sağlayacağını düşünmekteyim. Bu nedenle, kişinin öz bakımını
sağlanmaya katkı sunmak önemli bir faktördür.
Anahtar Kelimeler: Trakeostomi, Pnömoni, Orem Öz bakım Eksikliği, Hemşirelik Kuramı,
Hemşirelik Bakımı
EVALUATION OF THE NURSING PROCESS OF THE PATIENT WITH A
DIAGNOSIS OF PNEUMONIA WITH TRACHEOSTOMY OPENED ACCORDING
TO THE OREM SELF-CARE DEFICIENCY THEORY OF NURSING
ABSTRACT
Introduction: Tracheostomy is the procedure of surgically opening the anterior trachea wall
and fixing the trachea to the neck skin. With trachestomy, the continuity of airway patency is
ensured in patients, the dead space volume is reduced and the secretions in the pulmonary
system are cleaned more easily. Pneumonia, which is an acute inflammation of lung
parenchymal tissue, presents as a complication of age, insufficient subglottic aspiration,
inadequate hand hygiene or tracheostomy and causes airway obstruction.
Tracheostomy procedure is in the preventable group of risk factors related to the development
of pneumonia. Therefore, a multidisciplinary approach is important in tracheostomy care.
Before and after the procedure, the patient should be evaluated and analyzed in detail. It is
important to be able to determine the changes in the patient in advance and to take measures
for possible complications. It is also necessary for the patient to manage their own care and to
provide support and training to the family in home care. Therefore, the nursing service
offered by nurses, who are one of the health professionals, is important.
Nurses can benefit from nursing theories for supportive and educational nursing approaches
while providing health care services. Therefore, Orem Self Care Deficiency Nursing Theory
is one of the theories that can be used for nursing care in patients undergoing tracheostomy.
This theory allows nurses to reveal the personal care needs of the patient, and to perform
health care services within the framework of ethical rules, with the belief in human rights and
human rights, by using the scientific knowledge and skills they have acquired through
vocational education. Nurses who adopt the Orem Self-Care Deficiency Nursing theory
consider increasing the independence of patients as a prerequisite.
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This article; It was prepared in order to increase the self-care power of the patient and
contribute to the adoption of the nursing practice based on the theory by providing nursing
care to our patient with pneumonia who had a tracheostomy due to laryngeal cancer and who
performed tracheostomy care and cleaning under inappropriate conditions, according to Orem
Self-Care Deficiency Nursing Theory.
The event: While collecting study data, consent was obtained from the patient. In our case,
who underwent tracheostomy due to laryngeal cancer and who underwent tracheostomy care
and cleaning under unsuitable conditions, the diagnosis of pneumonia was considered for our
patient and bronchoscopy was performed to confirm the diagnosis of pneumonia during his
hospital stay. The patient was followed up in the chest diseases / thoracic surgery clinic. With
the admission of the patient to the clinic, the data were collected according to Orem Self-Care
Deficiency Nursing Theory. While collecting the data, universal, developmental, and healthdeviating self-care needs were evaluated. In self-care capacity assessment and nursing process
management; The North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) was used.
According to the data obtained, in the field of universal self-care needs, "Inadequate Airway
Clearance", "Deterioration in Verbal Communication", "Impaired Swallowing", "Activity
Intolerance", "Aspiration Risk" ..., "Managing the Treatment Regime Ineffective" Nursing
practices were carried out by considering the nursing diagnoses of "Lack of Knowledge" in
the field of deviance self-care needs.
Result: Patients who undergo tracheostomy are insufficient to perform their individual care
due to the psychological effect of the situation experienced. This situation affects the recovery
and rehabilitation process. In order to prevent or reduce pneumonia, which is one of the
complications that may develop in an individual with tracheostomy, to provide a quality life,
to improve body consciousness, and to increase self-esteem, people's self-care needs should
be met. One of the indicators of the quality of care is the individual's individual care. Orem
Self Care Deficiency Nursing Theory can be used to provide a holistic approach to the patient.
In line with this theory, I think that the data collected and the nursing interventions applied
can reduce pneumonia, and will also help increase the quality of life and self-esteem. For this
reason, contributing to the self-care of the person is an important factor.
Keywords: Tracheostomy, Pneumonia, Orem Self-care Deficiency Nursing Theory, Nursing
care
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SONRADAN KAZANILMIŞ BİR MAKSİLLER DEFEKTİN PROTETİK
OBTURASYONU
Araş. Gör. Dt. Gökçe KEÇECİ
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-4180-4289
Dr. Öğr. Üyesi Özge PARLAR ÖZ
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-8927-3448
Doç. Dr. Nermin DEMİRKOL
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-2415-5977
ÖZET
Çene-yüz bölgesinde meydana gelen defektler konjenital, gelişimsel veya tümoral sebeplere
bağlı olarak meydana gelebilir. Maksiller bölgedeki tümörlerin cerrahi tedavisi sonucu oluşan
defektler hastada; konuşma, estetik, fonksiyonel ve psikolojik bozukluklara sebep olmaktadır.
Hastanın rezeksiyon işlemi sonrasında planlanan protetik uygulamaların primer amacı
maksiller defekti kapatmak ve oluşan problemleri rehabilite etmektir. Maksillada oluşan
defektlerin giderilmesinde kullanılan protezler genel olarak "obturatör" olarak adlandırılırlar.
Squamoz hücreli karsinom tanısı konmuş ve üst çene rezeksiyonunu takiben 2. günü sevk
edilen 57 yaşındaki bayan hastanın Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik
Diş Tedavisi Anabilim Dalında muayenesi yapıldı. Hastaya obturatör tipi protez yapımı
planlandı. Hastaya tedavi obtüratörü yapıldı ve defekt sahasına giren kenar bölgelerine,
rezeksiyon sahasının yeni olmasından dolayı geçici yumuşak astar materyali uygulanarak
bitirildi. Bu protez hastaya 12-13 hafta boyunca haftada bir geçici astarlama ile doku
iyileşmesi sağlanana kadar kullandırıldı. Kalan dokularda epitelizasyon tamamlandıktan sonra
hastanın üst çenesine daimi hollow bulb obturatör protez, alt çenesine ise tam protez yapıldı.
Obturatörün ağırlığını azaltmak ve hastanın daha rahat kullanımını sağlamak için bulbun orta
kısmı boşaltıldı. Bulbun üst kısmı akrilik ile tekrar kapatılarak tesviye ve cila işlemleri
yapıldı. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hastaya protez kullanımı hakkında bilgi
verildi ve hasta kontrollere çağrıldı.
Obturatör protezi kullanan hastanın fonksiyon, estetik, fonasyon ve özgüveni tekrar
kazandırılmıştır. Bu amaçların yerine getirebilmesi için cerrahi ve protez hekimleri arasındaki
multidisipliner ilişkinin iyi olması ve cerrahi operasyon sonrası geçici obturatörün
yapılmasının büyük rolü vardır. Daimi obtüratör kullanan hasta düzenli kontroller ve hijyen
açısından bilgilendirilmiştir. Yapılan kontroller sonucu, protezin tutuculuk ve stabilitesinin
yeterli olduğu ve hastanın protezini rahatlıkla kullandığı rapor edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hollow bulb, Maksiller rezeksiyon, Obturatör
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PROSTHETIC OBTURATION OF AN NON-CONGENITAL MAXILLARY DEFECT
ABSTRACT
Defects in the maxillofacial area may occur due to congenital, developmental or tumoral
reasons. Defects that occur as a result of surgical treatment of tumors in the maxillary region;
cause speech, aesthetic, functional and psychological disorders. The primary purpose of the
prosthetic applications planned after the resection of the patient is to close the maxillary
defect and to rehabilitate the problems that occur. Prostheses used to remove defects in the
maxilla are generally referred to as "obturators".
A 57-year-old female patient, who was diagnosed with squamous cell carcinoma and was
referred on the second day after upper jaw resection, was examined in Gaziantep University
Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics. An Obturator-type prosthesis was planned
for the patient. A treatment obturator was applied to the patient and it was completed by
applying temporary soft lining material to the margins entering the defect area, due to the new
resection area. This prosthesis was used on the patient for 12-13 weeks until tissue healing
was achieved with temporary soft denture lining once a week. After the epithelization of the
remaining tissues was completed, a permanent hollow bulb obturator prosthesis was applied
to the upper jaw of the patient and a full prosthesis was applied to the lower jaw. The middle
part of the bulb has been emptied to reduce the weight of the obturator and allow the patient
to use more comfortably. The upper part of the bulb was closed again with acrylic and
leveling and polishing processes were carried out. After the necessary arrangements were
made, the patient was informed about the use of prostheses, and the patient was called for
controls.
Function, aesthetics, phonation and self-confidence of the patient using the obturator
prosthesis have been restored. In order to fulfill these goals, good multidisciplinary
relationship between surgical and prosthetic physicians and the construction of temporary
obturator after surgical operation has a great role. The patient, who uses a permanent shutter,
was informed about regular checks and hygiene. As a result of the controls, it was reported
that the retention and stability of the prosthesis were sufficient and the patient could easily use
the prosthesis.
Keywords: Hollow bulb, Maxillectomy, Obturator
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ORCID: 0000-0001-8418-9856
ÖZET
Giriş: Hemşirelik öğrencilerinin oral ilaç uygulamalarına ilişkin beceri ve yeterlilik
kazanması, olası ilaç uygulama hatalarının yaygınlığının azaltılmasında önemlidir.
Dolayısıyla hemşirelik öğrencilerinin oral ilaç yönetimindeki rollerine hazırlaması ve
desteklemesi gereken bilgi boşluklarının belirlenmesi hemşirelik eğitiminde kritik bir
bileşendir.
Amaç: Bu araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin oral ilaç uygulamalarına ilişkin bilgi
ve becerilerinin değerlendirilmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan bu araştırma 15.12.2020-30.01.2021 tarihleri arasında
bir sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünün 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören, klinik
uygulama deneyimi olan ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 313 hemşirelik
öğrencisi ile yürütüldü. Araştırma verilerinin elde edilmesinde ''Öğrenci Bilgi Formu'', ''Oral
İlaç Uygulamaları Bilgi Değerlendirme Formu'' ve ''Oral İlaç Uygulamaları Beceri
Değerlendirme Formu'' kullanıldı. Araştırma için ilgili üniversitenin İnsan Araştırmaları Etik
Kurulu'ndan 27.11.2020 tarih ve 944 sayılı yazılı izin alındı. Araştırma verilerinin analizi
SPSS versiyon 22.0 paket programı ile yapıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin %79,2’sinin kadın, %57,5’sinin son
sınıf öğrencisi olduğu belirlenirken, yaş ortalamaları 21.55±1.58 olarak saptandı. Öğrencilerin
%54,6’sının oral ilaç uygulamalarına yönelik mevcut bilgilerini ''kısmen yeterli'' olarak
değerlendirdikleri belirlenirken, %8,9’u klinik uygulamaları sırasında oral ilaç uygulama
hatası yaptığını, %23,6’sı ise, oral ilaç uygulama hatası yapıldığına şahit olduğunu bildirdi.
Hemşirelik öğrencilerinin sadece %55,7’sinin bilgi değerlendirme formundaki soruları doğru
yanıtladıkları belirlenirken, en düşük doğru yanıt yüzdesinin (%10,2) ''oral ilaçların emilim
süreci'' ile ilişkili olduğu saptandı.
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Hemşirelik öğrencilerinin oral ilaç uygulama becerilerine yönelik bulgular incelendiğinde;
oral ilaç uygulamaları öncesinde (%70,3) ve sonrasında (%72,2) ''el hijyeni sağlama'' ve ''oral
ilaç uygulama öncesinde hasta kimliğini doğrulama'' (%70,0) becerilerini ''her zaman''
uygulayan öğrenci oranının daha yüksek olduğu, bununla birlikte ''hekim istemi ile hemşirelik
kayıtlarını karşılaştırma'' (%3,2) ''ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimini kontrol etme'' (%4,5)
adımlarını ''hiçbir zaman'' gerçekleştirmeyen öğrenci oranının daha yüksek olduğu saptandı.
Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; hemşirelik öğrencilerinin oral ilaç
uygulamalarına yönelik mevcut bilgilerinin yetersiz olduğu, oral ilaç uygulama becerilerinde
geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlar olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Beceri, Bilgi, Hemşirelik Öğrencisi, Oral ilaç uygulama
EVALUATION OF NURSING STUDENTS' KNOWLEDGE AND SKILLS ABOUT
ORAL MEDICATION ADMINISTRATION
ABSTRACT
Introduction: It is important for nursing students to gain skills and proficiency in oral
medication administration in reducing the prevalence of possible medication errors.
Therefore, nursing students to prepare for their roles in oral medication management and
identifying the knowledge gaps is a critical component in nursing education.
Objective: The aim of this study was to evaluate the knowledge and skills of nursing students
regarding oral medication administration.
Method: This descriptive study was conducted with 313 nursing students who were studying
at the 3rdand 4th grades of a faculty of health sciences nursing department between
15.12.2020-30.01.2021, who had clinical practice experience and voluntarily accepted to
participate in the study. Data were collected via "Student Information Form", "Oral
Medication Administration Knowledge Evaluation Form" and "Oral Medication
Administration Skill Evaluation Form". Ethics committee approval was obtained from the
Human Research Ethics Committee of the relevant University (Date: 27.11.2020, Number:
944). The data were analyzed using the SPSS version 22.0.
Results: It was determined that 79.2% of the NSs were female and 57.5% of them were final
year students, the mean age of the NSs was determined as 21.55±1.58. While it was
determined that 54.6% of the students evaluated their current knowledge about oral
medication administration as "partially sufficient", 8.9% of them reported that they made an
oral medication administration error during their clinical applications, and 23.6% of them had
witnessed an oral medication administration error. It was determined that only 55.7% of the
nursing students answered the questions correctly in the knowledge evaluation form, while the
lowest percentage of correct answers (10.2%) was found to be associated with the "absorption
process of oral drugs". When the findings regarding the oral drug administration skills of
nursing students were examined; it was determined that the rate of students who applied the
skills of ''providing hand hygiene'' before (70.3%) and after (72.2%) oral medication
administration and'' verifying patient identity before oral medication administration'' as
higher. However, it was found that the rate of students who "never" performed the steps of
"comparing physician request with nursing records" (3.2%) "controlling drug-drug and drugnutrient interaction" (4.5%) was found to be higher.
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Result: In line with the results obtained from the research; it can be said that nursing students'
current knowledge of oral medication administration is insufficient and there are areas in need
of improvement in oral medication administration skills.
Keywords: Skill, knowledge, nursing students, oral medication administration
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HAFİF DERECELİ ANTENATAL HİDRONEFROZ NE KADAR ÖNEMLİ?
Uzm. Dr. İsa Yılmaz
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
ORCID: 0000-0001-8654-9173
Prof. Dr. Harun PERU
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
ORCID: 0000-0001-6687-1229
ÖZET
Amaç
Antenatal hidronefroz (AH), renal pelvisin kalikslerle birlikte ya da tek başına genişlemesi
olarak tanımlanır. Erkeklerde kızlara göre iki kat daha fazla görülmektedir. Renal pelvis,
kalikslerde dilatasyon, parankimal atrofinin varlığı gibi kriterler ve renal pelvik ön-arka çap
(PÖAÇ) ölçümü olmak üzere iki yöntem AH’yi tanımlamak için kullanılır. Amacımız
merkezimizde takip ettiğimiz hafif dereceli AH olgularının prognozlarını ortaya koymak ve
takip ciddiyetinin önemini vurgulamaktır.
Yöntem
Ocak 2016- Ocak 2021 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji
kliniğine başvuran hafif dereceli AH tanılı hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi.
Bugular
Çalışmaya 74 hasta, 83 böbrek dahil edildi. Hastaların 58’i (%78,4) erkek, 16’sı (%21,6) kız
idi. İlk başvuru yaş ortalaması 2,1±1,93 aydı. Ortalama 16,3±12,47 ay takip edildiler. Bakılan
üriner sistem ultrasonografi sonuçlarına göre 9 (%12,2) hastada bilateral hidronefroz, 4
(%5,4) hastada hidroüreteronefroz tespit edildi. Yirmibir (%28,4) hasta üriner sistem
enfeksiyonu geçirmişti. İlk başvuruda ölçülen PÖAÇ ortalama 7,1±1,28 mm’di. Altmışdört
böbrekte (%77,2) fizyolojik hidronefroz, 1’inde (%1,2) üreteropelvik darlık, 4’ünde (%4,8)
üreterovezikal darlık, 8’inde (%9,6) vezikoüreteral reflü (VUR), 1’inde (%1,2) posterior
üretral valv, 1’inde (%1,2) posterior üretral valve ve VUR birlikteliği, 4’ünde (%4,8)
ekstrarenal pelvis tespit edildi. Hidronefroz 43 (%51,8) böbrekte spontan olarak, 5 (%6)
böbrekte cerrahi operasyon sonrası normale geriledi. Takipte 33 (%39,8) böbrek hafif dereceli
hidronefroz olarak devam ederken, 2 (%2,4) böbrekte hidronefroz derecesi arttı. İki hastada
hafif, 1 hastada orta ve 7 hastada ağır dereceli olmak üzere toplam 10 (%13,5) hastada VUR
tespit edildi. Nükleer görüntülemelerden merkapto asetil triglisin sintigrafisi (MAG 3) çekilen
4 (%5,4) hastada obstrüktif dilatasyon saptandı. Hastaların 5’inin (%6,8) DMSA’sında renal
skar tespit edildi. On (%13,5) hastaya cerrahi operasyon yapıldı. Bir hastada takipte kronik
böbrek hastalığı görüldü.
Sonuç
Hafif dereceli hidronefrozu olan hastalar da, orta ve ağır dereceli hidronefrozu olan hastalara
yanısıra VUR, renal skar ve cerrahi oranları göz önüne alındığında uzun süreli ve yakın takip
gerektirmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Antenatal, Hidronefroz, Çocuk, Hidronefroz takibi
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HOW IMPORTANT IS THE MILD ANTENATAL HYDRONOPHROZ?
ABSTRACT
Objective
Antenatal Hydronephrosis (AH) is defined as the expansion of the renal pelvis along with the
calyx or alone. It is twice as common in males as in females. Two methods are used to
describe AH, which are criteria, such as renal pelvis, dilatation in the calyxes, presence of
parenchymal atrophy, and renal pelvic antero-posterior diameter (PAPD) measurement. Our
objective was to demonstrate the prognosis of the mild AH cases followed-up in our center
and to emphasize the importance of follow-up seriousness.
Methods
The files of patients who had mild AH diagnoses, who applied to Selçuk University Faculty
of Medicine Children’s Nephrology clinic between January 2016 and January 2021, were
examined retrospectively.
Findings
A total of 74 patients and 83 kidneys were included in the study; 58 (78.4%) of patients were
male, and 16 (21.6%) were female. The mean age of initial admission was 2.1±1.93 months.
Patients were followed-up for an average of 16.3±12.47 months. According to the results of
urinary system ultrasonography, bilateral hydronephrosis was found in 9 patients (12.2%),
and hydroureteronephrosis was found in 4 patients (5.4%). Urinary tract infections were
detected in 21 patients (28.4%). The PAPD measured in initial application was 7.1±1.28 mm
in average. Physiological hydronephrosis was detected in 64 kidneys (77.2%), ureteropelvic
stenosis was detected in 1 (1.2%), ureterovesical stenosis in 4 (4.8%), vesicoureteral reflux
(VUR) was detected in 8 (9.6%), posterior urethral valve in 1 (1.2%), posterior urethral valve
and VUR togetherness in 1 (1.2%), and extrarenal pelvis in 4 (4.8%). Hydronephrosis
spontaneously regressed to normal in 43 kidneys (51.8%), and after surgery in 5 (6%)
kidneys. In the follow-ups, 33 (39.8%) kidneys continued to have mild hydronephrosis, and
the degree of hydronephrosis increased in 2 in kidneys (2.4%). VUR was detected in a total of
10 (13.5%) patients, including mild in 2 patients, moderate in 1 patient, and severe in 7
patients. Obstructive Dilatation was detected in 4 (5.4%) patients who underwent nuclear
imaging with Mercapto Acetyl Triglycin Scintigraphy (MAG 3). Renal scar was detected in
the DMSA of 5 patients (6.8%); 10 (13.5%) patients underwent surgery; and 1 patient had
chronic kidney disease in the follow-up.
Conclusion
Patients who have mild hydronephrosis require long-term and close follow-ups considering
VUR, renal scar, and surgery rates, as well as patients with moderate-to-severe
hydronephrosis.
Keywords: Antenatal, Hydronephrosis, Child, Follow-up of Hydronephrosis
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COVID-19 TANILI GEBE BEBEKLERİNİN HEMATOLOJİK
PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatma Hilal YILMAZ
Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Neonotoloji Kliniği
ORCID: 0000-0002-1152-9773
Buket KARA
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı
ORCID: 0000-0003-4737-1901
ÖZET
Amaç
Covid-19 enfeksiyonu tüm dünya çapında hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden yaygın
mortalite ve morbiditeye yol açan pandemiye neden olmuş bir enfeksiyon ajanıdır.
Erişkinlerde akut solunum sendromuna sebep olan bu virüsün çocukluk çağında değişik
şiddette farklı klinik bulgularla çoğunlukla asemptomatik olarak izlendiği görülmüştür.
Covid-19 enfeksiyonunun yenidoğan bebeklere etkisi tam olarak bilinmemektedir. Covid-19
pozitif gebelerden doğan bebekler genellikle asemptomatik seyretmektedir. Bu çalışmada
Covid-19’la enfekte annelerden doğan 10 bebeğin hematolojik değerlerinin sağlıklı kontrol
grubuyla karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod
Nisan 2020- Ocak 2021 tarihleri arasında Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk
Hastanesine başvuran Covid-19 pozitif anneden doğan 10 bebeğin başvuru anında alınan
hemogramlarındaki hematolojik parametrelerinin benzersağlık kontrol grubu bebeklerin
alınan hemogramlarındaki hematoljik parametreleriyle karşılaştırılması amacıyla dosyalar
retrospektif olarak incelendi ve verileri kaydedildi. Hastaların ve kontrol grubunun verileri
karşılaştırılırken IBM statistics 21 programı kullanıldı. Kategorik veriler için frekans ve yüzde
değerleri, numerik veriler için dağılımı normal ise ortalama ve standart sapma; dağılımı
normal olmayan veriler için ise median ve İQR (interquartile range) kullanılması planlandı.
Grupların karşılaştırılmasında parametrik testler için independent-t testi, parametrik test için
gerekli varsayımları sağlanmayan verilerde Mann Whitney U testi kullanıldı. P değeri <0,05
ise istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Covid-19 PCR testi pozitif 10 anneden doğan bebek ve sağlıklı annelerden doğan herhangi bir
prenatal ve postnatal hastalığı olmayan 10 bebek dahil edildi. Covid-19 pozitif annelerden
doğan bebeklerin hepsi asemptomatik ve PCR testleri negatifti. Gebelik haftası Covid-19 anne
bebekleri (mean: 37,4 hafta) ile sağlıklı grupta (mean: 38,9 hafta) benzerdi ve istatistiksel
olarak anlamlı farklılık yoktu. 1 hasta dışında (30 gebelik haftası) hastaların hepsi termdi.
Doğum kiloları benzerdi ve istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (covid -19 anne bebekleri
mean: 3218,5 gram; kontrol grubu: 3027,5 gram). Hastaların hepsi anne sütüyle beslenmeye
devam etmiş olup sadece 1 anne azitromisin tedavisi almıştır. Hastaların hematolojik
parametreleri karşılaştırıldığında verilerin normal ve homojen olarak dağıldığı izlendi.
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Beyaz küre sayıları, hemoglobin değerler, mean corpusculer volüm (MCV), mean corpusculer
hemoglobin (MCH), mean corpusculer hemoglobin konsatrasyonu değerleri (MCHC), platelet
sayıları, nötrofil sayıları ve yüzdeleri, lenfosit sayıları ve yüzdeleri, monosit sayıları ve
yüzdeleri, kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW), platelet dağılım genişliği (PDW), mean
platelet volümleri (MPV) karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
izlenmemiştir (p>0,05). Nötrofil/lenfosit oranları, platelet/lenfosit oranları, MPV/platelet
oaranları arasında istatisksel olarak anlamlı fark izlenmemiştir.
Sonuç
Gebeliğin son döneminde Covid-19 enfeksiyonu geçiren annelerin bebekleri ile yenidoğan
döneminde enfeksiyon geçiren bebekler hakkında kısıtlı sayıda yayınlamış veri
bulunmaktadır. Annelerden bebeklere vertikal geçiş gözlenmemektedir. Bizim çalışmamızda
da vertikal geçiş izlenmemiş olup, hastaların sağlıklı grupla karşılaştırılan verilerinde anlamlı
fark izlenmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, yenidoğan, term, hematolojik bulgular
EVALUATION OF HEMATOLOGIC PARAMETERS OF PREGNANT WOMEN
WITH BABIES DIAGNOSED WITH COVID-19
ABSTRACT
Objective
Covid-19 infection is an infection agent causing widespread mortality and morbidity, which
continue to spread rapidly throughout the world as a pandemic. It was observed that this virus,
which causes acute respiratory syndrome in adults, is mostly asymptomatic with different
clinical findings at various severity during childhood. The effect of Covid-19 on newborn
babies is not yet known completely. Babies born from Covid-19-positive pregnant women are
usually asymptomatic. In the present study, the purpose was to compare the hematologic
values of 10 babies born from mothers infected with Covid-19 with a healthy Control Group.
Material and Method
The hematologic parameters in the hemogram of Covid-19-positive mothers who applied to
Dr. Ali Kemal Belviranli Maternity and Children’s Hospital between April 2020 and January
2021 were examined retrospectively, and the data were recorded to compare with the
hematologic parameters of similar healthy control group babies. The IBM Statistics 21
Program was used to compare the data of the patients and the control group. Frequency and
percentage values were used for categorical data, mean and standard deviation were used if
distribution was normal for numeric data, median and IQR (interquartile range) was used for
the data with non-normal distribution. The Independent t-test was used for parametric tests,
and Mann Whitney U-test was used for the data that did not provide the necessary
assumptions for parametric tests. When P value was <0.05, it was considered to be
statistically significant.
Results
Babies born from 10 mothers who were tested positive for Covid-19 with PCR and 10 babies
without any prenatal and postnatal diseases born from healthy mothers were included in the
study. All the babies born from Covid-19-positive mothers were asymptomatic, and PCR tests
were negative. Gestational weeks were similar in babies born from Covid-19-positive mothers
(mean: 37.4 weeks) and in the healthy group (mean: 38.9 weeks) and no statistically
significant differences were detected.
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Aside from 1 patient (with 30 gestational weeks), all were term pregnant women. Birth
weights were similar, and there were no statistically significant differences (Covid-19-mother
babies mean: 3218.5 grams; control group: 3027.5 grams). Breast-feeding was continued for
all patients, and only 1 mother received Azithromycin treatment. When the hematological
parameters of the patients were compared, it was found that the data had normal and
homogenous distribution. When white sphere count, hemoglobin values, Mean Corpuscular
Volume (MCV), Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH), Mean Corpuscular Hemoglobin
Consolidation Values (MCHC), platelet count, neutrophil count and percentage, lymphocyte
count and percentage, monocyte count and percentage, red sphere distribution width (RDW),
platelet distribution width (PDW), mean platelet volume (MPV) were compared, there were
no statistically significant differences between the groups (p>0.05). No statistically significant
differences were detected Neutrophil/Lymphocyte Rates, Platelet/Lymphocyte Rates, and
MPV/Platelet Ratios.
Conclusion
There are a limited number of published data on babies born from mothers who have Covid19 in final period of pregnancy, and babies with infection in neonatal period. No vertical
transitions were observed from mothers to babies. In our study, vertical transition was not
detected, and no significant differences were found in the data of the patients compared with
the healthy group.
Keywords: Covid-19, newborn, term, hematologic findings
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GEBEDE ULTRASON EŞLİĞİNDE İNFRAKLAVİKULAR BLOK
Uzm. Dr. Ömer Faruk ALTAŞ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve
Reanimasyon Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0001-7016-4500
ÖZET
GİRİŞ
Gebelikte nonobstetrik cerrahi sıklığının %2 olduğu tahmin edilmektedir. Riskleri;
teratojenite, uteroplasental hipoperfüzyona bağlı fetal hipoksi, düşük veya doğum ile
gebeliğin erken sonlandırılmasıdır. Teratojenite ve organogenezis bozulması nedeni ile ilk
trimester, büyük uterus ve kontraksiyonların uyarılması nedeni ile de 3. trimester yüksek
risklidir. Bu nedenle 2. trimester en güvenli zamandır. Tüm bu riskler genel anestezide daha
yüksek olduğundan gebelikte rejyonel anestezi ön plana çıkmaktadır. Ayrıca genel anestezi ile
havayolu problemi açısından rejyonel anestezinin tercih edilmesi yaygın bir yaklaşımdır. Bu
sebeplerle biz bu olgumuzu paylaşarak rejyonel anestezinin gebede daha güvenli olduğunu
göstermeyi amaçladık.
OLGU
31 yaşında 23. Hafta gebe hasta sol karpal tünel sendromundan dolayı plastik cerrahi kliniği
tarafından opere edilmek için konsulte edildi. Preoperatif değerlendirmesi yapıldı ve ASA
(American Society of Anesthesiologists) II olduğu belirlendi. Hastaya tüm riskler anlatıldı ve
anestezi onamı alındı. Preoperatif fetal iyilik hali için kadın doğum konsültasyonu istendi.
Ultrason eşliğinde 10 ml %2 lidokain + 10 ml %0.5 bupivakain ile infraklavikular brakial
pleksus bloğu uygulandı. 13. dk’da 2. seviye duyusal ve 35. dk’da modifiye bromage 3.
seviye motor blok gelişti. Operasyon herhangi bir başka iv sedatif, hipnotik veya opioid ajan
kullanılmadan ve hastanın genel anestezi ihtiyacı olmadan 45 dakikada tamamlandı. Postop
dönemde tekrar fetal iyilik hali istendi. Ertesi gün maternal ve fetal sorun olmayan hasta
taburcu edildi.
SONUÇ
İnfraklavikular brakial pleksus bloğu ultrason eşliğinde ve tek enjeksiyon ile yapılabilen
rejyonel anestezi yöntemidir. Gebelerdeki anestezi yöntemi olarak operasyon uygunluğuna
göre öncelikle rejyonel anestezi seçilmelidir. Genel anesteziye bağlı komplikasyonlar
unutulmamalı ve operasyon öncesi ve sonrasında mutlaka fetal iyilik hali bakılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Gebelik, Rejyonel Anestezi, Genel Anestezi
ULTRASOUND GUIDED INFRACLAVICULAR BLOCK IN PREGNANCY
ABSTRACT
INTRODUCTION
The frequency of nonobstetric surgery during pregnancy is estimated to be 2%. Risks;
Teratogenicity, fetal hypoxia due to uteroplacental hypoperfusion, abortion or early
termination of pregnancy with delivery. Because of teratogenicity and deterioration of
organogenesis, first trimester, large uterus and third trimester are high risk because of
stimulation of contractions. Therefore, the 2nd Trimester is the safest time. Since all these
risks are higher in general anesthesia, regional anesthesia comes to the fore during pregnancy.
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In addition, it is a common approach to prefer regional anesthesia in terms of airway problems
experienced in general anesthesia. For these reasons, we aimed to show that regional
anesthesia is safer in pregnant women by sharing this case.
CASE
31 years old 23rd week pregnant patient was consulted by the plastic surgery clinic for
surgery due to left carpal tunnel syndrome. It was evaluated preoperatively and it was
determined to be ASA (American Society of Anesthesiologists) II. All risks were explained to
the patient and anesthesia consent was obtained. Obstetrics consultation was requested for
preoperative fetal well-being. Infraclavicular brachial plexus block was performed with 10 ml
of 2% lidocaine + 10 ml of 0.5% bupivacaine under ultrasound guidance. Level 2 sensory
block developed at 13th minute and modified bromage 3rd level motor block developed at
35th minute. The operation was completed in 45 minutes without the use of any other iv
sedative, hypnotic or opioid agents and without the need for general anesthesia. Fetal well
being was requested again in the postop period. The patient who had no maternal and fetal
problems was discharged the next day.
RESULT
Infraclavicular brachial plexus block is a regional anesthesia method that can be performed
under ultrasound guidance and with a single injection. As an anesthesia method in pregnant
women, regional anesthesia should be chosen first according to the suitability of the
operation. Complications related to general anesthesia should not be forgotten and fetal wellbeing should be checked before and after the operation.
Keywords: Pregnancy, Regional Anesthesia, General Anesthesia
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SPİNAL GLİOBLASTOM TANILI OLGUDA ADJUVAN RADYOKEMOTERAPİ
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Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı
ORCID: 0000-0002-3664-4663
Prof. Doktor Serap AKYÜREK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı
ORCID: 0000-0001-8840-0233
Prof. Doktor Şaban Çakır GÖKÇE
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı
ORCID: 0000-0003-2586-3243
ÖZET
GİRİŞ: Primer spinal glioblastoma multiforme (GBM) medyan 14 ay sağkalım oranları ile
oldukça kötü huylu bir tümördür. Tüm intramedüller gliomların yaklaşık %7.5 ve tüm
omurilik tümörlerinin sadece % 1.5’unu oluşturur. Primer spinal GBM'nin servikal ve torasik
bölgelerde gelişme eğilimi vardır; ancak seyrek olarak conus medullariste de ortaya çıkar.
Primer spinal GBM için tedavi protokolü seçimleri tartışmalıdır ancak genellikle intrakraniyal
GBM için tedavi stratejisine benzer şekilde genellikle cerrahi, RT ve KT'yi içermektedir.
OLGU: 36 yaşında kadın hasta progresif artan bel ağrısı, idrarını tutamama ve her iki bacakta
güçsüzlük şikayetleri ile üzerine Temmuz 2020’de hastaneye başvurmuş ve o dönemde
çekilen Torakolomber Spinal MRG’da T8-12 düzeyinde postkontrast serilerede intradural
intrameduller yerleşimli ekspansil lezyon saptanmıştır. Hastaya Temmuz 2020’de T9-12 total
laminektomi ve intradural intramedullar yerleşimli glial kitle eksizyonu yapılmıştır. Patoloji
sonucu İDH 1 ve İDH 2 Mutasyonsuz Glioblastom olarak raporlamıştır. Postoperatif MRG’da
T8-12 düzeyinde spinal kordda ekspansiyona neden intradural intramedullar rezidü kitle ile
uyumlu bulgular saptanmış. Hastanın çekilen tüm kraniospinal MRG da ek odak
saptanmaması üzerine hastaya eylül- kasım 2020 tarihleri arasında T8- T12 arasında yerleşim
gösteren tümör lojuna yönelik 180 cGy fraksiyon dozunda 45 Gy sonrası rezidü tümöre 30
fraksiyonda toplam 54 Gy İMRT ile eş zamanlı TMZ 75 mg/m2 uygulandı. Hasta 2 kür 150
mg/m2 TMZ sonrası grad 3 trombositopeni nedeni ile 2 kür 100mg/m2 olacak şekilde toplam
4 kür adjuvan TMZ aldı. Nüks bulgusu olmaksızın aduvan KT altında takiptedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ: Spinal GBM oldukça nadir görüldüğünden tedavi yaklaşımı ile
ilgili standart bir öneri bulunmamaktadır. Ancak intrakranial GBM’ e benzer şekilde
yapılabilen maksimum cerrahi sonrası adjuvan RT ile TMZ uygulanması hastalık kontrolünü
arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Spinal Glioblastom, radyoterapi, kemoterapi

44

ANKARA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH – IV
APRIL 10-11, 2021
ANKARA-TURKEY
(ABSTRACT BOOK)
WEB: https://www.ankarakongresi.org/
E-MAIL: inimasorg@gmail.com

ADJUVANT RADIOCEMOTHERAPY IN A CASE DIAGNOSED OF SPINAL
GLIOBLASTOM
ABSTRACT
INTRODUCTION: Primary spinal glioblastoma multiforme (GBM) is a highly malignant
tumor with a median survival rate of 14 months. It constitutes approximately 7.5% of all
intramedullary gliomas and only 1.5% of all spinal cord tumors. Primary spinal GBM has a
tendency to develop in the cervical and thoracic regions; However, it rarely occurs in the
conus medullaris. Treatment protocol choices for primary spinal GBM are controversial, but
often include surgery, RT and CT, similar to the treatment strategy for intracranial GBM.
CASE: A 36-year-old female patient was admitted to the hospital in July 2020 with the
complaints of progressively increasing low back pain, incontinence and weakness in both
legs, and an intradural intramedullary lesion was detected in the post-contrast series at T8-12
level in the Thoracolumbar Spinal MRI. The patient underwent T9-12 total laminectomy and
intradural intramedullary glial mass excision in July 2020. Pathology result reported IDH 1
and IDH 2 Mutation Free Glioblastoma. Postoperative MRI revealed findings compatible with
intradural intramedullar residual mass causing expansion of the spinal cord at T8-12 level.
Since no additional focus was detected in the whole craniospinal MRI of the patient, TMZ 75
mg/m2 was applied simultaneously with IMRT in 30 fractions with a total of 54 Gy to the
residual tumor at daily 180 cGy fraction dose after 45 Gy between t8 and t12 between
September and November 2020. The patient received a total of 4 courses of adjuvant TMZ,
including 2 courses of 150 mg/m2 and 2 courses of 100mg/m2, due to grade 3
thrombocytopenia. Without signs of recurrence, patient is followed under chemotherapy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Since spinal GBM is rarely seen, there is no standard
recommendation regarding the treatment approach. However, the application of TMZ mostly
with adjuvant RT after maximum surgery increases disease control.
Keywords: Spinal Glioblastoma, radiotherapy, chemotherapy
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ÇOCUKLUK ÇAĞI EPANDİMOM HASTASINDA ÜÇÜNCÜ SERİ RADYOTERAPİ
TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
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Prof. Doktor Serap AKYÜREK
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Prof. Doktor Şaban Çakır GÖKÇE
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ORCID: 0000-0003-2586-3243
ÖZET
Giriş: Çocukluk çağı tümörlerinden santral sinir sistemi tümörleri 3. sıklıkta görülmekte ve
pediatrik tümörlerin yaklaşık %20- 25‘ini oluşturmaktadır. Epandimomlar santral sinir sistemi
(SSS) tümörlerinin %5-8’ini oluşturmaktadır. Tekrarlayan ependimoma yönetimi standardize
edilmemiştir. İkincil radyoterapi (RT) tedavisi kemoterapi ile karşılaştırıldığında sağ kalımda
önemli ölçüde iyileşme göstermiştir.
Vaka raporu: Dört yaşında erkek hasta tanı anında posterior fossada 51 x 43 mm kitle ile
başağrısı şikâyeti ile başvuruyor. Mart 2017 tarihinde gross total rezekisyon yapılan hastanın
histapatolojik raporu klasik epandimom yer yer anaplastik epandimom ile uyumludur.
Hastaya operasyon sonrası posterior fossaya 45 Gy, tümör yatağına 54 Gy RT uygulanıyor.
Altı siklus temozalamid alan hastanın RT’den sonra 1. yılında serebellomedüller köşe
yerleşimli 7-8. sinire komşu 23x22 mm boyutunda nüks lezyon olması üzerine 5 fraksiyonda
25 Gy SBRT uygulanıyor. İkinci seri RT sonrası kitlede tümör kontrastlanması azalmıştır.
İkinci seri RT’den 6 ay sonra kitle tekrar progresyon olmaya başlamıştır. Sisplatin altında
progresyonu devam eden hastanın kitle boyutları 52x47 mm ölçülmüş olup pons vve medulla
sağ yarısına invazedir. Hastaya cerrahi planlanmamaktadır. Hastanın ataksi, dispne, disfaji
gibi hayatı tehlike eden semptomların gelişmesi üzerine kitleye günlük 1,8 Gy’den 12
fraksiyonda toplam 21,6 Gy external RT Haziran 2019’da uygulanmıştır. Radyoterapi’den
sonra semptomlarda gerilme olmasına rağmen kitlenin progrese olmaya devam etmesi üzerine
hasta nisan 2020’de exitus olmuştur.
Literatür ve sonuç: Çocukluk çağı tümörlerinde üçüncü seri ışınlama ile ilgili veriler
sınırlıdır. Kranial 3. Seri ışınlama beyin ve beyinsapında nekroz riski nedeniyle tehlikeli
olmakla birlikte tümörün hayatı tehdit etmesi nedeniyle hasta özelinde karar verilerek
uygulanabilinir. Bizim vakamızda RT uygulaması erken dönemde güvenli olması yanında
tümöre bağlı semptomları azaltmış fakat yüksek dozlarda uygulanamaması nedeni ile kitlenin
progrese olmasına engel olamamıştır.
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THIRD SERIES OF RADIOTHERAPY TREATMENT IN CHILDHOOD
EPENDYMOMA PATIENT: CASE REPORT
ABSTRACT
Introduction: Central nervous system (CNS) tumors are the third most common childhood
tumors and constitute approximately 20-25% of pediatric tumors. Ependymomas are 5-8% of
CNS tumors. Management of recurrent ependymoma has not been standardized yet.
Secondary radiotherapy (RT) showed a significant improvement in disease control compared
to chemotherapy.
Case report: A four-year-old male patient presented with a 51 x 43 mm mass in the posterior
fossa at the time of diagnosis with the complaint of headache. The histopathological report of
the patient, who underwent gross total resection in March 2017, was compatible with the
classical ependymoma including an anaplastic ependymoma in a small area. Post-operatively
45 Gy RT was applied to the posterior fossa and 54 Gy to the tumor bed. In the first year of
the follow-up after RT, 25 Gy in 5 fractions SBRT was administered due to the recurrent
lesion with a 23x22 mm size adjacent to the 7-8th nerve located in the cerebellomedullary
corner. Tumor enhancement of the mass decreased after the second series of RT. The tumor
started to progress again 6 months after the second line RT. The tumor progressed under
cisplatin to 52x47 mm and was invading the pons and right half of the medulla. Surgery was
not planned for the patient. Upon life-threatening symptoms such as ataxia, dyspnea, and
dysphagia, a total of 21.6 Gy RT with 1.8 Gy fraction size was applied to the gross tumor in
June 2019. Despite the regression of symptoms after RT, the tumor continued to progressed
and the patient died in April 2020.
Literature and conclusion: Data on third-series irradiation in childhood tumors are quite
limited. Although cranial 3rd series irradiation is dangerous due to the risk of necrosis in brain
and brainstem, it can be applied individually in patient basis because of the tumor’s lifethreatening behaviour. In our case, third series RT reduced the symptoms of the tumor,
besides being safe in early period, it was not successful at preventing tumor progression since
high doses were not available in third line reirradiation.
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PROPOSING OF A NEW CORRELATION FOR DETERMINING THERMAL
CONDUCTIVITY OF Al2O3-Cu//WATER HYBRID NANOFLUID
Dr. Andaç Batur ÇOLAK
Niğde Ömer Halisdemir University, Engineering Faculty, Mechanical Engineering
Department
ORCID: 0000-0001-9297-8134
Prof. Dr. Mustafa BAYRAK
Niğde Ömer Halisdemir University, Engineering Faculty, Mechanical Engineering
Department
ORCID: 0000-0002-2443-0502
ABSTRACT
In this study, Al2O3-Cu/Water hybrid nanofluid has been prepared in five different volumetric
concentrations of 0.0125%, 0.025%, 0.05%, 0.1% and 0.2%. The thermal conductivity values
of five different concentrations of Al2O3-Cu/Water hybrid nanofluid prepared by the two-step
method have been experimentally measured in the temperature range of 10 - 65 °C. Using the
obtained experimental data, a new mathematical correlation has been developed in order to
calculate the thermal conductivity of the Al2O3-Cu/Water hybrid nanofluid depending on the
temperature and volumetric concentration. The results obtained from the developed
mathematical correlation have been compared with the experimental data. The R2 value for
the new mathematical correlation has been calculated as 0.9982. The newly developed
correlation has been able to calculate the thermal conductivity of the Al2O3-Cu/Water hybrid
nanofluid with an average error of 0.001%. The results show that the newly developed
mathematical correlation is an ideal tool to calculate the thermal conductivity of the Al2O3Cu/Water hybrid nanofluid.
Keywords: Al2O3-Cu/Water, hybrid nanofluid, thermal conductivity, correlation
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NANOPARTİKÜLER SİSTEMLERE ENKAPSÜLE EDİLMİŞ AYNI SAFA
(CALENDULA OFFICINALS) EKSTRAKTININ ANTİKANSER VE ANTİOKSİDAN
AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Rabia YILMAZ
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Bölümü
ORCID: 0000-0002-1896-2932
Doç. Dr. Rabia ÇAKIR KOÇ
Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
ORCID: 0000-0002-8545-9878
ÖZET
Kanserin tedavisine yönelik çalışmalar, oldukça yoğun bir şekilde devam etmektedir ve
araştırmalardaki başlıca zorluklar tedavi etkinliğinin arttırılması ve yan etkilerin azaltılması
olmaktadır. Bitkisel tıbbi ürünler ise; yüksek anti-kanser aktiviteleri ve uygun maliyetli
olmaları nedeniyle kanser araştırmalarında oldukça dikkat çekmektedir. Asteraceae ailesinin
bir üyesi olan aynı safa (Calendula officinalis L); geleneksel tıpta ülseri, cilt hasarlarını,
yaraları ve izlerini tedavi etmek için uzun zamandır kullanılmaktadır. Avrupa İlaç Ajansı
tarafından bitkisel bir tıbbi ürün olarak kabul edilen aynı safa, kanser tedavisinde umut
vadeden sonuçlar göstermektedir. Bitkisel tıbbi ürünler, kanser tedavisinde büyük bir
potansiyele sahip olmalarına rağmen vücut sıvılarında veya pH değişkenliği gibi durumlarda
değişikliğe uğramaları, öngörülemeyen farmakokinetik etkileşimleri ve toksisiteleri nedeniyle
bazı dezavantajlara sahiptir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için nanopartiküler
sistemler, kanser araştırmalarında kullanılan etkin sistemler haline gelmiştir. Nanopartiküller
ile bitkisel ürünlerin enkapsülasyonunun; anti-kanser terapötik özelliği arttırdığı, çözünürlük
ve biyoyararlanım sorunlarının üstesinden geldiği araştırmalarda gösterilmiştir. Tüm bu
bilgilere rağmen, aynı safa ekstraktının nanopartiküler sistemlere enkapsülasyonu ile terapötik
etkinliğinin incelendiği bir çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca aynı safanın, literatürde mide
kanserine karşı anti-kanser etkinliğinin incelendiği çalışma bulunmazken; nöroblastoma
kanserine karşı incelendiği oldukça az çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmada kitosan
nanopartiküllere enkapsüle edilmiş aynı safa ekstraktının, kanserde önemli bir rol oynayan
antioksidan aktivite analizi ile birlikte mide ve nöroblastoma kanserine karşı anti-kanser
etkinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Aynı safa ekstraktı, iyonik jelasyon metodu ile
kitosan nanopartiküllere enkapsüle edildi ve nanopartikül boyutları ve zeta potansiyelleri
belirlendi. Aynı safa ekstraktı enkapsüle edilen kitosan nanopartiküllerin, fibroblast (L929)
hücrelerinde sitotoksik etkisi incelenerek mide (AGS) kanseri ve nöroblastoma (SH-SY5Y)
kanseri hücrelerinde anti-kanser etkinliği XTT hücre canlılığı testi ile değerlendirildi.
Nanopartiküllerin, total antioksidan kapasitesi ise CUPRAC yöntemi kullanarak ölçüldü. Elde
edilen sonuçlarda kitosan nanopartiküllere enkapsüle edilmiş aynı safa, L929 hücrelerinde
sitotoksik etki göstermezken; AGS ve SH-SY5Y hücrelerinde kitosan nanopartiküllere ve
aynı safa ekstraktına kıyasla daha yüksek anti-kanser etki gösterdiği ve yüksek antioksidan
aktiviteye sahip olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Aynı safa, Calendula officinalis, nanopartiküler sistemler, kitosan, mide
kanseri, nöroblastoma kanseri
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INVESTIGATION OF ANTI-CANCER AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF THE
MARIGOLD (CALENDULA OFFICINALIS) EXTRACT ENCAPSULATED IN
NANOPARTICULAR SYSTEMS
ABSTRACT
Researches on the treatment of cancer are continuing very intensely, and the main difficulties
in research are increasing treatment efficiency and reducing side effects. Herbal medicinal
products attract considerable attention in cancer research due to their high anti-cancer
activities and cost-effectiveness. Marigold (Calendula officinalis L) that is a member of the
Asteraceae family has long been used in traditional medicine to treat ulcers, skin injuries,
wounds and scars. Marigold, which is accepted as a herbal medicinal product by the European
Medicines Agency, shows promising results in cancer treatment. Although herbal medicinal
products have great potential in the treatment of cancer, they have some disadvantages due to
their changes in body fluids or conditions such as pH variability, unpredictable
pharmacokinetic interactions and toxicity. In order to overcome these problems,
nanoparticular systems have become effective systems used in cancer research. Herbal
products encapsulated in nanoparticles have been shown to increase anti-cancer therapeutic
properties, overcome solubility and bioavailability problems in various studies. Despite all
these, there has not been any study on the therapeutic effect of marigold extract encapsulated
in nanoparticles systems. In addition, while there is no study examining the anti-cancer
activity of the marigold against gastric cancer in the literature; a few studies are investigating
neuroblastoma cancer. In this study, it was aimed to investigate the antioxidant activity that
plays an important role in cancer of marigold extract encapsulated in chitosan nanoparticles
and analyse anti-cancer activity against gastric and neuroblastoma cancer. Calendula extract
was encapsulated into chitosan nanoparticles by ionic gelation method and nanoparticle sizes
and zeta potentials were determined. The cytotoxic effect of the marigold extract encapsulated
in chitosan nanoparticles was examined on fibroblast (L929) cells, and anti-cancer activity in
gastric (AGS) cancer and neuroblastoma (SH-SY5Y) cancer cells was evaluated with the
XTT cell viability test. The total antioxidant capacity of the nanoparticles was determined
using the CUPRAC method. According to obtained results, marigold encapsulated in chitosan
nanoparticles had not shown any cytotoxic effect on L929 cells. Interestingly encapsulated
marigold found to show higher anti-cancer effect on AGS and SH-SY5Y cells compared to
chitosan nanoparticles and marigold extract. Besides, marigold encapsulated in chitosan
nanoparticles had shown high antioxidant activity.
Keywords: Marigold, Calendula officinalis, nanoparticular systems, chitosan, gastric cancer,
neuroblastoma cancer
Aynı safa tıbbi ürününü tedarik ettiği için IMMUNAT şirketine teşekkür ederiz.
We would like to thank the IMMUNAT company for supplying the marigold medicinal
product.
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ÇİFT AĞLI POLİSAKKARİT HİDROJELLERİN YAPISAL
KARAKTERİZASYONU İÇİN MODEL
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Doğan KÜLCÜ
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği Bölümü
ORCID: 0000-0001-5431-7802
ÖZET
Hidrojeller içerdikleri su miktarı ve sahip oldukları esneklik sayesinde kullanım alanları üstel
olarak artan malzemelerdir. Canlı dokulara fiziksel ve yapısal benzerliği sebebiyle
biyouyumluluğu oldukça yüksek olan hidrojellerin, yumuşak doku, kıkırdak ve kemiklerin
onarılmasında yaygın olarak kullanılabilmesinin mümkün olduğu yapılan bilimsel
çalışmalarda gösterilmiştir. Polisakkarit tabanlı hidrojeller ise canlı dokulara uyumu sayesinde
biyomalzeme olarak kullanımı en yaygın olarak hidrojel türlerinden biridir. Çeşitli
yöntemlerle tok özelliklere sahip olarak üretilebilen bu hidrojeller, deformasyon altında lineer
ve elastik olmayan karmaşık mekanik özellikler göstermektedir. Bu özellikler, malzemenin
geliştirilmesi ve kullanımının mümkün kılınması için yapısal ve matematiksel olarak
modellenmelidir.
Bu çalışmada, çift ağlı ve çeşitli katyonlarla çapraz bağlanmış polisakkarit hidrojellerin
deformasyon altında lineer ve elastik olmayan davranışları ve yapısının deformasyon altında
değişiminin karakterize edilmesi için mikro-mekanik yapısal bir model sunulmuştur. Önerilen
model, deformasyon altında uzayan polisakkarit polimer zincirlerinin entropik davranışlarının
yanı sıra entalpik davranışlarını da tanımlayabilmektedir. Ağ ayrışım konsepti ve ağ değişim
teorileri yapısal düzenlemenin açıklanmasında kullanılmıştır. Arruda-Boyce sekiz zincir
konsepti polimer zincirinin entropik davranışını modellemek için kullanılmış, entalpik
karakter ise tam olarak gerilmiş polimer zincirin kiriş olarak ele alınmasıyla ifade edilmiştir.
Model, bir-, iki ve üçdeğerlikli katyonlarla çapraz bağlanmış çeşitli aljinat temelli çift ağlı
hidrojellerin tekrarlı yükler altında gösterdiği deney verileriyle karşılaştırılmış ve modelin
deney verileriyle örtüştüğü görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hidrojel, Polisakkarit, Yapısal Modelleme
A CONSTITUTIVE MODEL FOR THE STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF
POLYSACCHARIDE-BASED DOUBLE NETWORK HYDROGELS
ABSTRACT
Hydrogels are challenging materials for a wide range of applications due to their high water
content and elasticity. Recent studies show that hydrogels can be widely used to regenerate
soft tissues, cartilages, and bones, based on their physical and structural similarity to living
tissues. Polysaccharide-based hydrogels are one of the most common hydrogels used for
biomedical applications due to their biocompatibility. Such hydrogels produced as a tough
material by various polymerization methods show nonlinear inelastic features under large
deformations, which must be mathematically and constitutively described for the development
of the materials having better mechanical features.
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In this study, a micro-mechanical constitutive model is represented to characterize structural
reformation and nonlinear inelastic features of the polysaccharide-based double network
hydrogels cross-linked via different counterions during deformation. The proposed model
describes the entropic as well as enthalpic behavior of the polysaccharide polymer chain,
which shows the lengthening under deformation. The network decomposition concept and the
network alteration theory are utilized to define the structural rearrangement of the polymer
chains. The Arruda-Boyce eight chain model is accounted for the modeling of the entropic
behavior, whereas the enthalpic characteristic is calculated by considering the fully-stretch
chain as a cantilever. The model is compared with the cyclic tensile test data of various
alginate-based double network hydrogels cross-linked by mono-, di-, and trivalent cations.
Good agreement between the model and the experimental data is achieved.
Keywords: Hydrogels, Polysaccharides, Constitutive Modeling
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EFFECT OF A HUMID ENVIRONMENT ON THE CORROSION RESISTANCE OF
STAINLESS STEELS: COMPARISON BETWEEN AISI 304 STEEL AND AISI 316L
STEEL
Hajar Sadeq
University Mohammed Premier Oujda, Laboratory of Materials, Wave, Energy and
Environment (LaMOn2E), Faculty of Science
Abdelkader Nasser
University Mohammed Premier Oujda, Laboratory of Materials, Wave, Energy and
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Abdelhamid Kerkour El Miad
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Environment (LaMOn2E), Faculty of Science
ABSTRACT
According to the definition of NF EN 10020 a stainless steel contain a minimum of 10,5 %
chromium and a maximum of 1,2 % carbon. They are defined as stainless because in an
oxidizing environment, even in contact with air that contains oxygen, it forms on their surface
a protective layer of adsorbed Oxygen called “passivation”. The objective of this study is to
evaluate the corrosion resistance of the two materials AISI 304 and AISI 316L. Studies
indicate that AISI 304 steel is suitable for rural and urban sites, or low-pollution industrial
sites, while AISI 316L steel is needed in industrial, food, pharmaceutical and coastal sites.
The parts on which we carried out the tests belong to an anchorage system mounted at the
level of the Rabat-Casablanca region known by a high humidity level. The test is carried out
in accordance with ASTM B117, and consists of placing the samples in conditions conducive
to corrosion, however sample preparation is necessary, we cut small parts and we put a coat of
paint to concentrate the attack on the surface below, polishing is necessary for a clearer
surface. The results show that for the AISI 304, the potential for pitting is lower than the
potential in the NaCl medium, so the axis will quickly corrode. On the other hand, the AISI
316L’s pitching potential is greater than its potential in the middle of NaCl, so the shaft will
be more resistant to corrosion. So it is better to use the AISI 316L as it is more resistant to
corrosion.
Keywords: stainless steel, corrosion, corrosion resistance, passivation, corrosive environment
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APOPTOZİS VE APOPTOZİSTE GÖREV ALAN ENZİMLER
Yüksek Lisans Öğrencisi Hasan SAÇ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-4953-4076
ÖZET
Apoptozis kelime olarak ‘’yaprak dökme’’ anlamına gelir. Yunancada ‘apo’ (ayrı) ve ‘ptozis’
(düşen) kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşmuş bir terimdir. Programlı hücre ölümü adıyla
anılan bu süreç aktif olarak düzenlenen bir süreçtir. 1971 yılında Wylie, Kerr ve Currie
programlı hücre ölümü morfolojisini tanımlamış ve ‘’apoptos’’ terimini ilk kez
kullanmışlardır. Apoptozis hücre yaşam çemberi boyunca yapım-yıkım dengesinin
sürdürülmesini sağlar. Barsak epitel hücrelerin devamlı yenilenmesi, mensturasyon sırasında
uterusun iç yüzeyindeki hücrelerin öldürülerek uzaklaştırılması apoptozis yoluyla gerçekleşir.
Hücrede hasar gören kısım tomurcuk halinde kopar. Kopan bu cisim (apoptotik cisim) komşu
hücreler tarafından fagosite edilir. Hücre bu yolu, gelişim sürecindeki organizasyonun
tamamlanması veya organizma için zararlı hücreleri ortadan kaldırmak için seçer. Bu süreçte
CASPASE adı verilen sistein-proteaz grubu enzimler önemli rol oynar. Hücre ölümü sırasında
meydana gelen pek çok hücresel ve şekilsel değişimler, bu enzimlerin rol oynadığı bir takım
süreçler neticesinde gerçekleşir. Kaspazlar başlangıçta inaktif proenzim halinde bulunurlar.
Başlatıcı kaspaz bir kere aktif olduktan sonra diğer kaspazların hızlı ve sıralı aktivasyonu ile
ölüm programı başlar. Etkin olabilmeleri için aktive edici bir bölünme işleminden geçmeleri
gerekir. Memelilerde yaklaşık 14 kaspaz tanımlanmıştır. Kaspazların en önemli olanları
başlatıcı ve uygulayıcı kaspazlardır. Başlatıcı olanlar Kaspaz-2, Kaspaz-8, Kaspaz-9 ve
Kaspaz-10 olarak adlandırılır. Uygulayıcı kaspazlar ise Kaspaz-3, Kaspaz-6, ve Kaspaz-7
olarak adlandırılır. Apoptoziste yaygın olarak bilinen önemli iki yolak vardır. Bunlar
instrinsik (iç) ve ekstrinsik (dış) yolaklardır. Bu yolaklar inaktif halde bulunan kaspazların
aktif hale gelmesiyle organize olurlar. Apoptoik yolların moleküler mekanizmalarının daha iyi
anlaşılması kanserler, otoimmün hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar ile bu hastalıklarda
çeşitli terapötik ajanların keşfedilmesinde apoptozun patofizyolojik rolünün keşfedilmesini de
sağlar.
Anahtar Kelimeler: Apoptozis, Kaspaz, Hücre ölümü
APOPTOSIS AND ENZYMES FOR APOPTOSIS
ABSTRACT
Apoptosis means "defoliation" as a word. It is a term formed by combining the words 'apo'
(separate) and 'ptosis' (falling) in Greek. This process, called programmed cell death, is an
actively regulated process. In 1971, Wylie, Kerr and Currie defined the morphology of
programmed cell death and used the term "apoptosis" for the first time. Apoptosis maintains
the production-destruction balance throughout the cell life cycle. Continuous renewal of
intestinal epithelial cells, killing and removal of cells on the inner surface of the uterus during
menstruation occurs through apoptosis. The damaged part of the cell breaks off as a bud. This
severed body (apoptotic body) is phagocytosed by nearby cells. The cell chooses this pathway
to complete the organization in its developmental process or to eliminate cells harmful to the
organism.

54

ANKARA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH – IV
APRIL 10-11, 2021
ANKARA-TURKEY
(ABSTRACT BOOK)
WEB: https://www.ankarakongresi.org/
E-MAIL: inimasorg@gmail.com

Enzymes of the cysteine-protease group called CASPASE play an important role in this
process. Many cellular and morphological changes that occur during cell death occur as a
result of a number of processes in which these enzymes play a role. Caspases are initially
found as inactive proenzymes. Once the initiator caspase is activated, the death program
begins with the rapid and sequential activation of other caspases. To be effective, they must
go through an activating cleavage process. About 14 caspases have been described in
mammals. The most important caspases are the initiator and implementer caspases. The
initiators are called Caspase-2, Caspase-8, Caspase-9 and Caspase-10. The implementing
caspases are called Caspase-3, Caspase-6, and Caspase-7. There are two commonly known
important pathways in apoptosis. These are intrinsic (inner) and extrinsic (outer) pathways.
These pathways become organized by the activation of inactive caspases. A better
understanding of the molecular mechanisms of apoptoic pathways enables the discovery of
the pathophysiological role of apoptosis in the discovery of cancers, autoimmune diseases,
neurodegenerative diseases and various therapeutic agents in these diseases.
Keywords: Apoptozis, Kaspas, Cell Death
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ADSORPTION STUDIES WITH PALIURUS SPINA-CHRISTI MILL. FRUTIS AND
SEEDS FOR REMOVAL CR (III) IONS FROM AQUEOUS SOLUTION
Ali SAVRAN
Van Yüzüncü Yıl University, Chemistry Department, Faculty of Science
ORCID: 0000-0003-2099-7277
Ali Rıza KUL
Van Yüzüncü Yıl University, Chemistry Department, Faculty of Science
ORCID: 0000-0001-9331-775X
Adnan ALDEMİR
Van Yüzüncü Yıl University, Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering
ORCID: 0000-0001-9884-0961
Nilüfer ÇİRİĞ SELÇUK
Van Yüzüncü Yıl University, Biology Department, Faculty of Science
ORCID: 0000-0002-8596-5711
Şenol KUBİLAY
Van Yüzüncü Yıl University, Chemistry Department, Faculty of Science
ORCID: 0000-0002-3537-6505
ABSTRACT
This study aimed to investigate the removal Cr (III) by cost effective, ecofriendly, efficiency
adsorbent from Paliurus spina-christi Mill. frutis and seeds (PSC). The adsorption process was
carried out under operational conditions by varying temperature (298, 308, 323K), inital
concentration (40, 60, 80, 100 mg L-1) of Cr (III) and contact time at pH 4.3. Results show
that a temperature value of 45 0C is favorable for the adsorption of Cr (III) ions. The data
were applied to Langmuir, Freundlich and Dubinin-Kaganer-Radushkevich adsorption
isotherms. The experimental data could be well described by the Freundlich equation. The
kinetic studies were carried out using pseudo first order (PFO), pseudo second order (PSO)
and intra-particle diffusion (IPD) models. The adsorption kinetics could be very well desribed
using the PSO kinetic model. The adsorption capacity of PSC was found to be 11.6931 mg g1
at 450C according to Dubinin-Kaganer-Radushkevich (DKR) isotherm. Thermodynamic
parameters for instance free energy (ΔG), enthalpy (ΔH) and entropy (ΔS) values were
determined and these parameters show that the adsorption process is endothermic and
spontaneous nature. The results indicate that PSC could be employed as low-cost materials for
removal from water of Cr (III) ions.
Keywords: Adsorption, isotherm, kinetic, thermodynamic, chromium
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CHARACTERISTIC VARIATION OF ULTRAVIOLET LIGHT AND AIR
TEMPERATURE AT A TROPICAL LOCATION IN ILORIN, KWARA STATE,
NIGERIA
USMAN, A AND SUNDAY, J.A
Kwara State Polytechnic, Department of Science Laboratory Technology (Physics/
Electronics Unit)
ABSTRACT
In this study, characteristic variation of ultraviolent light and air temperature were observed,
this research work critically analyses some specific days with field data at an experimental
site near the Physics/Electronics Unit Laboratory Ilorin, Nigeria between ultraviolet light and
air temperature. For the field observations, an instrumented Meteorological Weather Smart
System was set up at an experimental site near the Physics/Electronics Unit Laboratory Kwara
State Polytechnic, Ilorin for a period of two weeks (18th March-1st April, 2019). The
ultraviolet light and air temperature measurement from the Weather Smart System were
recorded every 10 seconds and averaged over 2 minutes interval. The sampled data was then
stored in the datalogger storage module. After the removal of spurious measurement values,
the data stored was further reduced to hourly averages using the Microcal Origin (version 7.0)
data analysis software. The results showed that the measured ultraviolent light, UV during the
daytime increases until 1200 hrs with maximum value of about 450 Wm-2 and minimum value
of about 9 Wm-2 at 800 hrs (DOY 85). The measured air temperature, Ta value of 32.6 0C
observed at 1200 hrs (DOY 85), represented the maximum value for the entire period of the
study. The value of 193 Wm-2 was observed at1100 hrs (DOY 81), represented the minimum
value for the entire period of the study due to the cloudy condition of the sky which reduces
the amount of incoming solar radiation reaching the earth surface.
Keywords: Air temperature, Cloudy, Field, Solar radiation and Ultraviolet light
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ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE LİTYUM BROMÜR-SU VE
AMONYAK-SU ÇALIŞMA ÇİFTLERİNİN TERMODİNAMİK VE EKSERJİ
ANALİZLERİ
Prof. Dr. Tahir YAVUZ
Başkent Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü
ORCID: 0000-0003-3371-6120
Turgut SAŞMAZ
Başkent Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü
ORCID: 0000-0002-9179-5106
ÖZET
Bu çalışmanın amacı güneş enerjisi destekli absorbsiyon yataklı bir soğutma sisteminin
termodinamik ve ekserji analizlerinin yapılmasıdır. Temel çalışma akışkan çiftlerinin ekserji
analizi ile hangisinin daha verimli olduğunu anlaşılmaya çalışılmıştır. Güneş enerjisi ile
çalıştırılan sistemler konvansiyonel tip ve buhar sıkıştırmalı tip soğutma sistemlerine göre
daha az enerji sarfiyatı sağlayabilirler. Dünyada iklimlendirme ve soğutma sistemleri genel
olarak ve çoğunlukla buhar sıkıştırmalı veya buhar emme sistemleri ile yapılmaktadır. Bu
sistemler yüksek oranda enerji çekmektedirler. Sistemin performans açısından performans
katsayısı (COP) emici sıcaklığı, jeneratör sıcaklığı ve konsantrasyon farkları göz önünde
bulundurularak performans analizleri ve ekserji analizleri yapılmıştır. Bu çalışmada
absosrpsiyonlu soğutma sistemlerinin termodinamik ve ekserji analizleri yapılmış ve ekserji
yıkımları elde edilmiştir. Bu yazıda sunulan çalışmalarda atıl enerji olarak güneş enerjisinin
kullanımına odaklanmış olunup aynı zamanda absorbsiyon yatakları konvansiyonel buhar
sıkıştırma kompresörlerinin yerini almıştır. Bu çalışmada tek kademeli soğurmalı soğutma
sistemlerinin yetersiz kaldığı durumlar için alternatif tek kademeli bir çevrim önerilmiş ve
çevrimde bulunan solüsyon ısı değiştiricisi aynı kademede bulunan ikinci bir eş solüsyon ısı
değiştiricisi ile kuvvetlendirilerek alternatif bir çevrim önerilmiştir. Önerilmiş olan alternatif
çevrim ile tek kademeli soğurmalı soğutma sistemlerinde COP ve ekserji verimi artışı, entropi
üretimi ve ekserji yıkımında düşüşü yakalanmıştır. Yapılan çalışmalardan elde edilen bazı
sonuçlar ilgili tablo ve şekillerde örnek olarak verilmiştir
Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi; Güneş Paneli; Soğutma Sistemi; İklimlendirme Sistemi;
Absorbsiyon; entropi üretimi; ekserji analizi
THERMODYNAMIC AND EXERGY ANALYSIS OF LITHIUM BROMIDE-WATER
AND AMMONIA-WATER WORKING PAIRS IN ABSORPTION COOLING
SYSTEMS
ABSTRACT
The aim of this study is to perform thermodynamic and exergy analysis of a solar energy
supported absorption bed cooling system. The exergy analysis of the basic working fluid pairs
has been done and tried to understand which one is more efficient. Solar powered systems can
provide less energy consumption than conventional type and vapor compression type cooling
systems. Air conditioning and cooling systems in the world are generally made with vapor
compression or vapor absorption systems.
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These systems draw high amounts of energy. Performance analysis and exergy analysis were
performed by considering the performance coefficient (COP) of the system in terms of
performance, absorber temperature, generator temperature and concentration differences. In
this study, thermodynamic and exergy analysis of absorption cooling systems were made and
exergy destructions were obtained. The studies presented in this paper focused on the use of
solar energy as inert energy and at the same time, absorption beds replaced conventional
vapor compression compressors. In this study, an alternative single-stage cycle is proposed
for situations where single-stage absorption cooling systems are insufficient, and an
alternative cycle is proposed by strengthening the solution heat exchanger in the cycle with a
second co-solution heat exchanger in the same stage. With the proposed alternative cycle, an
increase in COP and exergy efficiency, a decrease in entropy generation and exergy
destruction have been achieved in single stage absorption cooling systems. Some results
obtained from the studies are given as examples in the relevant tables and figures.
Keywords: Solar Energy; Cooling system; Air Conditioning System; Absorbtion; entropy
production; exergy analysis

COP
Toplam
Ekserji
Kaybı
Toplam
Entrop
Üretimi
Ekserji
Verimi

Lityum Bromür-Su
Alternatif
İlk
Optimize
sistem
Edilmiş
sistem
0,5561
0,7490

Amonyak-Su
Alternatif
İlk
Optimize
sistem
Edilmiş
sistem
0,541
0,5544

156,424

102,757

121,428

23,266

16,229

13,757

14,820

14,087

2,165

2,924

2,1042

2,160

Alternatif tek kademeli çevrim ile tek kademeli çevrim kıyaslama tablosu
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LiBr-Su Çifti Jeneratör Sıcaklığının Etkisi

Amonyak-Su Çifti Jeneratör Sıcaklığının Etkisi
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KABLOSUZ GÜÇ AKTARIMININ TARİHÇESİ VE MEVCUT TEKNOLOJİLER
Yıldırım ÖZÜPAK
Dicle Üniversitesi, Silvan Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Programı
ORCID: 0000-0001-8461-8702
ÖZET
Kablosuz güç aktarımı (KGA), elektrik enerjisinin iletkensiz aktarılmasıdır. KGA zamanla
değişen elektrik, manyetik veya elektromanyetik alanlar kullanan teknolojilere dayanır. Bu
teknoloji sensörler, aktüatörler ve iletişim cihazlarında olduğu gibi uygunsuz veya mümkün
olmayan elektrikli cihazlara güç sağlamak için kullanışlıdır. Güç, kısa mesafelerde, alternatif
manyetik alanlar ve bobinler arasındaki endüktif kuplaj veya alternatif elektrik alanları ve
metal elektrotlar arasındaki kapasitif kuplaj ile aktarılabilir. Kablosuz güç aktarımı (KGA),
birçok alanda çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Aynı zamanda günlük hayatımıza yeni
teknoloji sağlama potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda özellikle araştırmacılar ve bilim
insanları için oldukça aktif bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bu çalışmada, herhangi bir
elektrik iletkeni veya tel kullanmadan kablosuz iletim kavramı, yani güç iletimi sunulmuştur.
Burada elektrik enerjisinin mikrodalgalar olarak nasıl iletilebileceği, iletim, dağıtım ve diğer
kayıp türlerini azaltma konusunda araştırma yapılarak bir fikir sunulmuştur. Bu tür bir
yöntem, Mikrodalga Güç İletimi (MGİ) olarak bilinir. Ayrıca, şu anda mevcut Güç aktarım
sistemleri ile ilgili kablosuz güç aktarım sistemlerinin geçmişi ve ilgili gelişimsel
değişikliklerle çeşitli yönleri ilişkilendirilmiştir. Kablosuz Güç Aktarımının temel tasarımı,
avantajları, dezavantajları ve uygulamaları da sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: KGA, Mikrodalga, Wireless, Elektrodinamik
HISTORY OF WIRELESS POWER TRANSMISSION AND AVAILABLE
TECHNOLOGIES
ABSTRACT
Wireless power transmission (WPT) is the transfer of electrical energy without a conductor.
WPT is based on technologies using time varying electric, magnetic or electromagnetic fields.
This technology is useful for powering inconvenient or impossible electrical devices, such as
sensors, actuators, and communication devices. Power can be transferred over short distances
by inductive coupling between alternating magnetic fields and coils, or by capacitive coupling
between alternating electric fields and metal electrodes. Wireless power transmission (WPT)
covers a wide variety of topics in many areas. It has also become a very active research area,
especially for researchers and scientists, given its potential to provide new technology to our
daily lives. In this study, the concept of wireless transmission, that is, power transmission, is
presented without using any electrical conductors or wires. Here, an idea is presented by
researching how electrical energy can be transmitted as microwaves, reducing transmission,
distribution and other types of loss. One such method is known as Microwave Power
Transmission (MPT). In addition, various aspects have been associated with the history of
wireless power transmission systems and related developmental changes related to currently
available Power transmission systems. The basic design, advantages, disadvantages and
applications of Wireless Powertrain are also presented.
Keywords: WPT, Microwave, Wireless, Electrodynamics
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KABLOSUZ GÜÇ AKTARIMININ ANSYS-MAXWELL İLE MODELLENMESİ
Yıldırım ÖZÜPAK
Dicle Üniversitesi, Silvan Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Programı
ORCID: 0000-0001-8461-8702
ÖZET
Kablosuz güç aktarımı (KGA), elektrikli araçlar ve mobil elektronik cihazlar bağlamında çok
araştırılmış ve tartışılmıştır. Fiziksel bir bağlantı olmadan bir cihaza güç sağlama yöntemi iyi
bilinmektedir. Güç, kısa mesafelerde, alternatif manyetik alanlar ve bobinler arasındaki
endüktif kuplaj veya alternatif elektrik alanları ve metal elektrotlar arasındaki kapasitif kuplaj
ile aktarılabilir. Kablosuz güç aktarımı (KGA), birçok alanda çok çeşitli konuları
kapsamaktadır. Aynı zamanda günlük hayatımıza yeni teknoloji sağlama potansiyeli göz
önünde bulundurulduğunda özellikle araştırmacılar ve bilim insanları için oldukça aktif bir
araştırma alanı haline gelmiştir. Bununla birlikte, bobin şekillerini ve yerleştirmelerini
tasarlamak, verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve sistem düzeyinde davranışı onaylamak,
simülasyon olmadan başarılamayacak zorlukları temsil etmektedir. Bu yüzden farkı yöntemler
uygulama programları geliştirilmiştir. Bunlardan en etkili olanlardan biri de Sonlu Elemanlar
Yöntemi (SEY) ile çözüm gerçekleştiren ANSYS@Maxwell programıdır. Bu çalışmada
ANSYS@Maxwell yazılım ve simülasyon programı ile KGA ile ilgili yapılan benzetimler ve
kablosuz güç aktarım kavramı üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: KGA, SEY, ANSYS@Maxwell, Endüktans
MODELING THE WIRELESS POWER TRANSMISSION WITH ANSYSMAXWELL
ABSTRACT
Wireless power transmission (WPT) has been widely researched and discussed in the context
of electric vehicles and mobile electronics. The method to power a device without a physical
connection is well known. Power can be transferred over short distances by inductive
coupling between alternating magnetic fields and coils, or by capacitive coupling between
alternating electric fields and metal electrodes. Wireless power transmission (WPT) covers a
wide variety of topics in many areas. It has also become a very active research area, especially
for researchers and scientists, given its potential to provide new technology to our daily lives.
However, designing coil shapes and layouts, maximizing efficiency, and validating systemlevel behavior represent challenges that cannot be achieved without simulation. Therefore,
different methods application programs have been developed. One of the most effective of
these is the ANSYS@Maxwell program, which realizes a solution with the Finite Element
Method (FEM). In this study, simulations made with ANSYS@Maxwell software and
simulation program and KGA and the concept of wireless power transfer are emphasized.
Keywords: WPT, FEM, ANSYS@Maxwell, Inductance
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HALF-HEUSLER LiInSn ALAŞIMININ YAPISAL ELEKTRONİK VE DİNAMİK
ÖZELLİKLERİ
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ORCID: 0000-0001-9446-2211
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ÖZET
Yarı-Heusler alaşımları ABC olarak formüle edilebilir. Burada A geçiş metali veya nadir
toprak metalidir, B geçiş metalidir ve C ana grup elementtir. Yarı-Heusler alaşımları, I-III-V
grubu elementleri birleştirilerek elde edilebilir. Yarı-Heusler alaşımları termoelektrik
özellikleri, güneş pili ve optoelektronik cihaz uygulamaları ile dikkat çeken malzemelerdir.
Bu çalışmada, yarı-Heusler LiInSn kristalinin yapısal, elektronik ve dinamik özellikleri,
Genelleştirilmiş Gradyent Yaklaşımı kullanılarak Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi yardımıyla
hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda elde edilen yapısal ve elektronik özelliklerin
sonuçları literatür ile uyumludur. Örneğin LiInSn alaşımının örgü parametresi 12.85 Bohr
olarak bulunmuştur. Daha sonra lineer response teorisi kullanılarak fonon dağılım eğrisi ve
fonon durum yoğunluk grafikleri elde edilmiştir. Hesaplama sonuçlarına göre, yaklaşık 224
kbar basınç altında dinamik olarak kararsız hale gelen yarı Heusler LiInSn alaşımı, temel
durumunda dinamik olarak stabildir. Yarı Heusler LiInSn alaşımının dinamik özellikleri,
araştırmamıza göre ilk kez literatüre kazandırıldı.
Anahtar Kelimeler:Half-Heusler alaşım, Dinamik Özellikler, Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi
STRUCTURAL ELECTRONIC AND DYNAMIC PROPERTIES OF
HALF-HEUSLER LiInSn ALLOY
ABSTRACT
Half-Heusler alloys can be formulated as ABC. Here A is the transition metal or rare earth
metal, B is the transition metal and C is the main group element. Half-Heusler alloys can be
obtained by combining I-III-V group elements. Half-Heusler alloys are remarkable materials
with their thermoelectric properties, solar cell and optoelectronic device applications. In this
study, the structural, electronic and dynamic properties of the half-Heusler LiInSn crystal are
calculated with the help of Density Functional Theory using the Generalized Gradient
Approximation. The results of the structural and electronic properties obtained as a result of
the calculations are in accordance with the literature. For example, the lattice parameter of
LiInSn alloy was found to be 12.85 Bohr. Afterwards, using the linear response theory,
phonon dispersion curve and phonon density of states graphs have been obtained. According
to the calculation results, half-Heusler LiInSn alloy, which becomes dynamically unstable
under nearly 224 kbar pressure, is dynamically stable in the ground state. The dynamic
properties of half-Heusler LiInSn alloy have been brought to the literature for the first time
according to our research.
Keywords: Half-Heusler Alloy, Dynamic Properties, Density Functional Theory
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ELEKTRİKLİ CİHAZLARININ ZAMAN SERİSİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE
BELİRLENMESİ
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ORCID: 0000-0002-5912-6471
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ORCID: 0000-0002-2418-9472
ÖZET
Hızla gelişmekte olan dünyamızın en önemli problemlerinden biride enerjiye olan
gereksiniminde hızla artıyor olmasıdır. Enerji ihtiyacımızın çoğu fosil yakıtlardan
karşılanmaktadır. Bu kadar yoğun kullanılan fosil kaynaklı yakıtların, çevreye vereceği
zararda dolayısıyla fazla olmaktadır. Bu durum, sürdürülebilir ve çevreye zarar vermeyecek
enerji kaynaklarına yönelimi de arttırmaktadır.
Ülkelerin ekonomik ve sosyal olarak gelişimleri de, enerji taleplerini arttırmaktadır.
Günümüzde enerji talebinin karşılanmasında fosil yakıtlar, enerji üretiminden kaynaklanan
karbon salınımlarını sürekli artırmakta ve enerji tedarik sistemlerinin ekonomik, sosyal ve
çevresel nedenlerle sürdürülebilir olamadığından, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede
olduğu gibi ülkemizde de enerji piyasalarında değişimine gidilmektedirler.
Günümüzde enerji talebinin karşılanmasında, fosil yakıtların enerji üretim kaynaklı karbon
salınımını sürekli arttırması, enerji tedarik sistemlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel
nedenlerle sürdürülebilir olmadığından dolayı gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede
olduğu gibi ülkemizde de enerji piyasalarında değişimine gidilmektedirler.
Son yıllarda, mevcut enerji sistemlerinin sürdürülebilir alternatif enerji modellerine
dönüştürülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi hızla arttırmaktadır.
Yenilenebilir enerji kullanılarak güç tüketimi, güç üretim maliyeti azaltılabilir ve ayrıca
sunulan güç kapasitesi artırılabilmektedir. Mevcut güç sistemlerden daha düşük maliyetli ve
çevre dostu bir sistem olan yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajlarından etkin şekilde
faydalanabilmek için, dağıtılmış bir enerji kaynağı sisteminin işleyişi için oldukça önemlidir.
Yapılan bu çalışmalar ile ülkemizde, enerji kayıpların azaltılması, tedarik sürekliliğinin
iyileştirilmesi, bütünleşik yük yönetimi, manuel süreçlerin minimize edilmesi ve kullanıcıların
gerçek zamanlı tüketim bilgilerine erişim gibi hedeflerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Tüm bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi arz ve talep dengesinin etkili bir biçimde
belirlenebilmesine bağlıdır. Ülkemizde sanayi üretiminin ihtiyacı olan enerji talebi büyük bir
oranda tahmin edilebilmesine rağmen bina ve konutların enerji talepleri tam olarak
öngörülememektedir. Bu çalışma ile özellikle binaların güç talepleri ve güç profillerinin
belirlenebilmesi amacı ile bina veya konutlardaki cihazların ve çalışma konumun tespiti için
sinyal işleme ve makine öğrenmesine dayalı otomatik bir sistem geliştirilecektir. Böylelikle
konutların güç talepleri önceden belirlenerek enerji talebinin kesintisiz bir şekilde
karşılanması, bütünleşik yük yönetimin sağlanması ve tedarik sürekliliğinin iyileştirilmesi
sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, Makine öğrenmesi, Sinyal işleme

64

ANKARA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH – IV
APRIL 10-11, 2021
ANKARA-TURKEY
(ABSTRACT BOOK)
WEB: https://www.ankarakongresi.org/
E-MAIL: inimasorg@gmail.com

EFFICIENCY DETERMINATION OF ELECTRIC DEVICES ACCORDING TO
TIME SERIES PROPERTİES SYSTEMS
ABSTRACT
One of the most important problems of our rapidly developing world is that its need for
energy is rapidly increasing. Most of our energy needs are met from fossil fuels. The damage
to the environment of fossil-sourced fuels, which are used extensively, is therefore higher.
This situation also increases the tendency towards energy resources that are sustainable and
do not harm the environment.
Economic and social development of countries also increases their energy demands. Today,
fossil fuels increase the carbon emissions arising from energy production in meeting the
energy demand and since energy supply systems cannot be sustainable due to economic,
social and environmental reasons, they are being changed in energy markets in our country as
well as in many developed and developing countries.
In recent years, existing energy systems have been transformed into sustainable alternative
energy models. And it rapidly increases the tendency towards renewable energy sources. By
using renewable energy, power consumption, power generation cost can be reduced and also
the available power capacity can be increased. It is very important for the functioning of a
distributed energy source system in order to benefit effectively from the advantages of
renewable energy sources, which are less costly and environmentally friendly than existing
power systems. With these studies, it is planned to achieve targets such as reducing energy
losses, improving supply continuity, integrated load management, minimizing manual
processes, and accessing real-time consumption information of users in our country.
Achievement of all these targets depends on determining the supply and demand balance
effectively. Although the energy demand of industrial production in our country can be
predicted to a great extent, the energy demands of buildings and residences cannot be fully
predicted. With this study, an automatic system based on signal processing and machine
learning will be developed to determine the working position and devices in buildings or
residences in order to determine the power demands and power profiles of the buildings. In
this way, the power demands of the residences will be determined in advance and the energy
demand will be met uninterruptedly, the integrated load management will be provided and the
supply continuity will be improved.
Keywords: Renewable energy, Machine learning, Signal processing

65

ANKARA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH – IV
APRIL 10-11, 2021
ANKARA-TURKEY
(ABSTRACT BOOK)
WEB: https://www.ankarakongresi.org/
E-MAIL: inimasorg@gmail.com

INVESTIGATING THE OPERATIONAL PARAMETERS OF A CENTRIFUGAL
PUMP USED IN REVERSE MODE AS TURBINE FOR ELECTRICITY
GENERATION
Olaore Kayode.Olatunde
Kwara State Polytechnic, Department of Physics
Prof. Danshehu Bagudu.Gwadangwaji
Usmanu Danfodiyo University, Department of Mechcanical Engneering, Faculty of
Engneering
Usman Abdulkarim
Kwara State Polytechnic, Department of Physics
ABSTRACT
For thousands of years human beings have used the power of flowing water for various
activities. However, there are several other ways we can generate energy using the power of
water. This paper tends to demonstrate by experiment that the best efficiency point of a
centrifugal pump both in direct and reverse mode can be investigated and used to determine
electricity generation in a micro hydro scheme to power rural areas that might not be
connected to the national grid. Investigations were done to test and measure the fuel rate of
consumption of the centrifugal pump running in pump mode. The results demonstrated that
the efficiency is indirectly proportional to the fuel level. The pressure and velocity head were
also determined. The maximum velocity of flow was 3 ∙ 90 m⁄s at a pressure gauge of
39 pal. Investigations were also done by testing the centrifugal pump in the pump mode to
determine its best efficiency point (BEP) which was 71%. In the pump mode investigation,
the measured parameters were flow rate (8 ∙ 17 m ⁄s), speed (3589 rpm), power output
(129 ∙ 91 Watts), power input (183 ∙ 02 Watts) and velocity flow (3 ∙ 90 m⁄s). The
investigation shows that for the generation of electricity the centrifugal pump can be used as
an alternative to a turbine.
Keywords: Centrifugal Pump, Small Hydro Power (SHP), Pump as Turbine (PaT), Pump
Efficiency
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ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ENERJİ YÖNETİMİ VE VERİMLİLİĞİNİN ANALİZ
EDİLMESİ İÇİN BİR TEST SİSTEMİ TASARIMI
Doç. Dr. Selami KESLER
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Müh.
ORCID: 0000-0002-7027-1426
Öğr. Gör. Ömer BOYACI
Pamukkale Üniversitesi, Çardak OSB MYO, Elektronik ve Otomasyon
ORCID: 0000-0003-2362-1523
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜMBEK
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Müh.
ORCID: 0000-0002-1412-4771
ÖZET
Gelecekte artan nüfusun ve gelişen sanayinin enerji ihtiyacı kısıtlı kaynaklar nedeniyle
tehlikededir. Diğer taraftan, fosil yakıtlara alternatif kaynak arayışı hızla sürmektedir. Bunun
yanında, var olan enerjinin de verimli kullanılması çok büyük önem taşımaktadır. 2050 yılına
kadar enerji tüketiminin önemli bir kısmının elektrikli araçlarda olacağı düşünülürse ve uzun
menzil gerekliliği de göz önüne alınırsa, enerjinin verimli kullanılması verimli araçların
üretilmesiyle gerçekleşecektir. Elektrikli araçlarda verimliliğin arttırılması, öncelikle verimli
motorların tasarlanması ve bu araçlarda yol, menzil ve konfor durumuna göre mümkün olan
en yüksek seviyede enerjinin geri kazanımıyla iyileştirilebilmektedir.
Elektrikli araçlarda, diğer araç bileşenlerinin de optimizasyonuyla birlikte yüksek verimli
elektrik motor tasarımına destek olarak en üst seviyede bir enerji yönetimi kaçınılmazdır. Bu
amaçla, bataryalarda depo edilen sınırlı ve donanımsal olarak pahalı bir enerji kaynağının yol
güzergahına ve kullanıcı tercihlerine göre sürüş boyunca geri kazanılabilecek bir enerji ile
desteklenmesi de başlangıçta depo edilen enerji ile daha uzun bir menzil ve daha verimli bir
tüketim için önem arz etmektedir. Elektrikli araçlarda enerji yönetim sistemlerinin gerçek
sürüş profillerine uygun olarak laboratuvar ortamında test edilebilmesi hem endüstri hem de
akademik araştırmalar tarafında yapılacak çalışmalara önemli bir ivme kazandırmaktadır.
Ancak, her iki tarafta da yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere böyle bir test sisteminin
temini oldukça maliyetli olmakla birlikte bazı ihtiyaçları karşılamak bakımından da yetersiz
kalmaktadır.
Bu çalışmada, araç bileşenleri dikkate alınarak, araç enerji yönetimini ve sistemin
verimliliğini test etmek amacıyla; programlanabilir, oldukça esnek yapılı, endüstriyel üretim
ve iletişim protokollerini de sistem yapısında bulunduran, düşük maliyetli, araştırmacıların
hemen hemen bütün ihtiyaçlarını karşılayan, mühendislik eğitim-öğretim müfredatına da
uygun bir test sistemi (deney düzeneği) tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Tasarımı yapılan
bu sistemde; elektrikli araç için dıştan rotorlu fırçasız doğru akım motoru (DRFDAM) ve
aracın sürüş esnasında maruz kaldığı kuvvetleri ve yükü karşılayacak momenti karşıt olarak
sağlayacak olan programlanabilir servo motor ve servo sürücü sistemi (servosistem)
kullanılmıştır. Elektrikli araç motoru ve servo-sistem bir tork sensörü ile birlikte aynı mil
ekseni üzerinde birleştirilmiştir.
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Elektrikli araç tasarım özellikleri, yol bilgileri (güzergâh, ağırlık, eğim, ters kuvvetler, süre
vb.) ve farklı sürüş profilleri (ECE-15- European Driving Cycle, NEDC -New European
Driving Cycle, FTP -American Federal Test Procedure) endüstriyel bir programlanabilir
mantık denetleyici (PLC) üzerinden test sistemine girilebilmektedir. Elektrik aracın sürülmesi
için de programlanabilir bir motor sürücü tasarlanmıştır. Sistemin çalıştırılması, ayarlarının
yapılabilmesi, verilerin gözlemlenebilmesi ve kaydedilmesi amacıyla yine endüstriyel bir
insan makine arabirimi (HMI) tercih edilmiştir. Elektrikli araç motorunun harcadığı ve sürüş
profiline göre harcanan ve sürüş profili boyunca geri kazanılan enerji verilerinin kaydedilmesi
ve sistem veriminin gözlenebilmesi için HIOKI PW3390 modeli güç analizörü sisteme dâhil
edilmiştir. Elektrik araç enerjisi, 12 V – 60 Ah, 6 adet seri bağlı batarya grubu tarafından
sağlanmıştır. Sürüş çevriminin benzetimini yapacak olan Servo-sisteminin enerjisi 3-faz AC
şebekeden sağlanmıştır. Servo-sistemin enerji geri kazanımlı (regeneratif) çalışması gereken
durumlarda kendi sürücü sistemine zarar vermemesi için sürücü sitemine, otomatik olarak
devreye giren frenleme yük direnci bağlanmıştır. Bütün sistem, bir bilgisayar üzerinden
yönetilebilir ve sonuçların analizi bakımından gözlemlenebilir bir durumdadır. Test sistemi,
aynı zamanda CAN BUS ve MOD BUS donanımı ve protokollerini de içermektedir.
Şekil 1’de gösterilen test sisteminde, literatürde yer alan ve yeni çalışılacak olan enerji
yönetim algoritmalarının gerçek zamanlı olarak denenebilmesi mümkündür ve bu amaçla,
sistem tasarımında oldukça yüksek kapasiteli işlemciler, sürücüler, arabirimler, iletişim
donanımı, endüstriyel protokoller ve bilgisayar sistemi kullanılmıştır. Ayrıca, elektrik
araçlarda kullanılabilecek motor seçeneklerine uygun bir motor-sensör-servo-sistem bağlantı
modülü ve bu motor seçeneklerine uygun programlanabilir esnek yapılı bir motor sürücü
sistemi de tasarlanmış ve sisteme yerleştirilmiştir. Test sistemine girilen ve gözlemlenebilen
bütün değişkenler harici bir diskte ve bilgisayar sisteminde, seçilen formatta
kaydedilebilmektedir. Veri girişleri endüstriyel monitörler üzerinden yapılabilmekte ve elde
edilen bütün verilerin grafik biçimli ve gerçek zamanlı olarak gözlenebilmektedir.
Test sisteminin çalışma biçimini yansıtması bakımından; Şekil 2’de elektrikli aracın yol
boyunca karşılaşacağı kuvvetleri temsilen programlayan servosistem kontrol ekranı, Şekil
3’de araç motoru ve batarya değişkenlerinin gözlenmesi ve Şekil 4’te tercih edilen sürüş
profiline göre motor hız değişiminin gözlenmesi verilmiştir. Buna benzer olarak, akım,
gerilim, güç, sıcaklık, geri kazanılan enerji miktarı ve enerji akış yönü de bu test sistemi
üzerinden alınabilmektedir.
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Şekil 1. Elektrikli araçların enerji yönetime yönelik bir test sistemi tasarımı

Şekil 2. HMI üzerinden servosistem kontrol giriş ayarları ekranı
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Şekil 3. HMI üzerinden motor ve batarya değişkenlerinin gözlenmesi

Şekil 4. Sürüş profiline göre araç referans hızı ve gerçekleşen hız değişiminin elde
edilmesi
Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araçlar, Enerji Yönetimi, Test Sistemi, Enerji Geri Kazanımı,
Enerji Verimliliği, Sürüş profili
Teşekkür: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi
tarafından 2020FEBE044 numaralı proje ile desteklenmiştir.
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A TEST SYSTEM FOR ANALYSIS OF
ENERGY MANAGEMENT AND SYSTEM EFFICIENCY IN ELECTRIC VEHICLES
ABSTRACT
The energy needs of the increasing population and developing industry in the future is in
danger due to limited resources. On the other hand, the search for alternative resources to
fossil fuels continues rapidly. In addition, it is very important to use the existing energy
efficiently. Considering that a significant part of the energy consumption will be in electric
vehicles by 2050 and considering the long-range requirement, efficient use of energy will be
achieved by the production of efficient vehicles. Increasing efficiency in electric vehicles can
be improved primarily by designing efficient engines and by recovering energy at the highest
possible level according to road, range and comfort conditions in these vehicles.
In electric vehicles, energy management at the highest level is inevitable by supporting the
high efficiency electric motor design with the optimization of other vehicle components. For
this purpose, it is also important to support a limited and hardwarely expensive energy source
stored in batteries with an energy that can be recovered during driving according to the road
route and user preferences, for a longer range and more efficient consumption with the
initially stored energy. The fact that energy management systems in electric vehicles can be
tested in a laboratory environment in accordance with real driving profiles provides a
significant acceleration for the work to be done by both industry and academic research.
However, the procurement of such a test system to be used in studies conducted on both sides
is quite costly, and it is insufficient in terms of meeting some needs.
In this study, in order to test vehicle energy management and system efficiency by
considering vehicle components; a test system (experimental setup), which is programmable,
highly flexible, includes industrial production and communication protocols in its system
structure, low cost, meets almost all the needs of researchers, and is also suitable for the
engineering education curriculum. In this designed system; an external rotor brushless direct
current motor (DRFDAM) for the electric vehicle and a programmable servo drive system
with a servo motor (servosystem), which will provide the forces and the torque to meet the
load while driving, are used. The electric vehicle motor and servo-system are combined on the
same shaft axis with a torque sensor. Electric vehicle design features, road information (route,
weight, slope, reverse forces, time, etc.) and different driving profiles (ECE-15- European
Driving Cycle, NEDC-New European Driving Cycle, FTP-American Federal Test Procedure)
can be entered into the test system via a programmable logic controller (PLC). A
programmable motor driver is also designed for driving the electric vehicle. An industrial
human machine interface (HMI) is preferred in order to operate the system, make settings,
observe and record data. The HIOKI PW3390 model power analyzer is included in the system
in order to record the energy data consumed by the electric vehicle and the energy consumed
according to the driving profile and recovered energy throughout the driving profile and to
observe the system efficiency. Electric vehicle power is provided by 12 V - 60 Ah, 6-serialconnected battery groups. The power of the servosystem, which will simulate the driving
cycle, is supplied from the 3-phase AC network. In order to operate the servo-system with
energy recovery (regenerative), an automatically activated braking load resistor is connected
to the drive system so that it does not damage its own drive system. The whole system can be
managed on a computer and is observable in terms of analysis of the results. The test system
also includes CAN-BUS and MOD-BUS hardware and protocols.
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In the test system shown in Figure 1, it is possible in real time to test the energy management
algorithms in the literature and to be studied in future, and for this purpose, very high-capacity
processors, drivers, interfaces, communication hardware, industrial protocols and computer
system have been used in the system design. In addition, a motor-sensor-servo-system
connection module suitable for motor options that can be used in electric vehicles and a
programmable flexible motor drive system suitable for these motor options were designed and
installed in the system. All variables that can be entered and observed in the test system can
be saved in the selected format on an external disk and computer system. Data entries can be
made on industrial monitors and all data obtained can be observed in graphical form and in
real time.
In terms of reflecting the working principle of the test system; In Figure 2, the servosystem
control screen that represents the forces that the electric vehicle will encounter along the way,
observing the vehicle motor and battery variables in Figure 3, and observing the motor speed
change according to the preferred driving cycle in Figure 4. Similarly, currents, voltages,
power, temperature, the amount of energy recovered and the direction of energy flow can be
observed and obtained through this test system.

Figure 1. Design of a test system for energy management of electric vehicles
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Figure 2. Servo-system control input settings screen via HMI

Figure 3. Monitoring motor and battery variables via HMI
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Figure 4. The vehicle reference and actual speed change according to the driving profile
Keywords: Electric Vehicles, Energy Management, Test System, Energy Recovery, Energy
Efficiency, Driving Cycle
Acknowledgement: This study was supported and founded by Scientific Research
Coordination Unit at Pamukkale University with project number of 2020FEBE044
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DAİRESEL KESİTLİ ÇARPIŞMA KUTULARININ ÜZERİNE AÇILAN
OYUKLARIN VE KONİKLİK AÇISININ ÇARPIŞMA PERFORMASINA
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
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Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı
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Anabilim Dalı
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ÖZET
Bilindiği üzere trafik kazaları sonrası ölüm ve sakat kalma oranları tüm Dünyada oldukça
yüksektir. Başta otomobiller olmak üzere farklı versiyonları trenler, hafif raylı taşıtlar vb pek
çok araçta kullanılan enerji yutucular insan hayatı ve sağlığını kaza esnasında koruyan en
önemli faktörlerden biridir. Gün geçtikçe kaza esnasında insanların daha hafif travmalar ile
kazayı atlatmaları, daha düşük çarpma kaynaklı ivmelere maruz kalarak başta kafa ve
omurilik hasarlanmaları ihtimalinin azalması için regülasyonlarda daha güvenli tasarımlara
doğru otomotiv üreticileri zorlanmaktadır.
Günümüzde, enerji yutucuların çarpışma performansını arttırmak için birçok çalışma
yürütülmektedir. Bu çalışmaların temel amacı olarak, taşıtta bulunan enerji yutucuların,
çarpma anında ortaya çıkan enerjiyi mümkün olduğu kadar sönümleyebilmesi ve bu sayede
yolculara gelebilecek zararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
Enerji yutucuların tasarımında istenilen temel özellikler, emilen toplam enerjinin mümkün
olduğunca fazla olması, pik kuvvetin düşük ve reaksiyon kuvvetlerinin ortalama çarpma
kuvvetine yakın olması şeklindedir.
Enerji yutucular, çarpışma esnasında ortaya çıkan kinetik enerjiyi şekil değiştirerek absorbe
eden taşıt yapısal elemanlarıdır. Enerji yutucu tasarlanırken, ortalama ezilme kuvvetlerinin
mümkün oldukça yüksek olması ancak ortaya çıkan ilk tepki kuvvetinin ise düşük olması
hedeflenmelidir. Böylece hem enerji emilimi yüksek olacak hem de taşıt yolcu kabinine
aktarılan anlık yüksek kuvvetler önlenmiş olacaktır. Bu yüzden enerji yutucunun deforme
edilebilir ve uygun geometrik yapıda olması gerekmektedir.
Bu çalışmada çarpışma kutusunun üzerine açılan oyukların ve belirli bir koniklik açısının
çarpışma performansı üzerine etkisi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir.
Çalışmada oyuk genişliği sabit tutulup 5mm olarak belirlenmiş, oyuk sayısı değiştirilmiştir.
Çarpışma kutularının et kalınlıkları 1 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, 2 mm ve 2.5 mm olacak
şekilde belirlenmiştir. CatiaV5-2017 ile tasarımları yapılan çarpışma kutuları Visual-Mesh
programı ile sonlu elemanlara ayrılmıştır. Virtual Performance Solution programı ile kontak
tanımlaması, malzeme kartı oluşturulması ve gerekli sınır koşullarının tanımlaması yapılmış
ve Pam-Crash ile dinamik analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonunda elde edilen
sonuçlarda oyuk açmanın çarpışma performansı üzerine olumlu etki ettiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çarpışma Kutusu, Çarpışma Performansı, Sonlu Elemanlar Analizi,
Pam-Crash
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A REVIEW OF THE EFFECT OF THE CORRUGATED AND THE TAPER ANGLE
ON THE CRASH PERFORMANCE IN CRASH BOXES
ABSTRACT
As it is known, death and disability rates after traffic accidents are quite high all over the
world. Energy absorbers, which are used in many vehicles, especially automobiles, different
versions of trains, light rail vehicles, etc., are one of the most important factors that protect
human life and health during accidents. As the days go by, automotive manufacturers are
forced towards safer designs in regulations in order for people to overcome the accident with
lighter traumas and decrease the possibility of head and spinal cord damage by being exposed
to lower accelerations due to impact.
Today, many studies are conducted to improve the crash performance of energy absorbers. As
the main purpose of these studies, it is aimed that the energy absorbers in the vehicle can
absorb the energy generated at the time of impact as much as possible and thus minimize the
damage to the passengers.
The basic characteristics required in the design of energy absorbers are that the absorbed total
energy is as high as possible, the peak force is low and the reaction forces are close to the
average impact force.
Energy absorbers are vehicle structural elements that absorb the kinetic energy generated
during a collision by changing shape. When designing the energy absorber, it should be aimed
to have the average crushing forces as high as possible, but the resulting initial reaction force
to be low. Thus, both energy absorption will be high, and instantaneous high forces
transferred to the vehicle passenger cabin will be prevented. Therefore, the energy absorber
must be deformable and of suitable geometric structure.
In this study, the effect of corrugated on the crash box and a certain taper angle on the crash
performance was investigated using the finite element method. In the study, the width of the
corrugate was kept constant and was determined as 5mm, and the number of corrugates was
changed. Wall thicknesses of crash boxes were determined as 1 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8
mm, 2 mm, and 2.5 mm. The crash boxes designed with CatiaV5-2017 are divided into finite
elements with the Visual-Mesh program. With the Virtual Performance Solution program,
contact definition, material card creation, and definition of required boundary conditions were
made, and dynamic analysis was performed with Pam-Crash. In the results obtained at the end
of the study, it was determined that the corrugate had a positive effect on the crash
performance.
Keywords: Crash Box, Crash Performance, Finite Element Analysis, Pam-Crash
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ÖZET
Günümüzde polimerler ve polimer kompozitler yüksek spesifik özellikleri nedeniyle makine
elemanlarında ve mühendislik sistemlerinde yapısal malzeme olarak yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Polimerik malzemeler metallerle karşılaştırıldığında kolay işlenebilirlik ve
şekillendirilebilirlik özellikleri nedeniyle tasarımcılara kayda değer bir özgürlük sunarlar.
Bununla birlikte, metallerle karşılaştırıldığında polimerler ve polimer kompozitler oldukça
zayıf erozyon direnci gösterirler ve parçaların güvenliğini etkileyen farklı ve önemli ölçüde
karmaşık hasar ve aşınma mekanizmalarına sahiptirler.
Polimer kompozit makine parçaları uygulama alanlarında sıklıkla aşındırıcı partiküllerle
etkileşen ortamlarda çalışmaktadır. Katı partiküllerin çarptıkları yüzeylerde meydana
getirdikleri erozyon hasarı önemli derecede malzeme kaybına yol açmakta ve parçaların
çalışma performanslarını ve kullanım ömürlerini oldukça ciddi şekilde etkilemektedir.
Dolayısıyla bu tür uygulamalarda meydana gelebilecek katı partikül erozyonunun önceden
doğru bir şekilde tahmin edilmesi ve parçaların erozif aşınmasına karşı davranışının iyi bir
şekilde bilinmesi çalışma performansı, kullanım ömrü, tamir ve bakım maliyetleri açısından
son derece önemlidir.
Teflon (PTFE) ve kompozitleri, üstün mekanik özellikleriyle kendini ispatlamış olan ve
tribolojik uygulamalarda yaygın olarak kullanılan fakat partikül erozyonu davranışı hakkında
yeterli literatür bilgisi olmayan malzemelerdir. Bu çalışmada Teflon (PTFE) malzeme ve
rastgele dağılımlı kısa karbon ve cam fiber takviyeli ve bronz partikül takviyeli
kompozitlerinin katı partikül erozyon davranışları incelenmiştir. Partikül cinsinin erozyona
etkisini öne çıkarmak üzere çalışmalar Garnet ve Alümina olmak üzere farklı türde iki
partikül ile yapılmıştır. Aşınan malzemelerin yüzey morfolojilerindeki değişimler yüzey
profilometresi ile incelenmiştir. Malzemede görülen etkin erozif aşınma mekanizmalarının
belirlenmesi için SEM çalışmaları yapılmıştır. Gerek takviye türünün gerekse aşındırıcı
partikül tipinin malzemenin erozif aşınma davranışına etkisinin oldukça belirgin olduğu
anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erozif aşınma, PTFE, Polimer kompozit, Aşındırıcı partikül
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PARTICLE EROSION BEHAVIOUR OF PTFE AND ITS COMPOSITES
ABSTRACT
Today, polymers and polymer composites are widely used as structural materials in machine
elements and engineering systems due to their high specific properties. Compared to metals,
polymeric materials offer designers considerable freedom due to their easy processability and
formability properties. However, compared to metals, polymers and polymer composites
show rather poor erosion resistance and have different and significantly complex damage and
wear mechanisms that affect the safety of parts.
Polymer composite machine parts often work in environments that interact with erodent
particles in their application areas. The erosion damage caused by the solid particles on the
surfaces they hit causes significant material loss and seriously affects the working
performance and service life of the parts. Therefore, accurate prediction of solid particle
erosion that may occur in such applications and a good knowledge of the behavior of parts
against erosive wear are extremely important in terms of operating performance, service life,
repair and maintenance costs.
Teflon (PTFE) and its composites are materials that have proven themselves with their
superior mechanical properties and are widely used in tribological applications, but lack
sufficient literature on particle erosion behavior. In this study, solid particle erosion behavior
of Teflon (PTFE) material and randomly distributed short carbon and glass fiber reinforced
and bronze particle reinforced composites were investigated. Studies have been carried out
with two different types of particles, Garnet and Alumina, to highlight the effect of particle
type on erosion. The changes in the surface morphology of the eroded materials were
examined by surface profilometry. SEM studies have been carried out to determine the
effective erosive wear mechanisms seen in the material. It has been found that the effect of
both reinforcement type and erodent particle type on the erosive wear behavior of the material
is quite evident.
Keywords:
Erosive
wear,
PTFE,
Polymer
composites,
Erodent
particle
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ÖZET
Sac şekillendirme işlemleri günümüzde çok geniş alanlarda kullanılan önemli yöntemlerden
biridir. Bu işlemlerde üretim esnasında birbirine temas eden metalik yüzeyler ile çalışmak
zorunda kalmaktayız. Bu temas sonucu sürtünen yüzeyler arasında oluşan kusurlar üretim
performansını, ürün kalitesini ciddi anlamda etkileyerek üretimin aksamasına sebebiyet
vermektedir. Sac şekillendirme proseslerinde aşınma, sürtünme ve yağlayıcının temasta olan
yüzeyler arasında etkisinin incelenerek temastan en az hasar ile kurtulmak önem arz
etmektedir. Üretim var olduğu müddetçe temas eden yüzeylerden kaçınmak mümkün
olmayacağından amaç sürtünmenin ve sonrasında oluşacak etkilerin mümkün olduğunca
kontrol edilebilir olması olmalıdır.
Sac metal şekillendirme işlemleri; kesme, bükme, gererek şekillendirme ve derin çekme
olarak temelde dörde ayrılabilir. En karışık ve zorlu işlem derin çekme işlemidir. Otomotiv
sektöründe; kompresör parçaları, havalı fren sistemi parçaları üretiminde ve daha birçok
alanda derin çekme işlemi ile şekillendirilmiş parçalara ihtiyaç vardır. Zımba geometrisi,
zımba hızı, kalıp geometrisi, sac malzeme, prosesin gerçekleştiği ortam şartları, pot baskısı
vb. birçok parametre etkisi altında sac metal şekillendirmek istenir. Tüm parametrelerin
incelenerek etkilerinin belirlenmesi oldukça zordur. Mümkün oldukça seri üretim koşulları
altında optimum şartlar sağlanarak işlemler gerçekleştirilmelidir. Günümüzde üretimi
etkilemeden değerlendirme yapabilmek için simülasyon programları kullanılarak ve deneysel
çalışmalar yapılarak optimum şartlar sağlanmaya çalışılmaktadır.
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Bu çalışmada otomotiv sektöründe sıklıkla kullanılan DD13 (Erdemir 6224) sac
malzemesinin derin çekme işlemi simülasyonu için farklı zımba hızları ve farklı yağlama
koşulları AUTOFORM programı ile simüle edilmiş, zımba hızı ve yağlamanın şekillendirme
üzerine etkileri incelenmiştir. Bilgisayar ortamında simülasyonu yapılan uygulama sonrasında
üniversal deney cihazında denenmiştir. Kuvvet ölçümleri elde edilerek deney ve simülasyon
sonuçları karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sac Metal Şekillendirme, Simülasyon, Triboloji, Yağlayıcı, Zımba Hızı
A NUMERICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF
PUNCH SPEED AND USED LUBRICANT IN DEEP DRAWING PROCESS
ABSTRACT
Sheet metal forming processes are one of the important methods used in a wide range of areas
today. In sheet metal forming, we have to work with metallic surfaces that come into contact
with each other during production. The defects that occur between the friction surfaces as a
result of this contact seriously affect the production performance and product quality and
cause production disruption. In sheet metal forming processes, it is important to get rid of the
contact with the least damage by examining the effect of wear, friction and lubricant between
the surfaces in contact. Since it will not be possible to avoid the contact surfaces as long as the
production exists, the aim should be that friction and the effects that will occur afterwards are
as predictable and controllable as possible.
Sheet metal forming processes; It can be divided into four basically as cutting, bending,
stretch forming and deep drawing. The most complex and demanding process is deep
drawing. In the automotive sector; In the production of compressor parts, air brake system
parts and many other areas, parts shaped by deep drawing process are needed. Punch
geometry, punch speed, die geometry, sheet material, environmental conditions of the
process, blank holder, etc. It is desirable to shape sheet metal under the influence of many
parameters. It is very difficult to examine all parameters and determine their effects.
Wherever possible, operations should be carried out under optimum conditions under mass
production conditions. Nowadays, it is tried to provide optimum conditions with simulation
programs and experimental studies in order to make an evaluation without affecting the
production.
In this study, different punch speeds and different lubrication conditions were simulated for
deep drawing process of DD13 (Erdemir 6224) sheet material, which is frequently used in the
automotive industry, and the effects of punch speed and lubrication on shaping were
investigated. The application was simulated in a computer environment and then tested on a
universal test device. Force measurements were taken and experimental and simulation results
were compared.
Keywords: Sheet Metal Forming, Simulation, Tribology, Lubricant, Punch Speed
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ABSTRACT
Cancer continues to be one of the most devastating diseases globally with increasing
incidence and death rates. Cancer is treated using different treatment procedures.
Chemotherapy, as an aggressive type of chemical drug therapy, is used to destroy cancer cells
that grow and divide faster than other cells in the body. However, the effectiveness of
chemotherapeutic approaches used in cancer therapy is limited due to many related
disadvantages. In recent years, parallel to rapid developments in nanoscience and
nanotechnology, designed nanoparticles (NPs) are used for selective diagnosis and
treatment of cancer cells. They are used as a drug, nucleic acid, and gene carriers
that modify pharmacokinetic characteristics to increase their performance and decrease their
side effects. They are also used as an imaging agent in cancer therapy. However, nanoparticle
technologies have some constraints and disadvantages. Due to their very small sizes, NPs tend
to aggregate which results in reduced bio-distribution. On the other hand, they can diffuse to
the nucleus and interact with DNA and chromosomes. They can produce reactive oxygen
species, cause apoptosis, decrease in antioxidant enzymes, suppress gene expression, and
induce morphological changes in cells. In animal models, they induce toxic effects such as
inflammation, decrease in cell growth rate and cell viability, generate ulceration and
neurobehavioral variations. Studies conducted in vitro and in vivo showed that there is an
association between the size and toxicity of designed NPs. They interact in various ways with
biological systems and can induce hazardous effects. In this review, genotoxic potentials of
NPs have been investigated and possible mechanisms have been discussed. Genotoxicity
studies of NPs are important for the production of the most effective for cancer cells/tumors
but non-toxic for normal cells in therapy.
Keywords: Nanoparticle, cancer therapy, genotoxicity, drug delivery system
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ABSTRACT
Magnetic Resonance Imaging (MRI) is a technique that uses powerful magnets and radio
waves to create detailed images of organs and tissues in the body to diagnose diseases or
follow the response to treatment and does not contain ionizing radiation harmful to health.
Although MRI has advantages such as high resolution and soft tissue differentiation, contrast
agents are administered to patients in cases where contrast cannot be achieved completely.
Among the contrast agents, the most widely used group is gadolinium-based contrast agents
(GBCAs). Since gadolinium (Gd3+) alone has high toxicity, GBCAs are used as a chelate
complex. Gadobutrol is a widely used GBCA being a non-ionic, paramagnetic complex
consisting of Gd3+ chelated with the macrocyclic compound dihydroxy-hydroxymethylpropyltetraazacyclododecane-triacetic acid (butrol). Considering this common use of gadobutrol, it
causes great concern for human health. Thus, this study aimed to evaluate the genotoxic
effects of gadobutrol by in vitro chromosome aberrations test. For this purpose, 7,000, 14,000,
28,000, 56,000, and 112,000 μg/mL of gadobutrol was administered to lymphocytes obtained
from three healthy donors for 24 and 48 hours. Distilled water as negative control and
Mitomycin-C as a positive control was also used. Gadobutrol induced a significant increase in
abnormal cell frequency at the highest concentration 112,000 μg/mL in both 24 and 48-hour
applications and at the two highest concentrations 56,000 and 112,000 μg/mL in 24-hour
applications in CA/Cell frequency. Gadobutrol induced mostly chromatid break and sister
chromatid union as structural aberrations and polyploidy and endoreduplication as numerical
aberrations. The results revealed that especially higher concentrations of gadobutrol were
found to have genotoxic potential on human lymphocytes. Hence, further in vitro and in vivo
genotoxicity test systems are recommended to be carried out for a better understanding of the
genotoxic potential of GBCAs.
Acknowledgement: This study was supported by Gazi University Scientific Research
Projects (05/2019-19). We would like to thank Gazi University Scientific Research Projects
Unit for their contributions.
Keywords: Magnetic resonance imaging, gadolinium-based contrast agent, gadobutrol,
genotoxicity, chromosome aberration
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ÖZET
Titanium dioksit (TiO2) nanopartikülleri (NP), tıpta, eczacılıkta, boyalarda, plastiklerde, kağıt,
gıda ve kozmetikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat, bir çok araştırma, nanopartiküllerin
inflamasyon ve oksidatif stres oluşturduğunu ve hatta sitotoksik ve genotoksik olabileceğini
göstermektedir. Bu nedenle, bu çalışmada, çubuk benzeri TiO2 (R-TiO2-NPs) ve pedot kaplı
çubuk benzeri TiO2 nanopartiküllerinin (Pd/Rd-TiO2-NPs) 50-500 µg/mL’lik ve pedot
nanopartiküllerinin (Pd-NPs) 5-50 µg/mL’lik konsantrasyonlarının in vitro insan
lenfositlerindeki genotoksik etkileri, kromozom anormallikleri (KA) testi ile incelenmiştir. Bu
nanopartiküller, insan lenfositlerinde yedi farklı yapısal (kromatid ve kromozom kırığı, kardeş
kromatidlerde birleşme, disentrik kromozom, kromatid değişimi, fragment ve halka) ve bir
sayısal (poliplodi) kromozom anormalliği oluşturmuştur. Bütün partiküller, her iki uygulama
süresinde %KA ve KA/Hücre düzeyini artırmıştır. 24 saatlik uygulamada, R-TiO2-NP’leri, en
düşük iki dozda (50 ve 100 μg/mL) %KA ve KA/Hücre düzeyini kontrole kıyasla anlamlı
şekilde artırmıştır. 48 saatte, hem %KA ve hem de KA/Hücre oranı, tüm konsatrasyonlarda
anlamlı şekilde yükselmiştir. P/R-TiO2 NP’leri, %KA ve KA/Hücre düzeyini, hem 24 ve hem
de 48 saatlik uygulamalarda, sırasıyla 250 ve 500 μg/mL’de anlamlı düzeyde artırmıştır. 50
μg/mL, 48 saatte, KA/Hücre düzeyini de anlamlı şekilde yükseltmiştir. Pd-NP’leri için
kullanılan 100, 200 ve 500 μg/mL konsatrasyonların toksik etki göstermesi nedeniyle daha
düşük konsantrasyonlar (5, 10, 25 ve 50 μg/mL) kullanılmıştır. 24 saatlik uygulamada, iki
yüksek dozda (25 ve 50 μg/mL), her iki parametrede de anlamlı artış tespit edilmiştir. 5
μg/mL’lik konsantrasyon, %KA’de anlamlı artış oluşturmuştur. 48 saatlik uygulamada, bu
parametrelerin hiç birinde anlamlı artış gözlenmemiştir. Bütün bu sonuçlar, R-TiO2NP’lerinin, Pd/R-TiO2 ve pedot NP’lerine kıyasla insan lenfositlerinde güçlü klastojenik etkili
olduğunu, son ikisinin benzer klastojenik etkili olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, TiO2
NP’lerinin, çok sayıda araştırmada güvenli olduğu gösterilene kadar, dikkatli bir şekilde
üretilmesi ve kullanılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Titanium Diokside Nanopartikülü, Genotoksisite, İnsan Lenfositleri,
Kromozom Anormallikleri
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IN VITRO GENOTOXIC EFFECTS OF ROD-LIKE TITANIUM DIOXIDE, PEDOTCOATED ROD-LIKE TITANIUM DIOXIDE AND PEDOT NANOPARTICLES
ABSTRACT
Titanium dioxide (TiO2) nanoparticles (NPs) are widely used in medical, pharmaceuticals,
paints, plastics, paper, food, and cosmetics. However, several studies have shown that NPs
may induce toxic effects such as inflammation and oxidative stress, even cytotoxic and
genotoxic effects. Therefore, we assessed the in vitro genotoxic effects of rod-like TiO2 (RTiO2-NPs) and pedot [poly(3,4-ethylenedioxythiophene)] coated rod-like TiO2 nanoparticles
(Pd/Rd-TiO2-NPs) at 50-500 µg/mL and pedot nanoparticles (Pd-NPs) at 5-50 µg/mL
concentrations on human lymphocytes using chromosome aberration (CA) test. Seven
different types of structural (chromatid and chromosome break, sister chromatid union,
dicentric chromosome, sister chromatid exchange, fragment and ring) and one type of
numerical (polyploidy) chromosome aberrations (CAs) were evident in human lymphocytes.
All the particles increased the frequency of CAs and CA/Cell at both exposure periods. RTiO2-NPs, in the 24 h treatment, significantly increased the frequency of CAs and CA/cell in
two lowest concentrations (50 and 100 μg/mL) compared to negative control. In the 48 h
treatment, both the CA% and CA/Cell significantly raised at all the concentrations used. P/RTiO2 NPs caused significant increase in the frequency of CAs and CA/Cell at 250 and 500
μg/mL, at 24 and 48 h exposure, respectively. 50 μg/mL also significantly increased CA/Cell
at 48 h. In case of Pd-NPs, concentrations applied were lower (5, 10, 25 ve 50 μg/mL) than
the other two NPs because 100, 200, and 500 μg/mL showed cytotoxic effect. Significant
increase in the same parameters were determined at the two highest concentrations (25 and 50
μg/mL) in the 24 h treatment. 5 μg/mL significantly increased the frequency of CAs as well.
None of the increasing was significant in the 48 h treatment. These results revealed that RTiO2-NPs have strong clastogenic action compared to Pd/R-TiO2 and pedot NPs alone, the
last two NPs showed similar and weak clastogenic effect in human lymphocytes. Therefore,
TiO2 NPs should be produced and used with great attention till more investigations reveal
safety.
Keywords: Titanium Dioxide Nanoparticles, Genotoxicity, Human Lympocyte,
Chromosome Aberration
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BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLARDA HÜCRE DUVARINI PARÇALAYAN
ENZİMLERİN ÇEŞİTLİLİGİNİN ANALİZİ
Dr. Ögr. Üyesi Mehmet DAYI
Düzce Üniversitesi, Ormancılık Meslek Yüksekokulu
ORCID: 0000-0002-5367-918
ÖZET
Bitki paraziti nematodlar (BPN) ürünlerde ve agaçlarda ciddi zararlar meydana getirirler ve
dünya genelinde ekonomik açıdan önemli zararlılar olarak kabul edilirler. Bugüne kadar
4000’den fazla BPN tanımlanmıs olup bazı BPN ürünlerde ve agaçlarda verdigi büyük
ekonomik zararlar dolayısıyla önem kazanmışlardır. Örnegin, kok-ur nematodları
(Meloidogyne spp.), kist nematodları (Heterodera spp. ve Globodera spp.), kok-lezyon
nematodları (Pratylenchus spp.), doku nematodları (Ditylenchus spp.) ve odun nematodları
bunlar arasında yer alır. BPN, konukçu savunmasının üstesinden gelmek ve konukçuları
içinde rahat hareket edebilmek icin çeşitli stratejiler kullanırlar. Bu stratejilerden birisi de
hücre duvarını yıkan enzimleri (HDYE) salgılamaktır. Bu çalışmada, BPN’larda HDYE
çeşitliligini araştırmak icin genom tabanlı analizleri ve kumelemeleri yapılmıştır. En yüksek
sayıda HDYE G.pallida türünde bulunmuş ve bu türü M. incognita izlemiştir. Öte yandan, en
düşük HDYE sayısı ise M. graminicola’da bulunmuştur. HDYE’lerden GH ailesi M.
incognita’da artış gosterirken, M. graminicola’da azalış gostermiştir. Öte yandan, en az sayıda
PL HDYE ailesi G. rostochiensis’da bulunmuştur. Kümeleme sonucunda, tüm BPN’larda
toplam 769 PL ailesi HDYE 83 kümeye atanırken, toplam 1464 GH ailesi HDYE ise 101
kümeye atanmıştır. HDYE sayısı BPN’larda degişiklik göstermiş olup HDYE artışları ceşitli
BPN’larda gözlenmiştir. PL HDYE ailesinde her bir BPN birden fazla gene sahip oldugu
bulunmuştur. GH45 ailesi HDYE ise Meloidogyne türlerinde artış göstermiş ve bir GH45
ailesi HDYE kümesinde ise sadece B. xylophilus HDYE’leri bulunmuştur. Bu çalışma,
BPN’lardaki HDYE çeşitliligi ve kopyaları üzerine ipucları saglamış olup BPN’lara karşı
yönetim stratejilerinin geliştirilmesinde kullanışlı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Bitki Paraziti Nematodlar, Enzimler, Genom
ANALYSE OF CELL-WALL DEGRADING ENZYME DIVERSITY IN
PLANT-PARASITIC NEMATODES
ABSTRACT
Plant parasitic nematodes (PPN) cause enormous damages to crops and trees and are
economically considered important pests worldwide. To date over 4000 PPNs have been
described and several PPNs gained importance due to their huge damage in crops and trees,
i.e root-knot nematodes (Meloidogyne spp), cyst nematodes (Heterodera spp. and Globodera
spp), root lesion nematodes (Pratylenchus spp.), stem nematodes (Ditylenchus spp.) and wood
nematodes (Bursaphelenchus spp.). PPNs use various strategies to overcome host defense and
move easily in their hosts. One of these strategies are segregation of cell-wall degrading
enzymes (CWDE). In this study, genome-wide analyses of CWDEs were investigated and
cluster analyses were performed to figure out diversity of CWDEs in PPNs. Highest number
of CWDE was found in G. pallida, followed by M. incognita. On the other hand, lowest
number of CWDEs were found in M. graminicola.
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While GH family of CWDE were expanded in M. incognita, PL family of CWDE were
expanded in G. pallida. On the other hand, lowest number of GHs were found in M.
graminicola and lowest number of PLs were found in G. rostochiensis. A total of 769 PL
genes in all PPNS were assigned into 83 clusters and 1464 GH genes in all PPNS were
assigned into 101 clusters. Number of CWDEs varied among PPNs and CWDE family
expansion was observed in various PPNs. In PL CWDE family each species has more than
one copy of this family. a GH5 cluster is expanded in Meloidogyne species and GH45 was
observed in B. xylophilus only. This study provided insights into diversity and duplication of
CWDEs in PPNs and might be useful to develop pest management strategies against PPNs.
Keywords: Plant parasitic nematodes, Enzymes, Genome
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KOMBU ÇAYININ BESİNSEL ÖĞELERİ VE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE
ETKİLERİ
Doç. Dr. Mehmet Fuat GÜLHAN
Aksaray Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Programı
ORCID: 0000-0003-4838-1597
ÖZET
Fonksiyonel gıdalar, bir veya daha fazla özelliği ile organizmada faydalı etkileri bilimsel
olarak kanıtlamış, besin değerleri farklılık gösterse bile hastalıklara neden olan risk
faktörlerini azaltmaları nedeniyle optimum düzeyde sağlık faydaları olan ürünlerdir. Bir
ürünün fonksiyonel bir gıda olarak değerlendirilebilmesi içi bir gıda ürünü olması, ürünün
faydasını destekleyen bilimsel kanıtlara sahip olması, ölçülebilir fizyolojik etkilere sahip
olması ve normal bir diyetin parçası olarak günlük olarak tüketilmesi gibi gereksinimleri
karşılaması gerekir. Son zamanlarda dünyanın pek çok bölgesinde geleneksel olarak üretilen
ve tüketilen farklı fermente gıdaların popularitesini artırmaya, işlevselliklerini belirlemeye ve
bu işlevi sağlayan etken maddeleri tanımlamaya yönelik bilimsel çalışmalar yapılmaktadır
Kombu çayı bu geleneksel fermente gıdalardan biridir. Kombu çayı, kombuça kültürü
kullanılarak tatlı siyah ve yeşil çayın fermente edilmesiyle üretilen ve binlerce yıldır tüketilen
geleneksel fermente bir içecektir. Bu çay, fermentasyon döneminde aerobik koşullar altında
çay ve şekerin besleyici solüsyonunda kombu çayı kültür yüzerleri kullanılarak üretilir.
Fermentasyonda doğal bir başlatıcı olarak rol oynayan Kombu çayı kültürü, mikroflorasında
birincil asetik asit bakterileri ve mayalar içeren jel benzeri membranöz bir tabakadır. Tüm
fermente ürünlerde olduğu gibi kombu çayı içindeki starter kültürün içeriği ve aktivitesi ve bu
aktivite sonucunda üretilen metabolitler, nihai ürünün işlevselliğini etkiler. Kombu çayı
üretiminde hammadde olarak kullanılan siyah veya yeşil çayın polifenoller ve flavonoller,
kateşinler, kafein gibi antioksidan maddeler açısından zengin olduğunu bilinmektedir.
İçeriğindeki bu fitokimyasal bileşenler serbest radikal oluşumunu engelleyici, oksidatif stresi
azaltıcı ve insanlarda dejeneratif bozuklukların önlenmesine yardımcı olması yönünden
yüksek antioksidan aktiviteye sahiptirler. Kombu çayının fermantasyonundan sorumlu
bakteriler ve mayalar tarafından üretilen metabolitler antimikrobiyal aktivitede önemli rol
oynarlar. Diğer bir metabolik ürün olan glukuronik asit, C vitamini biyosentezinde bir öncü
görevi olmasının yanı sıra insan vücudundan üriner sistem yoluyla kirleticiler, eksojen
kimyasallar, fazla steroid hormonları ve bilirubin gibi çok sayıda toksik maddeyi detoksifiye
etme özelliğine sahiptir. Yapılan araştırmalarda, mide ülseri, artrit, ateroskleroz, kolon ve
mide kanserleri, hipertansiyon, gut, hemoroid gibi çok çeşitli endikasyonların önlenmesi ve
tedavisi için için kombu çayı önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kombu çayı, fonksiyonel gıda, antioksidan, fermente ürün
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NUTRITIONAL COMPONENTS OF KOMBUCHA TEA AND EFFECTS ON
HUMAN HEALTH
ABSTRACT
Functional foods are products that have scientifically proven beneficial effects on the
organism with one or more properties, and have optimum health benefits due to their
reduction of risk factors that cause diseases even if their nutritional values differ. In order for
a product to be considered as a functional food, it must be a food product, have scientific
evidence to support the usefulness of the product, have measurable physiological effects, and
meet requirements such as being consumed daily as part of a normal diet. Recently, scientific
studies have been carried out to increase the popularity of different fermented foods that are
traditionally produced and consumed in many parts of the world, to determine their
functionality and to define the active ingredients that provide this function. Kombucha tea is a
traditional fermented beverage produced by fermenting sweet black and green tea using the
kombucha culture and consumed for thousands of years. This tea is produced using kombucha
culture supernatants in a nutrient solution of tea and sugar under aerobic conditions during the
fermentation period. Kombucha culture, which acts as a natural starter in fermentation, is a
gel-like membranous layer containing primary acetic acid bacteria and yeasts in its
microflora. As with all fermented products, the content and activity of the starter culture in
kombucha tea and the metabolites produced as a result of this activity affect the functionality
of the final product. It is known that black or green tea used as a raw material in the
production of Kombucha tea is rich in antioxidant substances such as polyphenols and
flavonols, catechins and caffeine. These phytochemical components in its content have high
antioxidant activity in terms of preventing free radical formation, reducing oxidative stress
and helping to prevent degenerative disorders in humans. Metabolites produced by bacteria
and yeasts responsible for the fermentation of Kombucha play an important role in
antimicrobial activity. Another metabolic product, Glucuronic acid, besides being a pioneer in
vitamin C biosynthesis, has the ability to detoxify many toxic substances such as pollutants,
exogenous chemicals, excess steroid hormones and bilirubin from the human body through
the urinary system. In researches, kombucha is recommended for the prevention and treatment
of various indications such as gastric ulcer, arthritis, atherosclerosis, colon and stomach
cancers, hypertension, gout, and hemorrhoids.
Keywords: Kombucha, functional food, antioxidant, fermented product
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NANOPARTİKÜLLERİN GENOTOKSİK ETKİLERİ
Lisans Öğrencisi Kübra AYKAN
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
ORCID: 0000-0002-9412-8317
Lisans Öğrencisi Aleyna HALICI
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
ORCID: 0000-0002-0423-8441
Lisans Öğrencisi Açelya SEYREK
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
ORCID: 0000-0003-0334-5154
Prof. Dr. Fatma ÜNAL
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
ORCID: 0000-0002-7468-6186
Prof. Dr. Deniz YÜZBAŞIOĞLU
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
ORCID: 0000-0003-2756-7712
ÖZET
Nanoteknolojinin amacı, nanopartikül olarak adlandırılan, en az bir yapısal boyutta 1-100
nm'ye sahip maddeleri endüstriyel amaçlarla tasarlamak ve sentezlemektir. Nanopartiküller
iletkenlik, güç, dayanıklılık ve reaktivite gibi yeni olağanüstü özellikler kazanır. Bu özellikleri
nedeniyle, NP'ler tıbbi, farmasötik, kozmetik, elektronik, endüstri ve gıda koruma gibi çeşitli
alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. NP'ler hayatımızı daha kolay ve rahat hale
getirirken, hem insanlar hem de diğer organizmalar için bazı risklere sahip olabilirler. Çok
küçük oldukları için, önemli bariyerleri ve zarları kolayca geçebilirler ve organlar, hücresel
organeller ve genetik materyal ile etkileşime girebilirler. NP'ler hücreler tarafından alındıktan
sonra oksidatif strese, inflamasyona, sitotoksisiteye, genotoksisiteye ve apoptoza neden
olabilirler. Bu sebeple, nanopartiküllerin insan ve diğer organizmaların sağlığı için bir tehdit
olabileceği düşünülmektedir. NP'lerin olası genotoksik etkileri, kromozom anormallikleri
(KA), kardeş kromatid değişimi (KKD), mikronükleus (MN) ve kuyruklu yıldız-komet testleri
gibi farklı genotoksisite testleri kullanılarak incelenmiştir. KA testi, kromatit ve kromozom
kırıklarının ve disentrik kromozom gibi diğer anormalliklerin belirlenmesinde kullanılan
önemli bir testtir. KKD potansiyel genotoksin ve/veya mutajenlerin belirlenmesinde genetik
bir belirteç olarak kullanılmaktadır. MN testi insanda DNA hasarlarına yatkınlığı ve kanser
gibi genomik dengesizlikten etkilenen hastalıkların incelenmesinde kullanılmaktadır. Kometkuyruklu yıldız veya tek hücre jel elektroforezi (THJE), tek bir hücrede, DNA’daki kırıkların
ve/veya oksidatif hasara uğrayan DNA bazlarının düzeyini belirlemek için kullanılır. Bu
çalışmada, çeşitli nanopartiküllerin farklı organizmalardaki in vitro ve in vivo genotoksik
etkileri ve mekanizmaları derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nanopartikül, Genotoksik Etkiler, Genotoksisite Testleri, Allium cepa,
Vicia faba, İnsan Lenfositleri
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GENOTOXIC EFFECTS OF NANOPARTICLES
ABSTRACT
The goal of nanotechnology is to design and synthesize substances called as nanoparticles,
having 1-100 nm in at least one structural dimension, for industrial purposes. Nanoparticles
acquire new extraordinary features such as conductivity, strength, durability and reactivity.
Due to these features, NPs are extensively used in diverse fields such as medical,
pharmaceutical, cosmetics, electronics, industry, and food preservation. While NPs make our
lives easier and comfortable, they may have some risk to both humans and other organisms.
Because they are very small, they can easily cross important barriers and membranes and
interact with organs, cellular organelles, and genetic material. After NPs being taken by cells,
they might induce oxidative stress, inflammation, cytotoxicity, genotoxicity, and apoptosis.
Therefore, nanoparticles are considered to be a threat to human and other organism’s health.
Possible genotoxic effects of NPs can be determined using various genotoxicity tests such as
chromosome aberration (CA), sister chromatid exchange (SCE), micronucleus (MN) and
comet tests. CA test is known as an important test that determines agents inducing chromatid
and chromosome breaks and other aberrations such as dicentric chromosomes. SCE test is
used as genetic marker for potential genotoxins and/or mutagens. MN tests are used to
examine genetic predisposition to DNA damage and to determine diseases affected by
genomic imbalance such as cancer. The Comet assay or single cell gel electrophoresis
(SCGE) is used to measure DNA fragmentation and/or oxidatively damaged DNA bases in
individual cells. This study reviewed in vitro and in vivo genotoxic effects and mechanisms of
various nanoparticles examined in different organisms.
Keywords: Nanoparticle, Genotoxic Effects, Genotoxicity Tests, Allium cepa, Vicia faba,
Human Lymphocytes
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HASTALIKLARIN TANISI İÇİN ÜRE TAYİNİNE YÖNELİK MOLEKÜLER
BASKILAMA TEMELLİ BİYOSENSÖR SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ1
Doktora Öğrencisi Elif ESEN
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-9853-9762
Prof. Dr. M. Nalan DEMİR
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
ORCID: 0000-0001-9863-7023
ÖZET
Kan üre azotu olarak tanımlanan üre, protein metabolizmasının bir ürünüdür ve protein
yapısında olmayan azotlu atık olarak kabul edilir. Protein yıkımı sonucu açığa çıkan
aminoasitler, amonyak oluşturmak üzere deamine olur, amonyak daha sonra karaciğerdeki üre
çevrimi enzimleriyle üreye dönüştürülür. Bu nedenle üre miktarı, protein alımına, vücudun
protein katabolize etme kapasitesine ve renal sistem tarafından ürenin atılımına bağlıdır.
Vücudun üre atımı için özellikle renal sisteme bağımlılığı, üreyi renal fonksiyon takibi
açısından önemli bir analit yapmaktadır. Üre tayini için; potansiyometrik, kolorimetrik ve
enzimatik metodlar ile gerçekleştirilmektedir. Bu metodların tümü çok sayıda ve pahalı
kimyasallar gerektirmesi, düşük duyarlılık, sınırlı seçicilik ve kullanılan sistemin yüksek
maliyetli olması gibi önemli dezavantajlara sahiptir. Yüksek seçicilikte bir üre biyosensörü,
hassasiyeti ve stabilitesi, düşük maliyetli imal edilmesi klinik alanda yaygın kullanımına
imkan sağlayacaktır. Biyosensörlerin seçiciliğini artırmaya yönelik moleküler baskılanmış
polimerlerin (MIP) sensör bileşeni olarak kullanımı son yıllarda birçok çalışmanın ilgi odağı
haline gelmiştir. MIP’ ler hedef moleküle oldukça yüksek seçicilik göstermesinin yanı sıra
maliyetinin düşük olması, tekrar kullanabilirlikleri gibi avantajları nedeni ile kullanımı
önemlidir. MIP’ lerin biyosensörün dönüştürücü yüzeyi ile doğrudan etkileşmesiyle ise, ucuz
ve kolay elde edilebilir olmaları, seçiciliklerinin yüksek olması ve çevresel etkenlere karşı
yüksek dayanıklılığa sahip olmaları nedeniyle tasarlanan biyosensör sistemine üstün özellikler
katmaktadır. Redoks mediatörleri, iletken polimerler, metal nanoparçacıklar, nanokompozitler
gibi kompozit malzemelerin sisteme entegre edilmesi ile ayrı ayrı tüm bileşenlerin
performansının birleştirilmesi biyosensörlerin geliştirilmesinde önemli bir etkendir.
Bu çalışmada, altın nanopartikül kaplı Screen-Printed Elektrot (GNPE-SPE) yüzeyine
monomer olarak pirol-3-karboksilik asit kullanılarak elektropolimerizasyon yöntemi ile üre
spesifik baskılanmış yüzeyin hazırlanması, elektrotun karakterizasyonu (SEM, CV) ve üre
adsorpsiyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kronoimpedans ölçümü ile optimum
bağlanma zamanı belirlenmiştir. Bu çalışma sonuçlarının ışığında klinik ve biyomedikal
araştırmalara faydalı biyosensör sistemleri geliştirilebilir.
Anahtar Kelimeler: üre, moleküler baskılama, biyosensör
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DEVELOPMENT OF MOLECULAR IMPRINTING BASED BIOSENSOR SYSTEM
FOR UREA DETERMINATION FOR DIAGNOSIS OF DISEASES2
ABSTRACT
Urea, defined as blood urea nitrogen, is a product of protein metabolism and is considered as
non-protein nitrogenous waste. The amino acids released as a result of protein degradation are
deaminated to form ammonia, which is then converted into urea by urea cycle enzymes in the
liver. Therefore, the amount of urea depends on the protein intake, the protein catabolizing
capacity of the body and the excretion of urea by the renal system. The body's dependence on
the renal system for urea excretion makes urea an important analyte in monitoring renal
function. For the determination of urea; It is carried out by potentiometric, colorimetric and
enzymatic methods. All of these methods have significant disadvantages such as requiring a
large number of expensive chemicals, low sensitivity, limited selectivity, and high cost of the
system used. A highly selective urea biosensor, its sensitivity and stability, and its low cost
will allow its widespread use in the clinical field. The use of molecular imprinted polymers
(MIP) as sensor components to increase the selectivity of biosensors has become the focus of
many studies in recent years. It is important to use MIPs due to their advantages such as low
cost and reusability as well as high selectivity for the target molecule. With the direct
interaction of MIPs with the transducer surface of the biosensor, it adds superior features to
the designed biosensor system due to their low cost and easy availability, high selectivity and
high resistance to environmental factors. The integration of composite materials such as redox
mediators, conductive polymers, metal nanoparticles, nanocomposites into the system and
combining the performance of all individual components is an important factor in the
development of biosensors.
In this study, preparation of urea-specific imprinted surface by electropolymerization method
using pyrrole-3-carboxylic acid as monomer, characterization of the electrode (SEM, CV) and
urea adsorption study were carried out on the gold nanoparticle coated Screen-Printed
Electrode (GNPE-SPE) surface. In addition, the optimum bonding time was determined by
chronoimpedance measurement. In the light of the results of this study, biosensor systems
useful for clinical and biomedical research can be developed.
Keywords: urea, molecular imprinting, biosensor
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This paper is presented as a poster presentation.
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BİRLEŞİK KRALLIKTA BULUNAN THAMES NEHRİNDEKİ, ÇİN ELDİVENLİ
YENGECİNİN FEKONDİTESİ VE KULUÇKA POTANSİYELİ
Öğr. Gör. Dr. Seyit Ali KAMANLI
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
ORCID: 0000-0002-9118-4591
ÖZET
Bu çalışmada, Thames havzasında ve Birleşik Krallık çevresindeki diğer su havzalarında iyi
yerleşmiş ve dağılmış olan istilacı Çin eldivenli yengecinin, Eriocheir sinensis H. Milne
Edwards, 1853, fekonditesi ve kuluçka potansiyeli araştırılmaktadır. İstilacı Çin eldivenli
yengeci hem deniz hem de tatlı su sistemlerine girebilme kapasitesine sahiptir. Bu nedenle,
adı geçen istilacı yengeç türünün üreme stratejisinin anlaşılması, dünyadaki sucul ortamlarda
dağılımı ve istila başarısı potansiyellerini belirleyebilmek için önemlidir. Bu çalışmada,
Thames Nehri’nde yakalanan ve ovigeröz dişi Çin eldivenli yengeçlerinin fekonditesi
araştırıldı ve tek bir çiftleşme sonrası birden fazla kuluçka yumurta üretme potansiyeli
incelendi. Kuluçka deneyleri için, Londra, İngiltere’deki Thames Nehri’nden üç yıl boyunca
30 ovigeröz dişi eldivenli yengeç toplandı. Ek olarak, fekondite deneyleri için kaliteli
örneklerin toplanmasının zorluğu nedeniyle, 12 ovigeröz yengeç olarak kısıtlandı ve bu
örnekler üç yıllık bir süre içinde incelendi. Bu çalışmada otuz ovigeröz yengeçten tahminen
toplam 13.462 ile 534.950 arasında yumurta sayısı bulundu. Yengeçlerin boyutu, Avrupa’da
bulunan Çin eldivenli yengeçlerinden nispeten daha küçüktür ve 40-65 mm (ortalama 49.9
mm) arasında değişmektedir. Ayrıca, bu çalışmanın sonuçları, E. sinensis'in başka bir
çiftleşme olmaksızın birden fazla kuluçka üretebileceğini göstermektedir. On iki yengeçten
beşi, laboratuvar koşullarında ikinci kez çiftleşmeden ikinci kuluçkayı üretmiştir. Bu, Çin
eldivenli yengecinin, E. sinensis, çiftleşme olmadan ikinci kez yumurta ve larva
üretebileceğine dair ilk rapordur.
Anahtar Kelimeler: Çin Eldivenli Yengeci, Kuluçka Potansiyeli, Fekondite, İstilacı Türler
FECUNDITY AND BROOD POTENTIAL OF THE CHINESE MITTEN CRAB IN
THE RIVER THAMES, UK
ABSTRACT
In the present study, fecundity, and brood potential of invasive Chinese mitten crab, Eriocheir
sinensis H. Milne Edwards, 1853, which is well established in the Thames catchment and
other watersheds around the UK, were investigated. The invasive Chinese mitten crab is
capable of introducing into both marine and freshwater systems. Therefore, understanding the
reproductive strategy of this invasive crab species is important to be able to determine their
potential of distribution and invasion success in the aquatic environments around the world.
This study investigated the fecundity of ovigerous female Chinese mitten crabs, which were
caught in the River Thames and examined their potential for producing more than one brood
of eggs from a single mating. For brood experiments, 30 ovigerous female mitten crabs were
collected from the River Thames, London, England for three years. In addition, a total of 12
ovigerous crabs were examined for fecundity experiments in a three year-period on an
opportunistic basis, being heavily constrained by availability of good quality specimens.
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In this study, the estimated total number of eggs among the thirty ovigerous crabs were found
between 13,462 and 534,950. The size of the crabs was relatively smaller than found in
Europe ranging between 40−65 mm (mean 49.9 mm). In addition, the results of the present
study showed that E. sinensis can produce more than one brood without further mating. Five
out of twelve crabs produced the second brood without second mating in laboratory
conditions. This is the first report that Chinese mitten crab, E. sinensis, can produce eggs and
larvae for the second time without mating.
Keywords: Chinese Mitten Crab, Brood Potential, Fecundity, Invasive Species
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BAZI KABUKLULARIN TAKSONOMİK TANIMLAMALARINDA KULLANILAN
İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Öğr. Gör. Dr. Seyit Ali KAMANLI
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
ORCID: 0000-0002-9118-4591
ÖZET
Bu çalışmada, bazı kabuklu türlerinin taksonomik tanımlamaları için kullanılan üç farklı
gelişmiş görüntüleme tekniği olan Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop (CLSM), Taramalı
Elektron Mikroskop (SEM) ve Bilgisayarlı Mikro Tomografi (Mikro-CT)’nin etkinliği
karşılaştırılmıştır. Bracyura infra takımından yengeçlerin larvaları ve gonopodları ile parazitik
kopepodlar gibi bazı küçük kabukluların tanımlamaları genellikle tanımlayıcı karakterlerini
açıklayabilmek amacıyla geleneksel tekniklerle yapılmaktadır. Bu küçük türleri birbirinden
ayırmak karmaşık bir iştir ve morfolojik karakterleri ilk bakışta inanılmaz derecede benzer
göründüğünden dolayı ayırt edilmeleri titiz bir çalışmayı gerektirir. Bu nedenle, mikro
karakterlerin ve ornementasyonların doğru bir şekilde tanımlanması, tür düzeyinde tanımlama
sırasında oldukça önemlidir. Ancak, geleneksel tanımlama teknikleri, bu küçük karakterleri
(10 μm’dan küçük) ve cinsiyet belirlemede kullanılan içsel özellikleri görüntülemede yetersiz
kalabilmektedir. Bu nedenle, son yıllarda kabuklular üzerinde yapılan çalışmalarda gelişmiş
görüntüleme tekniklerinin kullanılması daha yaygın hâle gelmiştir. Ancak, kabuklu türlerinin
taksonomik açıdan önemli karakterlerini tanımlarken sözü edilen araçların kendi avantajları
ve dezavantajları olduğu için, uygulamalarında bazı noktalara dikkat edilmelidir. Bu
karşılaştırmalı çalışmada, bazı kabuklu türlerinin görselleştirilmesinde Lazer Taramalı
Konfokal Mikroskop (CLSM), Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) ve Bilgisayarlı Mikro
Tomografi (Mikro-CT) kullanımının artıları ve eksileri sunulmakla beraber bunlar
derinlemesine tartışılmaktadır. Ayrıca, bu üç alet ve numuneler kullanılarak elde edilen
sonuçlar örneklerin uygunluğu açısından modern mikroskobik teknikler kullanılarak
gösterilmiş ve karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: CLSM, SEM, Micro-CT, Taksonomi, Kabuklular
A COMPARISON OF ADVANCED IMAGING TECHNIQUES USED IN
TAXONOMIC DESCRIPTIONS OF SOME CRUSTACEANS
ABSTRACT
In the present study, effectiveness of three different advanced imaging techniques, Confocal
Laser Scanning Microscopy (CLSM), Scanning Electron Microscope (SEM), and MicroComputed Tomography (Micro-CT) used for taxonomic descriptions of some crustacean
species, were compared. The description of some small crustaceans such as larvae of
brachyuran crabs, gonopods of crabs and parasitic copepods are typically based on traditional
techniques to illustrate the defining characters. Distinguishing these small species is a
complex task and requires meticulous work as morphological characters of them look
incredibly similar at first glance. Therefore, an accurate description of micro characters and
ornamentations are highly important during the identification to species level. However,
conventional description techniques may remain incapable of visualising these minor
characters (less 10 μm) and internal features used in sex determination.
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For this reason, using advanced imaging techniques has become more common in the study of
crustaceans in recent years. However, some points should be paid attention while applying
these tools as these tools have their own advantages and disadvantages while describing
taxonomically important characters of crustacean species. In this comparative study, pros and
cons of using Confocal Laser Scanning Microscopy (CLSM), Scanning Electron Microscope
(SEM), and Micro-Computed Tomography (Micro-CT) in the visualisation of some
crustacean species are presented and discussed in detail. Moreover, the results obtained using
these three tools and specimens are illustrated and compared in terms of suitability of the
specimens using the modern microscopic techniques.
Keywords: CLSM, SEM, Micro-CT, Taxonomy, Crustaceans
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TAVUK GnRH-I HORMONUNUN İLK YUMURTANIN VE İLK FERTİL
YUMURTANIN YUMURTLAMASI İÇİN GEREKLİ SÜREYE ETKİSİ
Dr. Öğr. Gör. Hüseyin Baki ÇİFTCİ
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-3855-3001
Doç. Dr. Ali AYGÜN
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-0546-3034
ÖZET
Bu çalışmanın amacı tavuk GnRH-I hormonunun ilk yumurtanın ve ilk fertil yumurtanın elde
edildiği süreye etkisini ölçmektir.
Aynı yaştaki dişi ve erkek Japon bıldırcını (Coturnix japonica) cücükleri: a) Kontrol gurubuherhangi bir şey enjekte edilmeyen, b) Negatif kontrol grubu-200 µl standart salina enjekte
edilen, c) 5 µg cGnRH içeren 200 µl standart salina ile enjekte edilen ve 10 µg cGnRH içeren
200 µl standart salina ile enjekte edilen grup olarak gruplara ayrıldılar. Gruplara ayrılan erkek
ve dişi cücükler 13 ve 20 günlük olduklarında iki defa enjekte edildiler. Büyüme döneminde
cücükler ad libitum beslendiler ve aydınlatma yapıldı. Farklı cinsiyete sahip bıldırcınlar telek
rengine bakılarak ayırt edildiler sonra bir erkek ve beş dişi olacak şekilde gruplara ayrıldılar
ve ebeveyn kafeslerine aktarıldılar.
Kontrol grubuna ve 10µg cGnRH-I enjekte dilen gruba kıyasla 5µg cGnRH-I enjeksiyonu
istatistiksel olarak önemli olmasa da ilk yumurtanın elde edildiği sürenin kısalmasına neden
olurken; 10µg cGnRH-I enjeksiyonu bu sürenin biraz uzamasına sebep oldu. Kontrol ve
negatif kontrol gruplarına kıyasla 5 µg cGnRH-I enjeksiyonu ilk fertil yumurtanın elde
edildiği zamanın istatistiksel olarak önemli bulunmasa da kısalmasına neden oldu. İlk fertil
yumurtanın elde edilmesi için geçen süre 10 µg cGnRH enjekte edilen gruba kıyasla; 5 µg
cGnRH-I enjekte edilen grupta önemli seviyede (p<0,05) kısaldı.
Bu çalışmada uygulanan cGnRH-I dozları oldukça yüksekti aynı zamanda büyüme süresi
boyunca sürekli aydınlatma yapıldı. Mümkündür ki sürekli aydınlatma tüm deney gruplarında
folikül stimüle edici hormon (FSH) salgısının artmasına ve ilk yumurtanın ve ilk fertil
yumurtanın elde edilme zamanının kısalmasına neden oldu. Böylece, ilk yumurtlama
zamanını ve ilk fertil yumurta elde etme zamanını erkene almak için gerekli FSH
konsantrasyonunu cGnRH-I enjekte ederek sağlama yolu bir farka neden olmadı çünkü
cücüklerin kanlarında sürekli aydınlatmadan dolayı zaten FSH konsantrasyonu yüksekti. Fasla
FSH salgısı sağlamak için dışardan cGnRH-I enjekte etmek önemli bir farka neden olmadı.
Anahtar Kelimeler: cGnRH, Yumurta, Bıldırcın
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THE EFFECT OF CHICKEN GnRH-I HORMONE ON THE TIME REQUIRED FOR
THE FIRST EGG AND FOR THE FIRST FERTILE EGG LAID
ASBTRACT
The objective of this study was to measure the effect of cGnRH-I injection of Japanese quail
chicks on the time required for the first egg and for the first fertile egg laid.
Male and female Japanese quail (Coturnix japonica) chicks of same age, were grouped as: a)
Control group - which was received no injection, b) Negative control group, which was
subcutaneously injected with 200 µl standard saline, c) 5 µg cGnRH group, which was
injected with 200 µl standard saline containing 5 µg cGnRH and d) 10 µg cGnRH group,
which was injected with 200 µl standard saline containing 10 µg cGnRH. Chicks were
injected twice when they were 13 and 20 days old. During the growth period, chicks were fed
ad libitum and the light was always on. Quails with different gender were differentiated and
grouped as one male and five females and transferred to parent cages.
Injection of 5µg cGnRH-I non-significantly shortened the time period required for the first
egg laid as compared to the negative control and 10µg cGnRH-I injected groups. The time
period required for first fertile egg laid, was non-significantly shortened by 5µg cGnRH-I
injection as compared to that in control and in negative control groups. The time period
required for the first fertile egg laid was significantly shortened (P<0.05) by 5µg cGnRH-I
injection as compared to 10µg cGnRH-I injected group.
In this study, we applied higher doses of cGnRH-I and also the continuous lightening during
the growth period. Probably, continuous lightening caused increase in follicle stimulating
hormone (FSH) secretion in all groups and this shortened the time required for the first egg
and for the first fertile egg laid. Therefore, providing extra FSH through the injection of
cGnRH-I did not cause difference.
Keywords: cGnRH, Egg, Quail
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DÜVELERDE SEXED SPERMA İLE YAPILAN SUNİ TOHUMLAMA SIRASINDA
SPERMANIN UYGULANMA BÖLGESİNİN GEBELİK BAŞARISI ÜZERİNE
ETKİSİ
Doktora Öğrencisi Ahmet AKTAR
Bursa Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-2975-2594
Doç. Dr. Selim ALÇAY
Bursa Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-2472-8157
ÖZET
Bu çalışmada holstein ırkı düvelerde sexed sperma ile yapılan suni tohumlama uygulaması
sırasında spermanın uygulanma bölgesinin gebelik başarısı üzerine etkisinin incelenmesi
amacıyla 122 baş düve rastgele iki gruplara ayrıldı. Düvelerin tamamı düzenli östrus siklusu
gösteren, sağlıklı hayvanlardı. Beslenme ve barınma koşulları aynı olacak şekilde ayarlandı.
Hayvanların tamamı 0.gün rektal muayane ile kontrol edildi. Ovaryumlarında corpus luteum
tespit edilenlere pgf2α enjeksiyonu uygulandı. Takiben 48-72 saat sonra kızgınlık gösteren
hayvanlara suni tohumlama uygulaması yapıldı. Grup I’de (n=59) sperma kornu uteri
bölümüne ve Grup II’de (n=63) korpus uteri bölümüne bırakıldı. Gruplar arasında spermadan
kaynaklanabilecek farklılıkların önüne geçmek amacıyla aynı boğa ve dolum tarihindeki
spermalar rastgele ikiye bölünüp kızgınlık belirtisi gösteren hayvanlar tohumladı. Gebelik
muayeneleri tohumlama sonrası 30.gün ultrason ile 7.5 MHz rektal prob kullanılarak yapıldı.
Grup I ’de bulunan 59 düvenin 38’i (%66,1), Grup II’de bulunan 63 düveden 40 (%63,4)
tanesinin gebe olduğu tespit edildi. Gebelik muayeneleri sonucunda gruplar arasında bulunan
fark istatiksel olarak önemli bulunmadı. Sonuç olarak düvelerde suni tohumlama uygulaması
sırasında spermanın uygulanma bölgesinin gebelik başarısı üzerine etkisinin olmadığı
bulundu.
Anahtar Kelimeler: Sexed sperma, suni tohumlama, kornu uteri, korpus uteri
THE EFFECT OF SEMEN APPLICATION AREA ON PREGNANCY SUCCESS
DURING ARTIFICIAL INSEMINATION WITH SEXED SEMEN IN HEIFERS
ABSTRACT
In this study, 122 heifers were randomly divided into two groups in order to examine the
effect of semen application area on pregnancy success during artificial insemination with
sexed semen in Holstein breed heifers. All heifers were healthy animals with regular oestrus
cycles. Nutrition and housing conditions were set to be the same. All animals were checked
by rectal examination on day 0. PGf2α injection was applied to those whose corpus luteum
was found in their ovaries. Subsequently, after 48-72 hours, artificial insemination was
applied to the animals showing heat. In Group I (n = 59), the semen was left in the uteri
section and in Group II (n = 63) the corpus uteri section. In order to avoid differences between
the groups that could arise from sperm, the same bull and the sperm on the date of filling were
randomly divided into two and inseminated animals showing signs of heat.
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Pregnancy examinations were performed on the 30th day after insemination using ultrasound
using a 7.5 MHz rectal probe. It was determined that 38 (66.1%) of 59 heifers in Group I and
40 (63.4%) of 63 heifers in Group II were pregnant. The difference found between the groups
as a result of pregnancy examinations was not found to be statistically significant. As a result,
it was found that the application area of semen during the application of artificial
insemination had no effect on the pregnancy success in heifers.
Keywords: Sexed semen, artificial insemination, cornu uteri, corpus uteri
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KIRŞEHİR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI NOHUT (Cicer arietinum L.)
ÇEŞİTLERİNİN TANE VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa NALBANT
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
ORCID: 0000-0003-1750-8073
Prof. Dr. Mehmet YAĞMUR
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ORCID: 0000-0002-0136-4637
ÖZET
Bu çalışma, Kırşehir ekolojik koşullarında bazı nohut (Cicer arietinum L.) çeşitlerinin
(Azkan, Uzunlu 99, Gökçe, Aksu, İnci, Hasanbey, Çakır, Akça, Yaşa 05, Çağatay, Zuhal,
Sezenbey, Sarı 98, Ilgaz, Arda, TAEK-Sağel) tane verimi ve verim öğelerinin belirlenmesi
amacıyla 2020 yılında yazlık olarak kıraç şartlarda yürütülmüştür. Araştırma tesadüf blokları
deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada bitki boyu (cm) toplam
bakla sayısı (adet) bitkide tane sayısı (adet), biyolojik verim (kg/da), tane verimi (kg/da) gibi
verim ve verim öğeleri incelenmiştir. Çalışmada çeşitler arasında tane verimi ve verim öğeleri
bakımından istatistiki olarak (P<0.01) önemli farklar saptanmıştır. Araştırmada incelenen
nohut çeşitlerine ait bitki boyu ortalamaları 25.72-33.68 cm arasında değişmiştir. Bununla
birlikte toplam bakla sayısı 16.62-29.78 adet, bitkide tane sayısı 14.08-30.20 adet, biyolojik
verim 194.87-450 kg/da ve tane veriminin ise 67.45-174.25 kg/da arasında değiştiği tespit
edilmiştir. Çalışma sonunda en yüksek tane verimi 174.25 kg/da ile Çağatay nohut çeşidinden
elde edilmiştir. En düşük tane verimi ise 67.4 kg/da ile Hasanbey nohut çeşidinden elde
edilmiştir. Çalışmada en yüksek tane verimine sahip Çağatay nohut çeşidini İnci ile Sezenbey
nohut çeşitleri takip etmiştir. Sonuç olarak çalışmanın tek yıllık olmasına rağmen Çağatay,
Sezenbey ve İnci nohut çeşitleri Kırşehir ekolojik koşullarında ümitvar nohut çeşitler
oldukları belirlenmiştir. Çalışmanın iki ya da üç yıl daha tekrarlanması sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kırşehir ekolojik koşullar, Nohut çeşitleri, Tane verimi, Verim öğeleri
A STUDY ON THE GRAIN YIELD AND YIELD COMPONENTS IN CHICKPEA
(Cicer arietinum L.) VARIETIES IN KIRSEHIR ECOLOGICAL CONDITIONS
ABSTRACT
This study was carried out to determine the grain yield and yield components of some
chickpea (Cicer arietinum L.) varieties (Azkan, Uzunlu 99, Gökçe, Aksu, İnci, Hasanbey,
Çakır, Akça, Yaşa 05, Çağatay, Zuhal, Sezenbey, Sarı 98, Ilgaz, Arda and TAEK-Sağel) in
Kırşehir ecological conditions in 2020 summer growing season under rainfeed. The research
was established with 3 replications according to the randomized complete blocks design.
Yield and yield components such as plant height (cm), total pod numbers, grain number per
plant, biological yield (kg/da), grain yield (kg/da) were investigated. In the study, statistically
significant differences (P <0.01) were found between varieties in terms of grain yield and
yield components.
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The average plant height of chickpea varieties examined in the study varied between 25.7233.68 cm.However, it was determined that the total number of pods was changed between
16.62-29.78, the number of seeds per plant was 14.08-30.20, the biological yield was 194.87450 kg/da and the grain yield was varied between 67.45-174.25 kg/da. At the end of the study,
the highest grain yield was obtained from Çağatay chickpea variety with 174.25 kg/da. The
lowest grain yield was obtained from Hasanbey chickpea variety with 67.4 kg/da. In the
study, Çağatay chickpea variety with the highest grain yield was followed by İnci and
Sezenbey chickpea varieties. As a result, Çağatay, Sezenbey and İnci chickpea varieties were
determined to be hopeful chickpea varieties in Kırşehir ecological conditions, although the
study was conducted in one year old. It was concluded that the study was repeated for two or
three more years.
Keywords: Kırşehir ecological conditions, Chickpea varieties, Grain yield, Yield components
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ERWINIA AMYLOVORA EAKKB29 İZOLATININ HARPİN GENİNİN
KLONLANMASI, pET28a(+) VEKTÖRÜNDE EKSPRESYONU VE ALTINDANE
EKMEKLİK BUĞDAY (TRITICUM AESTIVUM L.) FİDELERİ ÜZERİNDE
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
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ORCID: 0000-0003-4239-7790
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
ORCID: 0000-0002-7261-6790
Doç. Dr. Aykut SAĞLAM
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ÖZET
Harpin doğal olarak meydana gelen bakteriyel içerikli bir proteindir. Bitkinin doğal savunma
mekanizmasını harekete geçiren harpin, ilk defa bakteriyel patojen olan Erwinia
amylovora’dan izole edilmiştir.
Bu çalışmada, Erwinia amylovora EAKKB29 hrpN geninin klonlanmasını, gen ürününün
saflaştırılması ve Triticum aestivum bitkisi üzerine etkilerini konu almaktadır. hrpN geninin
1200 nt‘ lik baz dizini belirlenerek, pET-28a(+) vektörlerine klonlandı. Gen, E.coli BL21
hücresinde, ekspres edildi ve saflaştırıldı. Harpin proteininin moleküler ağırlığı 40 kDa olarak
tespit edildi. Saflaştırılan HrpN(Ea)E, HrpN(Ea)E-His, HrpN(Ea)I ve HrpN(Ea)I-His
proteinlerinin Triticum aestivum bitkisinin yaprak ve kök uzunluğuna, bitkinin kuru ve yaş
ağırlığına etkileri araştırıldı. HrpN(Ea)I proteininin Triticum aestivum bitkisinde en iyi etkiyi
gösterdiği belirlendi. Triticum aestivum fideleri üzerine en etkili konsantrasyonun 300 μl (4,5
μg) olduğu, 900 μl (13,5 μg)’ den sonraki konsantrasyonlarda ise etkinin azaldığı tespit edildi.
Kullanmış olduğumuz Triticum aestivum bitkisi litaratürde ekmeklik buğday olarak
geçmektedir. Yapılan bu çalışmadaki olumlu etkiler göz önüne alındığında Triticum aestivum
bitkisine arazi koşullarında yetiştirilip, harpin uygulaması yapılarak, ürün verimliliğine
etkisinde olumlu sonuçlar alınmasıyla, günlük tüketimimizin ana maddesi olan ekmek üretimi
için buğday verimliliği ve erken gelişimi konusunda olumlu sonuç alınması oldukça önemli
olacaktır.
Harpin proteinin etkisi incelendiğinde; doğal dayanım mekanizmasını tetiklediği
anlaşılmaktadır ve bitkilerde hastalıklara karşı direnç arttırıcı bir etkiye sahip olabileceği
düşünülmektedir.
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Pratikte kullanım kolaylığı ve en önemlisi insan sağlığına bilinen olumsuz bir etki yapmaması
da hem biyomücadelede pestisitlerin yerine hem de ürün geliştirmede kimyasallar yerine
tercih edilebilirliğini arttırmaktadır.
Yapılan birçok zirai amaçlı çalışmada Harpin proteininin Messenger® ticari ismiyle sıklıkla
kullanımı görülmektedir. Bu nedenle harpin proteinin üretimi ve preperat haline getirilmesi bu
proteinin bu alanda da kullanımını sağlayacak ve ülkemiz ekonomisine katkısı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aktivatör, Harpin, Triticum aestivum L., Erwinia amylovora EAKKB29
CLONING, EXPRESSION OF HARPIN GENE FROM A ERWINIA AMYLOVORA
EAKKB29 ISOLATE AND STUDYING ITS EFFECT ON WHEAT (TRITICUM
AESTIVUM L.) SEEDLINGS
ABSTRACT
Harpin, occured naturally, is a bacterial based protein. Harpin, which mobilezes the natural
defense mechanism of the plant, has been isolated from bacterial pathogen Erwinia
amylovora.
This study is about cloning of Erwinia amylovora EAKKB29 hrpN gene, purification of its
gene product and its effects on Triticum aestivum plant. Having defined the base sequencing
of 1200 nt gene, which coding hrpN gene, was cloned to pET-28a(+) vector. Clones were
transformod to E.coli BL21, and expression was performed and Harpin protein was purified.
The molecular weight of Harpin protein was determined as 40 kDa, effects of prufied
HrpN(Ea)E, HrpN(Ea)E-His, HrpN(Ea)I and HrpN(Ea)I-His proteins on leaf length, root
length, dry weight and wet weight of Triticum aestivum shoots were studied. HrpN(Ea)I was
found the most effective one. The most effective concentration of it was determined as 300μl
(4,5 μg). Over 900 μl (13,5 μg) applications have reducing effects on studied parameters.
Triticum aestivum plant is named as bread wheat in the literature. Considering the positive
effects of this study, it will be very important to get positive results in terms of wheat
productivity and early development for bread production, which is the main ingredient of our
daily consumption, by cultivating Triticum aestivum under field conditions, applying harpin
and obtaining positive results in the effect of crop productivity.
When the effect of Harpin protein is examined; It is understood to trigger the natural
resistance mechanism and it is thought to have a resistance-enhancing effect in plants. In
practice, its ease of use and, most importantly, the fact that it does not have a known negative
effect on human health increases its preference to both pesticides in bio-struggle and to
chemicals in product development.
In many agricultural studies, Harpin protein is frequently used under the trade nameMessenger®. For this reason, the production and preparation of harpin protein will enable the
use of this protein in this field and contribute to the economy of our country.
Keyworks: Activator, Harpin, Triticum aestivum L., Erwinia amylovora EAKKB29
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AKSARAY EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KURU FASULYE
(Phaseolus vulgaris L.) ÇEŞİT/HATLARIN MORFO-AGRONOMİK
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Yüksek Lisans Öğrencisi Meryem ÖCAL
Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü
ORCID: 0000-0002-2988-5442
Doç. Dr. Ömer SÖZEN
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ORCID: 0000-0001-5528-7887
ÖZET
Aksaray ekolojik koşullarında bazı kuru fasulye genotiplerinin tarımsal özelliklerinin ortaya
konulması amacıyla 2020 yılında yürütülen çalışma, Aksaray il merkezine 20 km uzaklıkta
bulunan Koçaş Tarım İşletmeleri Müdürlüğünün deneme arazisinde kurulmuştur. Tescil
edilmiş 5 adet kuru fasulye çeşidi ile Orta Kızılırmak Vadisi kapsamında 2016-2019 yılları
arasında yürütülmüş TAGEM projesi kapsamında seleksiyon sonucu seçilmiş 25 adet yerel
kuru fasulye materyali olmak üzere 30 adet genotipin kullanıldığı çalışma tesadüf blokları
deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür.
Çalışmada kuru fasulye genotiplerinde %50 çiçeklenme ve bakla bağlama gün sayısı (gün) ile,
olgunlaşma gün sayısı (gün) gibi fenolojik özellikler ile bitki boyu (cm), ilk bakla yüksekliği
(cm), biyolojik verim (g), bitkide ana dal sayısı (adet), bitkide bakla sayısı (adet), bitkide tane
sayısı (adet), bitkide tane verimi (g), yüz tane ağırlığı (g), baklada tane sayısı ve hasat indeksi
gibi agronomik özellikler incelenmiştir. Yürütülen çalışma sonucunda kuru fasulye
genotiplerinin incelenen fenolojik ve agronomik özelliklerinden önemli ya da çok önemli
derecede etkilendikleri ortaya konulmuştur. En yüksek bitkide tane verimi 42.21 g ile G-215/1
genotipinden elde edilirken, en düşük bitkide tane verimi ise 6.41 g ile G-204 nolu genotipte
belirlenmiştir.
Yürütülen çalışma sonucunda tüm standart çeşitleri birçok agronomik özellik yönüyle geçen
birçok yerel kuru fasulye genotipinin olması çeşit adayı/adaylarının öne çıkması yönünden
oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Kuru Fasulye, Çeşit, Genotip, Verim
DETERMINATION OF MORPHO-AGRONOMIC CHARACTERISTICS OF SOME
DRY BEAN (Phaseolus vulgaris L.) VARIETIES / LINES IN AKSARAY
ECOLOGICAL CONDITIONS
ABSTRACT
The study carried out in 2020 in order to reveal the agricultural characteristics of some dry
bean genotypes in Aksaray ecological conditions was established in the experimental area of
Koçaş Agricultural Enterprises Directorate, which is 20 km away from Aksaray city center.
The study, in which 30 genotypes were used, including 25 local dry bean materials selected as
a result of selection within the scope of the TAGEM project carried out between 2016-2019
within the scope of the Middle Kızılırmak Valley with 5 registered dry bean varieties, was
carried out in four replications according to the randomized blocks trial design.
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In the study; phenological characteristics such as the number of days of blooming and
ripening (days) with number of days (days) to ripen (pieces) and agronomic characteristics
such as plant height (cm), first pod height (cm), biological yield (g), number of main branches
in the plant, number of pods per plant (pieces), number of seeds per plant (pieces), grain yield
per plant (g), hundred grain weight (g), number of seeds per pod and harvest index were
investigated. As a result of the study, it was revealed that the genotypes of dry beans were
significantly or very significantly affected by the examined phenological and agronomic
characteristics. While the highest grain yield was obtained from the genotype G-215/1 with
42.21 g, the lowest grain yield was determined in the genotype G-204 with 6.41 g.
As a result of the study carried out, it is very important that there are many local dry bean
genotypes that pass all standard varieties in terms of many agronomic features in terms of the
variety candidate / candidates to stand out.
Keywords: Aksaray, Dry Bean, Variety, Genotype, Yield
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TUZ STRESİ ALTINDAKİ HIYAR BİTKİLERİNDE DIŞSAL PROLİN
UYGULAMALARININ FOTOSİSTEM II AKTİVİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Dr. Sezen TOKSOY KÖSEOĞLU
Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
ORCID: 0000-0002-1564-9465
Dr. Öğr. Üyesi Ali DOĞRU
Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
ORCID: 0000-0003-0060-4691
ÖZET
Abiyotik stres faktörleri arasında tuzluluk, bitkisel verimliliği önemli ölçüde sınırlayan en
önemli faktördür. Bu çalışmada tuz stresi (100 mM NaCl) altındaki hıyar (Cucumis sativus
L.) genotipinde (Beith Alpha F1) dışsal prolin uygulamasının fotosistem II aktivitesi
üzerindeki etkileri klorofil a floresansı tekniği yardımıyla araştırılmıştır. 10 günlük hıyar
fidelerine 100 mM tuza karşı 1 mM prolin 5 gün süreyle uygulanmıştır. 5. günün sonunda
yapılan klorofil a floresansı ölçümleri değerlendirilmiştir. Tuz stresi hıyar yapraklarında
fotosistem II’nin hem donör hem de akseptör bölgesindeki elektron hareketlerini inhibe
etmiştir. Ayrıca tuz stresinin hıyar bitkisinde aktif reaksiyon merkezi miktarını ve kinonA ile
plastokinonun indirgenme yeteneğini azalttığı, indirgenmiş reaksiyon merkezlerinin
birikimini ve termal disipasyon enerjisini artırdığı belirlenmiştir. Prolin uygulaması ise hıyar
bitkilerinde tuz stresinin fotosistem II’nin donör ve akseptör bölgesindeki elektron hareketleri
üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmıştır. Nitekim prolin uygulaması tuz stresi
altındaki hıyar bitkilerinde Fm ve Fv/Fm’nin önemli derecede artmasını sağlamıştır. Benzer
şekilde çalışmamızda Hill reaksiyonunun etkinliği (Fv/Fo) tuz stresi uygulanan hıyar
bitkilerinde kontrole göre azalmış, ancak prolin uygulaması bu oranın artmasını sağlamıştır.
Ek olarak prolin uygulaması hıyar yapraklarındaki aktif reaksiyon merkezi miktarını ve
kinonA ile plastokinonun indirgenme yeteneğini artırırken, indirgenmiş reaksiyon merkezi
miktarını ve termal disipasyon enerjisini azaltmıştır. Sonuç olarak prolinin hıyar
yapraklarında tuz toleransını artırdığı ve bu yaklaşımın tarımsal amaçlarla kullanılarak
tuzluluktan kaynaklanan ekonomik kayıpların önlenebileceği sonucuna varılabilir.
Anahtar Kelimeler: Cucumis sativus L., hıyar, prolin, FSII aktivitesi, tuz stresi, tuz toleransı
EFFECTS OF EXOGENOUS PROLINE ON PHOTOSYSTEM II ACTIVITY IN
CUCUMBER PLANTS UNDER SALT STRESS
ABSTRACT
Among the abiotic stress factors, salinity is the most important factor limiting vegetative
productivity significantly. In this study, the effects of the exogenous proline application on
photosystem II activity were investigated in salt-stressed (100 mM NaCl) cucumber (Cucumis
sativus L.) genotype (Beith Alpha F1) through chlorophyll a fluorescence technique. 1 mM
proline against 100 mM salt was applied to 10-day old cucumber seedlings for 5 days.
Chlorophyll a fluorescence measurements made at the end of the 5th day were evaluated. Salt
stress inhibited electron movements both in donor and acceptor sites of photosystem II in
cucumber leaves.
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Also, salt application led to the decreased level of active reaction centers, the ability of
quinoneA and plastoquinone to reduce, and the increased accumulation of the reduced
reaction centers and thermal dissipation energy in cucumber leaves. Proline, on the other
hand, ameliorated the adverse effect of salt stress on electron movements in donor and
acceptor sites of photosystem II in cucumber plants. Thus proline application caused a
significant increase in Fm and Fv / Fm in cucumber plants under salt stress. Similarly, in our
study, the efficiency of Hill reaction (Fv / Fo) decreased in cucumber plants under salt stress
compared to control, but proline application caused this ratio to increase. Moreover, proline
caused the increased level of active reaction centers, the ability of quinoneA and
plastoquinone to reduce,
the decreased level of the reduced reaction centers, thermal
dissipation in cucumber leaves. As a result, it can be concluded that proline increases salt
tolerance in cucumber leaves and economic losses caused by salinity can be prevented by
using this approach for agricultural purposes.
Keywords: Cucumis sativus L., cucumber, proline, PSII activity, salt stress, salt tolerance
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GLÜTENSİZ GIDA GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARDA YALANCI
TAHIL (PSEUDOCEREAL) TOHUMLARININ KULLANIM İMKANLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğretim Görevlisi Zeynep NALE
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Susurluk Meslek Yüksekokulu
ORCID: 0000-0003-1700-8597
ÖZET
Çölyak hastalığı buğdayın gliadin fraksiyonuna, çavdardaki prolamin ve sekalin
fraksiyonlarına, arpadaki hordein fraksiyonuna ve yulaftaki avidin fraksiyonuna karşı ömür
boyu süren bir çeşit intoleranstır. Çölyak hastalığından muzdarip kişilerde glüten alımına
tepki olarak bağırsakta iltihaplanmalar ve bu iltihaplanma durumunun bir sonucu olarak da
demir, folik asit, kalsiyum, yağda çözünen vitaminler gibi pek çok besinsel bileşimin
emiliminde yetersizlikler yaşanabilmektedir. Çölyak hastalığı olan hastalar için mevcut tek
tedavi, glüten içeren gıda ürünlerinin ömür boyu tüketilmemesidir.
Glüten içermeyen diyetlerde tüketilebilecek tahıl benzeri ürünlerin geliştirilmesine yönelik
çalışmalarda yalancı tahıl tohumları üzerine odaklanılmaktadır. Tahıl benzeri veya yalancı
tahıl (İng. pseudocereal) olarak adlandırılan tohumlar; tahıllarla aynı genetik yapıda
olmamalarına rağmen kimyasal bileşim bakımından benzer içerikte olmalarıyla öne
çıkmaktadır. Doğal olarak glütensiz olmalarının yanı sıra zengin besinsel bileşimleri
dolayısıyla amarant, quinoa ve karabuğday gibi tahıl benzeri tohumlar, glütensiz diyetlere
yönelik ürün geliştirilmesi çalışmalarında glüten içeren tahıllara sağlıklı alternatifler olarak
değerlendirilmektedir. Buğday unu ile birlikte amarant, kinoa ve karabuğday unu içeren
makarna, erişte, kahvaltılık gevrek, bisküvi ve ekmek gibi ürünler halihazırda piyasada
mevcuttur ancak bu ürünlerin sadece birkaçı glütensiz olarak değerlendirilebilecek
niteliktedir. Çölyak hastalarının yaşayabileceği ağır sağlık sorunları da göz önünde
bulundurularak bir gıda ürününün glütensiz olarak değerlendirilebilmesi için sahip olması
gereken nitelikler uluslararası otoriteler (Codex Alimentarius Comission, World Health
Organisation/The Food and Agriculture Organization) tarafından belirlenmiş olup, bu sert
kuralları sağlamayan gıdalar “glütensiz gıda” (İng. gluten-free label) etiketine sahip
olamamaktadır.
Şu anda piyasada yaygın olarak bulunan glütensiz ürünlerin tüketici talep ve beklentilerini
karşılamaması sebebiyle glütensiz gıdaların özellikle kalite ve besinsel özelliklerinin
geliştirilmesine yönelik uygulamalar yoğun şekilde devam etmektedir. Bu çalışma
kapsamında yalancı tahıl tohumlarının glütensiz gıdalarda kullanım imkanları ve glütensiz
ürünlere kazandırabileceği niteliklere dair yapılmış bazı akademik araştırmalara yer
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: glüten, çölyak, yalancı tahıl, amarant, kinoa, karabuğday
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UTILISATION OF PSEUDOCEREAL SEEDS IN GLUTEN-FREE FOOD
DEVELOPMENT APPLICATIONS
ABSTRACT
Celiac disease is a lifelong intolerance to the gliadin fraction of wheat, the prolamine and
secalin fractions in rye, the hordein fraction in barley, and the avidin fraction in oats. People
suffering from celiac disease may experience inflammation of the intestine in response to
gluten intake and as a result of this inflammation, deficiency in the absorption of many
nutritional compounds such as iron, folic acid, calcium, and fat-soluble vitamins. Lifetime
avoidance of gluten-containing food products is the only treatment available for patients with
celiac disease.
Studies on the development of cereal-like products that can be consumed in gluten-free diets
focus on pseudocereal grain seeds. Although pseudocereals are not in the same genetic
structure as grains, they stand out with their similar content in terms of chemical composition.
In addition to being naturally gluten-free, due to their rich nutritional composition, grain seeds
such as amaranth, quinoa and buckwheat are considered as healthy alternatives to glutencontaining grains in product development studies for gluten-free diets. Along with wheat
flour, products such as pasta, noodles, breakfast cereals, biscuits and bread containing
amaranth, quinoa and buckwheat flour are currently available on the market, but only a few of
these products can be considered gluten-free. The qualities required for a food product to be
considered gluten-free have been determined by international authorities (Codex Alimentarius
Commission, World Health Organization / The Food and Agriculture Organization), and
foods that do not comply with these strict rules cannot be labeled as "gluten-free".
Since gluten-free products, which are currently widely available in the market, do not meet
consumer demands and expectations, practices for improving the quality and nutritional
properties of gluten-free foods continue intensively. Within the scope of this study, some
academic researches on the use of pseudocereal seeds in gluten-free foods and the qualities
that gluten-free products can bring are included.
Keywords: gluten, celiac disease, pseudocereal, amaranth, quinoa, buckwheat
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YAZLIK KABAK (Cucurbita pepo L.) GERMPLAZMININ KABAK SARI MOZAİK
VİRÜS (ZYMV) DAYANIKLILIĞI AÇISINDAN SSR MARKIRLARI İLE
İNCELENMESİ
Gizem GİRGİN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
ORCID: 0000-0002-8381-9788
Zir. Yük. Müh. Mehmet İbrahim YILMAZ
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
ORCID: 0000-0001-5061-2492
Doç. Dr. Özge KARAKAŞ METİN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
ORCID: 0000-0002-3550-3965
ÖZET
Yaz Kabağı (Cucurbita pepo L.) ticari açıdan önemli bir üründür. Fakat kabak üretiminde
ürün kaybına yol açan en önemli etmenlerden biri ZYMV kabak sarı mozaik virüsüdür. Virüs,
kabakta % 95'e varan verim kayıplarına neden olabilmektedir. Virüs bulaşması sonucu bitki
bodur kalır, meyvesinde eşit olmayan yüzey rengi ve yumrulu bölgeler oluşumu şeklinde
çeşitli semptomlar gözlenir. Virüs (ZYMV), yaprak biti vektörleri ile bitkiye yayılır. Yaprak
biti vektörlerini kontrol etmek için yapılan kimyasal uygulama enfeksiyonu engellemede
genellikle başarısızdır. Bu nedenle klasik ıslah yöntemleri, bu virüse karşı dayanıklı olan
bitkilerin elit genotiplerini belirlemek için kullanılır, ancak bu zaman alıcı bir süreçtir. Klasik
ıslah yöntemleri yerine markırlar yardımıyla seleksiyon (MAS), kolayca tanınabilen, önemli
karakterleri kontrol eden genlerle sıkı bir bağlantı içinde olan moleküler markırların
kullanımına dayanır. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında PZR’ye dayalı SSR basit dizi
tekrarı (SSR) belirteçleri, hız, güvenilirlik ve maliyet etkinliği gibi birçok önemli üstünlükleri
nedeniyle tercih edilmiştir. Seçilen belirteçler hastalığa karşı toleranslı ve hassas bireylerin
arasındaki farklılıkları ortaya koyabilmemize olanak sağlar. Bu çalışma çerçevesinde, yazlık
kabak genotipleri (Cucurbita pepo L.) ve F2 bireyleri moleküler markırlar kullanılarak
ZYMV dayanıklılığı yönünden değerlendirildi. F2 bireyleri ZYMV’ye dayanıklı hatların köy
popülasyonu ile çaprazlanması sonucu Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde elde
edilmiştir. Bu çalışma için 60 SSR belirteci, 20 bağlantı grubunu (Gong et al. (2008))
kapsayacak şekilde seçilmiştir. Anaç bireylerde toleranslı ve duyarlı genotipler arasındaki
polimorfizmin belirlenmesinden sonra, F2 bireyler polimorfik olduğu belirlenen SSR
belirteçleri kullanılarak değerlendirildi. CMTm66, CMTm190, CMTp131, CMTp142
belirteçlerinin, potansiyel olarak ZYMV direnç kaynağı ile genetik olarak bağlantılı
olabileceği belirlendi. Elde edilen veriler yazlık kabak genotipleri (Cucurbita pepo L.) ile
devam eden ıslah programlarında kullanılabilir olması nedeniyle önemli bir potansiyel
taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Cucurbita pepo L. ZYMV, SSR
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INVESTIGATION OF SUMMER SQUASH (Cucurbita pepo L.) GERMPLASM FOR
ZUCCHINI YELLOW MOSAIC VIRUS (ZYMV) RESISTANCE BY USING SSR
MARKERS
ABSTRACT
Summer Squash (Cucurbita pepo L.) is a commercially important crop. However, one of the
most serious threats to cucurbit production is Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV). This
virus causes yield losses of up to 95%. Infected plants are stunted, and infected plant fruits
includes severity symptoms such as knobbly areas and unequal surface colouring. Moreover,
ZYMV is spread by aphids, but chemical application to control the aphid vectors of the virus
is mostly ineffective in avoiding infection. Therefore, classical breeding methods are used to
determine elite genotypes of various plants against this virus, but it is a time-consuming
process. Marker-assisted selection (MAS) against classical breeding methods is based on the
use of easily recognizable molecular markers that are in a tight link with genes controlling
important characters. Simple sequence repeat (SSR, microsatellite) markers were chosen for
this study. PCR-based microsatellite markers have been used due to several key advantage
such as the speed, reliability, and cost-effectiveness. They allow to find differentiation
between resistant and susceptible individuals. In the frame of this study, Summer Squash
(Cucurbita pepo L.) genotypes and F2 individuals evaluated for ZYMV resistance by using
molecular markers. F2 individuals obtained by crossing the ZYMV-resistant accession with
village population by Thrace Agricultural Research Institute (TARI). 60 SSR (Simple
Sequence Repeats) markers were chosen for this study which cover 20 linkage groups
according to Gong et al. (2008). After the determination of polymorphism between resistant
and susceptible parental genotypes, F2 individuals evaluated by using that polymorphic SSR
markers. These markers such as CMTm66, CMTm190, CMTp131, CMTp142 potentially
found out genetically linked with ZYMV resistance source. There is considerable potential for
the data to be used in future programming.
Keywords: Cucurbita pepo L. ZYMV, SSR
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FARKLI UN ÇEŞİTLERİ İLE ÜRETİLEN TARHANA ÇORBALARININ REOLOJİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
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Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği
Bölümü
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Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
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Prof. Dr. Ali Adnan HAYALOĞLU
İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
ORCID: 0000-0002-4274-272
ÖZET
Tarhana, yüksek miktarda besleyici özelliği olan, Türkiye ve Orta Doğu’da yaygın olarak
tüketilen fermente bir gıdadır. İçeriğinde domates, kırmızı biber, yoğurt, tuz, ve buğday unu
bulunmaktadır. Bu çalışmada, tarhana yapımında buğday unu yerine, glutensiz, nohut, sarı
mercimek, kuru fasulye ve pirinç olmak üzere 5 farklı un çeşidi kullanılarak tarhana örnekleri
üretilmiş ve farklı un çeşitlerinin, tarhana çorbalarının reolojik özellikleri üzerine etkilerinin
araştırılması amaçlanmıştır. Çorba durumundaki tarhana örneklerinin reolojik ölçümleri 2
farklı deformasyon testi uygulanarak (sabit kayma ve dinamik kayma) gerçekleştirilmiştir.
Tarhana örneklerinde kalitenin belirlenmesi için kullanılan parametrelerden birinin viskozite
olduğu bilinmektedir. Tarhana çorbalarının farklı kayma hızlarındaki (1-100s-1 ) viskozite
değişimleri incelenmiş olup farklı un çeşitleri ile hazırlanmış tarhana çorbalarının hepsinde
kayma hızlarının artmasına karşılık viskozitenin düştüğü gözlenmiştir. Genel olarak glutensiz
ve pirinç unu ile hazırlanan tarhana çorbaları benzer özellikte olup daha koyu kıvam özelliği
göstermiştir. Tarhana çorbalarının viskoelastik özelliklerinin 5-60°C aralığındaki sıcaklığa
bağlı olarak değişimi incelendiğinde birikim modülüs (G’) ve kayıp modülüs (G”)
değerlerinin tüm örneklerde sıcaklıkla azaldığı görülmüştür. Ayrıca, bu sıcaklık aralığındaki
tüm tarhana çorbası örneklerin G” değerlerinin, G’ değerlerinden daha yüksek olduğu
görülmektedir. Kullanılan farklı un çeşitlerinin tarhana çorbalarının akış özellikleri üzerine
etkisini belirlemek için kayma hızına (0-100 s-1) karşılık kayma gerilimi grafikleri çizilmiş ve
tarhana çorbalarının hepsinde akışın Newton tipi olmayan akış olduğu gözlenmiştir. Sarı
mercimek, kuru fasulye ve nohut unu ile hazırlanan tarhana çorbalarının benzer eğilim
göstererek artan kayma hızına karşılık kayma gerilimlerinin çok fazla değişmediği ve
glutensiz un ve pirinç unu ile hazırlanan tarhana çorbalarının da benzer eğilim göstererek
diğer tarhana çorbası örneklerine kıyasla daha yüksek kayma gerilimi değerlerine sahip
olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Tarhana, reolojik özellikler, farklı un çeşitleri, vizkozite
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INVESTIGATION OF THE REOLOGICAL PROPERTIES OF TARHANA SOUPS
PRODUCED WITH DIFFERENT FLOUR TYPES
ABSTRACT
Tarhana, highly nutritious, is a fermented food widely consumed in Turkey and the Middle
East. It contains tomato, red pepper, yoghurt, salt and wheat flour. In this study, tarhana
samples were produced by using 5 different types of flour, namely gluten-free, chickpeas,
yellow lentils, dried beans and rice, instead of wheat flour and it was aimed to investigate the
effects of different types of flour on the rheological properties of tarhana soups. Rheological
measurements of tarhana soups were carried out by applying 2 different deformation tests
(steady shear and dynamic shear). It is known that viscosity is one of the parameters used to
determine the quality in Tarhana samples. The viscosity changes of tarhana soups at different
shear rates (1-100 s-1) were investigated and it was observed that the viscosity of all tarhana
soups prepared with different flour types, decreased despite the increase of the shear rate. In
general, tarhana soups prepared with gluten-free and rice flour has a similar trend and a
thicker consistency. When the change of viscoelastic properties of Tarhana soups depending
on the temperature in the range of 5-60 ° C was examined, it was observed that the
accumulation modulus (G') and lost modulus (G") values decreased with the temperature in
all samples. Besides, it was observed that the G" values of all tarhana soup samples in this
temperature range were higher than the G" values. In order to determine the effect of different
flour types on the flow properties of tarhana soups, shear rate (0-100 s-1) versus shear stress
graphs were drawn. The flow was observed to be non-Newtonian flow in all Tarhana soups.
Tarhana soup prepared with yellow lentils, dried beans, and chickpea flour showed a similar
trend, with increased shear rate versus shear stress not changing much. It was observed that
tarhana soup prepared with gluten-free flour and rice flour also showed a similar trend, with
higher shear stress values than other sample of tarhana soups.
Keywords: Tarhana, rheological properties, different flour types, viscosity
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KRİPTO PARALARIN VERGİSEL AÇIDAN İNCELENMESİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Nur Sena OĞUZ
Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-0292-5336
ÖZET
Teknolojide yaşanan büyük gelişmeler hayatımızın hemen hemen her alanında kendini
hissettirmektedir. Finansal piyasalarda bu gelişmelerden payını almıştır. Finansal Piyasalar
gün geçtikçe daha teknolojik bir hal almakta ve paranın mülkiyet ve hareketleri elektronik
ortamda yerini almıştır. Gündelik hayatta yapmakta olduğumuz ödeme, para transferi gibi
işlemler artık dijital ortamda gerçekleştirilebilmektedir. Bu yaşanan gelişmeler ile beraber
‘’Kripto Para’’ kavramı dikkatleri üzerine çekmiştir. Satoshi Nakamoto’nun 2008 yılında
yayımladığı bir makale ile ilk kripto para birimi olan ‘’Bitcoin’’ duyurulmuştur. Kripto para
oluşumunu sağlayan yapı ‘’Merkezi Olmayan Dağıtık Kayıt Sistemine Dayalı Blokzincir
Teknolojisi ‘’dir. Bu blokzincir teknolojisi sayesinde kripto paralar merkeziyetsiz bir yapıya
sahiptir ve işlem maliyetleri oldukça düşüktür. Sahip olduğu bu özellikler ile kripto paralar
tüm dünyanın ilgisini üzerine toplamıştır. Bugün yaklaşık 5 binden fazla kripto para birimi ve
1 milyonu aşkın kripto para yatırımcısı vardır. Kripto paraların bu küresel düzeyde artmakta
olan popülaritesi devletlerin ve vergi idarelerinin endişelenmelerine neden olmaktadır. Kripto
paraların vergilendirilmesi uluslararası boyutta bir problem teşkil etmektedir ve ülkelerin
kripto paraya yaklaşımları farklıdır. Birçok ülke ve girişimciler tarafından kripto paralar bir
ödeme aracı olarak görülse de tüm dünyada kripto paranın niteliği, nasıl vergilendirileceği
konusunda varılmış olan ortak bir sonuç ne yazık ki yoktur.
Bu çalışmada Dünya’nın ve Türkiye’nin kripto paraların vergilendirilmesi konusundaki
yaklaşımları ve bu konuda yapmış oldukları düzenlemeleri ile kripto paraların nasıl
vergilendirilebileceği sorusuna yanıt aranmıştır.
Anahtar Kelimeler: Para, Kripto para, Blokzincir, Vergi, Madencilik
EXAMINATION OF CYRPTOCURRENCIES IN TERMS OF TAX
ABSTRACT
Great developments in technology make themselves felt in almost every aspect of our lives.
financial markets also got share of at this developments. Financial Markets are getting more
technological day by day and the ownership and transaction of money have taken their place
in electronic environment. Transactions such as payments and money transfers that we make
in daily life can now be performed digitally. Along with these developments, the concept of
"Crypto Currency" has attracted attention. With an article published by Satoshi Nakamoto in
2008, "Bitcoin", the first crypto currency, was announced. The structure that enables the
creation of crypto money is "Blockchain Technology Based on Decentralized Distributed
Registration System". Thanks to this blockchain technology, cryptocurrencies have a
decentralized structure and transaction costs are very low. With these features, crypto
currency have got attention of the whole world. Today there are more than 5 thousand
cryptocurrencies and more than 1 million cryptocurrency investors. The increasing popularity
of cryptocurrencies at this global level causes governments and tax authorities to worry.
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The taxation of cryptocurrencies poses an international problem and countries have different
approaches to cryptocurrency. Although cryptocurrency is defined as a payment instrument
by many countries and entrepreneurs, unfortunately, there is no common conclusion reached
about the nature of crypto currency and how it will be taxed all over the world.
In thıs study sought to answer to question approaches to the taxation cryptocurrencies of
worlds and Turkeys and how cryptocurrencies can be taxed with their regulations made on
this issue.
Keywords: Money, Crypto Money, Blockchain, Tax, Mining
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FİNANSAL REFORMLARIN YATIRIMLARA ETKİSİ: 1973-2005 DÖNEMİ İÇİN
TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DENEME
Doç. Dr. Mercan HATİPOĞLU
Çankırı Karatekin Üniversitesi, İşletme Bölümü
ORCID: 0000-0003-3307-5458
ÖZET
Hükümetler, ekonomiden sorumlu bakanlıklar ve uluslararası düzenleyici kuruluşlar finans
piyasalarını her daim yakından izlemektedir. Bazı durumlarda ya da dönemlerde adı geçen
sorumluluk sahipleri finansal reform ya da düzenlemeler yapmak mecburiyetinde
kalmaktadırlar. Bu bildirinin amacı Türkiye’de finansal reformların yatırımlar üzerindeki
etkisini 1973-2005 dönemi kapsamında araştırmaktır. Çalışmanın bulguları finansal
reformların 1990 yılına kadar yatırımlar ile neredeyse aynı yönde hareket ettiğini ima
etmektedir. Ancak 1990 yılından sonra finansal reform endeksinde artışlar gözlemlense de, ne
yazık ki söz konusu artışlara yatırımlar eşlik edememiştir. Dolayısıyla tek başına reformlar
ekonomiyi büyütmek için yeterli olamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Finansal reform, Türkiye
THE EFFECT OF FINANCIAL REFORMS ON THE INVESTMENTS: AN ESSAY
ON TURKEY FOR THE PERIOD 1973-2005
ABSTRACT
Governments, policy makers and international regulatory agencies have monitored the
financial markets closely. In some cases or periods mentioned institutions are obliged to make
financial reforms or regulations. The aim of this study is to investigate the effects of financial
reforms on investments in the period 1973-2005 in the context of Turkey. The findings of the
study imply that financial reforms moved in almost the same direction by investments until
1990. However, although increases were observed in the financial reform index after 1990,
unfortunately these increases were not accompanied by investments. Thus, reforms alone
were not enough to grow the economy.
Keywords: Financial Reforms, Turkey
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KURGU YATIRIM VE PİRAMİT SATIŞ SİSTEMLERİNE KARŞI DEVLETİN
MÜDAHALECİ ROLÜ
Dr. Süleyman Ruhi AYDEMİR
Ticaret Başmüfettişi, Ticaret Bakanlığı
ORCID: 0000-0001-8443-8234
ÖZET
İnsanın doğasında var olan hep daha fazlayı elde etme isteği, zamandan ve mekândan
bağımsızdır. İnsanlar, internet ve bilişim dünyasındaki baş döndüren yenilik ve değişimler
karşısında, kısa zamanda zengin olma beklentisiyle değişik para kazanma araçlarına
yönelmektedir. Bunlar arasında borsa, döviz alım-satımı ve diğer gelir getirici yasal
faaliyetler olabildiği gibi, yasallığı şüpheli durumda olan veya yasa dışı birçok yatırım
modeli veya sistemi de vardır.
İnternet ve bilişim dünyasında çok hızlı bir şekilde ortaya çıkan değişim ve yenilikler
karşısında; kısa sürede, emek harcamadan ve nispeten az bir miktarda para ile yüksek
tutarlarda kazanç elde etmek isteyen vatandaşların, bu beklenti ve hırslarından yararlanarak
kendilerine haksız menfaat sağlamak isteyen kişilerce her geçen gün, bazıları “piramit satış
sitemi” olarak da değerlendirilmesi mümkün olan, internet üzerinden oynanan masum birer
oyun görünümlü farklı kurgu yatırım sistemleri üretilmektedir.
Piramit satış sistemleri; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak
karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya
malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen
veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi
olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemleri olarak tanımlanmıştır.
Kurgu yatırım modelleri ya da sistemleri olarak adlandırdığımız sistem ise; internet
üzerinden üyelik yoluyla yatırım toplayarak, kısa sürede ve yüksek miktarda kazanç vaat
eden oyun görünümlü internet sitesi faaliyetleri, insanoğlunun “para kazanma” hırsından
beslenmektedir.
Bu kurgu sistemler ilk önce Amerika, Çin ve Rusya gibi büyük ülkelerde başlatılmış olup,
son iki-üç yıldır da ülkemiz internet dünyasına girmiştir. Söz konusu sistemlerin kurucuları
ilk önce, oyun sitesinin (oyun script’inin) yazılımı yapmakta veya yaptırmakta, sonrasında
ise Whatsapp, Instagram, Facebook ve Youtube gibi çeşitli mecralarda çeşitli yöntemlerle
(grup, tanıtım videoları, reklam gibi) tanıtımı yapmak ya da yaptırmak suretiyle (üyelik için)
internet kullanıcılarına yaymaktadır.
Söz konusu yayma faaliyetleri sırasında ve kurgu yatırım sistemlerinin internet sitelerinde
mevcut ve müstakbel yatırımcılara (oyunculara) sürekli olarak, “sistemlerinin çok güvenilir
ve kazançlı olduğu, sistemlerine para yatırmaları halinde kısa sürede ve yüksek meblağlarda
kazanç elde edecekleri” yönünde teşvik edici açıklama ve bilgilendirmelerin yapıldığı
görülmektedir.
Çalışmamız, ülkemiz gündeminde yer eden ve binlerce vatandaşın mağduriyetiyle
sonuçlanan, internet oyunu şeklinde kurgulanmış yatırım sistemleri ile piramit satış
sitemlerine karşı devletin müdahaleci rolünü irdelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Piramit Satış Sitemi, Kurgu Yatırım Sistemi, Üye, Kazanç Vaadi,
Nitelikli Dolandırıcılık
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INTERVENTIVE ROLE OF STATE AGAINST GAME LOOKING INVESTMENTS
AND PYRAMID SALES SYSTEMS
ABSTRACT
The desire to obtain more and more, which is inherent in man, is independent of time and
place. In the face of dizzying innovations and changes in the internet and informatics world,
people turn to different money making tools with the expectation of getting rich in a short
time. These include the stock market, foreign exchange trading and other income-generating
legal activities, as well as many investment models or systems that are doubtful or illegal.
In the face of rapid changes and innovations in the internet and informatics world; Citizens
who want to earn a high amount of income with a relatively small amount of money in a short
time, and those who want to gain unfair advantage by taking advantage of these expectations
and ambitions, are played on the internet, some of which can also be considered as "pyramid
sales system". Different fictional investment systems with an innocent game look are
produced.
Pyramid sales systems; which is unrealistic or very difficult to realize, which gives the
opportunity to earn money or assets in return for presenting some money or assets to its
participants, provided that the system finds other participants under the same conditions and
makes the acquisition of assets completely or partially dependent on other participants to act
in accordance with the conditions. It has been defined as earning expectation systems.
The system we call fiction investment models or systems; The game-looking website
activities that promise high earnings in a short time and by collecting investments through
internet subscription are fed by the ambition of human beings to "make money".
These fictional systems were first started in big countries such as America, China and Russia,
and our country has entered the internet world for the last two to three years. The founders of
the systems in question first make or make the software of the game site (game script), and
then they are promoted by various methods (group, promotional videos, advertisement) in
various media such as Whatsapp, Instagram, Facebook and Youtube ) to internet users.
During the said dissemination activities and on the websites of the fictional investment
systems, it is seen that the existing and prospective investors (players) are constantly informed
and encouraged that their systems are very reliable and profitable and that they will earn
money in a short time and in high amounts if they deposit money into their systems.
Our study examines the interventionist role of the state against pyramid sales systems and
investment systems designed in the form of internet games, which are on the agenda of our
country and result in the victimization of thousands of citizens.
Keywords: Pyramid Sales System, Fiction Investment System, Member, Expectation of
Earnings, Qualified Fraud
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ÖZET
İnsanlık tarihinin oluşumundan itibaren var olan göç hareketliliği, günümüzde de insanların
hayatlarını etkileyen önemli unsurlardan biridir. Göç, insanların yaşadıkları toprakları zorunlu
ya da kendi istek ve iradelerine dayalı olarak terk etmesidir. Kısacası göç, bireylerin başka bir
yere göç etmesi veya yer değiştirmesi olarak ifade edilmektedir. Bireyler işsizlik, bilimsel
gelişmeler ve savaşlar gibi sebeplerden dolayı göç etmektedirler. Bireylerin göç etmelerindeki
en büyük etken ise ekonomik sebeplerden kaynaklandığı yapılan araştırmalar sonucunda
söylemek mümkündür.
Günümüzde uluslararası göçler iç savaşlar, hükümet baskısı, ekonomik vb. sebeplerden dolayı
artmıştır. Bu durumun yaşanması ülkelerin ekonomisini de derin bir şekilde etkilemiştir.
Ülkelerin ekonomik açıdan etkilenmeleri tartışmalara sebep olmuştur. Uluslararası göçle ilgili
yapılan tartışmalar genellikle medya ya da kişiler tarafından doğru olmayan bir şekilde
yansıtılmıştır. Göçmen ve mülteci konumunda olan kişilerin ev sahibi konumunda olan
ülkelere ekonomik açıdan maliyetli olduğunun üzerinde durularak, bu kişilerin dışlanmasına
neden olmuştur. Yapılan araştırmalar incelendiğinde ise durumun aslında yansıtıldığı gibi
olmadığını söylemek mümkündür.
Çalışmada uluslararası göçün, ev sahibi konumunda olan ülkeyi ekonomik açıdan nasıl
etkilediğine dair bilgilerin üzerinde durulmuştur. Göçmenler ve mülteciler, göç alan ülkeler
için kısa vadede külfet gibi görünsede uzun vadede olumlu etkileri görülmüştür. Uluslararası
göçü istihdam açısından incelediğimizde; göç alan ülkeler yetenekli ve eğitimli göçmenleri
verimli alanlara yönlendirerek iyi değerlendirdiklerinde ülkenin kalkınmasına ve ekonomik
büyümeye sebep olmaktadırlar. Enflasyon açısından incelediğimizde ise; ülkelerin
tutumlarına ve uygulayacağı politikalara göre ekonomiyi olumlu ya da olumsuz bir şekilde
etkiledikleri görülmektedir. Çalışmada uluslararası göçün olumsuz etkilerinin yanında olumlu
etkileri de araştırılmıştır. Eğer ülkeler uluslararası göçü kendi lehlerine çevirip göçmenlere ve
mültecilere tam anlamıyla sahip çıkmayı başarsa ve iyi bir politika uygulansa ekonomide
olumlu sonuçların ortaya çıkacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Göçmen, Ekonomi, İşgücü, Enflasyon
THE IMPACT OF INTERNATIONAL MIGRATION ON THE ECONOMY
ABSTRACT
Migration mobility, which has existed since the formation of human history, is one of the
important factors affecting the lives of people today. Migration is people leaving their lands,
either by force or based on their own will and willpower. In short, migration is expressed as
the migration of individuals to another place. Individuals migrate due to reasons such as
unemployment, scientific developments and wars. As a result of the researches, it is possible
to say that the biggest factor in the migration of individuals is due to economic reasons.
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Nowadays, international migration is increased due to civil wars, government pressure,
economic etc. reasons. Experiencing this situation deeply affected the economy of the
countries. Countries being affected economically has caused controversy. The debates about
international migration were often portrayed inaccurately by the media or individuals.
Emphasizing that the immigrants and refugees are economically costly to host countries, this
has led to the exclusion of these people. When the researches are examined, it is possible to
say that the situation is not as reflected.
In the study, information on how international migration affects the host country
economically is emphasized. Although immigrants and refugees seem like a burden in the
short term for receiving countries, they have had positive effects in the long term. When we
examine international migration in terms of employment; When receiving countries make
good use of skilled and educated immigrants by directing them to productive areas, they cause
the development of the country and economic growth. When we examine it in terms of
inflation; It affects the economy positively or negatively, depending on the attitudes of the
countries and the policies to be implemented. In addition to its negative effects, the positive
effects of international migration were also investigated in the study. It has been concluded
that if countries turn international migration in their favor and manage to fully protect
immigrants and refugees and a good policy is implemented, positive results will emerge in the
economy.
Keywords: International Migration, Immigrant, Economy, Labour Force, Inflation
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KAYGAN YAMAÇ HİPOTEZİ: BAĞIMSIZLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR
ÇALIŞMA
Dr. Öğretim Üyesi Rana DAYIOĞLU ERUL
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
ORCID: 0000-0001-9073-6430
ÖZET
Çalışmanın amacı, “idarenin gücü ve idareye duyulan güven vergi uyumunu açıklar” temel
varsayımına sahip kaygan yamaç hipotezinin sınanması olarak belirlenmiştir. Kaygan yamaç
hipotezinin temel değişkenleri olan idarenin gücü ve idareye duyulan güven değişkenlerine ek
olarak, vergi uyumunu etkileyen bazı sosyal ve ekonomik değişkenler de çalışmaya dahil
edilmiştir. Çalışmada biri bağımlı (vergi uyumu), sekizi bağımsız (devletin etkinliği, denetim
ve raporlama standartlarının gücü, uluslararası ticaret yapma özgürlüğü, güçlü paraya erişim,
hukuk kurallarının etkinliği, eğitim düzeyi, sosyal sermaye, güvenlik) olmak üzere toplam
dokuz değişken analize dahil edilmiş ve analizden daha etkin sonuçların elde edilebilmesi
amacıyla modeller, değişkenlerin ekonomik ve sosyal değişkenler olarak ikiye ayrılmasıyla
oluşturulmuştur. Çalışmada, ülkeler bağımsızlık düzeylerine göre sınıflandırılmış (bağımsız
olmayan ülkeler, yarı bağımsız ülkeler ve bağımsız ülkeler) ve 2007-2018 dönemine ait
veriler, panel veri analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, çalışmanın, kaygan
yamaç hipotezinin temel varsayımlarını tüm ülke grupları için desteklediği görülmüştür. Diğer
bir deyişle, idarenin gücü ve idareye duyulan güven değişkenlerinin vergi uyumu ile pozitif
ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Buna ek olarak, hipotezin ana değişkenleri olan idarenin
gücü ve idareye duyulan güvenin diğer değişkenlere kıyasla vergi uyumunun
iyileştirilmesinde daha önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bu sonuç, vergi
politikalarının tanımlanmasında güç ve güven unsurlarının öncelikli olarak göz önünde
bulundurulması gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kaygan yamaç hipotezi, vergi uyumu, panel veri analizi
THE SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK: A STUDY ON LEVELS OF FREEDOM
ABSTRACT
The purpose of the study is defined as testing the basic assumption of the slippery slope
framework which is "power of authorities and trust in authorities explain tax compliance".
Power of authorities and trust in authorities which are the main variables of the slippery slope
framework and in addition to these, other social and economic variables that affect tax
compliance are included. In this study, nine variables, one dependent (tax compliance) and
eight independent (government effectiveness, strength of auditing and reporting standards,
freedom of trade internationally, access to sound money, rule of law, education level, social
capital, security and safety), are included in the analysis and in order to obtain more effective
results, the models are formed by dividing the variables into two as economic and social
variables. The countries are classified according to the freedom levels (not free, partly free
and free countries) and the datas for the period of 2007-2018 are analyzed by panel data
method. As a result, the findings support the basic assumptions of the slippery slope
framework for all country groups. In other words, it is concluded that the variables of trust in
authorities and power of authorities are positively associated with tax compliance.
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In addition, these two main variables of the slippery slope framework have more important
effects on increasing the level of tax compliance compared to the other variables. This result
shows that power and trust should be taken into consideration primarily while defining tax
policies.
Keywords: The slippery slope framework, tax compliance, panel data analysis
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THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON TURKEY’S
LOGISTICS SECTOR
Professor Dr. Sertif DEMİR
THK Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Lojisitk Bölümü
ORCID: 0000-0001-8329-8735
ABSTRACT
COVID-19 pandemic has a significant difference from the previous transmitted diseases in
terms of fast spreading ability and mutation process, high fatality rate and adversity impact on
the economy in general, notably on logistics, transportation and supply chain systems in a
global sense. In order to contain the coronavirus outbreak, most countries have implemented
lockdown policy for all economic and social activities, curfews, travel restrictions, border
closure etc. Turkey, like all countries, took sharp measures to contain serious infectious
disease. These sharp measures have, to some extent, disrupted logistics supply chains and
economic life. In particular, Turkey has undergone very serious decline in economic
activities, high increase in bankruptcies and balance of payments in the beginning of
pandemic. Besides, Turkey also faced serious high unemployment rate, high inflation and
high volatility in currencies because of pandemic.
The logistics systems is one of the most important economic sectors that provide
transportation and linkage for national and global economics in an interconnected world.
However, because of coronavirus outbreak travel and economics restrictions in land, air,
cargo, freight and sea sectors have significantly hindered logistics, transportation and supply
chain systems. These have resulted in decline shrinking of economies, decreasing
globalization, diminishing international trade and commerce, the change at the business
structures and management procedures, labor scarcity, and disrupted supply lines.
Logistics sector in Turkey has been affected by the Coronavirus pandemic from many
perspectives. First, the border closure of the EU and Middle East, and Caucasian countries
with which Turkey has the most trade relations has considerably impacted on logistics
companies in Turkey in terms of decreasing carriage and movement capacity as air, sea,
freight and land transportation shrank. Second, lockdown of global economies in the globe
has led to a decline in the manufacturing industry which resulted in less production. Logistics
and transportation sectors have faced less transportation demand from manufacturing
companies. Third, disruption of supply chains has caused delay in production and movement
of goods and services which brought about less demand for transportation. The pandemic has
caused an increase at the freight prices which has negatively affected logistics and
transportation sectors. Fourth, as the pandemic brought new rules and regulations for
mobility of goods in Turkey and inter-states trade and commerce, it also caused additional
delay for the movement of the goods. Finally airway companies have encountered very
challenging situation in the beginning of pandemic.
Although e-commerce has diminished the some drawbacks of pandemic on logıstıcs and
transportation sector in Turkey, those sectors have undergone serious adversities in the
beginning of the pandemic.
Keywords: Coronavirus, logistics, impact, Turkey
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COVID-19 SALGISININ TÜRKIYE'NIN LOJİSTİK SEKTÖRİNE ETKİSİ
ÖZET
COVID-19 salgını, hızlı yayılma yeteneği ve mutasyon süreci, yüksek ölüm oranı ve genel
olarak ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin yanı sıra, özellikle de küresel anlamda lojistik,
ulaşım ve tedarik zinciri sistemleri üzerindeki etkisi yönüyle daha önceki bulaşıcı
hastalıklardan önemli bir farklılığa sahiptir. Corona virüs salgınını kontrol altına almak için
çoğu ülke, tüm ekonomik ve sosyal faaliyetlere kısıtlama, sokağa çıkma yasakları, seyahat
kısıtlamaları, sınırların kapatılması vb. politikalar uygulamıştır. Türkiye, tüm ülkeler gibi,
ciddi bulaşıcı hastalıkları önlemek ve yaymak için sert önlemler almıştır. Bu sert önlemler,
lojistik tedarik zincirlerini ve ekonomik hayatı bir dereceye kadar olumsuz etkilemiştir.
Türkiye salgının başlangıcında ekonomik faaliyetlerde çok ciddi düşüş, iflaslarda ve ödemeler
dengesinde yüksek artış yaşamıştır. Ayrıca, Türkiye ayrıca salgın nedeniyle ciddi yüksek
işsizlik oranı, yüksek enflasyon ve döviz kurlarında yüksek oynaklık ile karşı karşıya
kalmıştır.
Lojistik sistemler, birbirine bağlı bir dünyada ulusal ve küresel ekonomi için ulaşım ve
bağlantı sağlayan en önemli ekonomik sektörlerden biridir. Ancak, korona virüs salgını
nedeniyle kara, hava, kargo, nakliye ve deniz sektörlerindeki meydana gelen ekonomik
kısıtlamalar lojistik, ulaşım ve tedarik zinciri sistemlerini önemli ölçüde engellemiş, bu da
ekonomilerin küçülmesine, küreselleşmenin azalmasına, uluslararası ticaretin daralmasına, iş
ve yönetim prosedürlerinin değişmesine, işgücü kıtlığına ve tedarik zincirinde kesintilere
neden olmuştur
Türkiye'de lojistik sektörü birçok açıdan corona virüs salgınından etkilenmiştir. Birincisi,
Türkiye'nin en çok ticaret ve ticaret ilişkisine sahip olduğu AB ve Orta Doğu ile Kafkas
ülkelerinin sınırlarının kapatılması; hava, deniz, yük ve kara taşımacılığı gibi taşıma ve
hareket kapasitesinin düşmesi açısından Türkiye'deki lojistik şirketlerini önemli ölçüde
etkilenmiştir. İkincisi, dünyadaki küresel ekonomilerin kapanması, imalat endüstrisinde bir
düşüşe yol açmış ve bu da daha az üretimle sonuçlanmıştır. Lojistik ve ulaştırma sektörleri,
imalatçı firmalardan daha az taşıma talebi ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur.
Üçüncüsü, tedarik zincirlerinin bozulması sonucu mal ve hizmetlerin üretimi ve taşınmasında
gecikmeye neden olmuş bu da nakliye sektörü için daha az talep yaratmıştır. Salgın, lojistik
ve ulaştırma sektörlerini olumsuz etkileyen navlun fiyatlarının artmasına neden olmuştur.
Dördüncüsü, salgının Türkiye içindeki ticarette ve devlet arası dış ticarette malların taşınması
için yeni kurallar ve düzenlemelere sebep olması ile birlikte, malların taşınmasında ek
gecikmelere neden olmuştur. Son olarak, havayolu şirketleri salgının başlangıcında çok zor
bir durumlarla karşılaşmıştır.
Türkiye'de e-ticaret, salgının lojistik ve ulaşım sektöründeki bazı dezavantajlarını azaltmış
olsa da bu sektörler salgının başlangıcında ciddi sorunlar yaşamıştır.
Anahtar Kelimeler: Corona virüs, lojistik, etki, Türkiye
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SAĞLIK HARCAMALARININ
EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Pelin ŞENYÜREK KOÇ
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0001-5874-2232
ÖZET
Hızla büyüyen ve değişen dünyada, özellikle 20.yy’dan sonra ilerleyen teknoloji ve ekonomik
gelişmelerle birlikte sağlık sektörü de büyümüştür. Bu sektör için yapılan harcamaların
ekonomi içindeki yeri “Sağlık ekonomisi” kavramını oluşturmuştur.
Kişi başına düşen gelir ve üretimdeki yıllık sürekli artış ekonomik büyüme olarak tanımlanır.
Sağlık hizmetleri ekonomik büyüme, kalkınma, toplumsal huzur, işgücü verimliliği açısından
ekonominin önemli bir parçasıdır. Sağlık, önceden kamusal mal olarak değerlendirilirken
günümüzde küresel nitelik kazanmış ve kendisine uluslararası finansal destek bulmuştur.
Sanayi devriminden sonra yapılan çalışmalara bakıldığında ülkelerin refah seviyeleri,
ekonomik durum ve büyümelerini etkileyen temel faktörlerin başında beşeri sermaye kavramı
altında eğitim ve sağlık harcamalarının olduğu görülmektedir. Çoğunlukla ülkelerde sağlık
harcamalarının finansmanı, özel sektöre nazaran kamu sektörüyle finanse edilmektedir. Bu
yüzden de yapılan harcamaların ekonomik büyümeyi ne yönde etkilediğinin tespiti birçok
açıdan önemlidir.
Ekonomik kalkınmanın önemli göstergelerinden biri olan sağlık harcamaları, ülkelerin
gelişmişlik düzeyine göre farklılık göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde sağlık harcamalarının
benzer düzeyde olduğu, ekonomik kalkınmanın toplumun sağlık seviyesini artıran bir etken
olduğu gözlemlenmektedir. Yıllardaki değişime bakıldığında sağlık hizmetlerindeki
finansman kaynakları artmaktadır. Diğer sektörlerde olduğu gibi yapılan bu harcamaların da
karşılığının alınıp alınmadığı önemlidir. Bu sebeple sağlık ekonomisi karşımıza bir disiplin
olarak çıkar.
Bu çalışmada, sağlık ile ekonomi arasındaki ilişki, sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme
kullanılarak değerlendirilmiştir. Sağlık harcamalarının ekonomi üzerindeki etkileri
incelenirken ekonomideki değişikliklerin sağlık sektörünü nasıl etkilediği karşılıklı olarak
sorgulanmıştır. Türkiye ve 20 OECD ülkesinin 2000-2020 yılları arasındaki verileriyle sağlık
harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin yönü ve oranı panel veri analiziyle
incelenmiştir. İnceleme sonucunda sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasında anlamlı
ve pozitif bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Sağlıklı bireyler arttıkça işgücü, refah
seviyesi, ekonomi ve gelir düzeyi aynı yönde ivme göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık harcamaları, Ekonomik büyüme, Sağlık ekonomisi
EFFECTS OF HEALTH EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH
ABSTRACT
In this rapidly changing and expanding world especially with the technological and economic
developments happens after the 20th century, Healthcare sector has expanded as well. All
expenses regarding this sector’s place in economic environment has resulted the notion
"Health economics". Annual steady increase of per capita income and production define as
economic growth.
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Healthcare services are an important part of the economy in terms of economic growth,
development, social peace and labour productivity. While healthcare was previously
considered a public good today it has gained a global character and has found international
financial support.
Looking at the studies carried out after the industrial revolution shows that effecting factors
for welfare levels of the countries, their economic situation and growth are primarily concept
of human capital followed by education and health expenditures. Countries healthcare
expenditures are mostly financed by the public sector compared to the private sector. It is
important to determine how the expenditures affect the economic growth.
Healthcare expenditures, one of the important indicators of economic development, varies
according to the level of development of the countries. It is observed that developed countries,
level of economic development which is similar level to healthcare expenditures is a factor
that increases the health level of the society. Looking at the change over the years, sources of
financing in health services are increasing. As in other sectors, it is important whether these
expenditures are covered. For this reason, health economics emerges as a discipline.
In this study, the relationship between healthcare and economy has been evaluated using the
healthcare expenditures and economic growth. While examining economic changes effect on
the healthcare sector, the Health expenses effects on the economy have been mutually
questioned. The direction of the impact of health expenditure on economic growth and the
rate of it has been examined by using 2000-2020's data from 20 OECD countries and Turkey
by using panel data analysis. As a result of the examination, it has been concluded that there is
a significant and positive relationship between economic growth and health expenses. As
healthy individual numbers increase, labour, welfare, economy and income levels show
acceleration in the same direction.
Keywords: Health expenditures, Health economics, Economic growth
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TÜRKİYE’DE TELEKOMÜNİKASYON ALANINDAKİ REGÜLASYONLAR
Yüksek Lisans Öğrencisi Esra KOÇ DOĞRU
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-9568-6070
ÖZET
Regülasyon, bir faaliyet konusuyla ilgili düzenleme yapılması ve yapılan bu düzenlemelere
uyulup uyulmadığının denetlenmesini ifade etmektedir. Yapılan düzenlemelerde bireysel
çıkarlar değil toplumsal fayda göz önüne alınmaktadır. Regülasyon ile ekonomide yer alan
şirketlerin daha etkin ve verimli bir şekilde çalışması amaçlanmaktadır. Regülasyon; iktisadi,
sosyal ve idari olarak sınıflandırılmaktadır. Bu düzenlemeler belirli bir plan ve program
içerisinde yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar regülasyon politikalarını oluşturmaktadır.
Telekomünikasyon sektörünün temeli Osmanlı İmparatorluğu döneminde ulakların askeriye
de görev alması ile atılmıştır. Sektör Cumhuriyet Döneminde gelişme göstermiştir. Sektörde
gerçekleşen özelleştirme sonucunda piyasada etkin bir rekabet ortamı oluşturulmak
istenmiştir. Sektörde sunulan hizmetlerin tüketiciler tarafından kaliteli ve uygun fiyatlı olarak
temin edilmesini sağlamıştır.
Telekomünikasyon sektöründe hizmet sunmak isteyen firmaların piyasaya girebilmeleri için
gerekli koşulları sağlaması gerekmektedir. Sektöre giren firmaların denetlenmesi
gerekmektedir. Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösterecek kurumlar BTK’ ya tabidir.
BTK, görev ve yetkilerini yerine getirirken hiçbir kurum ve kişilerin baskısı altında
kalmamaktadır. Telekomünikasyon sektöründe ekonomi de meydana gelen gelişmeler
sonucunda düzenleme yapılması gerekmektedir. Sektörde yapılan düzenlemeler BTK
tarafından yapılmaktadır. Bu düzenlemeler sektörde yer alan firmaların görevlendirilmesi,
kontrol edilmesi, telif edilmesi, tüketicilerin korunması, teknik düzenlemeler olarak
belirtilebilmektedir.
Telekomünikasyon sektöründe teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi
gerekmektedir. Dünya da her ülkenin gelişmişlik düzeyi faklı olduğu gibi teknolojik gelişim
konusundaki hızları da birbirinden farklılık göstermektedir. Dünya da kamu mülkiyetinde
bulunan telekomünikasyon kurumlarının özelleştirilmesi ile etkin bir rekabet ortamı
amaçlanmıştır. Sektörde rekabet ortamının etkinliğini ve verimliliğini sağlayabilmek için
dünya ülkelerinde de bağımsız düzenleyici kurumlar kurulmuştur.
Bu çalışmam da telekomünikasyon sektöründe regülasyon çalışmalarının gerekliliği, sektörde
uygulanan özelleştirmenin etkileri ve piyasada faaliyet göstermek isteyen şirketlerin piyasaya
giriş ve faaliyetlerinin düzenlenmesi konuları incelenmiştir. Telekomünikasyon sektöründe
sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak ve maliyetini en aza indirmek için çalışmaların belirli
bir düzen içerisinde yapılması ve regülasyon uygulamalarına açık olması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Regülasyon, Telekomünikasyon, Düzenleyici Kurumlar
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IN TELECOMMUNICATIONS REGULATIONS IN TURKEY
ABSTRACT
Regulation refers to making a regulation on a field of activity and checking whether these
regulations are complied with or not. In the regulations made, social benefit is taken into
consideration, not individual interests. With the regulation, it is aimed for companies in the
economy to work more effectively and efficiently. Regulation; It is classified as economic,
social and administrative. These arrangements are made within a certain plan and program.
The studies carried out constitute the regulation policies.
The foundations of the telecommunications sector were laid during the Ottoman Empire
period with the employment of messengers in the military. The sector has developed in the
Republic Period. As a result of the privatization in the sector, an effective competitive
environment was aimed to be created in the market. It has ensured that the services offered in
the sector are provided by the consumers in a quality and affordable way.
Companies that want to provide services in the telecommunication sector must meet the
necessary conditions to enter the market. Companies entering the sector should be audited.
Institutions operating in the telecommunication sector are subject to BTK. BTK is not under
the pressure of any institution or person while performing its duties and powers. As a result of
developments in the economy in the telecommunications sector, a regulation needs to be
made. Regulations made in the sector are made by BTK. These regulations can be defined as
the assignment, control, copyright of companies in the sector, protection of consumers, and
technical regulations.
Technological developments in the telecommunication sector need to be followed closely. As
the development level of every country in the world is different, their speed in technological
development also differs from each other. With the privatization of the publicly owned
telecommunication institutions in the world, an effective competition environment is aimed.
In order to ensure the efficiency and effectiveness of the competitive environment in the
sector, independent regulatory institutions have been established in the world countries.
In this study, the necessity of regulation studies in the telecommunication sector, the effects of
the privatization applied in the sector and the issues of entering the market and regulating the
activities of companies that want to operate in the market are examined. In order to increase
the quality of the services provided in the telecommunication sector and to minimize the cost,
the studies should be carried out in a certain order and they should be open to regulation
practices.
Keywords: Regulation, Telecommunication, Regulatory Institutions
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ÖZET
Enerji kaynakları günümüzde üretim sürecinin önemli bir bileşeni durumundadır. Ülkelerin
ekonomik büyümeleri ve sosyal kalkınmalarının temelinde yer alan enerji tüketimi ile karbon
emisyonları artmaktadır. Bu durum gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler düzeyinde farklılıklar
gösterebilmektedir. Enerji yönetimi konusunda başarılı performans gösteren ülkelerde
meydana gelen ekonomik büyüme ve refah artışı ülkelerin gelişmişlik düzeyine doğrudan
katkı sağlamaktadır. Genel bir durum değerlendirmesi yapıldığında enerji konusunda başarılı
olan ülkelerin gelişmiş ülkeler, başarısız ülkelerin ise geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeler
olduğu görülmektedir. Nükleer, termal, jeotermal, güneş, rüzgâr ve elektrik gibi birçok türü
bulunana enerji kaynakları üretim tüketim döngüsü içerisinde günlük hayatın her aşamasında
sıklıkla kullanılmaktadır. Literatürde enerji kaynakları farklı birtakım sınıflandırmalara tabi
tutulmakla birlikte, temel olarak yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklar olarak
sınıflandırılmaktadır. Özellikle üretim süreci dikkate alındığında yenilenemez enerji
kaynaklarının planlı kullanılması ve korunması gerektiği görülmektedir.
Çalışmada enerji performansları açısından G20 ülkelerinin hiyerarşik kümeleme analizi
aracılığıyla gruplandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla ülkelerin 2014-2018 yıllarına ait
işgücü, brüt sabit sermaye oluşumu, enerji tüketimi, kişi başına GSYİH ve üretim bazlı CO2
emisyonları olmak üzere beş enerji göstergesine ilişkin verileri Dünya Bankası’nın Dünya
Kalkınma Göstergeleri veri tabanından ve Dünya Enerjisinin 2020 Enerji İstatistik
Değerlendirmeleri’nden toplanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen ampirik bulgular, üç
tanımlanabilir kümenin varlığına işaret etmektedir. Bu kapsamda enerji verimliliği açısından
oldukça yüksek olan ABD ve Çin ilk kümede yer almaktadır. İkinci kümede ise ABD
dışındaki E7 ülkeleri ile birlikte Avustralya, Kore ve Suudi Arabistan yer almaktadır. Son
olarak Çin dışındaki G7 ülkeleri ile birlikte Güney Afrika ve Arjantin’in de üçüncü kümede
yer aldıkları görülmektedir. Araştırma, kümelenmelerde yer alan ülkelerin incelenen
dönemdeki enerji performans ve politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulunarak
sonlandırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Enerji Tüketimi, Karbon Emisyonu, G20 Ülkeleri, Kümeleme Analizi
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ASSESSMENT OF G20 COUNTRIES IN TERMS OF ENERGY INDICATORS:
APPLICATION OF HIERARCHICAL CLUSTER ANALYSIS
ABSTRACT
Nowadays energy resources are an important component of the production process. Energy
consumption, which is the basis of the economic growth and social development of countries,
and carbon emissions are increasing. However, this situation may differ at the level of
developed and developing countries. Economic growth and increase in prosperity in countries
with successful performance in energy management directly contribute to the development
level of countries. When a general situation assessment is made, it is seen that the countries
that are successful in energy are developed countries, and the unsuccessful countries are
underdeveloped and developing countries. Energy sources, which have many types such as
nuclear, thermal, geothermal, solar, wind and electricity, are frequently used at every stage of
daily life in the production and consumption cycle. In the literature, although energy resources
are subjected to different classifications, they are mainly classified as renewable and nonrenewable resources. Especially considering the production process, it is seen that nonrenewable energy resources should be used and protected in a planned way.
It is aimed to group G20 countries in terms of their energy performance through hierarchical
cluster analysis in this study. For this purpose, countries’ data on five energy indicators,
including labor force, gross fixed capital formation, energy consumption, GDP per capita, and
production-based CO2 emissions for the years 2014-2018 are collected from the World
Bank’s World Development Indicators database and the 2020 Energy Statistical Assessments
of the World Energy. The empirical findings obtained as a result of the application indicate
the existence of three identifiable sets. In this context, the USA and China, which are quite
high in terms of energy efficiency, are in the first cluster. In the second cluster, Australia,
Korea, and Saudi Arabia take place along with the E7 countries other than the USA. Finally, it
is seen that along with the G7 countries other than China, South Africa and Argentina are also
in the third cluster. The research is concluded by evaluating the energy performance and
policies of the countries in the clusters in the period under review.
Keywords: Energy consumption, Carbon emission, G20 countries, Cluster analysis

131

ANKARA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH – IV
APRIL 10-11, 2021
ANKARA-TURKEY
(ABSTRACT BOOK)
WEB: https://www.ankarakongresi.org/
E-MAIL: inimasorg@gmail.com

ÇEVRESEL BİR VERGİ OLAN KARBON VERGİSİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra EROĞLU
Kırıkkale Üniversitesi, İİBF, Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-2538-4595
ÖZET
Fosil yakıtların çevreye verdiği zararın temel sebebi, bu yakıtların yanmaları ile oluşan ve
sera gazları içerisinde yer alan karbondioksit gazının atmosferde yoğunlaşmasıdır. Doğal
denge sebebiyle atmosferde bulunan karbondioksit gazı belirli bir oranda olmalıdır. Lakin
insanoğlunun hem kendine hem de çevreye verdiği zararlar nedeniyle atmosferde var olan
karbondioksit yoğunluğu artmaktadır. Bu artış ile birlikte çevrenin ve insanlığın sonunu
getirebilecek olan küresel ısınma problemi karşımıza çıkmaktadır. Berlin İklim Değişimi
Çerçeve Anlaşması için 120’den fazla ülke bir araya gelmiş, 1995 yılında yapılan ölçümler
atmosferdeki karbondioksit miktarının 150.000 yıldır görülen tüm oranların üzerinde olduğu
belirlenmiştir. Bu nedenledir ki bu emisyonların azaltılması ve etkilerinin hafifletilmesi için
ulusal ve uluslararası çerçevede çözümler aranmaktadır. Bir tür çevre vergisi olan karbon
vergisi de fosil yakıtların neden olduğu küresel ısınma sorununa kaynak olan sera gazı
emisyonlarının neden oldukları ekonomik dışsallıkların içselleştirilmesini desteklemekte ve
negatif dışsallıkların fiyat mekanizması yoluyla içselleştirilmesini savunan “Pigouvian Vergi
Yaklaşımı” adı altında bir sınıfa tabi olmaktadır. Karbon vergisinin dizaynı iki ana temelden
oluşmaktadır. Bunlardan birincisi, konulan verginin tarafsız olmasıyken ikincisi ise optimal
verginin belirlenmesi gereğidir. Karbon vergisinin çeşitli amaçları olmasına karşın bunlardan
en önemlisi emisyon azaltma fonksiyonuna sahip olmasıdır. İlk emisyon vergisi uygulaması
1990 yılında Finlandiya’da karbon vergisi ile olmuştur. Ardından Norveç’te de karbon vergisi
1991 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bu vergi yürürlüğe girdikten sonra ülkede enerji
santrallerinin neden olduğu karbon salınımı %21 oranında azalmıştır. Karbon vergisinde
mükellefiyet vergiyi doğuran olaya bağlı olarak meydana gelmektedir. Kanunlarca
belirlenmiş olan karbondioksit tavan sınırı aşılmış ise vergilendirme ortaya çıkacaktır. Fakat
karbon vergisinde mükellefiyet tespiti zor olacağından ötürü vergilendirme işleminin tespiti
fosil yakıtlarının üzerine vergi tarhı yapılarak meydana gelmektedir. Karbon vergisi kara,
deniz, hava yolu taşımacılığında görüldüğü gibi sanayi sektöründe de görülmektedir.
Mükellef olarak ise fosil yakıt tüketirken çevreye karbondioksit gazı salan kişi veya kurumlar
olarak nitelendirilmektedir. Emisyon vergisinin matrahı hesaplanırken kirliliğe neden olan
atık maddesinin türü ve miktarı esas alınarak belirlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Küresel Isınma, Çevre Vergileri, Karbon Vergisi
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ENVIRONMENTAL TAX WITH A CARBON TAX AND
APPLICABILITY IN TURKEY
ABSTRACT
The main reason for the damage caused by fossil fuels to the environment is the concentration
of carbon dioxide gas, which is formed by the burning of these fuels and is included in
greenhouse gases, in the atmosphere. Due to the natural balance, the carbon dioxide gas in the
atmosphere should be at a certain rate.
However, the concentration of carbon dioxide in the atmosphere increases due to the damages
that human beings cause both to themselves and to the environment. With this increase, we
encounter the global warming problem, which can bring the end of the environment and
humanity. More than 120 countries came together for the Berlin Climate Change Framework
Agreement, and the measurements made in 1995 determined that the amount of carbon
dioxide in the atmosphere was above all the rates seen for 150,000 years. For this reason,
solutions are sought in national and international frameworks in order to reduce these
emissions and mitigate their effects. The carbon tax, which is a kind of environmental tax,
supports the internalization of the economic externalities caused by greenhouse gas emissions,
which are the source of the global warming problem caused by fossil fuels, and is subject to a
class called "Pigouvian Tax Approach", which advocates the internalization of negative
externalities through the price mechanism. The design of the carbon tax consists of two main
bases. While the first of these is that the tax imposed is neutral, the second is the need to
determine the optimal tax. Although the carbon tax has various purposes, the most important
of these is that it has an emission reduction function. The first emission tax application was in
Finland in 1990 with the carbon tax. Subsequently, the carbon tax was started to be applied in
Norway in 1991. After this tax came into force, the carbon emission caused by power plants
in the country decreased by 21%. The taxpayment in carbon tax occurs depending on the
incident that gives rise to the tax. If the carbon dioxide ceiling limit determined by the laws is
exceeded, taxation will occur. However, since it will be difficult to determine the taxpayer in
the carbon tax, the determination of the taxation process occurs by making a tax assessment
on fossil fuels. Carbon tax is seen in the industrial sector as well as in land, sea and air
transportation. As a taxpayer, they are defined as individuals or institutions that emit carbon
dioxide gas to the environment while consuming fossil fuels. While calculating the tax base of
the emission tax, it is determined based on the type and amount of the waste material causing
the pollution.
Keywords: Global Warming, Environmental Taxes, Carbon Tax
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ÖZET
Günümüzde teknolojik gelişmeler şaşırtıcı biçimde artış göstermektedir. Bu gelişmeler
rekabetin de artmasına neden olmaktadır. Mekan kısıtlaması olmadan dünyanın her yerinden
ihtiyaçlara erişilebilmektedir. Böyle bir ortamda piyasada varlığını sürdürmenin yolu
ekonomik olarak ilerlemekten geçmektedir. Ekonomik ilerleme de girişimcilik ile mümkün
olacaktır. Ülkelerin ayakta kalmasını girişimciler sağlayacaktır. Teknolojinin gelişmesi,
sermayesi kısıtlı olan insanları da girişimci olmaya yönlendirmekte ve girişimcilik konusu
günden güne önemini artırmaktadır. Girişimciler ürettikleri değerle, sağladıkları istihdamla,
meydana getirdikleri yeni ürünlerle, değerlendirdikleri fırsatlarla ülkelerin ekonomik
gelişimini olumlu yönde etkilemektedirler.
Girişimcilik konusunun ekonomik ve yönetimsel tarafları olduğu kadar, sosyolojik ve
psikolojik tarafları da bulunmaktadır. Yaşadığımız zaman "girişimciler çağı" olarak
adlandırılabilir. Bir girişimin, kâr amacı ikinci plana konularak bir fark meydana getirdiği ve
değer oluşturduğu görülüyorsa ve bu faaliyetlerinden maddi veya manevi bir kazanç ortaya
çıkıyorsa yapılan iş girişimcilik olarak kabul edilebilir.
Son yıllarda birçok ülkenin ekonomik kalkınma planlarında en önemli önceliklerinden biri
girişimciliğin genişletilerek iktisadi büyümenin gerçekleştirilmesi olmaktadır. Bir girişimin
meydana gelmesi, büyümesi ve devamlılığını sağlamasına etki eden ekonomik, sosyolojik,
kültürel faktörlerin tamamını içine alan girişimcilik ekosistemi yeni işletmelerin başarısını
büyük ölçüde etkilemektedir. Dünyanın ekonomik yapısı göz önüne alındığında, başarılı
girişimlerin düzenli şekilde işleyen ve yerleşmiş girişimcilik ekosistemlerinden kolaylıkla
meydana geldiği ve büyüdüğü söylenebilir. Aynı zamanda girişimcilik ekosistemini
benimsemiş bir ülkenin ekonomik yapısı, yakaladığı büyüme oranı ile diğerlerine göre hemen
fark edilmektedir. Özetle girişimcilik ekosistemi ekonomik büyüme ile bağlantılıdır ve
ülkelerin ekonomik kalkınmasını yakından ilgilendirmektedir.
Bu çalışmada öncelikle girişimcilik kavramına değinilmiştir. Daha sonra bu alandaki
çalışmalar incelenmiştir. Son bölümde girişimcilik ile ilgili çalışmalardan elde edilen
sonuçların yorumlandığı ve Türkiye'nin bu konuda ne durumda olduğu tartışılmıştır.
Araştırmanın, giderek daha önemli hale gelen girişimcilik üzerine gelecekteki çalışmalar için
bir kaynak olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, İş kurma, Kalkınma
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A CONCEPTUAL OVERVIEW OF ENTREPRENEURSHIP
ABSTRACT
Today, technological developments are increasing surprisingly. These developments also
cause an increase in competition. Needs can be accessed from all over the world without
space restrictions. In such an environment, the way to survive in the market is to progress
economically. Economic progress will also be possible through entrepreneurship.
Entrepreneurs will ensure the survival of the countries. The development of technology leads
people with limited capital to become entrepreneurs, and the issue of entrepreneurship
increases its importance day by day. Entrepreneurs positively affect the economic
development of countries with the value they produce, the employment they provide, the new
products they create, and the opportunities they utilize.
Entrepreneurship issue has sociological and psychological aspects as well as economic and
administrative aspects. The time we live in can be called "the age of entrepreneurs". If an
enterprise is seen to make a difference and create value by placing its profit aim in the second
plan, and if there is a material or moral gain from these activities, the business can be
considered as entrepreneurship.
In recent years, one of the most important priorities in the economic development plans of
many countries has been to achieve economic growth by expanding entrepreneurship. The
entrepreneurship ecosystem, which includes all of the economic, sociological and cultural
factors that affect the emergence, growth and continuity of an enterprise, greatly affects the
success of new businesses. Considering the economic structure of the world, it can be said
that successful enterprises easily emerge and grow from entrepreneurial ecosystems that are
functioning and established in a regular manner. At the same time, the economic structure of a
country that has adopted the entrepreneurship ecosystem is immediately noticeable compared
to the others with its growth rate. In summary, the entrepreneurship ecosystem is linked to
economic growth and is closely related to the economic development of countries.
In this study, first of all, the concept of entrepreneurship has been mentioned. Later, studies in
this area were examined. In the last part of the work on entrepreneurship and the
interpretation of results obtained in what has been discussed Turkey's situation in this regard.
The research is thought to be a resource for future studies on entrepreneurship, which is
becoming increasingly important.
Keywords: Entrepreneurship, Business Establishment, Development
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Siyasal iletişim açısından kritik önem taşıyan kamuoyunun oluşumunda, siyasal aktörlerin
yani siyasal partilerin ve siyasetçilerin kamusal alanda ve ağırlıklı olarak medya mecralarında
aktarılan söylemleri başat bir rol oynamaktadır. Gazete, radyo ve televizyon gibi geleneksel
mecralara dijital teknolojinin yarattığı sosyal medya gibi yeni imkânların eşlik ettiği
günümüzde aktörlerin kamuoyunda kendi lehine algı oluşturmaları gündelik bir pratiğe
dönüşmüştür. Bu çalışmada siyasal iletişimin kamusal alanda bir söylem mücadelesi olduğu
noktasından hareket edilerek medyanın sahiplik yapısının söylem kurulumuna olan etkisine
dikkat çekilmekte ve kamusal alan, kamuoyu ve söylem kavramları temelinde alternatif
imkânlar tartışılmaktadır.
Kamusal alan ideal olarak siyasal iradenin yüz yüze ve basılı metinler aracılığıyla
dolayımlanmış iletişim ve etkileşim yoluyla serbestçe oluştuğu bir uzam olarak
düşünülmektedir. Medyanın büyük şirketlerin kontrolünde olduğu günümüzde söz konusu
serbestlik tartışmalı hale gelmiştir. Kamuoyu, kamusal alanda söylem kurulumu yoluyla
oluşturulmaktadır. Günümüzde yurttaşların değil, güç odaklarının kendi çıkarlarına uygun
görüşleri “kamuoyu” diye sunulmaktadır. Modern toplumlarda ideal biçimiyle tanımlanan
kamuoyu tarifinin görüş sahibi olmaya layık olanların görüşü olduğunu gizlediği ileri
sürülmektedir. Buna göre kamuoyu çok sınırlı bir kesimin görüşünün genelin görüşü olarak
sunulmasından başka bir şey değildir. Kamuoyu araştırmaları da bu sınırlı kesimin dert ettiği
sorunlara dair soruların herkese dayatılması ve bu şekilde üretilmiş yanıtlar verilmesini
sağlamaktır. Böylece egemenlerin hakikati herkesin hakikati haline gelmektedir.
Söylemsel pratiklerin büyük ideolojik etkileri söz konusudur. Çünkü söylem şeylerin temsili
ve insanların konumlandırılması yoluyla toplumsal sınıflar, kadınlar ile erkekler,
etnik/kültürel çoğunluklar ile azınlıklar arasında eşitsiz iktidar ilişkilerinin üretilmesine ve
yeniden üretilmesine yardımcı olur. O halde toplumsal bir pratik olan söylem, toplumsal
statükonun korunması ve yeniden üretilmesine yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte söylem
söz konusu statükonun değiştirilmesi ve dönüştürülmesine katkıda bulunma potansiyeline de
sahiptir. Bu çerçevede dijital teknolojinin sunduğu başta sosyal medya olmak üzere yeni
iletişim mecralarının yurttaşların gerçek çıkarlarına uygun kararların alınmasına zemin
hazırlayacak şekilde kullanılması bir çıkış yolu olarak görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kamusal Alan, Kamuoyu, Söylem, Medya
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A CRITICAL APPROCAH TO DISCOURSE CONSTRUCTION IN PUBLIC SPHERE
WITHIN THE CONTEXT OF POLITICAL COMMUNICATION
ABSTRACT
In the formation of public opinion, which is critical for political communication, the
discourses of political actors, namely political parties and politicians, in the public sphere and
predominantly in media channels play a dominant role. Today, when traditional media such as
newspapers, radio, and television are accompanied by new possibilities such as social media
utilizing digital technology, the perception formation in accordance with these actors' interests
has turned into daily practice. In this study, starting from the point that political
communication is a discourse struggle in the public sphere, attention is drawn to media
ownership structure on discourse construction. Alternative possibilities are also discussed
based on the concepts of public sphere, public opinion, and discourse.
The public sphere was ideally conceived as a space where the political will was freely formed
through face to face and mediated communication as printed texts. But today, the media is
under the control of large companies, and this freedom has become controversial. Public
opinion is formed through discourse construction in the public sphere so that not the citizens
but the views of the power centers that suit their own interests are presented as "public
opinion". It is argued that the definition of public opinion as in its ideal form in modern
societies conceals the opinion of those who deserve to have opinions. Accordingly, public
opinion is nothing more than the presentation of a very limited segment as the opinion of the
the general public. Public opinion polls are organized to impose the questions about the
problems that this people worries about and to provide answers produced in accordance. Thus,
the truth of the powerful elites becomes everyone's truth.
Discursive practices have great ideological implications. Because discourse helps to produce
and reproduce unequal power relations between social classes, women and men,
ethnic/cultural majorities and minorities through the representation of things and the
positioning of people. So discourse, which is a social practice, helps to protect and reproduce
the social status quo. However it also can contribute to changing and transforming this status
quo. In this context, the use of new communication channels, especially social media, offered
by digital technology to prepare the ground for making decisions in line with the citizens' real
interests seems to be a way out.
Keywords: Public Sphere, Public Opinion, Discourse, Media
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BİR KARŞILAŞTIRMALI SİYASET ÇALIŞMASI: FRANSA VE İNGİLTERE’DE
MERKEZ – YEREL İLİŞKİLERİ
Dr. Akif ÇARKÇI
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Şube
Müdürü
ORCID: 0000-0001-6522-7140
ÖZET
Bu çalışmada, iki Avrupa ülkesi olan Fransa ve İngiltere’nin yerel yönetim sistemleri ve
yerel-merkez ilişkileri karşılaştırılırken Avrupa Birliği’nin yerel idarelerle ilgili önemli
ilkelerinden birisi olan yerellik ilkesi esas alınmıştır. Karşılaştırmalı siyaset alanında
değerlendirilebilecek olan çalışmamızda, önce yerellik ilkesinin ne olduğu ve bu ilkenin AB
müktesebatındaki yeri irdelenmiş, ardından Fransa ve İngiltere’deki merkezi yerel yönetim
sistemleri, birbirleriyle olan ilişkileri, söz konusu ülkelerde yerel yönetimlerin yasal ve
anayasal açıdan konumları tartışılmıştır. Yine yerellik ilkesi eksene alınarak, her iki ülkede
yerel yönetimlerin yerel sorunlar karşısındaki durumları, merkezi idare ile yerel idareler
arasındaki görev ve yetki bölüşümü ve vesayet ilişkisi karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.
Yapılan incelemeler sonucunda İngiltere’nin özünde üniter zihniyetle yönetilen bir ülke
olmasına rağmen federal ülkelerin çok ilerisinde yerellik uygulamalarına ev sahipliği yaptığı
anlaşılmaktadır. Bu durum yerel yönetim geleneğinin Birleşik Krallıkta eski olmasıyla
açıklanabilir. Fransa ise daha çok merkeziyetçi yapısı ile öne çıkmakta, yerelleşmeye ilişkin
uygulamaların ancak 1980’lerden sonra ortaya çıkmaya başladığı anlaşılmaktadır. Fransa’da
merkezin bazı yetkilerinin kademeli bir şekilde yerel birimlere devredilmesi 80’li yıllarda söz
konusu olmuş, bu tarihlerden sonra Fransa’da uygulanan yerel yönetim politikalarıyla
özellikle belediyelerin idari ve mali kapsiteleri güçlendirilmiştir. İngiltere’deki özelleştirme
uygulamaları yerelleşme ve yerel yönetimlerin gelişimi bakımından olumsuz sonuçlar
doğurmuştur. İngiltere’de geçmiş yıllarda yerel idarelerin elinde bulunan pekçok kamu
hizmeti ve kamusal nitelikli yerel yetki özelleştirme yoluyla özel şirketlere devredilmiştir. Bu
durum ise genel olarak yerel yönetimlerin zayıflamasıyla neticelenmiştir. Fransa’da 80’li
yıllardan sonra yaygın hale gelen eğilim ise merkezin bazı yetkilerinin kademeli bir şekilde
yerel birimlere devredilmesidir. Bu bakımdan Fransa merkeziyetçi yapısıyla Türkiye’ye
benzemektedir. Buna mukabil 80’li yıllarda Fransa’da uygulanan yerel yönetim politikalarıyla
belediyelerin idari ve mali kapsiteleri güçlendirilmiştir. Belediye komisyonlarında
STKtemsilcilerinin katılımı ve meclisin bilgi edinme ve denetim yetkilerinin artırılması da
Fransız yerel idareleri için geliştirici uygulamalar olmuştur. Vesayet meselesinde ise
Fransa’da merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayet yetkisi epey azalmıştır. Bu
yetkinin azalması yerellik yönünde atılmış önemli bir adımdır. İngiltere örneğinde ise bu
türden bir denetimin pek etkili olduğu söylenemez. Çalışma bir karşılaştırmalı siyaset
çalışmasıdır. Literatürde özellikle yerel siyaseti konu edinen ülke karşılaştırmaları oldukça az
sayıdadır. Çalışmanın bir sempozyum bildirisi olarak sunulmuş olması bu alanda bir boşluğu
dolduracaktır. Kıyasa konu olan iki ülkenin Avrupa kıtasından seçilmiş olması bir tesadüf
olarak değerlendirilmemelidir. Zira her iki ülkenin de karakteristik olarak kendisine has
özellikleri bulunmakta olup, bu özellikler çalışmayı değerli kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yerellik, Avrupa Birliği, Fransa, İngiltere, Merkez, Yerel
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A COMPARATIVE POLITICS STUDY: CENTRAL- LOCAL RELATIONS IN
FRANCE AND THE UK
ABSTRACT
In this study, while comparing the local government systems and local-central relations of the
two European countries, France and England, the principle of locality, which is one of the
important principles of the European Union regarding local administrations, is taken as basis.
In our study, which can be evaluated in the field of comparative politics, firstly, what is the
principle of locality and the place of this principle in the EU acquis, then the central local
government systems in France and England, their relations with each other, the legal and
constitutional positions of local governments in these countries are discussed. Again, by
focusing on the principle of locality, the situation of local governments against local problems
in both countries, the distribution of duties and powers between the central government and
local administrations and the tutelage relationship were discussed comparatively. As a result
of the investigations made, it is understood that although England is a country managed with a
unitary mentality in essence, it hosts local practices far beyond the federal countries. This can
be explained by the fact that the local government tradition is old in the United Kingdom.
France, on the other hand, stands out with its more centralized structure, and it is understood
that the practices regarding localization started to emerge only after the 1980s. In France, the
gradual transfer of some powers of the center to local units was a matter of concern in the
80's, and after these years, the administrative and financial capacities of the municipalities
were strengthened with the local government policies implemented in France. Privatization
practices in England have had negative results in terms of localization and development of
local governments. In the UK, many public services and public local authority held by local
administrations in the past years were transferred to private companies through privatization.
This situation generally resulted in the weakening of local governments. The trend that has
become widespread in France after the 80's; It is the gradual transfer of some powers of the
center to local units. In this respect, France is similar to Turkey with a centralized structure.
On the other hand, the administrative and financial capacities of the municipalities were
strengthened with the local government policies implemented in France in the 80's.
Participation of NGO representatives in the municipal commissions and increasing the
council's powers to obtain information and control have also been developing practices for the
French local administrations. In the case of guardianship, the tutelage power of the central
administration over local governments in France has decreased considerably. The reduction of
this authority is an important step towards locality. In the case of England, this kind of control
cannot be said to be very effective. The study is a comparative study of politics. In the
literature, country comparisons that deal with local politics are very few. The presentation of
the study as a symposium paper will fill a gap in this area. The fact that the two countries
subject to comparison were chosen from the European continent should not be considered as a
coincidence. Because both countries have their own characteristics characteristically and these
features make the study valuable.
Keywords: Locality, European Union, France, England, Center, Local
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ƏSASSIZ ƏRAZİ İDDİALARI MÜNAQİŞƏ VƏ MÜHARİBƏLƏRƏ SƏBƏB OLUR
Dilarə Hacıyeva
Bakı Slavyan Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının dosenti, t.ü.f.d.
XÜLASƏ
Qafqaz dünyanın maraqlı regionlarından biridir. Qafqaza XIX əsrdə köçürülmüş ermənilər
əsassız ərazi iddiaları ilə regionda münaqişələr törətmişlər. Ermənilər üçün. XX əsrdə ilk
dövlət - “Ararat”ı yaratmışlar. Faktlar və arqumentlərlə araşdırma bir sıra mürəkkəb
proseslərin və problemlərin xarakterini müəyyənləşdirməyə, mahiyyətini anlamağa imkan
verir.
Ermənistanın əsassız ərazi iddiası keçən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanla müharibəyə,
Azərbaycanın 20% ərazisinin işğalına səbəb olmuşdur.
Azərbaycan Ermənistanın yeni ərazi təhdidləri və hərbi həmləsinə qarşı əks-həmlə əməliiyatı
ilə işğal altında olan ərazilərini azad etdi.
Açar Sözlər: Qafqaz, Azərbaycan, Ermənistan, siyasət, region
UNREASONABLE TERRITORY CLAIMS CAUSED CONFLICT AND WARS
ABSTRACT
The Armenian emigrated to the Caucasus in XIX century always made unreasonable
territorial claims and provoked conflicts in the region. In XX century they proclaimed the first
republic “Ararat”. Investigations based on the facts and arguments make it possible to
determine specific features of some problems and processes and understand the essence.
Unreasonable territory claims by Armenia caused the loss of 20% of Azerbaijan territory
and the war with Azerbaijan in 90`s of last century
Azerbaijan army freed its territory occupated by Armenia despite of Armenian`s new territory
claims and millitary retreats.
Keywords: South Caucasus, Republic of Azerbaijan, Armenia, conflict
Yer kürəsində çoxlu sayda münaqişələr mövcuddur. Münaqişələr mahiyyətcə bir-birindən
fərqlidir. Son dövrlərdə baş verən münaqişələrin çoxu ərazi iddiaları ilə bağlıdır. Bu
baxımdan Ermənistanla Azərbaycan arasında başlanan münaqişə əsassız ərazi iddiaları ilə
yaranmışdır. Belə ki, Cənubi Qafqaza XIX əsrdə köçürülmüş ermənilər üçün Azərbaycanın
Naxçıvan və İrəvan xanlıqları torpaqları hesabına ilk dövləti yaradıldıqdan sonra Zəngəzur və
Göyçə əraziləri də Ermənistana verilmişdir. Bununla kifayətlənməyən Ermənistan
Azərbaycanın Naxçıvan, Zəngəzur və Qarabağ ərazilərinə əsassız iddiaları zaman-zaman
deportasiya, soyqırımı və müharibələrə səbəb olmuşdur.
Ermənistanın XX əsrin 90-cı illərində hərbi təcavüzlə işğal etdiyi 20% Azərbaycan ərazisi 30
ildən sonra – 2020-ci ildə azad edildi:
1.Cənubi Qafqazda XX əsrin əvvəllərində bir sıra böyük dövlətlərin himayəsi ilə ilk erməni
dövləti yaradılmışdır.
2.Heç vaxt kompakt şəkildə yaşamadıqları bir ərazidə dövlət yaradılmasına qane olmayan
ermənilər qonşu dövlətlərə, xüsusilə də Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları irəli sürərək
münaqişələr törətmişlər.
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3.Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilər separatizm yolu tutaraq azərbaycanlılara qarşı
kütləvi qırğın, terror və soyqırımı törətmişlər.
4.Azərbaycana qarşı ekspansiya siyasətinin önündə gedən ermənilər azərbaycanlılara qarşı
planlı surətdə etnik təmizləmə həyata keçirmişlər.
5.Erməni millətçiləri Azərbaycana məxsus bir sıra torpaqları Ermənistan ərazisi elan etmiş, bu
torpaqları Ermənistana birləşdirmək üçün cəhdlər göstərmişlər.
6.Azərbaycana qarşı Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları sovethakimiyyəti dövründə də
davam etmişdir.
7.SSRİ dağıldıqdan, müstəqil respublikalar yarandıqdan sonra da Ermənistan münaqişəni
davam etdirmiş, Azərbaycan Respublikasına təcavüz etmiş, Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı 7
rayonu işğal etmişdir.
8.Ermənistan hərbi qüvvələri bəşəriyyətin ən qatı cinayətlərindən birini - Xocalı soyqırımını
törətmişdir.
9.Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları keçən əsrin 90-cı illərində müharibəyə, Azərbaycan
Respublikasının 20% ərazisinin işğalına səbəb olmuşdur.
10.Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsinə dair
qərar və qətnamələri Ermənistanın qeyri-konstrukiv mövqe tutması münaqişəsinin sülh yolu
ilə həllinə imkan vermədi.
11.Azərbaycan dövləti Ermənistanın yeni ərazi təhdidləri və hərbi həmləsinə qarşı əks-həmlə
əməliiyatı ilə işğal altında olan əraziləri qısa müddətdə azad etdi.

141

ANKARA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH – IV
APRIL 10-11, 2021
ANKARA-TURKEY
(ABSTRACT BOOK)
WEB: https://www.ankarakongresi.org/
E-MAIL: inimasorg@gmail.com

1995’TEN BUGÜNE TASARIM TESCİL VERİLERİ: ANKARA ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL
Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
ORCID: 0000-0002-6529-2855
ÖZET
Fikri Mülkiyet Hakları, Fikir ve Sanat Eserleri ve Sınai Mülkiyet Hakları olmak üzere iki
temel kola ayrılmaktadır. Sınai Mülkiyet Hakları ise patent, faydalı model, marka, tasarım,
coğrafi işaret gibi hakları kapsamaktadır. Türkiye’de Sınai Mülkiyet Hakları’na yönelik ilk
yasal düzenlemeler 1995 yılında Kanun Hükmünde Kararnameler ile ortaya konmuştur. Bu
düzenlemelerden yaklaşık 21 yıl sonra, 22 Aralık 2016 tarihinde kabul edilen ve 10 Ocak
2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)
yürürlüğe girmiştir. Bu çalışma, sınai mülkiyet hakları kapsamında koruma gören tasarım
tescillerine odaklanmıştır ve Ankara örneğini ele almaktadır. Sınai mülkiyet haklarına ilişkin
başvuru, itiraz, belgelendirme gibi tüm süreçler, ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu
tarafından yürütülmektedir. Sınai mülkiyet haklarından biri olan tasarım tescilleri de tasarım
faaliyetlerini ve ortaya konan yeni ve ayırt edici nitelikteki tasarımlara ilişkin verileri kayda
değer ölçüde gösteren, önemli göstergelerdir. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi,
tasarımlar “yeni” olmaları ve “ayırt edici nitelik” taşımaları koşuluyla tasarım tescili ile
korunabilmektedir. Bu niteliklerde ortaya konan tasarımların, tescil yoluyla, bütün olarak
ortaya koydukları görünüm korunmaktadır. Bu bakış açısıyla, tasarım tescil verileri Ankara
özelinde incelenmiş ve tasarım göstergeleri il bazında irdelenerek yorumlanmıştır.
Tasarımlara ilişkin veriler gerek başvuru gerekse tescil sayıları olarak ele alınmıştır. 19952020 yılları arasında kalan periyod, 5er yıllık dilimler şeklinde incelendiğinde, Ankara’ya
ilişkin tasarım tescil sayılarının, tüm periyodlarda Türkiye genelinde ilk 10 il arasında olduğu
ve sıralamasının son 15 yıllık periyodda 3. ila 5. sıra arasında değişkenlik gösterdiği
görülmüştür. Bu çalışmanın, sınai mülkiyet konusundaki veriler üzerinden farkındalığı bir
nebze artırması ve veriler bakımından mevcut durumu ortaya koyması öngörülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Tasarım, Tasarım tescili, Ankara, Sınai mülkiyet hakları, Fikri mülkiyet
hakları
DESIGN REGISTRATIONS SINCE 1995: THE CASE OF ANKARA
ABSTRACT
The two main classes of Intellectual Property Rights are Copyrights and Industrial Property
Rights. Industrial Property Rights cover rights as patents, utility models, trademarks, designs
and geographical indications. The first legal texts in Turkey regarding Industrial Property
Rights were entered into force in 1995, as Decree-Laws. About 21 years later, on 22
December 2016, Industrial Property Law no 6769 was accepted; and published in Turkish
Official Gazette on 10 January 2017. This study focuses on design registrations, which are
protected under industrial property rights, and Ankara is taken as a case. All procedure
including application, opposition, registration etc. is conducted by Turkish Patent and
Trademark Office, in Turkey. Design registrations, which are among the industrial property
rights, are substantial indicators, showing the design activities and numeric values regarding
designs that bear novelty and distinctive character.
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As it can be understood from this definition, designs may be protected only if they fulfill the
conditions of novelty and distinctive character. By this means, designs with these
qualifications can be protected by design registrations. With this point of view, design
registration data particular to Ankara were investigated and interpreted in this manner. The
data was taken into consideration in either filing/application or regsitration numbers. When
the years between 1995-2020 were considered in 5-year periods, it was seen that Ankara had
taken place in the first ten, countrywide; and its ranking was found to be between 3 and 5
within the last 15 years period. It is anticipated that the study would rise the awareness in the
field of industrial property over the obtained data, and would present the current situation via
these data.
Keywords: Design, Design registration, Ankara, Industrial property rights, Intellectual
property rights
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MOTİVASYONUN TURİST DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:
ANKARA ÖRNEĞİ
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ORCID: 0000-0002-6587-3916
Yüksek Lisans Öğrencisi Hakan GEYİK
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim
Dalı
ORCID: 0000-0003-1247-3836
ÖZET
Bireyler belirli bir ürünün veya hizmetin itme ve çekme faktörlerinden etkilenerek satın alma
işlemini gerçekleştirmektedir. Ayrıca tüketicilerin satın alma aşamalarında çekme faktörlerin
yanı sıra itme faktörlerden olan motivasyon kavramının da bireylerin satın alma kararını
vermelerindeki en büyük etmen olduğu ortaya çıkmaktadır. Turizm sektöründe ise, turistlerin
içgüdülerinin tatile çıkma isteği içerisinde bulunması ve seyahat etme eylemi içerisine girmiş
olmaları turizmden pay alan veyahut alacak tüm paydaşlar açısından önem arz etmektedir. Bu
nedenle turistlerin hangi turistik mal veya hizmete yoğunlaştıklarını anlayabilmek için onları
motive edici unsurların neler olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu noktadan hareketle
araştırmada motivasyonun turist davranışları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda turistlerin tatile çıkma davranışlarını etkileyen motivasyon unsurlarının neler
olduğu ve motivasyon unsurlarının turistlerin demografik özelliklerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın verileri Ankara ilinde yaşayan daha önce en az bir
kez tatile gitmiş olan 300 kişiden anket yoluyla toplanmış ve elde edilen veriler istatistiksel
yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda turistlerin tatile çıkma
davranışlarını en çok etkileyen motivasyon unsurları rahatlamak ve sakinleşmek, tatilde
özgürce hareket edebilmek, rutin işlerden uzaklaşmak, tatilde iyi restoranların ve lezzetli
yemeklerin bulunması, ekonomik etkenler ve konaklama tesislerinin kaliteli olması gerektiği
şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca araştırmanın sonucunda, turistlerin tatile çıkma davranışlarını
etkileyen motivasyon unsurları ile turistlerin cinsiyetleri, medeni durumları, tatildeki
konaklama süreleri ve tatilden beklentileri arasında anlamlı farklılıklar olduğu ortaya
çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Motivasyon, Turist Davranışı, Ankara
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THE EFFECT OF MOTIVATION ON TOURIST BEHAVIORS:
CASE OF ANKARA
ABSTRACT
Individuals make a purchase by being affected by the push and pull factors of a particular
product or service. In addition, it is revealed that the concept of motivation, which is one of
the push factors, is the biggest factor in making the purchasing decision of the consumers in
addition to the pull factors in the purchasing stages of the consumers. In the tourism sector, it
is important for all stakeholders who take or will get a share from tourism that the tourists'
instincts are in a desire to go on a holiday and that they are engaged in the act of traveling. For
this reason, in order to understand of tourists which touristic good or service they concentrate
on, it is necessary to know what motivates them. From this point of view, it was aimed to
determine the effect of motivation on tourist behavior in the study. In this direction, what the
motivational factors that affect the vacation behavior of tourists and whether the motivational
factors differ according to the demographic characteristics of the tourists were examined. The
data of the study were collected through a questionnaire from 300 people living in Ankara
who had been on holiday at least once and the data obtained were analyzed using statistical
methods. As a result of the analysis, it has been determined that the motivation factors that
most affect the behavior of tourists to go on vacation are to relax and calm down, to move
freely on vacation, to get away from routine work, to find good restaurants and delicious food
on holiday, economic factors and quality accommodation facilities. In addition, as a result of
the study, it has been revealed that there are significant differences between the motivational
factors that affect the behavior of tourists and their gender, marital status, duration of stay and
their expectations from the holiday.
Keywords: Tourism, Motivation, Tourist Behavior, Ankara

145

ANKARA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH – IV
APRIL 10-11, 2021
ANKARA-TURKEY
(ABSTRACT BOOK)
WEB: https://www.ankarakongresi.org/
E-MAIL: inimasorg@gmail.com
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ORCID: 0000-0003-2506-1363
ÖZET
Yiyecek geçmişten günümüze, insanlığın en temel ihtiyaçları arasında yer almıştır.
Yemeklerin hazırlanma süreci ise toplumların kültürünün bir parçası olabilmektedir. Var olan
tüm toplumların kendilerine özgü yemek olgusu, kendilerine has hazırlama ve pişirme
yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler ile kültürlerini aktarabilmekte, sürdürebilmekte ve
diğer toplumlardan ayrılabilmektedir. Dünya genelinde gerçekleşen ekonomik, sosyal ve
teknolojik gelişimlerin sonucunda turizm türleri arasında da yenilikler ve gelişimler olduğu
görülmüştür. Ülkelerin gelişen rekabet ortamında kendilerini ön plana çıkarabilmesi ve var
olan turizm potansiyellerini değerlendirilmesi adına yöresel yemekler büyük önem arz
etmektedir. Gastronomi turizmi, kültürlere has hazırlanma teknikleri ile hazırlanmış
yemekleri, yapılış aşamalarını gözlemleme ve farklı tatları deneyim edinme amacıyla kişilerin
yiyecek işletmeleri, yiyecek festivalleri gibi alanları ziyaret etmesi sonucu oluşan bir turizm
çeşididir. Ayrıca gastronomi turizmi ülkeler ve şehirlerin farklılık yaratan unsurları arasında
yer almaktadır.
Yöresel yemeklerin hazırlama, pişirme ve sunum süreç kalitesinin bozulmaması,
sürdürülebilirliğini ve otantik yapısını koruyabilmesi adına reçetelendirme işlemlerinin
yapılması gerektiği düşünülmektedir. Aksi halde gelişen turizm sektörü altında açılan yiyecek
işletmeleri çalışanlarının aslına uygun kalitede yemekleri hazırlayamayacağı, sunulan yemek
kalitesi olumsuz etkileneceği ve gastronomi turizmi kapsamında yöresel yiyeceklerin
sürdürülebilirliğini sağlayamaması gibi sorunlar meydana geleceği düşünülmektedir. Yöresel
yemeklerin reçetelendirme yöntemi ile bir standart kalite kazanması bu sorunlara bir çözüm
kaynağı olacağı düşünülmektedir. Yöresel yemeklerin aslına uygun olarak reçetelendirilmesi,
coğrafi işaret ile tescil edilebilmesine ve UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras
listesine dâhil olabilmesine yardımcı olarak bölgenin kültürel varlığının korunabilmesine ve
sürdürülebilirliğine olanak sağlayacaktır.
Bolu ili bulunduğu coğrafi konumu itibariyle geçmişten günümüze birçok farklı medeniyete
ev sahipliğinde bulunmuştur. Dolayısıyla zengin ve farklı kültürlerin yaşamasına ve
gelişmesine olanak sağlamış, bu nedenle bölgenin yöresel yemekleri geniş bir ölçüde çeşitlilik
kazanmıştır. Çalışmada Bolu iline ait “Mengen Pilavı” incelenmiş ve reçetelendirme yöntemi
ile bir standardizasyon oluşturulmaya çalışılmıştır. Hazırlanan reçetede porsiyon, malzeme,
miktar ve maliyet oranları hesaplanmış ayrıca yemeğin hazırlanış aşamaları da dâhil edilerek
bir standart yakalanmaya çalışılmıştır.
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Verilen bilgiler ışığında aşçılık tarihi Osmanlı saray mutfağına ulaşan Bolu iline ait yöresel
yemeklerin standartlaştırılmış reçeteleri ile yemek kalitesi, hazırlanış ve sunum süreçlerinin
aynı nitelikte olabilmesi adına çalışmalarda bulunulmuştur.
Yapılan çalışmanın bölgenin var olan somut olmayan kültürel varlıklarının korunması,
sürdürülebilmesi ayrıca özel sektörde bulunan işletmelere de katkılar sağlayacağına
inanılmaktadır. Çalışma da nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup veriler doküman analizi
tekniği ile toplanmıştır
Anahtar Kelimeler: Bolu, Yöresel Yemek, Standart Reçete
THE IMPORTANCE OF STANDARD RECIPE IN THE SUSTAINABILITY OF
LOCAL MEALS: THE EXAMPLE OF BOLU CUISINE
ABSTRACT
Food has been among the most basic needs of humanity from past to present. The process of
preparing meals can be part of the culture of societies. All existing societies have their own
unique food phenomenon, their own unique preparation and cooking methods. With these
methods, they can transfer, maintain and separate their cultures from other societies. As a
result of the economic, social and technological developments taking place around the world,
innovations and developments have been observed among the types of tourism. In order for
countries to bring themselves to the forefront in a developing competitive environment and to
evaluate their existing tourism potential, local dishes are of great importance. Gastronomic
tourism is a type of tourism that occurs as a result of people visiting areas such as food
enterprises, food festivals in order to observe dishes prepared with culture-specific
preparation techniques, stages of production and experience different tastes. In addition,
gastronomic tourism is among the distinctive elements of countries and cities.
It is thought that prescription procedures should be carried out in order to maintain the quality
of the preparation, cooking and presentation process of local dishes and to preserve their
sustainability and authentic structure. Otherwise, it is thought that employees of food
businesses that are opened under the developing tourism sector will not be able to prepare
dishes of quality that are in accordance with the original, the quality of the food offered will
be negatively affected and problems such as the sustainability of local foods within the scope
of gastronomy tourism will occur. It is thought that gaining a standard quality of local dishes
with the method of prescription will be a source of solution to these problems. Prescribing
local dishes in accordance with their originals will enable them to be registered with a
geographical indication and to be included in UNESCO's Intangible Cultural Heritage list,
and will allow the preservation and sustainability of the cultural existence of the region.
Bolu province has been home to many different civilizations from the past to the present due
to its geographical location. Therefore, it has allowed rich and diverse cultures to live and
develop, so the regional dishes of the region have gained a wide variety. In the study,
“Mengen Rice” belonging to Bolu province was examined and a standardization was tried to
be established by prescribing method. In the prepared recipe, portion, material, quantity and
cost ratios were calculated and a standard was tried to be caught by including the preparation
stages of the dish. In the light of the information given, studies have been conducted to ensure
that the standardized recipes of local dishes belonging to Bolu province, which have reached
the Ottoman palace cuisine, and the quality of food, preparation and presentation processes
can be of the same quality.
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It is believed that the work carried out will contribute to the preservation and maintenance of
the existing intangible cultural assets of the region, as well as to enterprises located in the
private sector. In the study, qualitative research method was used and data was collected by
document analysis technique.
Keywords: Bolu, Local Food, Standard Recipe
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İLKOKUL 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NOKTALAMA İŞARETLERİN
YAPISALCI VE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÖĞRETİLMESİ KONUSU İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Sevgi YAŞAR
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-6429-1367
Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim
Dalı
ORCID: 0000-0003-4108-7467
ÖZET
Öğrencilerin okuma yaparken ve konuşurken noktalama işaretlerinin işlevini tam
kavrayamamalarından dolayı konuşma ve okumalarında uygun tonlama ve doğru vurgu
yapmamaları ve bu öğrencilerde geleneksel yöntemlerle eğitim gerçekleştirildiğinde
noktalama işaretlerinin doğru ve etkin kullanımında yüksek başarı sağlanamaması bir problem
olarak karşımızda durmaktadır. 3.Sınıf öğrencilerinde, Türkçe dersinin temel kazanımlarından
olan (konuşma ve yazmanın temeli olan) noktalama işaretlerinin yerinde, doğru ve etkin
kullanımını sağlamak amacıyla animasyon, simülasyon gibi bilgisayar ve teknolojiyi
kullanarak eğitimi çekici hale getirmek ve Türkçe yazım kurallarına olumlu tutumlar
geliştirerek, oyun yolu ile bunu benimsemesini ve kalıcı öğretim sağlanması ve etkili iletişim
becerisi kazanması için öğrencilere sınıf ortamında iki çeşit eğitim uygulanmıştır. Öğrenciler
iki gruba ayrılarak kontrol grubunda geleneksel yöntemler uygulanmış ve deney grubunda
öğrencilere bireysel ve grup çalışmasına imkan veren animasyon ve simülasyon çalışmalarıyla
desteklenmiş yöntem uygulanmıştır. SPSS ve Excel programları kullanılarak çalışmadaki
istatistiksel analizler yapılmıştır. Ön test başarı oranları deney grubunda %49 olarak tespit
edilmiş ve kontrol grubunda ise %48 olarak bulunmuştur. Son test başarı oranlarına bakacak
olursak deney grubunda %84,2 tespit edilirken, kontrol grubunda ise %66,7 olarak tespit
edilmiştir. T testi sonuçlarından ön teste ait p değerine bakıldığında 0,05 ’ten büyük olduğu
görülmektedir. Dolayısıyla eğitim verilmeden önce deney grubunda bulunan öğrenciler ve
kontrol grubunda bulunan öğrenciler arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir. Son
teste ait p değeri 0,05 ’ten küçük olduğu için eğitim verildikten sonra deney grubu ve kontrol
grubu arasında anlamlı bir fark olduğu anlaşılmaktadır. Diğer verilerle birlikte sonucu
incelediğimizde animasyon ve simülasyon çalışmalarıyla desteklenmiş yöntem eğitiminin
geleneksel yöntem eğitimine göre daha iyi sonuçlar verdiği ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Noktalama işareti, t test, animasyon, yenilikçi öğretim
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INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL 3rd GRADE STUDENTS ON THE
TEACHING OF PUNCTUATION MARKS WITH STRUCTURAL AND
CONVENTIONAL METHODS
ABSTRACT
It is a problem that students do not fully understand the function of punctuation marks while
reading and speaking, and that they do not make proper intonation and correct emphasis, and
that high success cannot be achieved in the use of punctuation marks when education is
carried out with traditional methods. Making education attractive by using computer and
technology such as animation, simulation and developing positive attitudes towards Turkish
spelling rules in order to ensure proper, correct and effective use of punctuation marks which
are one of the basic gains of Turkish lesson (which are the basis of speaking and writing) in
3rd grade students, In order for the students to adopt this and to provide permanent teaching
and to gain effective communication skills, two types of education were applied in the
classroom environment. The students were divided into two groups, traditional methods were
applied in the control group, and the method supported by animation and simulation studies
that allowed the students to work individually and in groups was applied in the experimental
group. Analyzes were made using SPSS and Excel. Pre-test success rates are 49% in the
experimental group and 48% in the control group. Posttest success rates were 84.2% in the
experimental group and 66.7% in the control group. When looking at the p value of the pretest
from the T test results, it is seen that it is greater than 0.05. Therefore, it was observed that
there was no significant difference between the students in the experimental group and the
students in the control group before the training was given. Since the p value of the post-test
is less than 0.05, it is understood that there is a significant difference between the
experimental group and the control group after training. When we examine the result together
with other data, it can be stated that method training supported by animation and simulation
studies gives better results than traditional method training.
Keywords: Punctuation, t-test, animation, innovative teaching
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ÖZET
Devletlerin kendilerini ayakta tutabilmeleri için gerekli olan şey; yurttaşlarında milli bilincin
oluşmasını sağlamaktır. Bunun en temel yolu ise eğitim ve öğretim ile başlamaktadır.
Ülkemizde ilkokulun en büyük hedefi, bireylere okuma-yazma kazandırmak gibi gözükse de
aslında bahsettiğimiz bu milli bilinç de temel hedefler arasında yer almaktadır.
İlkokulda milli bilincin oluşturulmasındaki en önemli kaynak İstiklal Marşı’mızdır. Milli
marşlar bir milletin bağımsızlık uğruna vermiş olduğu mücadeleleri derinden hissettirebilecek
çok az şeyden biridir. Hiçbir düz yazı veya hiçbir metin, ulusların bağımsızlık mücadelelerini;
şiirsel ifadeyle destanlaştırılmış şekilde aktarıldığı gibi aktaramaz. Çünkü oluşması istenilen
milli bilinç, ancak milli duyguların harekete geçirilmesi ile sağlanabilmektedir. İstiklal
Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un “Milli Şair” olarak anılmasının dayanağı da budur.
Bağımsızlık mücadelesi için yapılmış olanları ve gelecek nesillerin bu uğurda yapması
gerekenleri anlatmak –daha büyük bir deyimle, hissettirmek- ancak bunu hissedebilen bir şair
tarafından meydana getirilebilirdi. Ulusların milli geçmişini öğrenip, hissedip, kendisinin
yaşaması ve gelecek nesillere aktarabilmesi için gerekenler arasında ulusal marşlar en üst
sıralarda yer almaktadır. Çünkü bireylerin yaşadıkları topraklara kendini ait hissedebilmesi
için ulusal kimliklerini tanımaları gerekmektedir. Ulusal kimlik bu anlamda ait hissettirdikten
sonra vatan ve millet sevgisine dönüşecek, bireylerin hedeflenen kazanıma ulaşmasını
sağlayacaktır.
Bu çalışmada Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı ne uğruna, hangi duygularla yazdığı ve
bunun bireylere milli bilinç kazandırmada nasıl rol oynadığı ele alınmıştır. Bildiride, bu milli
bilincin kazandırılmasının ilkokulun yeri ve önemi detaylı olarak aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy, Milli Bilinç, Ulusal Kimlik,
Bağımsızlık
NATIONAL CONSCIOUSNESS AND IDENTITY IN PRIMARY SCHOOL
ABSTRACT
The necessary for states to survive themselves is to create national consciousness in its
citizens. Accordingly the most basic way to do this starts with education and teaching.
Although the biggest goal of primary school in our country seems to be to enable individuals
to gain literacy, this national consciousness that we have mentioned is also within the main
goals. The most important source in creating national consciousness in primary school is our
National Anthem. National anthems are one of the few things that can make a deep sense of a
nation's struggles for independence.
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No prose or text of nations' struggle for independence; cannot be conveyed like it is
transferred in an epic form with poetic expression. Because the desired national consciousness
can only be achieved by activating national feelings. This is the main reason of being
remembered “National Poet” our author Mehmet Akif Ersoy. Describing what has been done
of the struggle for independence and what future generations should do for this purpose -in
greater terms, feeling this emotion deep inside- could only be created by a poet who could feel
it. National anthems are at the top of the list among the emotions necessary for nations to
learn and feel the national past and to live it and carry it on to the future generations. Because
individuals need to recognize their national identity in order to feel that they belong to the
land they live in. Once the national identity feels belonging in this emotion, it will turn into a
love of homeland and nation then it will enable individuals to achieve the targeted gain.
Explained in this study, how Mehmet Akif Ersoy wrote the National Anthem, for what sake
and with which emotions this anthem played a role in gaining national consciousness of
individuals. In this declaration, the place and importance of gaining this national
consciousness in primary school will be explained within detail.
Keywords: National Anthem, Mehmet Akif Ersoy, National Consciousness, National
Identity, Independence
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ÖZET
Çocuk edebiyatı eğitim alanında büyük bir öneme sahiptir. Eğitim alanında karşımıza çıkan
sorunlardan biri de çocukların okuma alışkanlığı kazanamaması ve okumayı sevmemeleridir.
Bu konuda en büyük destekçimiz nitelikli çocuk kitapları olacaktır. Bu kitapların içeriği,
çizimleri, yazı boyutu dahi önem taşımaktadır. Hangi yaş aralığına hangi kitapları
sunduğumuz da önemlidir. Çocuk edebiyatı kavramı için birçok farklı tanım bulabiliriz fakat
ne kadar önemli olduğu konusunda tartışmaya gerek yoktur.
Hem dünyada hem ülkemizde çocuk edebiyatının önem kazanması çok eski tarihlere
dayanmaz. Sadece çocuklara özel yazınlar yerine genellikle masal, destan gibi anlatılar
bulunurdu. Zaman geçtikçe çocuklara özel yazılmış şiir, hikâyeler yazılmaya başlanmış ve
bunların sayısı giderek artmıştır. Sayıları arttıkça nitelik açısından da daha kaliteli eserler
ortaya çıkmaya başlamıştır.
Çocuk edebiyatının öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmasında ve sevdirmesindeki
öneminden söz ettik. Bu araştırmamızda sınıf öğretmenlerinin bu konuya ne kadar önem
verdiklerini ve bilgi sahip olduklarını araştırmak istedik. Sınıf öğretmenleri, sınıf kitaplığında
bulundurdukları eserlere ne kadar hâkimler? Sadece öğrencilerin gözlerinin önünden akan
harfler mi önemlidir yoksa içeriği de önemli midir? Kitaplarını hangi kriterlere göre seçerler?
Bu soruların yanında sınıf öğretmenlerine en son okudukları çocuk edebiyatı eserini ve en
beğendikleri çocuk edebiyatı yazarını sorduk. Tüm bu soruların ışığında okuma alışkanlığının
kazandırıldığı ilkokullarda öğretmenlerin çocuk edebiyatına dair ilgi ve tutumları hakkında
bazı sonuçlara ulaştık.
Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, sınıf öğretmeni, nitelikli çocuk kitapları
PRIMARY SCHOOL TEACHER AND CHILDREN’S LITERATURE
ABSTRACT
Children's literature has a great importance in the field of education. One of the problems we
encounter in the field of education is that children cannot acquire reading habits and do not
like reading. Our biggest supporter in this regard will be qualified children's books. Even the
content, drawings and font size of these books are important. Which books we offer to which
age range is also important. We can find many different definitions for the concept of
children's literature, but there is no need to argue about how important it is.
The importance of children's literature both in the world and in our country is not based on
ancient history. Generally, there were narratives such as fairy tales and epics instead of
special writings only for children.
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As time passed, poems and stories specially written for children started to be written and their
number gradually increased. As their number increases, works of higher quality have begun to
appear.
We talked about the importance of children's literature in making students gain reading habits
and endearing them. In this study, we wanted to investigate how much the primary school
teachers attach importance to this issue and have knowledge. How much do primary school
teachers control the works they have in the classroom library? Is only the letters flowing in
front of students' eyes important or is their content also important? According to what criteria
do they choose their books? In addition to these questions, we asked primary school teachers
their most recent children's literature work and their favorite children's literature writer. In the
light of all these questions, we reached some conclusions about teachers' interests and
attitudes towards children's literature in primary schools where reading habits were acquired.
Keywords: Children's literature, primary school teacher, quality children’s books
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ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAYLIK SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI
GÜÇLÜKLERİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Yıldız Teknik Üniversitesi, Temel Eğitim
ORCID: 0000-0003-4108-7467
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi Aslı ÇAPAR
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-1646-9087
ÖZET
Tarihimizde eğitime verilen önemin artması eğitim sistemimize yeniliklerin kapısını açmıştır.
Eğitimde başlayan değişim öğretmen eğitimini de etkilemiştir. Öğretmen eğitimine verilen
önemin artması ile beraber çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek öğretmenlerin yetiştirilmesi
hedeflenmiştir. Bu hedefler günümüzde Aday Öğretmenlik kavramını ortaya çıkarmıştır.
Bu çalışmanın amacı aday öğretmenlerin adaylık sürecinde karşılaştıkları güçlükleri
incelemektir. Araştırma bu alanda yer alan eksiklerin gözlenmesi bakımından önem teşkil
etmektedir. Gerekli verilerin toplanması için veri toplama aracı olarak Kozikoğlu &
Senemoğlu, (2018) tarafından geliştirilen “Aday Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler
Ölçeği” kullanılmıştır. Anket 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde
görev alan farklı branşlara sahip aday öğretmenlere uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçekten elde edilen veriler toplam puanlar, toplam
puanlar ortalamasının anlamlılık düzeyine göre incelenmiştir. Maddelerin frekans analizi
yapılarak anlamlılık düzeyine göre yorumlanmıştır. Puanların genel ortalamasının anlamlılık
düzeyine bakıldığında aday öğretmenlerin en çok okulların fiziki şartlarından, kısıtlı
sosyalleşmeden, adaylık sürecinde ek iş yükünden ve sınıfların kalabalık olmasından yana
zorluklar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Tüm bu bulgulara bakıldığında aday
öğretmenlerin adaylık sürecini kolaylaştıracak bir program hazırlanmasının gerekli olduğu
görülmüştür. Adaylık sürecinde zorunlu tutulan seminerlerin aday öğretmenlerin
sosyalleşmesini, ortama uyum sağlamasını kolaylaştıracak bir biçimde tasarlanmasının ortaya
çıkan olumsuzlukların önüne geçeceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Aday Öğretmen, adaylık süreci, güçlükler
ANALYSIS OF THE DIFFICULTIES THAT TEACHER CANDIDATES
ENCOUNTERED IN THE CANDIDACY PROCESS
ABSTRACT
In our history, the increasing of importance given to the eduction, has opened the way to
innovations in our education system. The alteration started in education has also influenced
teacher training. With the increase in importance given to the teacher training, it is targeted to
train teachers who can fulfil the needs of the age. These targets have revealed the notion of
teacher candidate today. The aim of this study is to examine the difficulties that teacher
candidates encounter in candidacy process. The research has importance in observation of the
deficiencies in this field.
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‘’Difficulties That Teacher Candidates Encounter Scale’’ developed by Kozikoğlu &
Senemoğlu, (2018) has been used as a data collection tool to collect the essential data. In
2020-2021 academic year, survey was applied to teacher candidates in different branches who
work in various places of Turkey. The obtained data were analysed by using the SPSS
program. ??The data that obtained from the scale were analyzed according to the significance
level of average of total point.?? It was interpreted according to the significance level by
performing frequency analysis of the items. Considering the significance level of general
average of the points, it was concluded that teacher candidates had difficulties since physical
conditions of the schools, limited socialization, additional workload in the candidacy process
and crowded classes mostly. When all these findings were examined, it has been seen that
preparing a program which facilitate the candidacy process of teacher candidates is necessary.
It has been thought that designing seminars which are obligatory during the candidacy process
in a way that facilitate teacher candidates’ socialization and adapting to the environment will
prevent the adverse conditions that occur.
Keywords: Teacher Candidates, nomination process, challenges
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YAPAY BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ KULLANILARAK
ÖĞRENCİ DERS PERFORMANSININ TAHMİN EDİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz SERTKAYA
Ostim Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
ORCID: 0000-0002-2802-8297
ÖZET
Eğitimde her geçen yıl dünya üzerinde yeni düzenlemeler getirilmektedir. Bu düzenlemelerin
amacı gerek eğitim kalitesinin arttırılması gerekse öğrenciye en iyi faydayı sağlayacak eğitim
modelinin oluşturulmasıdır. Modellerin içerisinde yapılan yenilikler genellikle ders
içeriklerinde güncel dünyanın değişimlerine ayak uydurmayı sağlama şeklindedir. Ancak bir
öğrencinin başarısı aldığı ders dışında etmenlere de bağımlıdır. Bu etmenler öğrencinin
psikolojisinden, aile bireylerinin yaşam tarzına ve öğrencinin aldığı özel ders gibi ekstra
eğitim olanaklarına kadar birçok şekilde olabilir.
Bu çalışmada; lise düzeyinde öğretim gören öğrencilerin başarısını etkilen faktörlerin ortaya
çıkarılmasında temel veri madenciliği methodlarının uygulanması ve devamında bu faktörler
üzerinden gösterebilecekleri başarıyı tahmin etmek amacıyla bir yapay zeka(AI) yönteminin
kullanılması amaçlanmıştır.
Çalışmada kullanılan veriseti UCI makine öğrenmesi veritabanından elde edilmiştir.
Verisetindeki veriler 395 öğrenciye ait, toplam 30 soru içeren bir anketin yanıtlarından ve
öğrencilerin sınav notlarından oluşmaktadır.
AI modelinde, eğitim ve test süreçlerinde modelin performansının en iyi düzeyde olması ve
over-fitting sorunu yaşanmaması için toplam verisetinin, eğitim ve test veriseti olarak
ayrıştırılmasında, k-fold çapraz validasyon yöntemi kullanılmıştır. Veriseti 10 fold halinde
ayrılarak, %60 oranında eğitim ve %40 oranında test için kullanılmak üzere verisetleri
oluşturulmuştur.
Çalışmada AI modeli olarak birçok alanda kullanılan ve başarılı sonuçların elde edildiği
yapay bağışıklık sistemine (AIS) ait klonal seçim prensibi tercih edilmiştir. Modelin
başarısının değerlendirilmesinde determinasyon katsayısı (R²) yöntemi kullanılmıştır. AIS
similasyon sonuçlarına göre sistemin problemi başarılı bir şekilde öğrendiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci Performansı, Yapay Bağışıklık Sistemi, Klonal Seçim, Temel
Bileşen Analizi
PREDICTION OF STUDENT COURSE PERFORMANCE USING ARTIFICIAL
IMMUNE SYSTEM
ABSTRACT
Every year, new regulations are introduced around the world in education. The purpose of
these regulations is to increase the quality of education and to create a model that will provide
the best benefit to the student. The innovations made within the models are generally in the
form of keeping up with the changes in the current world in the course contents. However, a
student's success depends on factors other than the course he or she takes. These factors can
be in many ways, from the psychology of the student to the lifestyle of the family members
and the extra education opportunities such as private lessons.

157

ANKARA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH – IV
APRIL 10-11, 2021
ANKARA-TURKEY
(ABSTRACT BOOK)
WEB: https://www.ankarakongresi.org/
E-MAIL: inimasorg@gmail.com

This study; It is aimed to apply basic data mining methods in revealing the factors that affect
the success of students studying at the high school level and to use an artificial intelligence
(AI) method to predict the success they can achieve through these factors.
The dataset used in the study was obtained from the UCI machine learning database. The
dataset was created from a questionnaire, containing 30 questions, the 395 students'
responses, and their exam grades.
In the AI model, the k-fold cross-validation method was used to separate the total dataset into
training and test, to ensure that the performance of the model is at the best level in training
and testing and that there is no over-fitting problem. The dataset was divided into 10 folds and
datasets were created to be used 60% for training and 40% for testing.
In the study, the clonal selection principle of the artificial immune system (AIS), which is
used in many fields as an AI model and provides successful results, was preferred. The
determination coefficient (R²) method was used to evaluate the success of the model. AIS
simulation results show that the system learned the problem successfully.
Keywords: Student Performance, Artificial Immune System, Clonal Selection, Principal
Component Analys
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK OKUMA-YAZMA SÜRECİNDE
KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR
Yüksek Lisans Öğrencisi Melani ERKAN
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği
ORCID: 0000-0003-4939-1279
Dr. Öğretim Üyesi Cevdet ŞANLI
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi
ORCID: 0000-0221-4995-55
ÖZET
Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin ilk okuma-yazma öğretimi sürecinde karşılaştıkları
zorlukları belirlemek ve bu sorunlara alternatif çözüm önerileri bulmak için nitel araştırma
başlıklarından biri olan durum çalışması ile yapılmıştır. Araştırmaya farklı farklı okullardan,
30 sınıf öğretmeni katılmıştır. Öğretmenlerin seçiminde ölçüt örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. 2 ila 40 sene arasında gerek köy okullarında gerekse de merkezi okullarda
görev yapan sınıf öğretmenleri ile görüşülerek araştırmanın çeşitliliği ve kapsamı artırılmıştır.
Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu sayede
öğretmenlerin hem belirli bazı sorunlar üzerinde fikirleri alınmış hem de bu sorunların nasıl
aşılabileceği konusunda çözüm önerileri elde edilmiştir. Daha sonra bu veriler üzerinde
betimsel analiz tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda velilerin, çocuklarının ilkokuma yazma sürecinde etkin rol oynaması gerektiği fakat velilerin gereken özeni
göstermediği, ailenin maddi durumunun iyi veya kötü olmasının çocuğun eğitim sürecine
etkisi olduğu, sınıf mevcudunun öğrenme konusunda önemli bir faktör haline geldiği, okul
araç-gereçlerinin yetersiz olduğu durumda çocukların eğitiminin olumsuz etkilendiği,
çocukların 66-68 ayı doldurduktan sonra okula başlamasının erken olduğu, okul öncesi
eğitimin çocukların hem bilişsel hem de fiziksel anlamda gelişmesine katkısı olduğu ve
çocuğun kalem, kağıt kullanma becerisinin okula başlamadan önce geliştirilmesi gerektiği
saptanmıştır. Bu saptamalara dayalı olarak şu öneriler dile getirilmiştir: çocukların 72 ayı
doldurdukları zaman ilkokula başlamalı ve mutlaka okul öncesi eğitim almalı, hazır
bulunuşluk testlerinin uygulanmalı, çocukların el becerilerini geliştirecek çalışmalar
yapılmalı, çocuk önce eğitimi ailesinde almaya başlamalı, aileler tarafından okula karşı
olumlu tutum geliştirilmeli, veli-öğretmen görüşmeleri düzenli bir şekilde
gerçekleştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: İlk okuma-yazma öğretimi, problemler, sınıf öğretmenliği, öneriler, okul
öncesi eğitim
CHALLENGES FACED BY CLASSROOM TEACHERS IN THEIR FIRST
LITERACY PROCESS
ABSTRACT
This study was conducted with a case study, one of the qualitative research titles, in order to
determine the difficulties faced by classroom teachers in the first literacy teaching process and
to find alternative solutions to these problems. 30 classroom teachers from different schools
participated in the study. Criterion sampling method was used in the selection of teachers.
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The diversity and scope of the study was increased by interviewing the classroom teachers
who worked in both village schools and central schools between 2 and 40 years. Semistructured interview form was used as data collection tool. In this way, both the teachers'
ideas on some specific problems were obtained and solutions were obtained on how to
overcome these problems. Later, descriptive analysis was applied on these data. As a result of
the study, parents should play an active role in their children's first-literacy process, but
parents do not show the necessary care, good or bad financial situation of the family has an
effect on the education process of the child, class size has become an important factor in
learning, if school’s equipment is insufficient, education of children is negatively affected,
that children start school early after 66-68 months of age, that preschool education contributes
to the development of children in both cognitive and physical terms, and that the child's
ability to use pencil and paper must be developed before starting school. Based on these
determinations, the following suggestions have been made: when children complete 72
months of age, they should start primary school and definitely receive pre-school education,
readiness tests should be applied, activities should be carried out to improve children's manual
skills, the child should start to receive education first in the family, a positive attitude towards
school should be developed by the families, Parent-teacher meetings should be held regularly.
Keywords: First literacy teaching, problems, classroom teaching, suggestions, pre-school
education
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ARAPÇA VE ONLİNE EĞİTİM: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
Dr. Öğr. Üyesi Luay Hatem YAQOOB
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
ORCID: 0000-0002-8518-0148
ÖZET
Online eğitim, eğitime ve çeşitli disiplinlere yeni giren en son eğilimlerden biridir. 2020'deki
Korona salgınından sonra tüm dünya uzaktan eğitim kavramını öğrenmiştir. Uzaktan eğitim
öncelikle internet kullanımı olmak üzere modern iletişim araçlarına bağlı olarak
gerçekleştirilmektedir. İki tür uzaktan eğitim vardır. İlk tür eşzamanlı eğitim olarak
adlandırılır. Öğretmenin ve öğrencinin aynı anda platformlarda bulunmasını gerektirir. İkinci
tür ise eşzamanlı olmayan eğitim olup dolaylıdır, öğretmen ile öğrencinin aynı süre içinde
bulunmasını gerektirmez. Her iki türün de artıları ve eksileri mevcuttur. Uzaktan eğitimden
doğrudan etkilenen uzmanlıklar arasında yabancı dil öğretiminden bahsetmek mümkündür.
Arap dili eğitimi de bu bağlamda uzaktan eğitimin tesiri altında kalmaktadır. Zira dil eğitimi;
dilbilgisi yanında okuma, yazma, dinleme, konuşma şeklindeki dört beceri etrafında
şekillendirilmektedir. Bu beceriler eğitim alanından büyük ölçüde etkilenmektedir. Zira
okuma becerisi; doğru telaffuz, okuduğunu anlama ve muhatap arasında bağlantı kurmayı,
yazma becerisi harfleri bilmeyi, çizgileri ve yazıyı doğru bir biçimde aktarmayı
gerektirmektedir. Dinleme becerisi ise sesleri dinlemeyi, işitme yoluyla kelimelerin
anlamlarını tanımayı ve ne anlama geldiklerini tespit etmeyi, konuşma becerisi, fikirleri
bulmayı, kelimeleri hatırlamayı ve ikisi arasında yapıcı bir diyalog oluşturmayı şart
koşmaktadır. Arap dilinin kurallarını öğrenmenin yanında anılan becerilerle oluşturulan dil
eğitimi; belirli sistemler ve ağırlıklarla gerçekleştirilen hesap benzeri süreçtir. Tüm bu
beceriler birbirine bağlıdır, bunlardan birindeki herhangi bir eksiklik, doğru ve entegre bir
biçimde gerçekleştirilmesi istenen dil öğrenimine yansımaktadır. Hoca ve öğrenci arasında
uygulamalı ve teorik ve etkileşimi gerektirmesi bakımından dinleme ve konuşma becerileri
uzaktan eğitim faaliyetinin en zor becerileri olarak kabul edilmektedir. Bu durum sonucunda
okuyabildiği ve yazabildiği halde konuşmada ve işittiğini anlamada zorlanan öğrenciler
yetiştirebilmektedir. Uzaktan eğitimin karşılaştığı en önemli sorunlar arasında şunlar yer
almaktadır: Öğrencinin ders sırasındaki gerçek mevcudiyetinin olmaması, dikkatinin
dağılması, konsantre zorluğu ile birlikte özellikle akademik atmosferden yoksun bir ortamda
oturuyorsa ve internet erişimin kısıtlı olması durumunda düşüncelerini organize
edememesidir. Dersi dinlerken telefonu çeşitli amaçlar için kullanmak da bir diğer sorundur.
Anahtar Kelimeler: Arapça, Dil Becerileri, Online Eğitim, Online Sorunları
ARABIC AND ONLINE EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS
ABSTRACT
Online education is one of the latest trends new to education and various disciplines. After the
outbreak of Coronavirus epidemic in 2020, the whole world has learned the concept of
distance education. Distance education is based on modern communication tools, primarily
via internet. There are two types of distance education. The first type is called concurrent
training.
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It requires teacher and student to be on the platforms at the same time, while the second type
is asynchronous education, which is indirect and does not require the teacher and the student
to be present at the same time. Both types have pros and cons. It is possible to mention
foreign language teaching among the specialties that are directly affected by distance
education. Arabic language education is also under the influence of distance education in this
context. Because language education; beside grammar, revolves around four learning skills
such as reading, writing, listening and speaking. These skills are heavily influenced by the
field of education. Because reading skill; correct pronunciation, reading comprehension and
establishing a connection between the interlocutor, writing skill requires knowing the letters,
and conveying the lines and writing correctly. Listening skill requires listening to sounds,
recognizing the meanings of words through hearing and identifying what they mean, speaking
skill centers around finding ideas, remembering words, and establishing a constructive
dialogue between speakers. Language education created with the aforementioned skills as
well as learning the rules of the Arabic language; It is an account-like process performed with
certain systems and weights. All these skills are interdependent, any deficiency in any of them
reflects on the desired language learning to be carried out in an accurate and integrated
manner. Listening and speaking skills are considered to be the most difficult skills of distance
education as they require practical and theoretical interaction between the teacher and the
student. Despite this situation, teachers can raise students who have difficulties in speaking
and understanding what they hear, since they can read and write. Among the most important
problems faced by distance education are the following: Lack of real presence during the
lecture, distraction, difficulty in concentrating, and inability to organize their thoughts,
especially if they live in an environment that lacks an academic atmosphere and internet
access is limited. Using the phone for various purposes while listening to the lesson is another
problem.
Keywords: Arabic, Language Skills, Online Education, Online Problems
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ROLE OF ISLAMIC SYSTEM OF EDUCATION IN MORAL BEHAVIOR AND
SPIRITUAL IDENTITY OF MUSLIMS
Scholar Rehana Kanwal
Department of Islamic Studies, National College of Business Administration and Economics
Principal M. Farooq Shakir
Bismillah Higher Secondary Schools
ABSTRACT
Humans have always had the curiosity to know themselves, to know the world around them,
and to know their place in the world. Morality, spirituality and religion are closely
intertwined, ‘certain moral ideas became united with certain religious and spiritual ideas to
such an extent as to become indistinct from them’. The role of religion in educational
institutions is one of the most sensitive and volatile topics on the political and legal
landscape now a days especially in country like Pakistan which has been created on
religious ideology. The Islamic Way of Life is based on this unique approach to life
and a peculiar concept of man's place in the Universe. Islam has provided mankind
with the highest possible standard of morality. This moral code, which is both
straightforward and practical, provides the individual with innumerable ways to embark
upon and then continues the path of moral evolution. By making divine revelation the
primary source of knowledge, moral standards are made permanent and stable. The first
part of the paper is about the relationship between education and its role as spiritual
and moral tool of training. Second part deals with the concept of education in Islam
and third part will present types of knowledge in Islam and their application as moral
and spiritual tool of education. Last part will give moral and spiritual training
methodology in Islamic education. The relationships between ‘moral’, ‘spiritual’ and
‘religious’ seem to be akin to the relationships between the cluster ‘social’, ‘human’
and ‘political’. In each of these clusters, only beings of the kind appropriately
described by the middle term can engage in activities which could be properly
described by the first and third terms. Islam as religion of spirituality and morality
gives a frame work to educate and train the students in modeling their life as more
moral and spiritual with practical application in this life and success in the hereafter.
The chief characteristic of the Islamic Concept of Life is that it does not admit a
conflict, nay, not even a significant separation between lifespiritual and life-mundane.
It does not confine itself merely in purifying the spiritual and the moral life of man
in the limited sense of the word. Its domain extends to the entire gamut of life. It wants
to would individual life as well as the social order in healthy patterns, so that the
Kingdom of God may really be established on the earth and so that peace contentment
and well-being may fill the world as water f ills the oceans.
Keywords: Spiritual, Moral, Education, Knowledge, Islam
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İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENME-ÖĞRETME
SÜRECİ BOYUTUNA PANDEMİ DÖNEMİNİN ETKİSİ
(TÜRKİYE – RUANDA ÖRNEĞİ)
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Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı,
Eğitimde Program Geliştirme Bölümü
ORCID: 0000-0003-0849-970X
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar BİLASA
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0001-8897-9222
ÖZET
2019'un sonunda, Koronavirüs (Covid-19) dünyayı gezegenin uzak Doğu Güneyinden
vurmuştur. Bu virüs istilası tüm dünyada özellikle sağlık sistemlerinde, ekonomik, sosyal ve
eğitim açılardan önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu salgından en çok etkilenen
alanlardan biri de eğitim sistemleridir. Neredeyse bir yıldır, pandemi nedeniyle tamamıyla yüz
yüze eğitim dünya çapında hala uygulanabilmiş değildir. Bu nedenle, eğitimin her
kademesinde milyonlarca insan dünya çapında uzaktan eğitim yoluyla eğitim almaktadır. Bu
çalışmanın genel amacı, ilkokul İngilizce öğretim programının öğrenme-öğretme süreci
boyutuna pandemi döneminin etkisini Türkiye ve Ruanda ülkeleri çerçevesinde incelemektir.
Araştırmada pandemi döneminde ilkokul İngilizce öğretim programının öğretmenlerin
görüşleri doğrultusunda her iki ülkede de öğrenme ve öğretme süreci boyutunun
uygulanmasında belli olgular üzerinden yaşanan durumlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu
iki ülkenin seçilmesinin nedeni her iki ülkede de ilkokul İngilizce eğitim programlarının
uygulayıcısı olunmasından kaynaklanmaktadır.
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji yöntemi kullanılmıştır. Bu
pandemi döneminde karşılaştıkları deneyimleri araştırmak ve pandemi öncesi dönem ile
pandemi dönemi arasındaki açık farklılıkları ve zorlukları ortaya çıkarmak için hem
Türkiye'de hem de Ruanda'daki ilköğretim İngilizce öğretmenlerinin görüşlerini almak üzere
görüşme formu geliştirilmiş ve internet üzerinden öğretmenlerin görüşleri alınmıştır.
Araştırmada pandemi döneminde İngilizce öğretim programının öğrenme-öğretme süreci
boyutuna ilişkin öğretmen görüşleri; öğrenme-öğretme motivasyonu, öğrencilerin derse
katılımı, öğrenme-öğretme strateji/yöntem/tekniklerinin kullanımındaki farklılıklar, araç ve
gereç kullanımı olguları üzerinden ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Araştırmada elde edilen
bulgular içerik analizi ve betimsel analiz ile analiz edilecek sonuçlar ve öneriler
geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Pandemi dönemi, öğrenme-öğretme süreci, ilkokul İngilizce öğretim
programı, öğretmen görüşleri
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THE EFFECTS OF THE PANDEMIC PERIOD ON THE LEARNING-TEACHING
PROCESS OF THE PRIMARY SCHOOL ENGLISH CURRICULUM
(TURKEY - RWANDA EXAMPLE)
ABSTRACT
At the end of 2019, the Coronavirus (Covid-19) hit the world from the Far East South of the
planet. The invasion of this virus has caused significant changes in the world, especially in
health systems, in economic, social and pedagogical aspects. One of the areas most affected
by this epidemic is education systems. For almost a year, face-to-face education has been and
still suspended worldwide due to the pandemic. Hence, millions of people at all levels of
education worldwide are receiving education through open and distance education. The
general purpose of this study is to examine the effects of pandemic period on the learningteaching process dimension of primary school English teaching curriculum in context of
Turkey and Rwanda.
In the study, it was tried to reveal the situations experienced in the implementation of primary
school English curriculum in the learning and teaching process dimension in both countries
during this pandemic period in line with the opinions of the teachers. The reason for choosing
these two countries is that both countries implement primary school English education
programs.
In this study, the phenomenology method was preferred. A virtual interview questionnaire
form was developed and shared online among primary English teachers both in Turkey and in
Rwanda to investigate the experiences faced during this pandemic period and to establish
clear differences and challenges between the pre-pandemic and during pandemic period. In
addition, according to the teachers' opinions regarding the learning and teaching process
dimension of the English teaching program during the pandemic period; Teaching and
learning motivation, participation of students in the lesson, use of learning-teaching strategy /
method / technique, use of tools and educational materials were investigated. The findings of
the research will be carried out by content analysis and descriptive analysis and the results
will be presented.
Keywords: Pandemic period, learning-teaching process, primary school English curriculum,
teachers' opinions
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ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ OTOMASYONU-YAZ OKULU DERS SEÇME
MODÜLÜ: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
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ÖZET
Yozgat Bozok Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği’ne göre yaz okulunun amacı bir çok
yükseköğretim kurumunda olduğu gibi öğrencilerin başarısız oldukları, alamadıkları veya
düşük notla geçtikleri dersleri alarak ilgili dersleri geçme ya da notlarını yükseltme imkanı
bulmalarıdır.
Bununla birlikte diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin
Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarından yararlanmalarını sağlamak da bir başka amaç
olarak ifade edilmektedir. Ancak bu durum belirli şartlar altında gerçekleştirilmek üzere
sınırlandırılmıştır. Örneğin öğrenciler öncelikli olarak tekrarlamak zorunda oldukları dersleri
almak kaydıyla, bir yaz döneminde azami on iki krediyi alabilmektedir. Madde 8’in
7.fıkrasına göre öğrenciler öğrenim süreleri boyunca başka bir üniversiteden yaz okulunda en
fazla 24 kredi alabilmektedir. Bu ve buna benzer şartlar göz önünde bulundurularak
öğrencilerin ders seçimleri ve başka yükseköğretim kurumlarından ders alma talepleri
danışman öğretim elemanı tarafından değerlendirilmekte ve ders kayıtları yapılmaktadır. Bu
bağlamda olası kişisel hataları ve mağduriyetleri engellemek amacıyla çalışmada Yozgat
Bozok Üniversitesi öğrenci bilgi sistemiyle (OBS) bütünleşik çalışabilecek bir yaz okulu ders
seçme otomasyonunun hazırlama aşamaları incelenmiş, MVC framework kullanılarak yaz
okulu ders seçme modülü oluşturulmuştur. Uygulamada MSSQLveri tabanı yönetim sistemi
kullanılarak bağlantı Entity Framework Code First yaklaşımıyla gerçekleştirilmiş, Asp.Net
MVC5 mimarisi tercih edilmiştir. Oluşturulan sistem öğrenci gano hesaplanması yaparak
yönetmeliğe uygun şekilde, ders içeriğinin (müfredat) ve öğrencilerin alabilecekleri kredinin
uygunluğu, yaz okulunda açılacak derslerin listesi ve yaz okulu için başka bir üniversiteden
denk olan dersin alınması konularında durum kontrolü sağlayarak üniversite içinden veya
dışından gerekli ders taleplerinin son kontrole açık olacak şekilde onaylanmasını veya
engellenmesini sağlamaktadır. Bu sayede yaz okulu için oluşacak karışıklık ve zaman
kaybının önüne geçilerek daha hızlı bir şekilde ders seçimleri ve içerik onaylamaları
yapılacaktır. Projede kullanılan çok katmanlı mimari sayesinde proje gelişmeye ve değişmeye
açıktır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci Bilgi Sistemi-Yaz Okulu, MSSQL, ASP, MVC
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AUTOMATION OF STUDENT INFORMATION SYSTEM-SUMMER SCHOOL
COURSE SELECTION MODULE: YOZGAT BOZOK UNIVERSITY APPLICATION
ABSTRACT
According to Yozgat Bozok University Summer School Regulation, the purpose of the
summer school is, as in many higher education institutions, students have the opportunity to
take the courses that they failed, missed or passed with low grades and to pass these courses
or raise their grades. In addition, it is stated as another goal to ensure that students in other
higher education institutions benefit from the education and training facilities of the
University. However, this situation is limited to be realized under certain conditions. For
example, students can take up to twelve credits in a summer term, provided that they take the
courses firstly that they have to repeat. According to the 7th paragraph of article 8, students
can get a maximum of 24 credits in the summer school from another university during their
education period. Considering these and similar conditions, students' course selections and
their requests to take courses from other higher education institutions are evaluated by the
advisor and course registrations are made. In this context, in order to prevent possible
personal mistakes and victimization, the preparation stages of a summer school course
selection automation that can work in integration with Yozgat Bozok University student
information system (OBS) was examined, and a summer school course selection module was
created using the Model View Controller (MVC) framework. In the application, the
connection was made with Entity Framework Code First approach using Microsoft Structured
Query Language (MSSQL) database management system, and Active Server Page-Model
View Controller (Asp.Net MVC5) architecture was preferred. The created system checks the
appropriateness of the course content (curriculum) and the credits that students can take, the
list of courses to be opened in the summer school, and the availability of an equivalent course
from another university for the summer school, by calculating the student gano in accordance
with the regulation and after controling it ensures that required course requests from within or
outside the university are approved or blocked, open to final control. In this way, the
confusion and loss of time for the summer school will be prevented and course selections and
content approvals will be made faster. Thanks to the multi-layered architecture used in the
project, the project is suitable for development and change.
Keywords: Student Information System-Summer School, MSSQL, ASP, MVC
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UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE VELİ İŞ
BİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN
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ÖZET
Pandemi döneminde okulöncesi eğitimden yüksek öğretime kadar eğitimin her kademesinde
uzaktan eğitim süreci uygulanmıştır. Salgının seyrine göre uzaktan eğitim süreci zaman
zaman yüz yüze eğitimle birlikte (hibrit eğitim) karma olarak yürütülmektedir. Eğitim konusu
toplumun ortak konusu ve sorunu olması münasebetiyle uzaktan eğitime yönelik sorunlar
başta öğrenci, öğretmen, yönetici ve veliler olmak üzere medya ve resmi kurumlarca sıkça
tartışılmaktadır. Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde yaşadığı sorunların araştırılması,
yaşanan sorunların çözülmesine ve sistemin geliştirilmesine önemli katkılara sağlayacağı
umulmaktadır. Bu araştırma, uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunların çözümünde
öğretmen yönetici ve veli iş birliğinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Nitel araştırma
yöntemiyle yapılan bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Bu
araştırmanın çalışma grubunu, Kayseri ili merkez ilçelerinde görevli ilkokul, ortaokul ve
lisede görevli 21 öğretmen oluşturmaktadır. Okulların ve öğretmenlerin seçiminde tesadüfî
örnekleme (random) yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın verileri Mart 2020 tarihinde eposta yoluyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle araştırmanın amacına
uygun olarak kategorize edilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenler
uzaktan eğitim sürecinde Eba ve Zoom sisteminin uygulanışında ve velilerle iletişim kurma
ve iş birliğinde önemli sorunlar yaşadıkları ancak okul yöneticileriyle iletişim kurma ve iş
birliğinde çok az sorun yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Eba ve Zoom ile ilgili sorunlar
arasında öncelikli olarak erişim sorununun yaşanması yer almaktadır. Ayrıca bağlantının
kopması, sesin kesilmesi, görüntünün kapatılması, ders tanımlaması yapılması da önemli
sorunlar arasında yer almaktadır. Uzaktan eğitim sürecinde velilerle ile ilgili yaşanan sorunlar
arasında öncelikli olarak öğretmenlerin velilerle iletişim kurmada zorluk yaşaması yer
almaktadır. Yine velilerin öğrenci sorunlarını öğretmenle paylaşmaması, öğrenci sorunlarının
çözümü için öğretmene gerekli desteği vermemesi, geçim sorunu nedeniyle eğitimi
önemsememesi de önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Öğretmen çok az düzeyde de olsa
okul yöneticileriyle ilgili sistem kaynaklı sorunların anında çözülememesi ve gerektiği
zamanlarda iletişim kurulamaması ön planda yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, uzaktan eğitim, hibrit eğitim
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EVALUATION OF TEACHER, ADMINISTRATOR AND PARENT COOPERATION
IN THE DISTANCE EDUCATION PROCESS
ABSTRACT
During the pandemic period, the distance education process was implemented at all levels of
education from preschool education to higher education. Depending on the course of the
epidemic, the distance education process is sometimes carried out in combination with faceto-face training (hybrid education). Since the issue of education is a common issue and
problem of the society, problems regarding distance education are frequently discussed by the
media and official institutions, especially by students, teachers, administrators and parents. It
is hoped that researching the problems experienced by teachers in the distance education
process will contribute to the solution of the problems and the development of the system.
This research aims to evaluate the cooperation between teachers, administrators and parents in
solving the problems experienced in the distance education process. In this study conducted
with qualitative research method, a questionnaire was used as a data collection tool. The
working group of this research consists of 21 teachers working in primary, secondary and
high schools in the central districts of Kayseri. The random sampling method was used in the
selection of schools and teachers. The data of the research were collected by e-mail in March
2020. The obtained data were categorized and interpreted in accordance with the purpose of
the research using the content analysis method. According to the results of the study, it was
concluded that teachers experienced significant problems in the application of Eba and Zoom
system and in communication and cooperation with parents in the distance education process,
but they had very few problems in communicating and cooperating with school
administrators. Among the problems with Eba and Zoom, there is primarily the problem of
access. In addition, disconnection, sound interruption, closing of the video, definition of
lessons are among the important problems. Among the problems encountered with parents in
the distance education process, the primary concern is teachers' difficulties in communicating
with parents. Also, parents do not share student problems with the teacher, do not provide the
necessary support to the teacher to solve student problems, and do not care about education
because of the financial problem. It is in the foreground that system-based problems related to
school administrators cannot be solved instantly and communication is not established when
necessary, even if the teacher is at a very low level.
Keywords: Pandemic, distance education, hybrid education
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DIGITAL INEQUALITY SURVEY TO THE TEACHERS OF ST. ALOYSIUS
OF ACADEMY
OF DASMARIÑAS: A BASIS FOR DIGITAL TRUST AND INTUITION
Dr. Crisanto E. Avila
University of the Philippines Open University
ABSTRACT
In the field of education, teachers must be technologically abreast especially in time of the
COVID-19 Pandemic addressing the demand of the New Normal. To build confidence and
capacity in digital teaching-learning, teachers must consider developing their skills in using
digital technologies in education and they must also embed the use of digital devices in the
teaching-learning practice.
In this premise, this research article explains the digital inequality that the teachers are
experiencing and its effect on their teaching profession and on establishing among themselves
the digital trust and intuition. This study also aimed to answer, “What are the digital equalities
do teachers encounter?” The teachers’ decision for digital trust and intuition is affected by the
digital inequalities they are experiencing.
This study draws insights from a one-page survey questionnaire 20 selected teachers of St.
Aloysius Academy of Dasmariñas representing the faculty from the 3 departments such as
preschool, grade school and high school. The results of this study indicate that teachers of St.
Aloysius Academy of Dasmariñas are digitally inclined as manifested by their subscriptions
to various digital devices and services. The impact of the digital technology to them in terms
of social, economic, political and cultural affects their decision in digital trust and intuition.
Overcoming issues on digital inequality among teachers will lead to digital trust and intuition.
The school, from where the teachers are employed must address the digital inequality by
ensuring that all teachers have equal chances in accessing the technology based teaching
devices and by providing them capacity building trainings which are imperative for the
demand of the new normal. Teachers must embrace the digital technology in the community
and in their workplace and imbibe the digital trust and intuition in education.
Keywords: Digital Inequalities,
Digital Learning Tools,
Digital Trust,
Digital
Intuition,
Digitalization
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ÖZET
Yaklaşık dört milyon Suriye vatandaşı ülkedeki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye göç etmiş ve
bu ülkede yaşamaya başlamıştır. Uluslararası düzeyde gerçekleşen bu göç hareketi, Türkiye
için bir yandan kültürel zenginlik kaynağı olurken; diğer yandan çeşitli problemleri de
beraberinde getirmiştir. Bunlardan biri yabancılara yönelik olumsuz duyguları ve davranışları
içeren zenofobidir. Bu çalışmada; çok kültürlülük düzeyleri farklı olan öğretmen adaylarının
bazı demografik özellikleri ile zenofobik tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya
elverişli/uygun örnekleme yoluyla ulaşılan ve farklı bölümlerde öğrenim gören 457 öğretmen
adayı (266 kadın, 191 erkek) katılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden olan
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Zenofobi Ölçeği”,
“Çokkültürlülük Algı Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veriler SPSS 23.0
programında analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; öğretmen adaylarının, çok
kültürlülük düzeylerine göre zenofobi puan ortalamalarında anlamlı farklılık olduğu
saptanmıştır. Analizlerde aynı zamanda temel etki ve ortak etki incelenmiştir. Buna göre
cinsiyet, ailenin gelir durumu ve gezilip görülen il sayısı değişkenlerinin öğretmen adaylarının
zenofobi puanları üzerindeki temel etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu; yaş, annebaba eğitim düzeyi, yurtdışında bulunma ve yabancı tanıdığının olup olmaması
değişkenlerinin zenofobi puanları üzerindeki temel etkisinin ise anlamlı olmadığı
belirlenmiştir. Bunun yanı sıra; çokkültürlülük ile cinsiyet, yaş, ailenin gelir durumu, annebaba eğitim düzeyi, gezip görülen il sayısı ve yabancı tanıdığın olması değişkenlerinin
öğretmen adaylarının zenofobi puanları üzerindeki ortak etkilerinin anlamlı olmadığı tespit
edilmiştir. Elde edilen bulgular alan yazın çerçevesinde tartışılmış ve alanda çalışan
uzmanlara, araştırmacılara ve politika belirleyicilere çeşitli öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimler; Göç, Zenofobi, Çok Kültürlülük, Öğretmen Adayları
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ANALYSIS OF PRE-SERVICE TEACHERS’ XENOPHOBIC ATTITUDES
ACCORDING TO THE MULTICULTURALITY LEVEL
ABSTRACT
Nearly four million Syrian nationals have migrated and started living in Turkey due to the
civil war in the country. Although this international migration is a source of cultural wealth, it
has caused various problems in Turkey. One of these problems is xenophobia, which results
from negative feelings and behaviours towards foreigners. In this study; the relationship
between some demographic characteristics and xenophobic attitudes of pre-service teachers
with different levels of multiculturalism was examined. 457 pre-service teachers (266
females, 191 males) studying in different departments participated in the research through
convenience sampling. In the study, correlational survey model, one of the quantitative
research methods, was used. The "Xenophobia Scale", "Multiculturalism Perception Scale"
and "Personal Information Form" were used as data collection tools. Data was analysed using
SPSS 23.0 software. As a result of the analysis it has been determined that there is a
significant difference in the xenophobia mean scores of the pre-service teachers according to
their level of multiculturalism. In the analyzes, the main effect and common effect are also
examined. Accordingly, it was found that the main effect of the variables of gender, income
status of the family and the number of cities visited was statistically significant on the
xenophobia scores of pre-service teachers. However, it was determined that the main effect of
the variables of age, education level of parents, being abroad and having a foreign
acquaintance on xenophobia scores was not significant. In addition, it was found that the
common effect of multiculturalism and the variables of gender, age, income status of the
family, education level of parents, number of cities visited and having a foreigner
acquaintance on the xenophobia scores of pre-service teachers was not statistically significant.
The results were discussed within the framework of the literature, and a number of
suggestions were made to experts, researchers and policy makers working in the field.
Keywords: Migration, Xenophobia, Multiculturalism, Pre-ServiseTeachers
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ÖZET
Bilgi ve Belge Yönetimi bölümleri hem yurtdışında hem de ülkemizde basılı ve elektronik
ortamda bulunan bilgi kaynaklarının sağlanması, düzenlenmesi, bilgi erişim sistemlerinin
tasarlanması ve bu tasarlanan bilgi sistemlerinin etkili ve verimli kullanımlarının artırılarak
bilginin bireysel ve toplumsal yarara dönüştürülmesi sürecinde görev alan, bilginin üretimi ve
paylaşımı noktasında kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapan özgüveni yüksek insan
gücünü oluşturmayı hedefleyen bölümlerdir. Ülkemizde Bilgi ve Belge Yönetimi
bölümlerinde uygulanan ders müfredatlarının benzer olması, bu bölümlerden mezun olacak
olan öğrencilerin benzer bilgi ve becerilerle mezun olmasını olanaklı kılarak, meslek
yaşamlarında özellikle teorik açıdan aralarında yaşanabilecek olası eşitsizlik problemlerini de
ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Bölümlerde benzer ders programlarının
yürütülebilmesi ve ilgili derslerin içeriklerinin oluşturulabilmesi bölümlerde görev yapan
öğretim elemanlarıyla doğrudan ilişkilidir. Disiplinlerarası araştırma ve çalışma olanağı
bulunan Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde alan dışı görev alan öğretim elemanlarının
niceliksel olarak alan içi görev yapan öğretim elemanlarından fazla olmasının yürütülen ders
müfredatlarında olası etkisinin değerlendirilmesi hem öğrenciler için hem de bölümler arası
standartlaşma olması açısından önemlidir. Ülkemizde 12 üniversitede Bilgi ve Belge
Yönetimi bölümü aktif olarak eğitime devam etmektedir. Bu çalışmada betimleme yöntemi
kullanılarak Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde görev yapan öğretim elemanlarının lisans,
yüksek lisans, doktora eğitimlerini hangi bölümlerde tamamladıklarına yönelik bilgiler ele
alınmış ayrıca doçent ve profesör kadrolarında görev yapan öğretim elemanlarının doçentlik
alanları incelenmiş Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde mevcut akademik kadro dağılımları
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İstihdam, Bilgi ve Belge Yönetimi, Akademik Kadro
ACADEMIC STAFF EMPLOYMENT OF INFORMATION AND RECORDS
MANAGEMENT DEPARTMENTS
ABSTRACT
Information and Records Management departments are involved in the process of providing
and organizing information resources available in print and electronic media both abroad and
in our country, designing information retrieval systems and increasing the effective and
efficient use of these designed information systems, and the production and sharing of
information, which is involved in the process of transforming information into individual and
social benefit.
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They are departments aiming to create a self-confident human power that conducts theoretical
and applied researches. The similarity of the curriculum applied in the Information and
Records Management departments in our country will enable the students who will graduate
from these departments to graduate with similar competencies, and will help to eliminate the
possible inequality problems that may be experienced between them in their professional
lives, especially from a theoretical perspective. The ability to carry out similar course
programs in departments and to create the content of the relevant courses is directly related to
the teaching staff in the departments. It is important to evaluate the possible effect of the fact
that there are more lecturers who work outside the field in Information and Records
Management departments, which have interdisciplinary research and work opportunities, on
the curriculum of the curriculum that are carried out quantitatively, and it is important for
both students and interdepartmental standardization. Information and Recods Management
department continues its education actively in 12 universities in our country. In this study,
using the descriptive method, the information on the departments in which the lecturers
working in the Information and Records Management departments completed their
undergraduate, graduate and doctorate education was discussed. In addition, the associate
professorship areas of the academic staff working in the associate professors and professors
were examined and the current academic staff distribution in Information and Records
Management departments has been evaluated comparatively.
Keywords: Employment, Information and Records Management, Academic Staff
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BASKETBOL MİLLİ TAKIMLARIMIZDA YILDIZ VE GENÇ KATEGORİSİNDE
BAŞARILI OLAN OYUNCULARIN A TAKIM VE A MİLLİ TAKIM SEVİYESİNDE
BAŞARILI OLAMAMA NEDENLERİ
Öğr. Görevlisi Tamer ERMİSKET
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
ORCID: 0000-0002-7335-792X
Dr. Öğr. Üyesi Alparslan Gazi AYKIN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
ORCID: 0000-0001-7571-2086
ÖZET
Basketbol, günümüz dünyasında olduğu gibi ülkemizde de insanların, özellikle de gençlerin
ilgisini çeken, seyre ve katılıma yönelik önemli bir spor dalıdır. Bu önem, basketbol ve
basketbolcularla ilgili yapılacak çalışmaları da önemli kılmaktadır.
Bu çalışma ile ülkemiz basketbolunda oynadıkları kulüp takımlarında başarılı olmuş Yıldız
Milli Takım ve Genç Milli Takım seviyesindeki oyuncuların, aynı başarıyı A takım seviyesine
geldiklerinde neden gösteremediklerini ortaya koyarak çözüm önerileri sunulması
amaçlanmıştır. Bu amaçla, basketbolumuzda Altın Jenerasyon olarak nitelenen oyuncu
gruplarının takım olarak ve bireysel bazda elde ettiği başarılar ve başarısızlıklar sebepleri ile
birlikte incelenmiştir. Nitel olarak yapılan bu çalışmada veriler tarama yolu ile elde edilmiştir.
Bunun yanında, o anda uygun olan kolay ulaşılabilir bireylerin örneklemi oluşturduğu
gelişigüzel örneklem yöntemi kullanılarak, konu ile ilgili üç üst düzey basketbol antrenörüne;
kulüp altyapılarında ve altyapı milli takımlarında başarılı olan genç oyuncularımızın Kulüp A
Takım ve A Milli Takım seviyesinde bu başarıları yakalayamamasının sebepleri ve bu
oyuncularımızın ilerlemesi için kulüplere, antrenörlere ve Türkiye Basketbol Federasyonu’na
düşen görevlerin sorgulandığı yarı yapılandırılmış görüşme soruları sorulmuş ve verilen
cevaplar çalışmaya eklenmiştir. Sonuç olarak, basketboldaki başarının sürekliliği ve bir ekol
yaratılması için, üniversiteler arasında koordinasyon sağlanarak hayatını bu oyuna adamış ve
gelişime açık yenilikçi antrenörlerle bilimin yan yana getirilmesi; oyunculara önce insan,
sonra oyuncu olarak yatırım yapılması, basketbolcuların eğitimlerini kesintiye uğratmadan
bireysel antrenörlerle çalıştırılarak gelişimlerinin sağlanması ve kendi takımlarında
oynayabilecekleri düzenlemelerin süratle hayata geçirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Basketbol, Milli Takım, Başarı
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THE REASONS WHY PLAYERS WHO SUCCEEDED IN THE STAR AND YOUTH
CATEGORY IN OUR BASKETBALL NATIONAL TEAMS WERE NOT
SUCCESSFUL IN THE A TEAM AND A NATIONAL TEAM LEVEL
ABSTRACT
Basketball is an important sport for watching and participation that attracts people, especially
young people, in our country as in today's world. This importance also makes it important to
work on basketball and basketball players. With this study, it is aimed to present solution
proposals by revealing why the players at the Level of Star National Team and Youth
National Team who have succeeded in the club teams they play in our country's basketball
could not show the same success when they reached the A team level. For this purpose, it has
been examined together with the reasons for the successes and failures achieved by the groups
of players who are qualified as Golden Generation in our basketball as a team and on an
individual basis. In this qualitative study, the data was obtained through scanning. In addition,
using the haphazard sampling method, which is a sample of easily accessible individuals who
are currently eligible, three top basketball coaches on the subject; Semi-structured interview
questions were asked and the answers given were added to the study, which questioned the
reasons why our young players who succeeded in club infrastructures and infrastructure
national teams could not achieve these achievements at club A Team and A National Team
level and the duties of the clubs, coaches and Turkish Basketball Federation for the progress
of these players. As a result, in order to ensure the continuity of success in basketball and the
creation of an school, to bring science side by side with innovative coaches who have
dedicated their lives to this game and are open to development by coordinating between
universities; it is recommended to invest in players first as human beings and then as players,
to ensure the development of basketball players by working with individual coaches without
interrupting their training, and to implement the arrangements they can play in their own
teams quickly.
Keywords: Basketball, National Team, Success
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE KATOLİK KİLİSESİ VE YAHUDİLER
Doç. Dr. Haydar ÇORUH
Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
ORCID: 0000-0002-7632-9721
ÖZET
Yahudiler 1890’lı yıllardan itibaren Osmanlı Devleti ile Filistin’e göçmek üzere doğrudan
görüşmelere başladılar. Ancak Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın bu projeye olumlu
bakmaması ve Yahudi lider Dr. Herzl’in siyasetini şiddete dönüştürme kararı, Osmanlılar ile
Yahudiler’in Filistin üzerinde bir anlaşmaya varmalarını imkansız kılmıştır. Yahudiler bu
durum karşısında yüzlerini yeniden Avrupa’ya dönerek Osmanlı Devleti’ni tarih sahnesinden
kaldırmak ve Filistin’de bir Yahudi vatanı oluşturabilmek amacıyla I. Dünya Savaşı’na
katılacak taraflara finansal ve askeri yardımda bulunmayı ve bu yolla savaş sonucunda
Filistin’e göçün kapılarını aralamayı tasarladılar. Yahudilerin her ne kadar bu planı tutmuş
olsa da bu defa da karşılarında ezeli düşmanları olan Katolik Kilisesi’ni buldular.
Yahudiler savaşın hemen akabinde bu düşmanı bertaraf edebilmek amacıyla bu defa Katolik
Kilisesi’ni Avrupa toplumlarının gözünden düşürmek ve bu güçlü rakibi bertaraf edebilmek
amacıyla türlü hileler ve gailelere başvurdular. Daha 1919 yılının başlarında Joseph Jacob adlı
bir Yahudi tarafından “Yahudilerin Medeniyete Yaptıkları Katkılar” adlı bir yayın çıkarılarak
Yahudi ilminin Avrupa’ya katkıları sıralanırken, bir taraftan da Katolik Kilisesi’nin bu
katkıları nasıl görmezden geldiği ve engellediği hatta kilisenin bütün cehaletine rağmen
Yahudilerin bu katkılara devam ettiğini ortaya koymaya çalışan bir eser yayınladılar. Hemen
akabinde de Rusya’dan gelen bir Yahudi çevirmen oradan getirdiği ”Yahudi Protokollerini”
birçok Avrupa diline çevirerek, Yahudilerin Filistin’e gidebilmek için Avrupa’nın desteğini
nasıl sağlayacaklarını açıkladılar. 1920 tarihinde baskıya giren protokollerin bir nüshasında
ise “Yahudi Tehlikesi ve Katolik Kilisesi” şeklinde bir başlık atılmıştı ki bu başlık
Yahudilerin Avrupa için nasıl bir tehdit olduğunu ortaya koyan ilk yayın olarak tarihe
geçmişti. Eserin içeriğine bakıldığında ne Avrupa, ne de Katolik Kilisesi’ne yönelik bir ifade
söz konusu olmamasına rağmen bu başlığın neden var olduğu açıkçası anlaşılamamıştır.
Ancak 1936’ya gelindiğinde Times Gazetesi’nde yayınlanan bir makale ile bu başlığın
örtüşmesi kitabın bu şekilde baskıya çıkarılması ve kısa sürede bir el tarafından satın alınıp
toplattırılmasında ayrı bir niyet olduğu anlaşılmaktadır. Bu başlık Yahudilerin, Kilise ile olan
mücadelesini ifşa etmek amacıyla atılmıştı ve 1936 yılı bu saldırı için kurgunun son
aşamasıydı. 1936 yılı aslında Yahudilerin Avrupa’da ve özellikle İkinci Dünya Savaşı’nda ön
plana çıkarılmaları için başlatılan bir dizi girişimin yılı olarak anılmalıdır. Bu yıl boyunca
bütün gazeteler Yahudilerin her halinden bahisler açmakta ve ilerisi gerisiyle Yahudilik adeta
yeniden kurgulanarak Avrupalıların önünde tartışılmaktadır. Ancak bu yayının içeriğine
baktığımızda makale neredeyse Katolik Kilisesi’nin nasıl ortadan kaldırılacağını tartışan
pasajlarla oluşmaktaydı.
Bu bildiride Yahudilerin 1919’dan itibaren başlattıkları açığa çıkma projesinin doruk noktası
olan Şubat 1936 tarihinde Londra merkezli bir Katolik Gazetesi’nde yayınlanan Jewish Peril
and Catholic Church adlı makalenin Katolik Kilisesi ve Yahudiler için ne anlama geldiği
üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yahudi, Savaş, Katolik, Tehlike, Kilise
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THE CATHOLIC CHURCH AND THE JEWS BEFORE THE SECOND
WORLD WAR
ABSTRACT
Since the 1890s, the Jews started direct negotiations with the Ottoman Empire to immigrate to
Palestine. However, Sultan Abdulhamid II's dislike of this project and Jewish leader Dr.
Herzl's decision to turn his politics into violence made it impossible for the Ottomans and
Jews to reach an agreement on Palestine. In the face of this situation, the Jews turned to
Europe again and wanted to provide financial and military aid to the parties to participate in
World War I in order to remove the Ottoman Empire from the historical scene and create a
Jewish homeland in Palestine, and in this way, to open the doors of immigration to Palestine
they designed. Although the Jews kept this plan, this time they found their arch enemy, the
Catholic Church.
In the immediate aftermath of the war, in order to eliminate this enemy, this time the Jews
resorted to various tricks and difficulties in order to dismiss the Catholic Church from the
eyes of European societies and eliminate this powerful opponent. As early as 1919, a
publication titled "The Contributions of Jews to Civilization" was published by a Jew named
Joseph Jacob, listing the contributions of Jewish science to Europe, on the other hand, how
the Catholic Church ignored and prevented these contributions and even They published a
work trying to show that it continues. Immediately afterwards, a Jewish translator from Russia
translated the "Jewish Protocols" he brought from there into many European languages and
explained how they would get European support for the Jews to go to Palestine. In one copy
of the protocols that went into print in 1920, the headline "Jewish Danger and the Catholic
Church" was used, which became the first publication to reveal the threat the Jews were to
Europe. Considering the content of the work, it is clearly not understood why this title exists,
although there is no statement regarding either Europe or the Catholic Church. However,
when it comes to 1936, it is understood that an article published in the Times Newspaper
overlaps with this title and there was a separate intention to print the book in this way and to
have it bought and confiscated by a hand in a short time. This title was meant to expose the
Jews' struggle with the Church, and the year 1936 was the final stage of the fiction for this
attack. The year 1936 should actually be remembered as the year of a series of attempts to
bring Jews to the forefront in Europe and especially during the Second World War.
Throughout this year, all newspapers are making bets on all aspects of Jews, and the future
and the rest, Judaism is almost reconstructed and discussed in front of Europeans. However,
when we looked at the content of this publication, the article was almost composed of
passages discussing how to eliminate the Catholic Church.
This paper will focus on what the Jewish Peril and Catholic Church means for the Catholic
Church and Jews, published in a London-based Catholic Newspaper in February 1936, the
culmination of the revelation project initiated by the Jews since 1919.
Keywords: Jew, War, Catholic, Peril, Church

178

ANKARA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH – IV
APRIL 10-11, 2021
ANKARA-TURKEY
(ABSTRACT BOOK)
WEB: https://www.ankarakongresi.org/
E-MAIL: inimasorg@gmail.com

TÜRKÇENİN MISIR LEHÇESİNE ETKİLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Osman AKTAŞ
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
ORCID: 0000-0002-9217-6171
ÖZET
Lehçe, bölgesel ve toplumsal dinamiklere bağlı olarak aynı dil içerisinde görülen farklı ses ve
yapı biçimleridir. İslam’dan önce kabileler halinde yaşayan ve siyasi birliğin olmadığı Arap
toplumlarında, neredeyse her kabilenin kendine has bir lehçesinin olduğu söylenebilir.
Lehçeleri ortaya çıkaran unsurlar; coğrafi, siyasi ve toplumsal etkenler olabilir. Örneğin
adem-i merkeziyetçi yönetimlerde lehçelerin ve lehçeler arasındaki farklılığın ortaya çıkması,
merkeziyetçi yönetimlere göre daha fazladır. İslam’dan önce ticaret ve dini merkez olması
hasebiyle Mekke’de konuşulan Kureyş lehçesinin bazı dilbilimcilere göre o zamanın standart
dilini temsil ettiği söylenebilir. İslamiyetten sonra fetih hareketleri ile birlikte coğrafi
sınırların genişlemesi neticesinde Araplar, Arap olmayan toplumlarla iç içe yaşamaya
başlamışlardır. Bu durum, Arapların dillerinde bozulmaların görülmesine yol açmıştır. Dilde
görünen yanlış kullanımlar, çoğunlukla “lahn” kelimesiyle ifade edilmiştir. Lehçe için klasik
dönemde genellikle “lügat” ve bazen “lahn” kavramlarının kullanıldığı görülmektedir.
Lehçebilim veya diyalektoloji olarak isimlendirilen ve lehçe olgusunu ele alan bilim dalı,
klasik dönemde lehçelerden kaynaklanan farklı kullanımlarla kişilerden kaynaklanan yanlış
kullanımlar arasında belirgin bir ayrım gözetmemiştir. Dil, dinamik ve canlı bir organizma
gibidir. Farklı zaman ve mekânlara göre şekillenen bir yapısı vardır. Bu durum, Arap olmayan
toplumlarla iç içe yaşayan Arapların dillerinde de görülmektedir. İslamiyetten sonra
gerçekleşen fetihlerle çok geniş coğrafi alanlara yayılan Arapların dillerinde zamanla daha
belirgin farklılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Fasih Arapça olarak isimlendirilen standart
Arapça, Araplar arasında yazı dili ve ortak anlaşma dili olarak kalmıştır. Bugün Arap
dünyasında en yaygın olan lehçeler; Şam, Irak, Mısır, Körfez ve Kuzey Afrika lehçeleridir.
16. yüzyıldan itibaren uzun yıllar Osmanlı egemenliği altında yaşayan Mısır’da, Türkçenin
belirgin etkileri görülmüştür. Bu etki, günümüze kadar varlığını devam ettirmektedir. Öte
taraftan Mısır lehçesinin, diğer Arapça lehçelere göre Türkçeden daha fazla etkilendiği
söylenebilir. Günümüzde dahi oda, köprü, efendim, terzi, pastırma, temelli, boya, doğru ve
inci gibi Türkçeden geçen birçok kelime, Mısır lehçesinde kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Lehçe, Mısır Lehçesi, Türkçe, Dilsel Etkileşim
EFFECTS OF TURKISH LANGUAGE ON EGYPTIAN DIALECT
ABSTRACT
Dialect is different forms of sound and structure seen in the same language depending on
regional and social dynamics. In Arab societies that lived in tribes before Islam and did not
have a political unity, it can be said that almost every tribe has a unique dialect. Elements that
reveal dialects; There may be geographical, political and social factors. For example, in
decentralized governments, dialects and the difference between dialects are more likely to
emerge than in centralized governments. It can be said that the Quraysh dialect, spoken in
Mecca, because it was a trade and religious center before Islam, represented the standard
language of that time according to some linguists.

179

ANKARA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH – IV
APRIL 10-11, 2021
ANKARA-TURKEY
(ABSTRACT BOOK)
WEB: https://www.ankarakongresi.org/
E-MAIL: inimasorg@gmail.com

As a result of the expansion of geographical borders with the conquest movements after
Islam, Arabs started to live together with non-Arab societies. This situation has caused
corruption in the languages of Arabs. The wrong uses that appear in the language are often
expressed with the word "lahn". In the classical period, it is seen that the terms "dictionary"
and sometimes "lahn" were used for dialect. The discipline named as dialect science or
dialectology and dealing with the phenomenon of dialect did not make a distinction between
different uses originating from dialects in the classical period and misuse caused by
individuals. Language is like a dynamic and living organism. It has a structure that is shaped
according to different times and places. This situation is also seen in the languages of Arabs
living with non-Arab societies. Over time, more distinct differences began to appear in the
languages of the Arabs, which spread over a wide geographical area with the conquests after
Islam. Standard Arabic, named Fasih Arabic, remained the written language and the language
of common agreement among Arabs. The most common dialects in the Arab world today;
Damascus, Iraqi, Egyptian, Gulf and North African dialects. Significant effects of Turkish
were observed in Egypt, which has been under Ottoman rule for many years since the 16th
century. This effect continues to this day. On the other hand, it can be said that the Egyptian
dialect is more influenced by Turkish language other than the Arabic dialects. Even today,
many Turkish words such as chamber, bridge, sir, tailor, bacon, based, paint, true and pearl
are used in the Egyptian dialect.
Keywords: Dialect, Egyptian Dialect, Turkish, Linguistic Interaction
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RUSIYA IMPERIYASI DÖVRÜNDƏ ŞİMALİ AZƏRBAYCANDA İCTİMAİ
TƏŞKİLATLARIN TƏŞƏKKÜLÜ
Şəlalə Bağırova
Azərbaycan Dillər Universiteti, Qafqazşünaslıq və Azərbaycan tarixi lafedrası tarix üzrə
fəlsəfə doktoru
XÜLASƏ
Müasir dövrümüzdə qeyri-hökumət təşkilatı adı altında olan ictimai təşkilatların tarixi
qədimdir. Dünya tarixində dini təşkilatlar, ticarətçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilat, katolikruhani ordeni və s. mövcud olmuşdur. Təcrübədə kasıblara əl tutmaq, yoxsullara yardımlar
göstərmək kimi adət-ənənələr ta qədimlərdən inkişaf etmişdir. Müəyyən zaman daxilində bu
kimi nəcib əməlləri birləşdirən insanlar təşkilatlanaraq, birlik halına gələ bilirdi. Avropada
ictimai təşkilatların yaranması və inkişafı XVIII əsrdə ilk dəfə Qərbi Almaniyadan
başlamışdır.
Bütün Rusiya imperiyası ərazisində ictimai təşkilatların yaradılması XIX əsrin ikinci yarısına
təsadüf edir. İmperiyanın müxtəlif yerlərində, xüsusilə də Rusiyanın özündə ilk, lakin
pərakəndə ictimai təşkilatlar yaranırdı. XIX əsrin 70-ci illərinin ikinci yarısından imperiya
ərazisində ilk fəhlə təşkilatları təşəkkül tapırdı. Odessa, Sankt-Peterburq şəhərlərində
yaradılan rus fəhlə ittifaqları əsasən siyasi mübarizəyə, siyasi azadlıqların əldə edilməsinə
yönəlmişdi. Həmin illərin fəhlə təşkilatları Rusiya imperiyası ərazisində proletariatın
birləşməsinə, fəallığına təsir edərək, XIX əsrin 80-ci illərində fəhlə hərəkatının baş
qaldırmasına zəmin yaradırdı.
Bu dövrdə Rusiya imperiyasının müstəmləkəsi olan Şimali Azərbaycan ərazisində fəaliyyət
göstərməyə başlayan ictimai təşkilatlar xeyriyyəçilik xarakteri daşıyırdı. Qeyd etmək lazımdır
ki, bəhs edilən dövrdə türk-müsəlmanlar arasında bu sahədə təşkilatlanma işləri çox zəif idi.
Bunun əsas səbəbi kimi çar Rusiyasının Azərbaycan ərazisində apardığı müstəmləkə
siyasətinin ağır fəsadlarını qəbul etmək olar. Əvvəla, müstəmləkə siyasətindən irəli gələn
savadsızlığın yerli əhali arasında kütləvi hal alması ümumi ictimai vəziyyətin keyfiyyətini
aşağı salırdı. Ümumiyyətlə, savadsızlıq yerli təbəqənin ictimai həyatının bütün sferalarında
özünü göstərirdi. XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq xalqımızın görkəmli maarifpərvər
oğulları – Həsən bəy Zərdabi, Cəlil Məmmədquluzadə, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Mirzə
Fətəli Axundov və digərləri milli özünüdərk ideologiyası altında maarifçilik, savadlanma
uğrunda mübarizə aparırdılar. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, savadsız əhalinin böyük
əksəriyyəti kasıb təbəqəni əhatə edirdi və onların hamısı heç də maariflənmək iqtidarında
deyildi. Lakin çətinliklə də olsa, bəhs edilən dövrdə istər milli, istərsə də qeyri-müsəlman
ictimai təşkilatları təşəkkül tapmaqda idi.
Açar Sözlər: İctimai təşkilat, xeyriyyəçilik, birlik
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FORMATION OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN NORTHERN AZERBAIJAN
DURING THE RUSSIAN EMPIRE
ABSTRACT
In modern times, the history of public organizations organized as non-governmental
organizations is ancient. In the history of the world, there existed public organizations such as
religious organizations, organizations of traders’ rights, the Catholic confession order, etc. In
practice, traditions such as helping the poor and trying to meet their needs have been
developed since ancient times. Within a certain period of time, people who united such noble
deeds could be organized and create unions. The establishment and development of public
organizations in Europe began in West Germany for the first time in the 18th century.
The establishment of public organizations within the territory of the Russian Empire dates
back to the second half of the 19th century. The first but sparse public organizations appeared
in different parts of the empire, especially in Russia itself. From the second half of the 70s of
the XIX century, the first laborers’ organizations were formed in the territory of the empire.
The Russian labor unions established in Odessa and St. Petersburg were mainly focused on
the political struggle and the attainment of political freedoms. The laborers’ organizations of
those years influenced the unification and activity of the proletariat in the territory of the
Russian Empire and created a basis for the rise of the laborers’ movement in the 1980s.
During this period, the public organizations that began to operate in the territory of Northern
Azerbaijan, which was under possession of the Russian Empire, had a charitable nature. It
should be noted that during this period, the organizational work in this area among the
Turkish-Muslims was very weak. The main reason for this is the serious consequences of
Tsarist Russia’s colonial policy in Azerbaijan. Firstly, the widespread illiteracy of the local
population stemming from colonial policies undermined the quality of the general social
situation. In general, illiteracy manifested itself in all spheres of public life of the local class.
Starting from the second half of the 19th century, prominent educators of our people - Hasan
bey Zardabi, Jalil Mammadguluzade, Abdurrahim bey Hagverdiyev, Mirza Fatali Akhundov
and others - fought for enlightenment and literacy under the ideology of national selfawareness. However, it should be taken into consideration that the vast majority of the
illiterate population was poor, and not all of them were able to become enlightened. Despite
the difficulty of conditions, both national and non-Muslim public organizations were
emerging during the mentioned period.
Keywords: Public organization, charity, union
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TÜRKİYƏ TÜRKCƏSİ İLƏ MÜŞTƏRƏK DİALEKT SÖZLƏRİNİN
KOMMUNİKATİV FUNKSİYASI
Doktorantı Ramilə Yusif qızı Süleymanova
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Dillər kafedrasının müəllimi
ORCID: 0000-0003-0349-6219
XÜLASƏ
Mənanın inkişaf istiqamətləri yaxın məna (məna çalarları) ilə yanaşı, əks mənalılığın
meydana çıxmasına səbəb olur. Əks mənalı semin yaranması birbaşa ünsiyyətin məqsədi ilə
əlaqədardır. Hər hansı (eləcə də ortaq) sözün nominativ mənası sonrakı inkişaf prosesində
adətən, predmet, əşya hadisənin ifadə olunmayan əlamətlərini bildirir. Bu isə kommunikasiya
aktında, ünsiyyət prosesində üzə çıxır.
Predmetin təsərrüfat, məişət həyatında fərqli coğrafiyalar üzrə fərqli təyinatı eyni olmayan
semantik sahələr formalaşdırır. Ortaq söz hər bir dil formasında özünəməxsus əlamətlər
qazanır, yeni semlər yaranır. Türk dilində teskere “tikinti işlərində istifadə olunan iki nəfərin
daşıdığı taxta xərək” mənasındadır. Bakı, Ordubad, Kürdəmir şivələrində dəsgirə “toxunma
səbət, zənbil” anlamını ifadə edir. Predmetlərin müxtəlif sahələr üzrə istifadə təyinatı fərqli
semlərdə ifadə olunur. Hər iki dil formasına görə dəsgirə/teskere hər hansı predmet, əşyanı
daşımaq üçün istifadə edilir. Lakin müxtəlif coğrafiyanı təmsil edən dil formalarında istifadə
məqsədi tam eyni olmadığından (dəsgirə ərzaq və s. daşımaq üçün, teskere isə ancaq inşaat
işlərində istifadə olunur) məna strukturu da tam eyni olmayan sözlərə çevrilir.
Tarixi hadisələr ilə əlaqədar yaranmış leksik vahidlər hər iki dil formasında -həm Türkiyə
türkcəsində, həm də Azərbaycan dili şivələrində işlənir. Məlumdur ki, bir dilin tarixi ilə
xalqın tarixi az və ya çox dərəcədə əlaqəli olduğundan birincidə baş verən az yaxud çox
əhəmiyyətli hadisələr ikincidə öz ifadəsini tapır, ayrı–ayrı türk etnik – mədəni regionlarının
formalaşmasında həmin regionlarda mövcud olan etnolinqvistik əlaqə özünəməxsusluqları
müəyyən rol oynamışdır.
Açar Sözlər: kommunikasiya prosesi, məna inkişafı, dil formaları, müştərək leksik vahidlər
THE COMMUNICATIVE FUNCTION OF COMMON DIALECT WORDS WITH
THE TURKISH LANGUAGE
ABSTRACT
The development directions of meaning along with close meaning (shades of meaning), cause
the appearance of the opposite meaning. The creation of the opposite meaningful sem is
directly related to the purpose of the communication. The nominative meaning of any (as well
as common) word usually shows the non-expressed signs of the subject, the thing in the
process of further development process. But it appears in the communication act, in the
process of communication.
The different appointment according to the different geographies in the life of the farm and
household forms not the same semantic fields. The common word acquires its own unique
signs in each language form, the new sems are formed. The word “teskere” used in the
Turkish language means “the wooden barrow”. But the word “desgire” used in the dialects
Baku, Ordubad, Kurdamir means “basket”. The usage appointment of the subjects in different
fields is expressed in different sems. According to both language forms the words “desgire”/
“teskere” are used for carrying any things.
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But as the purpose of using language forms representing different geographies is not exactly
the same (the word “desgire” is used for carrying foods, but the word “teskere” is used only
carrying building materials), the meaning structure turns into the words that are not exactly
the same.
The lexical units created in connection with historical events are used in both languages, both
in Turkish and Azerbaijani. As is known, the history and languages of the peoples are more or
less connected with each other and therefore separate important events are first of all
reflected, which played a significant role in the formation of separate Turkic ethnic and
cultural regions based on characteristic ethno-cultural relations.
Keywords: the communication process, the meaning development, the language forms, the
common lexical units
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İSLAM’DA AKLIN KORUNMASINA YÖNELİK HÜKÜMLERİN
TEMEL DİNAMİKLERİ
(Zarûriyyât-ı Hamse Bağlamında Bir Değerlendirme)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÜMÜTLİ
Pamukkale Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-7195-7200
ÖZET
Akıl, insanoğluna bahşedilen en büyük nimetlerdendir. İnsanın davranışlarına anlam
kazandıran ve insanı diğer varlıklardan ayıran temel özellik akıldır. İnsan, akıl kuvveti
sayesinde eşyaya dair hakikatleri kavrayabilir. Kur’ân-ı Kerim’de akıl, bilgi edinmeye
yarayan bir güç olarak nitelendirilmiştir. İslam, akıl gücü yerinde olan insanları ilahî hitaba
muhatap olarak kabul etmiş ve onlara bazı sorumluluklar yüklemiştir. Kur’ân’da pek çok
yerde insanlar; düşünmeye ve anlamaya davet edilmiştir. Bu faaliyetler ise aklın fonksiyon
alanlarına giren hususlardandır. Bu anlamda Kur’ân’ın, işlevsel akla özel bir önem atfettiği
söylenebilir. Zira dinî alanda inanç ve davranış yönüyle doğru bir tavır oluşturabilmek ve
bunu hayata yansıyacak şekilde içselleştirebilmek için aklî düşüncenin de doğru olması
gerekmektedir.
İslam hukukçularının genel kabülüne göre akıl, insanın dinî yönden mükellef olmasının temel
şartıdır. İslam dininin temel metinleri incelendiğinde, korunması gereken beş temel esastan
birinin akıl nimeti olduğu görülmektedir. Bu anlamda aklın varlık kazanmasını temin eden,
aklı koruyan ve varlığının devamlılığını sağlayan hususlar dinî açıdan teşvik edilmiştir. Diğer
taraftan aklın fonksiyonlarına kısmen veya tamamen zarar veren, aklın veya bilincin
kaybolmasına yol açan sarhoş edici ve uyuşturucu nitelikteki maddeler başta olmak üzere her
türlü zararlı maddelerin kullanımı yasaklanmıştır. Zorunlu haller dışında İslam hukukunda
akıl sağlığına zarar veren her türlü maddenin kullanımı yasaklanmış olmasının yanında bu
yasağın çiğnenmesi de suç olarak kabul edilmiş ve çeşitli cezalar düzenlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İslam hukuku, Akıl, İçki yasağı, Uyuşturucu
BASIC ELEMENTS OF PROVISIONS FOR THE PROTECTION OF MIND IN
ISLAM
(An Assessment in the Context of Five Necessity)
ABSTRACT
Mind is one of the greatest blessings bestowed on human beings. The main feature that gives
meaning to man’s behavior and separates him from other beings is the mind. Human beings
can grasp the truths about things thanks to the power of reason. In the Qur’an, mind is
described as a power that helps to acquire knowledge. Islam has accepted people who are in
mental health as interlocutors of the divine oratory and has placed some responsibilities on
them. In many places in the Qur’an, people are invited to think and understand. These
activities are among the issues that fall within the functional areas of the mind. In this sense, it
can be said that the Qur’an attaches special importance to the functional mind. Because in
order to create the right attitude in the religious field in terms of faith and behavior and to
internalize it in a way that is reflected in life, mental thinking must also be correct.
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According to the general acceptance of Islamic jurists, mind is the basic condition for a
person to be religiously responsible. When the basic texts of the Islamic religion are
examined, it is seen that one of the five basic principles to be preserved is the blessing of
mind. In this sense, the considerations that enable the mind to acquire existence, protect the
mind and ensure the continuity of its existence have been promoted from a religious point of
view. On the other hand, the use of all kinds of harmful substances, especially intoxicating
and narcotic substances that partially or completely harm the functions of the mind and cause
the loss of mind or consciousness are prohibited. Apart from mandatory situations, the use of
all kinds of substances harmful to mental health is prohibited in Islamic law, and violation of
this prohibition is also considered a crime and various penalties have been regulated.
Keywords: Islamic law, Mind, Prohibition of drinking, Drugs
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KURTULUŞ SAVAŞI TARİHİ FİLM AFİŞLERİ (1923-1950 DÖNEMİ)
Dr. Gökçe MARŞAP
İstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi
ORCID: 0000-0002-1292-4476
ÖZET
19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan Kurtuluş
Savaşı, Türk milletinin dünyanın en güçlü devletlerine karşı azim, cesaret ve kararlılıkla
verdiği; büyük bir istiklal mücadelesi olup, 11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi ile son
bulmuştur. Türk tarihinde 19 Mayıs 1919’da başlayan ve yaklaşık; 4 yıl, 4 ay ve 22 gün
boyunca süren Kurtuluş Savaşı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünya devletler
topluluğu arasında; bağımsızlığını, özgürlüğünü ve egemenliğini büyük bir mücadele sonunda
kazanarak ilan etmiştir. 1923-1950 dönemine bakıldığında, yaşanan savaş ve milli
mücadelenin sıcaklığını koruması, toplumsal süreçlerde gerçekleşen toplumsal atmosfer,
tarihsel konuların gündeme gelmesine neden olmuş ve bu süreç Türk sinemasına da
yansımıştır. Millet ve ulus olma sürecinde, ortalıkların büyük önem taşıdığını, tarihsel
geçmişin, kültürel birliğin de önemi büyüktür. Kültürün bir parçası haline gelen filmler, söz
konusu milli mücadele ruhunu yücelterek, milli duyguların hareketlenmesi ve milli mücadele
ruhunu afişler yoluyla halka buluşması sağlanmış, afişler yoluyla bu duyguların işlenmesi
önem kazanmış, halkın bilinci ve hassasiyeti bu doğrultuda ilerlemiş olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışmada, 1923- 1950 döneminde, Türk Sineması tarafından yapılan tarihi Türk Kurtuluş
Savaşı film afişleri incelenerek ve afişlerde yer alan ortak göstergeler göstergebilimsel
yöntemle değerlendirmeye çalışılarak, afişlerde öne çıkan göstergelerin belirlenmesi ve
bağlamda milli bilinci oluşturulmasına yönelik olarak hangi göstergelerin öncelendiğini tespit
edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, belirtilen dönemlendirme içerisinde yapılmış olan
altı film üzerinden değerlendirme yapılması hedeflenmektedir. Söz konusu filmlerin afişlerine
dair göstergebilimsel yaklaşımın genel yorumlaması semantik ve sentaktik yaklaşım
üzerinden, olası anlamları ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu çalışmada, 1923-1950
döneminde yer alan (Tablo-1); Ateşten Gömlek (1923), Ankara Postası (1924), Bir Millet
Uyanıyor (1932), İstiklal Madalyası (1948), Domaniç Yolcusu/Unutulan Sır (1948), Vurun
Kahpeye (1949) altı tarihi film afişi analiz edilerek incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Türk Kurtuluş Savaşı, Tarihi film afişleri, Göstergebilim
TURKISH WAR OF INDEPENDENCE HISTORICAL MOVIE POSTERS
(1923-1950 PERIOD)
ABSTRACT
The War of Independence, which started under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk, who
landed in Samsun on May 19, 1919, was given by the Turkish nation with determination,
courage and determination against the strongest states of the world; it is a great struggle for
independence; It ended with the Mudanya Armistice on 11 October 1922. In Turkish history,
which started on May 19, 1919 and about; 4 years, 4 months and at the end of the War of
Independence lasted for 22 days, the Republic of Turkey among the world community of
states; He declared his independence, freedom and sovereignty by winning at the end of a
great struggle.

187

ANKARA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH – IV
APRIL 10-11, 2021
ANKARA-TURKEY
(ABSTRACT BOOK)
WEB: https://www.ankarakongresi.org/
E-MAIL: inimasorg@gmail.com

When we look at the period of 1923-1950, the war and the heat of the national struggle, the
social atmosphere that took place in social processes caused historical issues to come to the
agenda, and this process was reflected in Turkish cinema. In the process of becoming a nation
and a nation, partnerships are of great importance, and the historical past and cultural unity
are also of great importance. Films, which have become a part of the culture, glorify the spirit
of the national struggle in question, mobilizing the national feelings and bringing the spirit of
national struggle to the public through posters, it is thought that the processing of these
feelings has gained importance and the public awareness and sensitivity have progressed in
this direction. In this study, by examining the historical Turkish War of Independence movie
posters made by Turkish Cinema in the period of 1923-1950 and trying to evaluate the
common indicators on the posters with semiotic method, it is aimed to determine the
prominent indicators on the posters and determine which indicators are prioritized in order to
create national awareness in the context. In this study, it is aimed to make an evaluation on six
films made within the specified period. The general interpretation of the semiotic approach on
the posters of the films in question will be tried to reveal their possible meanings through the
semantic and syntactic approach. In this study, in the period 1923-1950; Ateşten Gömlek
(1923), Ankara Postası (1924), Bir Millet Uyanıyor (1932), İstiklal Madalyası (1948),
Domaniç Yolcusu/Unutulan Sır (1948), Vurun Kahpeye (1949) will be analyzed.
Keywords: Turkish War of Independence, Historical movie posters, Semiotics
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KUR’AN’IN BİREY VURGUSU
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ÜNAL
Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Kelam ve İtikadî İslam Mezhepleri
Ana Bilim Dalı-Kelam Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-9543-7445
ÖZET
Donatıldığı yetiler itibariyle “ahsen-i takvîm” olarak nitelendirilen insan, âlemdeki varlıklar
içinde ayrı bir değere ve öneme sahiptir. İnsana verilen akıl, irade, kudret vb. yetiler onun
sorumluluğunun da temel sebebidir. Zira Allah, insandan hayatı boyunca varlığını
gerçekleştirmesi yoluyla gerçek ve etkin bir özne olmasını istemektedir. İslam dini, insanın
sahip olduğu bu gerçekliğe uygun olarak bireyi ve bireyselliği, en önemli değer olarak
öncelemiştir. Gerçek ve etkin bir özne olmanın ise temel iki şartı bulunmaktadır. Bunlardan
ilki varlığını borçlu olduğu Allah’ı tanıması, diğeri ise “ahsen-i takvim” olarak nitelenen
yüksek yetilerini kendine, diğer insanlara ve doğaya karşı sorumlulukları çerçevesinde
gerçekleştirdiği bir yaşama dönüştürmesidir. İnsanın varoluş amaçları Allah tarafından
belirlenmiş ancak bu amaçların gerçekleştirilmesi tamamen insana bırakılmıştır. İnsanın
yeteneklerini keşfetmesi, varlık âleminde önemli bir özne olduğunun farkına varmasıdır.
İslam’ın geldiği zaman diliminden önce baskın olan geleneksel kabile kültürünün
şekillendirdiği toplumsal yapıda birey, tek başına bir değer ifade etmediği gibi bireyin tüm
tercihlerinin ve eylemlerinin mensubu olduğu kabilenin istekleri ve menfaatlerine göre
şekillendiği görülmektedir. Hz. Peygamber bu katı cemaatçi anlayış yerine bireyin
özgürlüğüne ve sorumluluğuna dayalı bir zihniyeti egemen kılmaya çalışmıştır. Bu amaçla
Hz. Peygamber’in Kur’an-ı Kerim’in ilkelerinden hareketle gerçekleştirmeye çalıştığı en
kapsamlı ve köklü değişim, asabiyet merkezli kabile bağlarından oluşan toplumsal yapının
etkisinin kırılmasına yöneliktir. Bu tebliğde Kur’an bağlamında bireyin mahiyeti, önemi ve
etkinlik alanı çeşitli boyutlarıyla ele alınacaktır/irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Birey, İrade, Sorumluluk, Kabile
THE QURAN’S EMPHASIS ON INDIVIDUAL
ABSTRACT
Man, who is described “the best form (ahsan al-taqwim)” due to his abilities, has a different
value and importance among the beings in the world. Such abilities as the mind, will and
power etc. given to man are the main reason for his responsibility. Because, God wants man
to be a real and effective subject by realizing his existence throughout his life. Islam
prioritizes the individual and individuality as the most important value in accordance with this
reality that human beings have. There are two basic conditions to be a real and effective
subject. The first one is to recognize God, whose existence he owes to, and the other is to
transform his high abilities, which are described as “ahsan al-taqwim”, into a life that he
realizes within the framework of his responsibilities towards himself, other people and nature.
God determines the purposes of human existence, but the realization of these purposes is
entirely left to human beings.
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In the social structure shaped by the dominant traditional tribal culture before the time of
Islam, it is seen that the individual has no value on its own, and all the preferences and actions
of the individual are shaped according to the wishes and interests of the tribe to which they
belong. The Prophet tried to dominate a mentality based on the freedom and responsibility of
the individual instead of this strict communitarian understanding. For this purpose, the most
comprehensive and radical change that the Prophet tried to realize based on the principles of
the Quran is breaking the effect of the social structure consisting of asabiyyah-centered tribal
ties. In this paper, the nature, importance and field of activity of the individual will be
discussed/analyzed in various dimensions in the context of the Quran.
Keywords: Quran, Individual, Will, Responsibility, Tribe
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READING IN THE DIGITAL AGE: A THEORETICAL FRAMEWORK
Assoc. Prof. Dr. Güler DEMİR
Kastamonu University, Faculty of Science and Letters, Department of Information and
Records Management
ORCID: 0000-0002-3934-1596
ABSTRACT
Now, we are in the age in which many changes have occured in the all aspects of life due to
various factors which have been argued by theoreticians, futurists, scholars, academicians,
and so on from the various fields. There are numerous concepts and definitions identifying
societies formed by those changes and the factors causing them. All of the concepts, such as
“post-industrial society”, “technocratic society”, “the third wave society”, “information
society”, “network society” etc. show the different paradigms about societal changes.
However, the technological inventions and developments, such as computer, internet and
digital tools and devices are mentioned as the most significant factors causing these changes.
Reading which has been affected by the changes is among one of the most crucial phenomena
in today's world. While extensive or skim reading is becoming more common as a reading
pattern, intensive reading, in other words reading in depth is already about to be considered as
more traditional, compare with their more post-modern patterns. On the other hand, both
extensive and intensive reading, along with their different advantages, complete each other
with the aim of improving reading skills
In conclusion, this age witnesses the rise of digital media devices and channels which
revolutionize the way we read. E-books, e-journals, social media, sms books and novels, etc
which were highlighted in this study are only some of the examples of them.
The purpose of this study was to examine changes in reading ways, styles and devices,
channels or platforms in which reading is performed, and also the role of technological
innovations and developments in this sense. This theoretical study presents the results of
national and international literature on the topic. As a result of the study, it was understood
that technological improvements are determinant factors which influence reading habits and
strategies, and also created a new reading culture.
Keywords: Reading, reading culture, digital reading, extensive reading, intensive reading,
screen reading, print reading, digital devices and tools, sms novels
DİJİTAL ÇAĞDA OKUMA: KURUMSAL BİR ÇERÇEVE
ÖZET
Bugün, çeşitli alanlardan bir çok kuramcı, fütürist, bilim insanı, akademisyen vb. tarafından
da tartışıldığı gibi çeşitli faktörler nedeniyle yaşamın her alanında birçok değişikliğin
meydana geldiği bir çağdayız. Bu değişikliklerin biçimlendirdiği toplumları ve bunlara neden
olan faktörleri tanımlayan çok sayıda kavram ve tanım bulunmaktadır. "Post-endüstriyel
toplum", "teknokratik toplum", "üçüncü dalga toplumu", "bilgi toplumu", "ağ toplumu" gibi
kavramların tümü, toplumsal değişimlerle ilgili farklı paradigmaları gösterir. Ancak
bilgisayar, internet ve dijital araçlar ile cihazlar gibi teknolojik buluş ve gelişmeler bu
değişikliklere neden olan en önemli faktörler olarak dikkate alınmaktadır.
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Okuma, günümüz dünyasının bu değişiklerle biçimlenen en önemli fenomenlerinden biridir.
Okuma biçimleri olarak yaygın okuma ve göz gezdirerek okuma gittikçe daha fazla
yaygınlaşırken, yoğun okuma, diğer bir deyişle derinlemesine okuma, postmodern örnekleri
ile karşılaştırıldığında daha geleneksel bir tercih olarak kabul edilmek üzeredir. Öte yandan,
birbirinden farklı avantajları ile hem yaygın hem de yoğun okuma, okuma becerilerini
geliştirmek üzere birbirini tamamlamaktadır.
Sonuç olarak, bu çağ, okuma şeklimizde devrim yaratan dijital medya cihazlarının ve
kanallarının yükselişine tanıklık etmektedir. Bu çalışmada vurgulanan e-kitaplar, e-dergiler,
sosyal medya, sms kitapları ve romanları vb. bu örneklerden sadece bir kaçıdır.
Bu çalışmanın amacı, okuma biçimlerinde, stillerinde ve okumanın gerçekleştiği cihaz, kanal
veya platformlardaki değişiklikleri ve teknolojik yenilikler ile gelişmelerin bu bağlamdaki
rolünü incelemektir. Bu kuramsal çalışma, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası literatürden
elde edilen sonuçları yansıtmaktadır. Araştırma sonucunda, teknolojik gelişmelerin okuma
alışkanlıklarını ve stratejilerini etkileyen belirleyici faktörler olduğu ve aynı zamanda yeni bir
okuma kültürünü oluşturduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okuma, okuma kültürü, dijital okuma, yaygın okuma, yoğun okuma,
ekran okuma, basılı okuma, dijital cihazlar ve araçlar, sms romanları
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QƏDİM HUN İNCƏSƏNƏTİNİN ESTETİK PRİNSİPLƏRİNİN QƏDİM ÇİN
İNCƏSƏNƏTİNƏ TƏSİRİ
İskəndərov Anar Hüseyn
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Dizayn kafedrası
ORCID: 0000-0001-5198-3279
XÜLASƏ
Olduqca qədim tarixə malik olan Türk xalqlarının incəsənəti və mədəniyyəti Yaxın və Uzaq
Şərqin nəhəng ərazilərində meydana gəlmiş bir çox qədim möhtəşəm sivilizasiyalarda dərin
bir iz qoymuşdur. Özlərindən sonra olduqca az yazılı abidələr qoymuş qədim Türklərin
dünyagörüşləri, ayinləri, zəngin maddi və mənəvi dəyərləri haqqında olan önəmli məlumatları
yalnız arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanan incəsənət nümunələri vasitəsi ilə tədqiq etmək
mümkündür. Qədim Türk dekorativ tətbiqi sənətinin nümunələri Qədim İkiçayarasının münbit
torpaqlarından tutmuş qədim Çin səddinin şimal düzənliklərinə qədər olan nəhəng ərazilərdən
aşkar edilir. Qədim Türk dünyasının ayrılmaz bir hissəsi olan Hun dekorativ tətbiqi sənətinin
kökləri, yarnması və inkişafı haqqında olan qızğın mübahisələr indiyə qədər davam edir.
Qədim Hunların tarixi və incəsənətlərinə dair bir çox tədqiqatlar aparılsa da, təəssüf ki,
Hunlar çox zaman yalnız amansız bir döyüşçülər kimi təqdim olunurlar. Bəzi Qərb
tədqiqatçıları Hunların incəsənətini tədqiq edərkən onların dekorativ tətbiqi sənətdə əldə
etdikləri nailiyyətləri qədim Çin mədəniyyətinin onlara olan təsiri ilə əlaqələndirmək
istəyirlər.
Bizim e.ə. I əsrə aid edilən «Duz və dəmir haqqında mübahisə» adlı qədim Çin traktatında
Hunların öz məişətlərində bəzəklərdən və incəsənətdən istifadə etmədiklərindən bəhs edilir.
Lakin arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanmış bürünc, sümük və buynuz kimi materiallardan
düzəldilmiş bəzək əşyaları, ornamentli keramik qablar, «Ordos bürüncü» adlandırılan
incəsənət nümunələri qədim Hun ustalarının incə estetik zövqə və özünəməxsus üsluba malik
olduqlarından xəbər verir.
Qədim Hun dekorativ tətbiqi sənəti qədim Skif incəsənətiniə məxsus mənəvi dəyərlərin,
semantikanın və üslub ənənələrinin davamçısı olmuşdur. Skiflərin İkiçayarasına olan hərbi
yürüşləri və qədim Azərbaycan ərazisində qurduqları şahlıqları haqqında olan məlumatlara bir
çox Assuriya, Midiya və yunan tarixi səlnamələrində rast gəlmək mümkündür. Skiflər öz
vətənlərinə, Avrasiyanın nəhəng çöllərinə döndükləri zaman onların incəsənətində Midiya
incəsənətinə məxsus olan yeni üslub xüsusiyyətlərinin meydana gəldiyini müşahidə etmək
mümkündür. Skif incəsənətində bir çox yeni zoomorf təsvirlərin yaranmasına qədim Çinin və
iran dilli xalqların deyil, məhz Cənubi Azərbaycan ərazisində yaranmış Manna və Midiya
kimi qədim dövlətlərin incəsənətinin təsiri olmuşdur. Sonradan bu zoomorf obrazların bir
çoxunun Skif incəsənətindən Hun incəsənətinə də keçdiyini müşahidə etmək mümkündür.
Sibir ərazisində aparılmış bir çox tədqiqatlar qədim Hunların saldıqları kiçik şəhərlərin və
istehkamların qalıqlarını aşkar etmişdir. Eyni zamanda müasir tədqiqatlar qədim Skif və Hun
incəsənətinin qədim Çinin Şan, Cou və Xan sülalələrinin incəsənətinə olan təsirini də üzə
çıxardır.
Bu məqalə qədim Hun incəsənətinə məxsus estetik prinsiplərin təhlilinə və Hun incəsənətinin
qədim Çin mədəniyyəti ilə olan qarşılıqlı əlaqələrinin tədqiqinə yönəldilmişdir.
Açar Sözlər: Hunlar, zoomorf təsvirlər, «Ordos bürüncü»
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THE INFLUENCE OF THE AESTHETIC PRINCIPLES OF ANCIENT HUNNIC
ART ON THE ART OF ANCIENT CHINA
ABSTRACT
The art and culture of the Turkic peoples have a very ancient history, and have left a deep
trace in many ancient civilizations that arose in the vast territories of the Near and Far East.
Important information about the worldview and rituals, rich material and spiritual values of
the ancient Turks, who left very few written monuments behind, can be investigate only
through the samples of art discovered during archaeological excavations.
Examples of ancient Turkic decorative and applied art have been found in vast areas from the
fertile lands of ancient Mesopotamia to the northern plains of the ancient Chinese wall. There
are still heated discussions about the roots, origin and development of the decorative and
applied art of the Huns, which is an integral part of the ancient Turkic world.
Although there is a lot of research about the ancient Huns, about their history and art,
unfortunately, the Huns are often described only as ruthless warriors. Some Western
researchers, studying the art of the Huns, want to correlate their achievements in decorative
and applied art with the influence of the culture of Ancient China on them.
In the ancient Chinese tractate "reasoning about salt and iron", dating from the first century
BC it is mentioned that the Huns did not use jewelry and art in their everyday life. However,
the jewelry found during archaeological excavations made of such materials as bronze, bones
and horns, ornamented ceramic dishes, art samples, and the so-called «Ordos bronze»,
indicate that the ancient Hunnish masters had a subtle aesthetic taste and a peculiar style.
The decorative and applied art of the ancient Huns was a continuation of the traditions and
spiritual values, semantics and style inherent in ancient Scythian art.
The creation of many new zoomorphic images in Scythian art was influenced not by the art of
Ancient China and the Iranian-speaking peoples, but by such ancient states as Manna and
Midia, which arose precisely on the territory of Southern Azerbaijan.
At the same time, many modern studies show the influence of ancient Scythian and Hunnish
art on the art of the ancient Chinese dynasties of Shang, Zhou and Han.
This article is devoted to the analysis of the aesthetic principles inherent in ancient Hunnish
art, and the study of the relationship between the art of the ancient Huns and the culture of
Ancient China.
Keywords: Huns, zoomorphic images, «Ordos’s bronze»
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LUCY GARNETT'İN TÜRKİYE’NİN KADINLARI VE FOLKLORİK
ÖZELLİKLERİ (1891) ADLI ESERİNDEKİ OSMANLI KADINI TEMSİLİ: TÜRK
MÜSLÜMAN KADINLARININ TOPLUMDAKİ YERİ, HAREM, EVLİLİK,
BOŞANMA VE MÜLKİYET HAKLARI
Dr. Öğrt. Üyesi Filiz BARIN AKMAN
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi
ORCID: 0000-0003-1893-9609
ÖZET
On dokuzuncu yüzyılın son yıllarında, diğer birçok turistin aksine Türkçe ve Yunanca
dillerini bilen İngiliz kadın folklorcu Lucy Mary Jane Garnett (1849-1934), Balkanlar ve
Anadolu da dâhil olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu'na ait topraklarda yoğun bir şekilde
seyahat etti. Zamanın Akademi dünyasında Oryantalist / Doğu kültürleri konusunda uzman
olarak kabul edilen Garnett, Türkiye'deki katılımcı gözlemlerine dayanarak, Türk kültürü
üzerine aşağıda sıralananlar da dâhil pek çok önemli kitabı kaleme aldı: Etnografik çalışmalar
olarak, Türkiye’nin Kadınları ve Folklorik Özellikleri (1891), Şehirde ve Kırsal ’da Türk
Yaşantısı (1904), Türkiye’de Ev Yaşamı (1909) ve Balkan Ev Yaşamı (1917); ayrıca Türk
edebiyatının bir antolojisi olarak, Osmanlı Harikalar Masalları (1915).
Klasik Türk edebiyatı yani divan edebiyatından ve ayrıca yerel sözlü kültürlerden örneklerle
süslenmiş etnografik gezi yazısı kitabı olan Türkiye’nin Kadınları ve Folklorik
Özellikleri’nde (1891), Garnett’in çıkış noktası Osmanlı'nın çok kültürlü dokusu olmuştur—
keza kitapta yazar imparatorluğun tebaasını oluşturan Yahudiler, Hıristiyanlar, Müslümanlar
ve hatta çingenelerden oluşan farklı dini ve etnik milletlerin kadınları üzerine yaptığı
gözlemlerine ayrı ayrı bölümler ayırmıştır. Ben bu çalışmada, Garnett’in “Osmanlı kadınları”
kategorisi altında araştırdığı Müslüman Türk kadınlarına ilişkin gözlemlerine odaklanacağım.
Analizimin özel vurgusu, Garnett’in harem, Osmanlı toplumundaki kadının statüsü, evli
kadınların hakları, özellikle de boşanma, çocuk velayeti ve mülkiyet konularına dair yaptığı
gözlemleri olacaktır. On sekizinci yüzyılın başında Lady Montagu ve 1835'lerde Julie Pardoe
gibi Türkiye’ye gelen İngilizler tarafından benimsenen Oryantalizm karşıtı tutumu sürdürdüğü
görülen Garnett'in Müslüman kadın temsili Batı’nın baskın genellemeci tahayyüllerine
meydan okur.
Bu nedenle, yazarın bahsedilen çalışmasının genel bir değerlendirmesi doğrultusunda, benim
argümanım, Garnett'in, Müslüman Türk kadınlarının statüsüne ve harem hayatının
gerçekliğine dair, özellikle de evli kadınların Osmanlı kanunlarına göre sahip olduğu
boşanma, velayet ve mülkiyet haklarına ilişkin yaptığı ayrıntılı ve gerçekçi açıklamaları—ki
bunlar o dönem Batı’da yürürlükte olan coverture yasalarıyla kıyas teşkil eder—Türk kadın
tarihinin yeterince araştırılmamış bir yönüne ışık tutmakla kalmayıp, aynı zamanda on
dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında, Batı’daki Hıristiyan
kadınların feminist eylemciliğine de katkıda bulunmuş olma olasılığıdır. Aynı zamanda bu
çalışmada, Garnett’in Oryantalist söylem karşıtı temsillerini desteklemek için, Montagu ve
Pardoe’dan örnekler getirilmek yoluyla, karşılaştırmalı bir yöntem izlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Lucy Garnett, Müslüman Türk kadını temsili, Oryantalizm, Boşanma,
Evlilik ve Mülkiyet Hakları, Coverture, harem, 19. yy Osmanlı toplumu
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THE REPRESENTATION OF THE OTTOMAN WOMEN IN LUCY GARNETT’S
THE WOMEN OF TURKEY AND THEIR FOLKLORE (1891): THE STATUS OF
TURKISH MUSLIM WOMEN IN SOCIETY, THE HAREM, RIGHTS IN
MARRIAGE, DIVORCE AND PROPERTY OWNERSHIP
ABSTRACT
In the final years of the nineteenth century, a British woman folklorist Lucy Mary Jane
Garnett (1849-1934), who knew Turkish and Greek languages unlike many other passing
tourists, travelled extensively in the territories belonged to the Ottoman Empire including the
Balkans and Asia Minor. Based on her participant observations in Turkey, Garnett, who was
regarded an expert on Eastern/Oriental cultures in the academia, authored several important
books including: The ethnographic works on the Turkish culture, The Women of Turkey and
their Folk-Lore (1891), Turkish life in town & country (1904), Home Life in Turkey (1909),
and Balkan Home Life (1917); as well as an anthology of Turkish literature, Ottoman Wonder
Tales (1915).
In her ethnographic travel writing book, The Women of Turkey and their Folk-Lore (1890),
peppered with examples from classic Turkish literature, or divan literature, as well as local
oral cultures, Garnett, in consideration of the multicultural fabric of the Ottoman society,
allocated specific sections to her observations of women on different religious and ethnic
millets that comprised of the empire such as the Jews, Christians and Muslims as well as
gypsies. In this study, I will focus on Garnett’s observation of the Muslim Turkish Ottoman
women whom she investigates under the category of “Osmanlı women”. The specific
emphasis of my analysis will be on her observations of the harem, the status of women in the
Ottoman society, married women’s rights especially issues concerning divorce, child custody
and property ownership. Continuing the anti-Orientalist attitude that was adopted by her
fellow countrywomen such as Lady Montagu of the early eighteenth century and Julie Pardoe
in the 1835s, Garnett’s representation of the Muslim women defy the dominant stereotypical
imaginings of the West.
Therefore, in line with this general assessment of her work, my argument is that Garnett’s
detailed and factual accounts depicting the Turkish Muslim women’s status, the reality of the
harem life, especially her focus on married women’s rights to divorce, maintenance and
property ownership according to the Ottoman laws, by way of comparison to the existence of
coverture rules in the Western societies, not only throw light onto an understudied aspect in
Turkish women’s history, but also they might as well have contributed to the feminist
activism of the Christian women in the West in the late nineteenth and early twentieth
centuries. This study will also consist of a comparative tract in the sense that it will bring in
examples from Montagu and Pardoe in support of Garnett’s representations against the
Orientalist strain.
Keywords: Lucy Garnett, Representation of Muslim Turkish Women, Orientalism, Women’s
Rights in Divorce, Marriage and Property Ownership, Coverture, The Harem, Ottoman
Society
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TOPLUMSAL CİNSİYETİN MEKÂNSAL TEZAHÜRÜ: ERİL MEKÂNLAR3
Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğçe ESENTÜRK
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim
Dalı
ORCID 0000-0003-1073-4588
Dr. Öğr. Üyesi Seher ÖZKAZANÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü
ORCID 0000-0001-7618-2494
ÖZET
Mekân yüzyıllar boyunca üzerinde düşünülen ve tartışılan bir kavram olmuş bu nedenle de
farklılaşan mekân tanımları ortaya çıkmıştır. Literatürde en yalın hali ile “yaşam alanı” olarak
somutlaştırılan mekân nosyonu zamanla ilişkisel bir olgu olarak ele alınmaya başlanmıştır.
Böylece önceleri sadece barınma amaçlı korunaklı alan yaratma düşüncesi, sonrasında
barınılan mekânı çevresiyle ilişkisel olarak ele alma yönünde evrilmiştir. İnsanın dış
mekânlara yeni işlevler ve anlamlar yüklemesiyle birlikte ise kentlerin ortaya çıktığını
söylemek mümkündür. Büyüyen ve gelişen kentlerde mekânsal ilişkiler güçlenmeye başlamış,
özellikle sanayi devrimi bu süreci hızlandırmıştır. Süreçte insan ve mekân arasındaki
etkileşim yeni toplumsal ilişkileri ve dolayısıyla yeni sorunları beraberinde getirmiştir. Bu
sorunlardan en somutu ise mekânsal ayrışma (spatial segregation) olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kentsel mekânlardaki ayrışma yalnızca fiziksel boyutta değil aynı zamanda
sosyal ve sınıfsal olarak da etkisini göstermiştir. Bu etki sosyal ayrışmada sosyal dışlanma,
sınıfsal ayrışmada kapanma, fiziksel ayrışmada ise mekânsal dışlanma olarak
adlandırılmaktadır. Bu bağlamda çalışmada ayrıştırılmış kentsel mekanlar ve toplumsal
cinsiyet arasındaki ilişkinin açığa çıkarılması amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında mekanın
cinsiyeti, diğer bir deyişle mekâna yansıyan eril ve dişil kimlikler özelinde bir araştırma
yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarında mekanın toplumsal cinsiyet rolleri ile şekillendiği,
kadınların bu mekan kurgusunda toplumun dışına itildiği, ayrıştırıldığı bulgulanmıştır.
Ayrıştırılma erkek hegemonyasının etkisiyle eril mekanları oluşturmuş, bu cinsiyetçi kentsel
mekanlara erişim kadınlarda umutsuzluk, kaygı ve korku duygularını açığa çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eril Mekân, Toplumsal Cinsiyet, Kentsel Ayrışma, Dışlanma
SPATIAL MANIFESTATION OF GENDER: MASCULINE SPACES
ABSTRACT
The concept of space has been considered and discussed for centuries, bringing about
different definitions of space. The notion of space, which is concretized as "living space" in
its simplest form in the literature, has been considered a relational phenomenon over time.

3

Bu bildiri Tuğçe Esentürk’ün Dr. Öğr. Üyesi Seher Özkazanç danışmanlığında devam eden “Kentsel
Ayrışmanın Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi: Konya’daki Eril Mekânlar” başlıklı yüksek lisans
tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Thus, the idea of creating an area only for shelter has turned into the consideration of
accommodation space in relation to its environment. It is possible to say that cities have
emerged as people have attributed new functions and meanings to outdoor spaces. Spatial
relations have strengthened in growing and developing cities, and especially the industrial
revolution has accelerated this process. The interaction between human beings and spaces in
this process have brought new social relations and thus new problems. The most concrete of
these problems is spatial segregation. Spatial segregation has not only physical but also social
and class effects in urban areas, which are called spatial exclusion in physical segregation,
social exclusion in social segregation, and closure in class segregation. In this context, this
study aims to reveal the relationship between segregated urban spaces and gender. Within the
scope of the study, a research was carried out on the gender of space, in other words, the
masculine and feminine identities reflected in a space. As a result, the study suggests that
space is shaped by gender roles and women are excluded from the society and segregated in
this space setup. This segregation has created masculine spaces with the effect of male
hegemony, whereby the access to these sexist urban spaces have engendered feelings of
despair, anxiety and fear in women.
Keywords: Masculine Spaces, Gender, Spatial Segregation, Exclusion
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KÜTÜPHANELERİN DEĞİŞEN YAPISI İLE EĞİTİME KATKISI
Dr. Ayşenur GÜNEŞ
Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
ORCID: 0000000286857712
ÖZET
Bilgi kaynaklarını koruma, eğitim, araştırma ve boş zamanları değerlendirme kütüphanelerin
en temel işlevleri arasında sayılmaktadır (Atılgan, 1991, s.70). Kütüphanelerin kurulma
amaçları bilgi kaynaklarını korumak iken, eğitim kurumlarının önem kazanması ile birlikte
eğitime sunduğu destek kütüphanelerin diğer işlevleri arasında yer almaya başlamıştır. Eğitim
sisteminde yer alan her gelişim ve değişim kütüphanelerinde hizmet çeşitliliğini etkilemiştir.
Son yıllarda uygulamalı eğitim, proje tabanlı öğrenme konularının yaygınlaşması ile birlikte
kütüphanelerin de bu konuda hizmetlerini geliştirmesine neden olmuştur. Özellikle halk
kütüphaneleri açısından bakıldığında, ücretsiz hizmet sunması, eğitimde fırsat eşitliği
olgusunu da yerine getirdiğinden, eğitim kurumlarının en önemli destekçisi olarak görülebilir.
Sürekli eğitimin destekçisi konumunda olan kütüphaneler, güncel, farklı ve etkili hizmet
sunarak sürekliliklerini sağlamaktadır (Alaca, 2015: 33). Bu kapsamda son yıllarda
kütüphanelerde yenilikçi hizmetler adı altında birçok hizmet sunulmaya başlanmıştır. Yeşil
kütüphane uygulamaları, kitap kafe ortamı, tablet, dizüstü bilgisayar, gitar gibi aletlerin ödünç
verilmesi, makerspace alanları, kullanıcıya yönelik etkinlik ve eğitimlerin düzenlenmesi, bilgi
okuryazarlığı eğitimi, kesintisiz 24 saat hizmet, bulut bilişim desteği, elektronik kaynaklar,
kütüphane içerisinde düzenlenen oyunlar, mobil cihaz uygulamaları son yıllarda
kütüphanelerde yenilikçi hizmetler başlığı altında sunulmaktadır (Baştuğ ve Çelik, 2018: 3-6).
Eğitim konusundaki gelişmeler irdelenerek, özellikle halk kütüphanelerinde yenilikçi anlayış
ile sunulan hizmetlerin eğitim alanı için değerlendirilmesi ve kütüphane kurumunun eğitim
alanındaki gelişmelere yönelik getirdiği yenilikler ele alınacaktır. Çalışma ile amaçlanan,
halk kütüphanelerinin eğitim sisteminin gelişmelerine paralel olarak getirdiği yenilikçi
hizmetleri değerlendirmek olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: eğitim, kütüphane, yenilikçi hizmet
CONTRIBUTION TO EDUCATION WITH THE CHANGING STRUCTURE OF
LIBRARIES
ABSTRACT
Protection of information resources, education, research and recreation are among the most
fundamental functions of libraries (Atılgan, 1991, p. 70). While the purpose of establishing
libraries was to protect information resources, with the gaining importance of educational
institutions, the support offered to education started to take place among the other functions of
libraries. Every development and change in the education system has affected the diversity of
services in libraries. In recent years, with the spread of applied education, project-based
learning subjects, libraries have also developed their services in this regard. Especially when
viewed from the point of view of public libraries, it can be seen as the most important
supporter of educational institutions, as it fulfills the concept of equal opportunity in
education, providing free services.
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Libraries, which are supporter of continuous education, ensure their continuity by providing
up-to-date, different and effective services (Alaca, 2015: 33). In this context, many services
have started to be offered in libraries under the name of innovative services in recent years.
Green library applications, book cafe environment, lending equipment such as tablets, laptops,
guitars, makerspace areas, organizing activities and trainings for users, information literacy
training, uninterrupted 24-hour service, cloud computing support, electronic resources, games
organized in the library, Mobile device applications have been offered in libraries in recent
years under the title of innovative services (Baştuğ and Çelik, 2018: 3-6). By examining the
developments in education, especially the evaluation of the services offered in public libraries
with an innovative approach for the field of education and the innovations brought by the
library institution in the field of education will be discussed. The aim of the study is to
evaluate the innovative services brought by public libraries in parallel with the developments
in the education system.
Keywords: education, libraries, innovative services
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE HASTA MEMNUNİYETİ: ELEŞTİREL
BİR İNCELEME
Yüksek Lisans Öğrencisi Sibel ORHAN
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim
Dalı
ORCID: 0000-0002-2892-3865
Yüksek Lisans Öğrencisi Muhammet GÜMÜŞ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0003-1278-6234
Yüksek Lisans Öğrencisi Emine KIZILKAYA
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim
Dalı
ORCID: 0000-0002-3678-0905
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşenur CEYLAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi
Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-2103-8353
ÖZET
Sağlık sistemleri hizmet başına ücretten alternatif ödeme modellerine geçtikçe ve tüketiciler
daha fazla sağlık hizmeti seçeneğine erişim kazandıkça, hasta memnuniyeti sağlık hizmeti
sağlayıcılarının finansal performansı ve hasta sağlığı için giderek daha önemli hale
gelmektedir. Bu bağlamda, hasta memnuniyeti karmaşık bir yapıdır. Araştırmacılara ve
pratisyen hekimlere yardımcı olmak adına, hasta memnuniyeti konusunda Quality
Management Journal (QMJ)’de yayınlanan makalelerin eleştirel bir incelemesine yer
verilmiştir. Araştırmacılar, temel bütüncül kalite çerçevesini, çalışmaların katkılarını ve
eksikliklerini değerlendirmek için bir ön basamak olarak kullanmaktadırlar. Daha önce
yapılan çalışmalarda, QMJ araştırmasının sağlık hizmeti sunum sistemi perspektifinden hasta
memnuniyetine odaklanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte şu kriterlere daha az
değinilmiştir: Birincisi; hastaların deneyimleriyle ilgili algılarını ve bu algıların memnuniyeti
ve algılanan kaliteyi nasıl etkilediğini anlamaktır. İkincisi ise; hastaların sağlık hizmetleri
sırasında hangi özelliklerin sağlanması gerektiğine ilişkin beklentilerini belirlemektir. Yapılan
bu araştırmada, öncelikli olarak konu ile ilgili literatürde yer alan çalışmalara ulaşılmış,
ulaşılan araştırma bulguları derlenerek rapor haline getirilmiştir. Hasta memnuniyeti
ölçümleri ve kalite uygulamaları adına yapılan çalışmaların detayları tablo haline getirilmiştir.
Çalışma için oluşturulan bu tabloda, çalışmanın ismi, yazarların isimleri, çalışmanın türü,
çalışmanın problemi, çalışmaya katılım sağlayanların sayısı, çalışmanın amacı, çalışmada
yapılmış olan analizler, çalışmanın nerede uygulandığı, çalışmadan elde edilen bulgular ve
çalışmadan çıkarılacak sonuçlar yer almaktadır.
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Sonuç olarak, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve sağlık hizmeti sistemlerinin tüketici
değerlendirmesi anketleri dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan memnuniyet ölçüleri
yetersiz kalmıştır. Çalışma incelemesinin, hasta memnuniyetini anlamak için daha fazla
araştırma gündemi geliştirmede araştırmacılara yön vermesi beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Sektörü, Hasta Memnuniyeti Ölçümü, Kalite Uygulamaları
PATIENT SATISFACTION WITH HEALTHCARE SERVICES: A CRITICAL
REVIEW
ABSTRACT
As healthcare systems move from pay-per-service to alternative payment models and
consumers gain access to more healthcare options, patient satisfaction becomes increasingly
important to the financial performance of healthcare providers and to patient health. In this
context, patient satisfaction is a complex structure. A critical review of articles published in
the Quality Management Journal (QMJ) on patient satisfaction is included to assist
researchers and general practitioners. Researchers use the basic holistic quality framework as
a preliminary step to evaluate the contributions and shortcomings of studies. In previous
studies, it was concluded that the QMJ research focused on patient satisfaction from the
perspective of the healthcare delivery system. However, the following criteria are less
frequently mentioned: First; to understand patients' perceptions of their experiences and how
these perceptions affect satisfaction and perceived quality. The second one is; to determine
the expectations of the patients regarding what features should be provided during healthcare
services. In this study, first of all, studies in the literature on the subject have been reached,
and the findings of the research have been compiled and made into a report. The details of the
studies carried out for patient satisfaction measurements and quality practices are tabulated. In
this table created for the study, the name of the study, the names of the authors, the type of the
study, the problem of the study, the number of participants in the study, the purpose of the
study, the analyzes made in the study, where the study was applied, the findings obtained
from the study and the results to be obtained from the study are included.
As a result, widely used satisfaction measures, including consumer evaluation surveys of
healthcare providers and healthcare systems, have fallen short. The study review is expected
to guide researchers in developing further research agendas to understand patient satisfaction.
Keywords: Health Sector, Patient Satisfaction Measurement, Quality Practices
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LEBANESE NURSING STUDENTS’ PERCEPTIONS REGARDING USE OF
CONCEPT MAPPING
Mirna FAWAZ
Beirut Arab University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department
ORCID: 0000-0002-2058-8572
Esin KAVURAN
Ataturk University, Faculty of Nursing, Nursing Department
ABSTRACT
Innovative teaching/ learning methodologies in nursing education are needed to prepare
professional and skilled nurses. Concept mapping (CM) has been implemented in nursing
programs to facilitate learning. The aim of this study was to explore the perceptions of
nursing students regarding the use of CM in the study site-nursing program. The study
adopted an exploratory qualitative research design. The sample comprised of 20 nursing
students who participated in the research voluntarily. Data was collected by one-on-one semistructured interviews. Four themes emerged upon thematic analysis including: “Improved
Learning and Establishing Knowledge,” “Promote Self-directed Learning,” “Improving
Cognitive Skills,” and “Fostering Comprehensive Care.” Understanding student perceptions
of CM as a teaching/learning technique facilitates design of learner-centered curricula to
promote excellence in education and practice.
Keywords: Nursing students, Perceptions, Concept mapping, Nursing education
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SEREBRAL PALSİ’Lİ BİREYLERDE SPOR
Öğretim Görevlisi Gülşah ÜNVER
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
ORCID: 0000-0002-3031-8322
ÖZET
Engelli bireyler, doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bazı hareketleri, duyuları,
işlevleri kısıtlanan kişilerdir. Engelli bireylerin içerisinde Serebral Palsi'li bireyler belirli bir
oran teşkil etmektedir. Engelli sporları, bedensel veya zihinsel engeli olan kişiler tarafından
yapılan sporlardır. Engelli bireylerin fonksiyonel kapasitelerinin değerlendirilmesi ile her spor
için sınıflandırma kuralları tanımlanmış ve spor sınıfları oluşturulmuştur. Spor branşlarının,
spor sınıflarının engelli bireylere uygunluğun belirlenmesi için değerlendirme yapılmalıdır.
Engelliler için olan spor branşları ve spor sınıflarından bazıları Serebral Palsi’li bireyler için
uygundur. Serebral Palsi’li bireyler kriterlerini sağladıkları spor branşlarına, spor sınıflarına
katılabilirler. Bu çalışmanın amacı Serebral Palsi, engelli sporları, Serebral Palsi’li bireylerin
katılabilecekleri spor branşları ve spor sınıfları hakkında bilgi vermektir. Bu çalışma engelli
bireylerin spora katılımlarının artması yönünde katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Engelli Bireyler, Serebral Palsi, Spor
SPORT IN INDIVIDUALS WITH CEREBRAL PALSY
ABSTRACT
Disabled individuals are those whose movements, senses and functions are restricted due to
any congenital or acquired reason. Individuals with Cerebral Palsy constitute a certain rate
among disabled individuals. Disabled sports are performed sports by people with physical or
mental disabilities. By evaluating the functional capacities of disabled individuals,
classification rules for each sport were defined and sports classes were created. Evaluation
should be made to determine the suitability of sports branches and sports classes for people
with disabilities. Some of the sports branches and sports classes for the disabled are suitable
for individuals with Cerebral Palsy. Individuals with Cerebral Palsy can participate in sports
branches, sports classes for which they meet their criteria. The aim of this study is to provide
information about Cerebral Palsy, sports for the disabled, sports branches and sports classes in
which individuals with Cerebral Palsy can participate. This study will contribute to increase
the participation of disabled individuals to sports.
Keywords: Disabled Individuals, Cerebral Palsy, Sport
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ÇEVRESEL BİR ENDOKRİN BOZUCU: BİSFENOL A VE POLİKİSTİK OVER
SENDROMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Ar. Gör. Naile Merve GÜVEN
Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-0043-4808
Prof. Dr. Benay Can EKE
Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0001-9817-9034
ÖZET
Üreme çağındaki kadınlar arasında yaygın olarak görülen polikistik over sendromunun
(PKOS) patogenezinde insülin direnci ve kompansatuar hiperinsülinemi gibi iki önemli temel
bileşen bulunmaktadır. Klinik ve/veya biyokimyasal hiperandrojenizm (hirsutizm, akne,
androjenik alopesi), ovulatuar disfonksiyon ve polikistik over morfolojisi PKOS’un temel
özellikleri arasında yer almaktadır. PKOS etiyolojisi hala tam olarak anlaşılmamakla birlikte
çeşitli çevresel faktörlerin katkıda bulunduğu genetik yatkınlığın üzerinde durulmaktadır.
PKOS etiyolojisinde, sendromun modülasyonu ve prevalansında rol oynayan ana çevresel
faktörler olarak çevresel toksinler, diyet ve beslenme, sosyoekonomik durum ve coğrafya yer
almaktadır. PKOS etiyolojisinde katkıda bulunan çevresel toksinler arasında ileri glikasyon
son ürünleri ve endokrin bozucular öne çıkmaktadır. Polikarbonat plastiklerin ve epoksi
reçinelerin sentezinde yaygın olarak kullanılan ve güçlü bir endokrin bozucu olduğu bilinen
bisfenol A’nın (BPA) yüksek miktarlarına karşı overlerin hassas olduğunu öne süren kanıtlar
bulunmaktadır. Estradiole benzer kimyasal yapısı nedeniyle BPA nükleer östrojen
reseptörünün (ER) her iki alt tipine, ERα ve ERβ, bağlanma yeteneğine sahiptir. Bu nedenle,
BPA östrojeni taklit eden ve hormon benzeri özellikler gösteren bir ksenoöstrojen olarak
kabul edilmektedir. BPA ovaryan steroidogenezini, folikülogenezi ve over morfolojisini
değiştirerek kadın üreme sistemini etkileyebilmektedir. PKOS ve BPA arasındaki etkileşimde
altta yatan mekanizmanın iki yönlü olarak çalıştığı ileri sürülmektedir. BPA maruziyetinin
sıçan yumurtalık teka-interstisyel hücrelerinde artmış testosteron sentezine neden olduğunu
gösteren in vitro çalışmalar mevcuttur. BPA’nın karaciğerdeki eliminasyonun androjenler
tarafından inhibe edilmesi serum BPA seviyelerinde artışa yol açarken, BPA da testosteron
hidroksilaz aktivitesini azaltarak androjen metabolizmasını değiştirmektedir. Bunlara ek
olarak seks hormonu bağlayıcı globulin (SHBG) ligandı olarak davranan BPA androjenler ile
yer değiştirerek serumda serbest androjen seviyelerini arttırmaktadır. İnsan deneylerinden
elde edilen bulgular PKOS tanısı almış kadınların serum BPA düzeyi ile total ve serbest
testosteron, androstenedion, dehidroepiandrosteron gibi androjenlerin yüksek düzeyleri
arasındaki pozitif korelasyonu desteklemektedir. Ayrıca, PKOS'lu kadınların foliküler sıvı
BPA seviyelerinin yüksek olduğunu ve bu durumun granüloza hücreleri üzerindeki olumsuz
etkisini doğrulayan insan çalışmalarından elde edilen veriler bulunmaktadır. Birbirinden
bağımsız çalışmalarda PKOS’lu olgularda görülen insülin direnci ile BPA maruziyeti arasında
pozitif bir ilişki olduğu gösterilmiştir. PKOS patofizyolojisinde BPA’nın potansiyel rolüne
işaret etmek isteyen bir çalışmada Matsuda indeksi kullanılarak BPA ve insülin direnci
arasında pozitif korelasyon olduğu gösterilmiştir. Ayrıca zayıf ve obez PKOS’lu kadınlarda
sağlıklı gruba kıyasla hiperinsülinemide anlamlı bir farklılık gözlenmiştir.
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BPA'ya maruz kalan PKOS’lu kadınların üst referans sınırın üzerinde insülin seviyeleri ve
artmış homeostatik model (Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance-HOMAIR) değerleri için daha yüksek risk taşıdığı belirtilmiştir. Aynı çalışmada ayrıca insülin serum
seviyeleri ile idrar BPA konsantrasyonları arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişki olduğu da belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Polikistik over sendromu, Bisfenol A, Endokrin Bozucu, İnsülin
Direnci, Hiperandrojenizm
AN ENVIRONMENTAL ENDOCRINE DISRUPTOR: BISPHENOL A AND ITS
EFFECTS ON POLYCYSTIC OVARY SYNDROME
ABSTRACT
Pathogenesis of polycystic ovary syndrome, which is described the most widespread disorder
among reproductive-aged women, have two main target issues: insülin resistance and
compensatory hyperinsulinemia. Clinical and/or biochemical hyperandrogenism (hirsutism,
acne, androgenic alopecia), ovulatory dysfunction and polycystic ovarian morphology are
included primary features of PCOS. Although the etiology of PCOS is still not fully
understood, environmental factors are associated with phenotypic appearance of PCOS, which
is particularly emphasized as a genetic condition. Environmental toxins, diet and nutrition,
socioeconomic status and geography become prominent as main environmental factors
involved in PCOS etiology and even in modulation and prevalence of syndrome. In relation to
the etiology of PCOS, especially endocrine disrupting chemicals stand out under the head of
environmental toxins. BPA, which is widely used in the synthesis of polycarbonate plastics
and epoxy resins, is potent endocrine disrupting chemical, and evidence suggests that the
ovary is vulnerable to elevated amounts of BPA. BPA has the ability to bind to both subtypes
of nuclear estrogen receptor (ER), ERα and ERβ, due to its chemical structure similar to
estradiol. Therefore, BPA is considered to be a xenoestrogen that mimics estrogen and shows
hormone-like properties. BPA may affect the female reproductive tract through modifying
ovarian steroidogenesis, folliculogenesis, and morphology of ovaries. In the interaction
between PCOS and BPA, a bidirectional underlying mechanism is hypothesized to function.
According to the in vitro experiments, BPA exposure causes increased testosterone synthesis
in rat ovarian theca interstitial cells. The elimination of BPA is inhibited by androgens in the
liver, resulting in elevated serum BPA levels. On the other hand, BPA might also alter
androgen metabolism by reducing testosterone hydroxylase activity. Moreover, BPA
displaces androgens as a potent sex hormone-binding globulin (SHBG) ligand, resulting in
higher serum free androgen levels. In women with PCOS, the positive correlation between
serum BPA level and elevated androgen levels, such as total and free testosterone,
androstenedione, DHEA, is supported by findings of human experiments. Besides, human
studies have confirmed the presence of higher levels of BPA in follicular fluid of women with
PCOS and its negative impact on granulosa cells. Some authors observed that positive
correlation between bisphenol A and insulin resistance in PCOS using the Matsuda index.
Besides, a significant difference was observed in hyperinsulinemia in lean and obese women
with PCOS compared to the healthy group.
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The findings of another study showed that BPA exposed subjects with PCOS have higher risk
for insulin levels that exceed upper reference limit and elevated HOMA-IR values when
compared to none BPA-exposed women. Additionally, it was observed that there is a
significant positive association between urine BPA levels and insulin serum levels in the same
study.
Keywords: Polycystic ovary syndrome, Bisphenol A, Endocrine Disruptor, Insulin
Resistance, Hyperandrogenism
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SAĞLIK GÖZETİMİNDE İSG KÜLTÜRÜ
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Halk Sağlığı
ORCID: 0000-0002-8687-7238
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah YILDIZBAŞI
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
ORCID: 0000-0001-8104-3392
Prof. Dr. Öğr. Üyesi Ergün ERASLAN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
ORCID: 0000-0002-5667-0391
ÖZET
İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, işyeri ortamında bulunan teknik donanımlar ile çalışma
koşullarından kaynaklanan çeşitli riskler nedeni ile çalışanların sağlığı bozulabilmektedir.
Sağlığı bozulan ve hastalananların teşhis ve tedavisi de bu uğraşıların içine girer, ama bu
çalışmaların asıl amacı, işyeri ortamında bulunan bu riskleri kontrol altına almak yoluyla
işyerini sağlıklı ve güvenli bir yer haline getirmek ve sonuç olarak da bu ortamda bulunan ve
çalışan kyşyleryn sağlığının olumsuz etkylenmesynyn önüne geçmektyr. İşyery hekymy ve İş
Güvenlyğy uzmanları İSG Kültürünü oluşturmaktadır. Çalışma ortamında meslek hastalığına
neden olabylecek ryskleryn belyrlenmesy, İşe gyryşlerde çalışma ortamı sağlık ryskleryne uygun
olarak yşe gyryş sağlık muayenelerynyn yapılması/yaptırılması İşyery hekymynyn görevlery
arasındadır. İş Güvenliği Uzmanları işin teknik/mühendislik kısmındadır. İş hayatında riskler,
bunların kontrol edilebiliyor olması ve yönlendyrylmesy çok önemlydyr. Bu rysklerden korunma
yöntemleryny 3 ana başlıkta ynceleyebylyryz. Byryncyl, İkyncyl ve Üçüncül Koruma olarak. İş
Sağlığı ve Güvenlyğynyn amaçları arasında; ̧alışanların sağlığının ve çalışma kapasytelerynyn
korunması ve gelyştyrylmesy, Çalışma ortamının ve çalışmanın sağlık ve güvenlyk açısından
elveryşly duruma getyrylmesy, Iş örgütlenmelerynyn ve çalışma kültürlerynyn çalışma yaşamında
sağlığı ve güvenlyğy destekleyycy yönde gelyştyrylmesy ve böylece gyryşymleryn verymlylykleryne
de olumlu katkıda bulunacak olumlu byr sosyal ortamın ve düzgün byr yşleyyşyn sağlanması
bulunmaktadır. ILO’nun sosyal ve ekonomyk güvenlyğy arttırma stratejysy, güvenlyğyn 7 temel
boyutuna odaklanmaktadır. Bunlar; İş Piyasası Güvencesi, İstihdam Güvencesi, İş Güvencesi,
Beceri Geliştirme Güvencesi, Çalışma Güvencesi, Temsil Güvencesi ve Gelir Güvencesidir.İş
Güvenliği Kültürünün gelişmesinde Devlet, İşveren, Çalışanlar/sendikalar, Üniversiteler ve
Meslek Örgütleri görevlidir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Gözetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği, İSG Kültürü
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OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CULTURE IN HEALTH SURVEY
ABSTRACT
Occupational Health and Safety Culture, the health of employees may be impaired due to
various risks arising from technical equipment in the workplace environment and working
conditions. Diagnosis and treatment of those whose health is impaired and sick are also
included in these efforts, but the main purpose of these studies is to make the workplace a
healthy and safe place by controlling these risks in the workplace environment, and
consequently, to prevent the health of the people in this environment from being adversely
affected Workplace doctor and Occupational Safety experts create the OHS Culture It is
among the duties of the workplace doctor to determine the risks that may cause occupational
diseases in the work environment, to carry out / have health examinations in accordance with
the health risks of the working environment. Occupational Safety Specialists are in the
technical / engineering part of the job. In business life, it is very important that risks can be
controlled and directed. We can examine the protection methods from these risks under 3
main headings. As Primary, Secondary and Tertiary Protection. Among the purposes of
Occupational Health and Safety; Protecting and improving the health and working capacities
of employees, Making the working environment and work suitable for health and safety,
improving business organizations and working cultures in a way that supports health and
safety in working life, and thus a positive social environment and a proper functioning that
will contribute positively to the productivity of enterprises. provision. ILO's strategy to
increase social and economic security focuses on 7 basic dimensions of security. These; Labor
Market Assurance, Employment Assurance, Job Security, Skill Development Assurance,
Work Assurance, Representation Assurance and Income Assurance. State, Employer,
Employees / Unions, Universities and Professional Organizations are responsible for the
development of Occupational Safety Culture.
Keywords: Health Surveillance, Occupational Health and Safety, Occupational Safety, OHS
Culture
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SAĞLIK GÖZETİMİNDE TARİHÇE
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Prof. Dr. Öğr. Üyesi Ergün ERASLAN
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ORCID: 0000-0002-5667-0391
ÖZET
Hayatımızın başlangıcından bugünlere, teknolojinin ve bilimin çalışma hayatımıza etki ettiği
büyük dönüşümler vardır. Sürekli kendini yenileyen teknoloji ve bilim bir taraftan toplumsal
refahın sağlanması ve gelişimini hedef alırken, diğer yönüyle; insan hayatına ve çalıştığı iş
ortamına yönelik tehdit algısını da beraberinde getirmiştir. Sanayi çağının oluşmaya
başlamasıyla birlikte günümüzde, makineleşmenin ve üretim sürecinde bulunan birçok farklı
kimyasal, biyolojik maddelerin oluşturduğu iş kazaları ve meslek hastalıkları insan hayatının
başlangıcından günümüze kadar belirgin bir kitlesel problem halini almıştır. Oluşan bu
sorunların önlenmesine yönelik, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını da zorunlu
kılmıştır. İş hayatında ve üretim sürecinde yaşanan bu dönüşümlerin tarihsel süreçteki
yansımalarından hareketle iş sağlığı ve güvenliği kavramı ortaya çıkmıştır. İş sağlığı ve
güvenliğinde amaç; kişilerin bir mesleğe başlamadan önceki ve bitirdikten sonraki sağlık
durumunun aynı olmasını sağlamaktır. İş sağlığı ve güvenliği, her meslekte, her çalışma
alanında, her yaşam alanında yani hayatın her anında tüm insanların sağlığının bozulmasını
önlemeyi ve daha ergonomik bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlayan çalışmalardır. İş sağlığı
ve güvenliğinin geçmişi, çalışan insanların güvenli ve sağlıklı bir işyerine sahip olma hakları
konusunda uzun bir mücadelenin samimi bir parçasıdır. Eski çağlardan beri işçi ve iş yeri
kavramı vardır. Tüm dünyadaki işçiler, son birkaç yıldır hızlı sanayileşme, teknolojik ilerleme
ve küreselleşme nedeniyle karmaşık çalışma ortamlarında hem geleneksel hem de yeni olan
mesleki tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu çalışmada; iş sağlığı ve güvenliği kavramının
hayatımızdaki yeri, dünyada ve ülkemizde ortaya çıkışının tarihsel süreci incelenmiştir.
Literatür taraması yapılarak, özellikle sanayileşme ile birlikte son derece önem kazanan ve
sosyal devlet kavramı ile paralel olarak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışma ve
düzenlemeler artmıştır. Bu çalışma ile; iş sağlığı ve güvenliği kavramının yaşamın
başlamasından günümüze kadar gelişimini kavramak ve tüm yaşam koşullarında öneminin
anlaşılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Gözetimi, İş Sağlığı, İş Güvenliği, Tarihçe
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HISTORY IN HEALTH SURVEY
ABSTRACT
There have been great transformations from the beginning of our lives to the present, where
technology and science have affected our working lives. While technology and science, which
constantly renew themselves, aims at the provision and development of social welfare, on the
other hand; It has brought with it the perception of a threat to human life and the work
environment in which they work. With the beginning of the industrial age, occupational
accidents and occupational diseases caused by mechanization and many different chemical
and biological substances in the production process have become a significant mass problem
since the beginning of human life. It has also made it necessary to take health and safety
measures to prevent these problems. Based on the historical reflections of these
transformations in business life and production process, the concept of occupational health
and safety has emerged. Purpose in occupational health and safety; It is to ensure that the
health condition of the people before starting a profession and after finishing a job is the
same. Occupational health and safety is the work that aims to prevent the deterioration of the
health of all people in every profession, every work area, every life area, that is, at every
moment of life, and to provide a more ergonomic working environment. The history of
occupational health and safety is an intimate part of a long struggle for working people's right
to a safe and healthy workplace. The concept of worker and workplace has existed since
ancient times. Workers all over the world face occupational hazards, both traditional and
novel, in complex work environments due to rapid industrialization, technological progress,
and globalization over the past few years. In this study; The place of the concept of
occupational health and safety in our lives and the historical process of its emergence in the
world and our country are examined. Studies and regulations on occupational health and
safety have increased in parallel with the concept of the social state, which has become
extremely important especially with industrialization, by scanning the literature. This work; It
is aimed to grasp the development of the concept of occupational health and safety from the
beginning of life until today and to understand its importance in all living conditions.
Keywords: Health Surveillance, Occupational Health, Occupational Safety, History
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SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARDA
META-ANALİZİ YÖNTEMİNİN KULLANIMI
Dr. Öğr. Üyesi Ender UZABACI
Bursa Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyometri Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-9634-0055
ÖZET
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 1994-2020 yılları arasında sağlık bilimleri alanında yapılan
lisansüstü çalışmalarda meta analizi yönteminin kullanımını ve bu konuda yapılan
çalışmaların içeriğini incelemektir. Bu çalışmada yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları
betimsel olarak incelenmiştir. Araştırma için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez
Merkezi veri tabanı kullanılmıştır. Bu veri tabanında kayıtlı tezler “meta analizi” anahtar
kelimesi kullanılarak taranmış ve sağlık bilimleri alanında yapılmış toplam 43 çalışmanın
olduğu belirlenmiştir.
Meta analizi yönteminin kullanıldığı çalışmaların sayısının özellikle 2016 yılı ve sonrasında
artış gösterdiği tespit edilmiştir. İncelenen çalışmalardan 27’si (%62,80) yüksek lisans, 16’sı
(%37,20) ise doktora tez çalışmasıdır. En çok Gazi Üniversitesi’nde (n=8) bu konuda çalışma
yapıldığı belirlenmiştir. Anabilim dalı olarak ele alındığında ise bu çalışmalardan 17’sinin
(%39,50) Biyoistatistik anabilim dalına, 13’ünün (%30,20) ise Hemşirelik anabilim dalına
bağlı olarak yürütüldüğü belirlenmiştir. İncelenen çalışmaların biyoistatistik, hemşirelik,
veteriner hekimlik, beslenme ve diyetetik, diş hekimliği gibi konularda yapıldığı tespit
edilmiştir. Bu çalışma kapsamında ele alınan lisansüstü tez çalışmaları kullanılan veri türü,
kullanılan etki büyüklüğü, meta analize alınan çalışma sayısı, meta analiz için kullanılan
yöntem, yayın yanlılığı ve heterojenlik gibi özellikler bakımından da detaylı bir şekilde
incelenmiştir.
Meta analizi yöntemi aynı konuda farklı zaman ve araştırmacılar tarafından yapılan araştırma
sonuçlarını uygun istatistiksel yöntemlerle birleştirdiği ve bu sayede elde edilen sonuçların
daha güvenilir nitelikte olması nedeniyle sağlık alanında yapılan çalışmalarda da tercih edilen
bir yöntem haline gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Bilimleri, Meta Analizi, Lisansüstü, Etki Büyüklüğü
THE USE OF META-ANALYSIS METHOD IN GRADUATE STUDIES IN THE
FIELD OF HEALTH SCIENCES
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the use of meta-analysis method in graduate studies in the
field of health sciences in Turkey between the years 1994-2020 and to examine the contents
of the work done in this regard. In this study, master’s and doctoral thesis studies were
analyzed descriptively. Higher Education Council (YÖK) National Thesis Center database
was used for the research. Theses registered in this database were scanned using the keyword
“meta-analysis” and it was determined that there were 43 studies in the field of health
sciences. It has been determined that the number of studies in which the meta-analysis method
was used increased, especially in 2016 and after. Of the reviewed studies, 27 (62.80%) were
master’s and 16 (37.20%) doctoral dissertations. It was determined that most of the studies
were conducted in Gazi University (n=8).
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When considered as a department, it was determined that 17 of these studies (39.50%) were
related to the Biostatistics department and 13 (30.20%) of them were conducted under the
department of Nursing. It was determined that the studies examined were conducted in
subjects such as biostatistics, nursing, veterinary medicine, nutrition and dietetics, and
dentistry. The postgraduate thesis studies discussed within the scope of this study were also
examined in detail in terms of characteristics such as data type used, effect size used, number
of studies included in meta-analysis, method used for meta analysis, publication bias and
heterogeneity.
The meta-analysis method has become a preffered method in studies in the field of health
because it combines the results of research conducted by researchers at different times and on
the same subject with appropriate statistical methods and thus the results obtained are more
reliable.
Keywords: Health Sciences, Meta-analysis, Graduate, Effect Size
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DEPREM SONRASI SAĞLIK KAYNAKLARININ OPTİMİZASYON
YAKLAŞIMIYLA PLANLANMASI
Arş. Gör. Sema ÇİFTÇİ
Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
ORCID: 0000-0003-4265-2384
Prof. Dr. Ümit Sami SAKALLI,
Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
ORCID: 0000-0002-1695-3151
ÖZET
Deprem gibi doğal afetler, mevcut kaynaklara talepte olağanüstü artışa neden olur. Çevre
bölgelerden kaynak desteği gelene kadar, afete uğramış bölge, kendi kaynaklarıyla depremin
etkileriyle mücadele etmek zorundadır. Bu durum özellikle sağlık birimleri (doktor, hemşire
vb.) ve ambulans gibi sağlık kaynaklarının yetersizliğine sebep olur. Bu nedenle sağlık
kaynaklarının optimum tahsis edilmesi, deprem sebebiyle hayatını kaybeden sayısının en aza
indirilmesinde oldukça önemli bir noktada yer almaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada,
depreme maruz kalmış bölgenin, mevcut kaynaklarının en optimal şekilde tahsis edilmesine
yönelik karışık tam sayılı bir matematiksel programlama modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen
model, deprem sonrası ilk 24 saat için, çok periyodlu dinamik bir süreç olarak formüle
edilmiştir. Çalışma kapsamında, enkazdan çıkartılan yaralılara ilk tıbbi müdahaleyi
gerçekleştirecek sağlık birimlerinin ataması ve olay yeri tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş
yaralıların, hastaneye sevkini sağlayacak ambulans ataması yapılmıştır. Mevcut kıt
kaynakların farklı lokasyonlar arasında, optimum tahsis edilmesi depremlerde yaşanan can
kayıplarının en aza indirilmesini sağlayacaktır. Sağlık kaynaklarının optimum tahsis edilmesi
problemine yönelik geliştirilen model, Kırıkkale ili deprem senaryosu üzerinde 9 farklı
lokasyon için test edilmiştir. Model çıktıları incelendiğinde; farklı lokasyonlara atanan sağlık
birimlerinin, lokasyonlarda bulunan yaralı sayısıyla ve ambulans atamalarının ise
lokasyonların hastaneye uzaklıklarıyla doğru orantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla
birlikte yapılan çalışma depremlerde sağlık kaynaklarının tahsis edilmesi için çok periyodlu
zaman dilimini ele alan önemli bir örnektir.
Anahtar Kelimeler: Deprem, Kaynak Tahsisi, Optimizasyon, Matematiksel Programlama,
Karışık Tam Sayılı Programlama
PLANNING OF HEALTH RESOURCES AFTER EARTHQUAKE WITH
OPTIMIZATION APPROACH
ABSTRACT
Natural disasters like earthquakes, bring about an extraordinary increase in demand for an
existing resources. Till the resource support stem from the surrounding regions, the affected
region must deal with the effects of the earthquake with its own resources. This is particularly
the case with medical units (doctors, nurses, etc.) and causes insufficient medical resources
like ambulances. For this reason, optimal allocation of health resources is at a very significant
point in minimizing the number of casualties owing to the earthquake.
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Therefore, in this study, a mixed integer mathematical programming model was developed for
the optimal allocation of existing resources of the earthquake-exposed region. The developed
model is formulated as a multi-period dynamic process for the first 24 hours after an
earthquake. As part of the study, medical units were assigned to perform the first medical
intervention for the injured who were removed from the debris, and an ambulance was
assigned to provide the transfer of the injured to the hospital, where medical intervention was
performed at the scene. Optimal allocation of insufficient resources between different
locations will minimize the loss of life in earthquakes. The model developed for the problem
of optimal allocation of health resources has been tested for 9 different locations on the
earthquake scenario of Kırıkkale province. It was concluded that the medical units assigned to
different locations were directly proportional to the number of injured in the locations and the
ambulance assignments were directly proportional to the distance of the locations to the
hospital. Yet, the study is an significant example of a multi-period time period for allocating
health resources in earthquakes.
Keywords: Earthquake, Resources Allocation, Optimization, Mathematical Programming,
Mixed Integer Programming
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ÇOCUKLARDA 12 HAFTALIK FUTBOL ANTRENMANIN BAZI FİZİKSEL VE
FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ
Araş. Gör. Yusuf BUZDAĞLI
Erzurum Teknik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
ORCID: 0000-0003-1809-5194
Prof. Dr. Mitat KOZ
Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
ORCID: 0000-0002-5793-6999
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; 8-12 yaş grubunda olan çocuklarda 12 haftalık futbol antrenmanın bazı
fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerine etkilerinin incelenmesidir. Çalışmaya, futbol
okullarına katılan yaş ortalaması 10,14±1,14 yıl, boy ortalaması 148,7±8,16 cm ve vücut
ağırlığı 39,6±4,1 kg olan 40 erkek gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara 12 hafta boyunca
haftada 2 gün ve 2 saat olmak üzere futbola özgü antrenman programı uygulanmıştır. Fiziksel
ve fizyolojik parametreleri belirlemek için katılımcıların yaş, boy, vücut ağırlığı, aerobik güç,
durarak uzun atlama, denge, çeviklik, 10m ve 30m hız ölçümleri alınarak ön ve son test
değerleri arasındaki fark incelenmiştir. İstatistiki analiz için SPSS 25.0 istatistik paket
program kullanılmıştır. Ölçümlerde elde edilen verilerin aritmetik ortalamalarına, standart
sapmalarına ve ortalamalar arası farklara bakılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen katılımcıların
ölçümler sonrasında elde edilen verilerinin birbirleri ile karşılaştırılması ve ortalamalar arası
farkların anlamlılık düzeylerini belirleyebilmek için “Paired Sample t-test” kullanıldı ve
p<0.05 anlamlılık düzeyinde incelendi. Elde edilen veriler doğrultusunda antrenman öncesi ve
sonrası katılımcıların boy, vücut ağırlığı, mekik koşusu, durarak uzun atlama, denge, çeviklik,
10m ve 30m değerleri arasında istatistiksel olarak p<0.05 düzeyinde anlamlı farklılıklar
bulunmuştur. Sonuç olarak, 12 haftalık uygulanan futbol antrenmanın çocuklar üzerinde hem
fiziksel olarak boy ve vücut ağırlıklarında hem de aerobik güç, durarak uzun atlama, denge,
çeviklik, 10m ve 30m hız ölçümleri iyileşme olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Futbol, Çocuk, Fiziksel, Fizyolojik
THE EFFECT OF 12-WEEK FOOTBALL TRAINING ON SOME PHYSICAL AND
PHYSIOLOGICAL PARAMETERS IN CHILDREN
ABSTRACT
The aim of this study is investigation of the effects of 12-week football training on some
physical and physiological parameters in children aged 8-12 years. Forty males with an
average age of 10.14±1.14 years, average height 148.7±8.16 cm, and body weight 39.6±4.1
kg participated in the study voluntarily. A football-specific training program was applied to
the participants 2 days and 2 hours a week for 12 weeks. In order to determine the physical
and physiological parameters, the age, height, body weight, aerobic power, standing long
jump, balance, agility, 10m and 30m speed measurements were taken and the difference
between the pre and post test values was examined. SPSS 25.0 statistical package program
was used for statistical analysis.
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The arithmetic means, standard deviations and differences between the means of the data
obtained in the measurements were examined. Paired Sample t-test was used to compare the
data obtained after the measurements of the participants included in the study with each other
and to determine the significance level of the differences between the means and it was
examined at a significance level of p <0.05. In line with the data obtained, statistically
significant differences were found at p <0.05 level between the height, body weight, shuttle
run, standing long jump, balance, agility, 10m and 30m values of the participants before and
after the training. As a result, 12-week football training showed improvement in both physical
height and body weights as well as aerobic strength, standing long jump, balance, agility, 10m
and 30m speed measurements.
Keywords: Football, Children, Physical, Physiological
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HYPERICUM PERFORATUM ESANSİYEL YAĞININ ANTİFUNGAL
AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe PAKSOY
Beykent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
ORCID: 0000-0001-6204-7304
Dr. Öğr. Üyesi Özge ÜNLÜ
Beykent Üniversitesi, Tıp Fakültesi
ORCID: 0000-0002-5411-5925
ÖZET
AMAÇ: Aromaterapi yağlarından Hypericum Perforatum (sarı kantaron) yapısındaki
amentoflavon, hiperforin ve hiperisin gibi maddeler ile antiinflamatuar, antibakteriyel,
antifungal ve antiviral özelliklere sahiptir. H. Perforatum yağı diş hekimliğinde yardımcı
tedavi olarak tercih edilmektedir. Çalışmamızda H. Perforatum yağının kandidiyazise neden
olan kandida türlerinin kökenlerine karşı antifungal etkinliğinin değerlendirilmesi ve bu
yönde kullanımının incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Çalışmamızda H. Perforatum yağının standart Candida kökenlerinin büyümesi
üzerine etkisi mikrodilüsyon tekniği ile Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI)
kriterlerine göre uygulanmıştır. Bu amaçla Candida albicans American Type Culture
Collection (ATCC) 10231, C. tropicalis ATCC 750, C.krusei ATCC 6258 ve C.glabrata
ATCC 2001 standart kökenleri kullanılmıştır. 96 kuyucuklu plaklarda, 80 µL Brain Heart
Infusion (BHI) broth besiyeri içeren ilk kuyuya 10 µL H. Perforatum yağı direkt eklenmiştir,
sonraki kuyulara 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 ve 1/512 oranında seyreltmeleri
yapılmıştır. Aynı işlem pozitif kontrol olarak kullanılan Klorheksidin ile de uygulanmıştır.
Negatif kontrol olarak aynı hacimde BHI kullanılmıştır. En son Candida kökenleri 0.5
McFarland turbidite standartına göre sulandırılmıştır. T0 zamanına ait absorbanslar
spektrofotometrik olarak Epoch Spectrophotometer kullanılarak üretici direktifleri
doğrultusunda 600 nm’de ölçülmüş ve kaydedilmiştir. 37°C'da 24 saat inkübasyon sonrası
T24 zamanına ait absorbans değerleri de ölçülerek, fungal büyüme T0 ve T24 değerleri
karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizler Bağımsız Örneklem T testi ve Mann
Whitney U testleri ile yapılmıştır.
BULGULAR: Pozitif kontrol olarak kullanılan Klorheksidin’in C.krusei ATCC 6258 ve
C.glabrata ATCC 2001 kökenlerinin üremesini 1/64 seyreltmeye, C. tropicalis ATCC 750
üremesini 1/32, Candida albicans ATCC 10231 üremesini ise 1/16 seyreltmeye kadar %100
baskıladığı gözlemlenmiştir. H. Perforatum yağının, C.glabrata üremesini direkt kullanımda
%100, 1/2 seyreltmede %63 oranında baskıladığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda C.
tropicalis üremesine olan baskılama oranı direkt kullanımda %85 olarak ölçülmüştür. H.
Perforatum yağının direkt kullanımda ise, C. krusei üremesini %68, C. albicans üremesini ise
%14 baskıladığı gözlemlenmiştir. C. krusei’de tüm seyreltmelerde; C. glabrata ve C.
tropicalis’de 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 ve 1/256 seyretmelerde; Candida albicans
için ise 1, 1/2, 1/4, 1/8 ve 1/16, 1/128 ve 1/256 seyreltmelerde H. Perforatum’un fungal
büyüme ortalamasının klorheksidin ortalamasından daha fazla olduğu bulunmuştur (p<0,05).
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SONUÇ: Çalışmamız sonuçlarına göre farklı konsantrasyonlarda kullanılan H. Perforatum’un
kandida türlerinin üremesine karşı etkisinin klorheksidine kıyasla yetersiz olduğu ve H.
Perforatum yağının antifungal etkinliğinin sınırlı olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Antifungal, Aromaterapi, Kandida, Klorheksidin, Sarı kantaron,
Hypericum Perforatum
EVALUATION OF THE ANTIFUNGAL ACTIVITY OF THE ESSENTIAL OIL OF
HYPERICUM PERFORATUM
ABSTRACT
AIM: It has anti-inflammatory, antibacterial, antifungal and antiviral properties with
substances such as amentoflavone, hyperforin and hypericin in the structure of Hypericum
Perforatum. H.Perforatum oil is preferred as an adjunct treatment in dentistry. We aimed to
evaluate the antifungal efficacy of H. Perforatum oil against the origins of candida species
that cause candidiasis.
METHOD: In this study, the microdilution technique was utilized to investigate the effect of
H. Perforatum oil on the growth of Candida species according to Clinical Laboratory
Standards Institute (CLSI) criteria. In order to achieve this objective, Candida albicans
American Type Culture Collection (ATCC) 10231, C. tropicalis ATCC 750, C.krusei ATCC
6258 ve C.glabrata ATCC 2001 strains were used. 10 µL Hypericum Perforatum oil was
added directly to the first well of the 96 well plate which contains 80 µL Brain Heart Infusion
(BHI) broth in each well. Then, oil diluted 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 1/128, 1/256 and
1/512 fold with Brain Heart Infusion (BHI) broth. The absorbances of the time T0 were
measured spectrophotometrically at OD600 nm in the Epoch (Biotek) system according to the
manufacturer’s instructions. After incubation at 37°C for 24 hours, the absorbance values of
T24 time were measured and values were compared with T0 absorbances in order to evaluate
fungal growth.
RESULTS: It was found that chlorhexidine suppressed 100% up to 1/64 dilution of C.krusei
ATCC 6258 and C.glabrata ATCC 2001 strains, 1/32 of C. tropicalis ATCC 750 and 1/16 of
C. albicans ATCC 10231. It was observed that H. Perforatum oil suppressed C.glabrata
growth by 100% in direct use and by 63% in 1/2 dilution. At the same time, the suppression
rate for C. tropicalis growth was measured as 85% in direct use. It was observed that H.
Perforatum oil suppressed C. krusei growth by 68% and C. albicans growth by 14% in direct
use. In all dilutions in C. krusei; in C. glabrata and C. tropicalis in 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32,
1/64, 1/128 and 1/256 dilutions; for C. albicans at dilutions of 1, 1/2, 1/4, 1/8 and 1/16, 1/128
and 1/256, it was found that the fungal growth average of H. Perforatum was higher than the
average of chlorhexidine (p<0.05).
CONCLUSION: It is seen that the effect of H. Perforatum used in different concentrations
against the growth of candida species is insufficient compared to chlorhexidine and the
antifungal activity of H. Perforatum oil is limited.
Keywords: Antifungal, Aromatherapy, Candida, Chlorhexidine, Hypericum Perforatum
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SANAYİLEŞME SÜRECİ İÇERİSİNDE DEĞİŞEN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI
VE BOŞ ZAMAN KAVRAMI: KIRSAL VE KENTSEL ALANDAKİ BİREYLERİN
BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME BİÇİMLERİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Sevtap KAÇAK
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-2181-4260
ÖZET
Çalışmada kent ve kentleşme olguları ile bu olguların getirdiği kültürel bir süreç olan
kentlileşme kavramı incelenmiştir. Çalışma bünyesinde ilk olarak insanlık tarihindeki tüketim
alışkanlıkları ve boş zaman değerlendirme biçimleri ile bu süreçleri şekillendiren olgular
incelenmiştir. Bir sonraki aşamada ise sanayileşme sonrası artan kente göç olgusu ile birlikte
kırsal kökenli olup kente göç etmiş ve kent hayatına adapte olma sürecinde yaşam tarzlarında
değişime giden kişilerin tüketim alışkanlıkları ve boş zaman değerlendirme biçimleri
incelenmiştir. Çalışmanın amacı, kırsaldan gelen insanların kent ortamına tamamen adapte
olamadığını, kırsal kesimdeki bazı davranış kalıplarını tekrarlamaya devam ettiklerini bu
sebeple de kentlileşme olgusunu tam bir biçimde gerçekleştiremediklerini kanıtlamaktır. Bu
amaç doğrultusunda kentlileşme kavramı, kırsaldan kente göç etmiş, iki ayrı mekânın
şartlarını ve bu şartların getirdiği süreçleri tecrübe etmiş kişilerle derinlemesine mülakat
tekniği kullanılarak yapılan görüşmeler sonucundaki çıkarımlarla yorumlanmıştır. Bu
doğrultuda görüşmeler bünyesinde bireylere, modern kentleri kırsaldan ayıran iki ana bileşen
olan boş zaman ve tüketim alışkanlıklarına yönelik sorular sorulmuş olup, bu çerçevede
kentlilik ve kırsallık arasındaki ayrım ile kişilerin bu iki nokta arasında tam olarak durdukları
yer tespit edilmeye çalışılmıştır. Ulaşılan netice, kırsal insanının kent hayatına adapte olma
sürecinde bazı kentsel davranışları kabullenirken; kırsal hayattaki kültürel yapısı gerekçesiyle
de kentsel davranışların bazılarını reddederek veya kırsal davranışının özü aynı kalmak koşulu
ile biçim değiştirerek devam ettirdiği yönündedir.
Anahtar Kelimeler: Boş zaman, Kent, Kentleşme, Kentlileşme, Tüketim kültürü
CHANGING CONSUMPTION HABITS AND LEISURE TIME CONCEPT IN
INDUSTRIALISATION PROCESS: THE WAY INDIVIDUALS IN RURAL AND
URBAN AREAS MAKE USE OF THEIR LEISURE TIME
ABSTRACT
In this study, urban and urbanization phenomena and the concept of urbanizing, a cultural
process brought about by these phenomena, were investigated. Within the scope of this study,
consumption habits and leisure time activities in human history and the phenomena shaping
these processes were investigated. In the next stage, the consumption habits and leisure time
styles of the people of rural origin who migrated to the city with the increasing urban
migration phenomenon after industrialization and who changed their lifestyles in the process
of adapting to urban life were investigated. This study aimed to prove that people coming
from the countryside could not fully adapt to the urban environment, they continued to repeat
some of the behavior patterns used in the countryside and, therefore, they could not fully
urbanize.
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In line with this aim, the concept of urbanizing was discussed with the inferences obtained
from the in-depth interviews with individuals who migrated from rural areas to urban areas
and experienced the conditions of two different areas and the processes brought about by
these conditions. During interviews, individuals were asked questions about their leisure time
and consumption habits, two main components that separate modern cities from the
countryside, and it was attempted to identify the distinction between urban and rural areas and
the exact place where individuals stand between these two points. It was concluded that the
individuals from rural areas maintained their rural behaviors by rejecting some of the urban
behaviors or by changing the form of their behaviors by preserving their essence due to their
cultural structures in rural life while they accepted some urban behaviors in the process of
adapting to urban life.
Keywords: City, Consumption culture, Leisure time, Urbanization, Urbanizing
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YENİ İLETİŞİM ORTAMLARININ TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ
PRATİKLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE ALAN ARAŞTIRMASI
Öğr. Gör. Kurbani GEYİK
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
ORCID: 0000-0001-7154-5743
ÖZET
Televizyon gazeteciliği, toplumsal sürecinin ekonomik ve politik dinamikleri ile iletişim
teknolojilerinin etkisi altında gelişimini sürdürmektedir. Televizyon gazetecilerinin üretim
süreçlerine odaklanarak, alandaki değişimler açığa çıkarılabilmektedir. Günümüzde yeni
mobil iletişim araçları ve uygulamaları sayesinde istenilen her yerden iletişim ağlarına dahil
olma imkanı bulunmaktadır. Özellikle son dönemde, internetin kapsama alanının artması ve
akıllı telefon gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla iletişimin önündeki zaman ve mekândan
kaynaklanan engeller neredeyse tamamen aşılmıştır. WhatsApp, Twitter, Instagram ve
Facebook gibi yaygın olarak kullanılan yeni iletişim platformları ile yeni teknolojik cihazlar
aracılığıyla gazeteciliğin yeniden tasarlandığı düşünülmektedir. Bu yeni tasarımın televizyon
haberciliğinde içerik üretim pratiklerine nasıl yansıdığı, çalışmamız kapsamında ele
alınmıştır. Televizyon, haberciliğinin, yeni iletişim ortamına uyum süreci, amaçlı örneklem
yöntemi esas alınarak çalışma odağı seçilen TRT özelinde araştırılmakta ve bu kuruma ait
haber merkezi faillerinin faaliyetleri araştırmaya rehberlik etmektedir. Çalışma kapsamında, 1
hafta süreyle, Türkiye’de en fazla haberci istihdam eden televizyon kuruluşlarından TRT’ye
bağlı Ankara Haber Merkezi'nde gözlem yapılmıştır. Gözlem sürecinde, haber merkezinde
görevli editör, muhabir, kameraman ve video kurgu montaj operatörlerinin çalışmalarına
tanıklık edilmiştir. Yoğun bir veri toplama aşamasının ardından ortaya çıkan temalar
sınıflandırılarak 6 kategori belirlenmiştir. Yeni iletişim ortamlarındaki gelişmelerin,
televizyon haberciliğine etkisini ortaya koyan söz konusu kategoriler; “haber merkezinin
yapısı ve işleyişi”, “haber kaynaklarıyla ilişkiler”, “habere erişim yöntemleri”, “haber toplama
teknikleri” ve “haberlerin görselleştirilmesi” ve “haberlerin sunumu” şeklinde belirlenmiştir.
Bulgulara göre, televizyon habercilerinin, teknolojideki ilerlemeye rağmen haber merkezi
failleri ile haber kaynaklarının haber üretim organizasyonu kapsamında daha kapsamlı
işbirliği modeli geliştirdiği, özellikle önemli görülen her yeni gelişmeyi anlık olarak
haberleştirme, duyuma ve söylentiye dayalı her bilginin anında yayınlanabildiği Twitter gibi
sosyal medya platformlarının hızının gölgesinde kalmama çabası içinde oldukları
belirlenmiştir. Hız algısının çok farklı bir boyuta ulaştığı televizyon haberciliğinde, önemli
haberlerin üretim sürecinin kısa sürede tamamlanmasını sağlamak amacıyla geliştirilen yeni
işbirliği modelinde, geleneksel televizyon haberciliği modeline göre çok daha fazla habercinin
rol aldığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gazetecilik, Televizyon Haberciliği, İletişim, TRT
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FIELD RESEARCH ON THE EFFECT OF NEW COMMUNICATION
ENVIRONMENTS ON TELEVISION JOURNALISM PRACTICES
ABSTRACT
Television journalism continues its development under the influence of the economic and
political dynamics of social process and communication technologies. By focusing on the
production processes of television journalists, changes in the field can be uncovered. Today, it
is possible to be included in communication networks from anywhere, through new mobile
communication tools and applications. Especially in the recent period, with the increasing
coverage field of the internet and the widespread use of technologies such as smart phones,
the obstacles to communication arising from time and place have been almost completely
overcome. Journalism is thought to be redesigned through widely used new communication
platforms such as WhatsApp, Twitter, Instagram and Facebook, and new technological
devices. How this new design is reflected in content production practices in television
journalism is discussed within the scope of our study. The adaptation process of television
journalism to the new communication environment is investigated for TRT, whose research
focus is chosen on the basis of purposeful sampling method, and the activities of the
newsroom staff of this institution guide the research. Within the scope of the study,
observations were made at TRT Ankara News Center for 1 week. During the observation
process, the work of the editor, reporter, cameraman and video editing montage operators at
the newsroom was witnessed. The themes that emerged after an intensive data collection stage
were classified and 6 categories were determined. The categories that reveal the effects of
developments in new communication media on television journalism; “Structure and
functioning of the newsroom”, “relations with news sources”, “news access methods”, “news
gathering techniques” and “visualization of news” and “presentation of news”. According to
the findings, despite the advances in technology, it was determined that the newsroom staff
and news sources have developed a more comprehensive cooperation model within the scope
of the news production organization, that television journalists are competing with social
media platforms such as twitter where every information based on hearing and rumor can be
broadcast instantly. In television journalism, where the perception of speed has reached a very
different level, it has been determined that much more journalists play a role in the new
cooperation model developed to ensure that the production process of important news is
completed in a short time compared to the traditional television journalism model.
Keywords: Journalism, Television Reporting, Communication, TRT
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ETHICAL CHALLENGES OF JOURNALISM IN THE AGE OF
COMMUNICATION: PARADOXES AND CONTROVERSIAL ISSUES IN THE
COVERAGE OF STORIES IN NEW MEDIA
Associate Professor Terane MAHMUDOVA
Department of International journalism, Faculty of Journalism, Baku State University
ABSTRACT
It is widely known that today’s environment is heavily suffused with new media and
information-communication technologies (ITC). We all face the new media environment that
changes rapidly and spontaneously. However, new media comes with many challenges as
well. ICT facilitates the rapid spread of factually accurate information but also fake news and
‘viral’ media. Thanks to YouTube and other such social media sites, an article or video can
catch the public’s attention and spread like a virus to cover the earth within a few days. The
sphere of global information is being “infected” by fake news on a regular basis.
This situation requires” a better understanding and analysis of the impact this has on moral
responsibility and moral behavior of new media users. In this context, media ethics becomes
one of the important issues. While there are many questions concerning media ethics in the
new media environment, some specific ethical issues such as paradoxical and/or controversial
situations emerging in coverage of stories need closer attention and a scrutinized analysis. It
could be argued that traditional media ethics are no longer effective in the coverage of some
paradoxical and/or controversial situations in new media.
In a quickly changing media environment, it is imperative that new legacy and ethical
standards be developed as we consider the opportunities and challenges for new media in the
communication era.
This paper will mainly focus on paradoxical and/or controversial situations concerning media
ethics in the coverage of stories. This paper will also try to define whether effective/practical
methods could be applied to introduce gradually more ethical concepts into social media specifically focusing on how to target different social and age groups with appropriate,
thought-provoking concepts.
Keywords: Communication era, Mass media, Ethics, Controversial issues
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MARKA ANTROPOMORFİZMİ: MARKALARIN İNSANLAŞTIRILMASI
Öğr. Gör. Cihad DOĞAN
Bursa Uludağ Üniversitesi, İnegöl Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Programı
ORCID: 0000-0001-7022-0138
ÖZET
Günümüzde markalar yalnızca ticari bir unsur ya da görsel öğelerden meydana gelen bir
kavram değildir. Markalar; isim, logo, amblem, slogan, renk ve tipografi gibi çeşitli kimlik
özelliklerinin yanında kişilik özelliklerine de sahiptir. Markanın kişilik unsurların
oluşmasında işletmeler ve tüketiciler etkin bir rol oynasa da, markaların kişiliklerinin
meydana gelmesinde insan faktörü referans alınmaktadır. İnsana ait olan ve insanda gözlenen
kişilik özellikleri markalara yüklenmektedir. Bu nedenle markalar, tüketicilerin zihinlerinde
güven, presitj, titiz, yenilikçi gibi insana özgü kişilik yapıları ile anılmaktadır.
Markaların sunduğu karakteristik yapılar zaman içerisinde tüketicilerde duygusal bağın
oluşmasına neden olmuştur. Tüketiciler kendi kişiliklerini markanın kişiliği ile tanımlamakta,
markalarını kendi ifade etme aracı olarak görmekte ve markalar aracılığıyla toplum içerisinde
kendisine sosyal bir konum elde etmektedir. Bütün bu uzantıların sonucunda tüketiciler,
markaları bir insan olarak nitelendirmektedir. Markalarda görülen insana özgü değerler
“marka antropomorfizmi” kavramını ortaya çıkartmıştır. Antropomorfizmi, insan
özelliklerinin insan dışı varlıklara yüklenmesi olarak tanımlanmaktadır (Kiesler, 2006: 149).
Tanımda geçen insan dışı varlığın marka olarak kabul edilmesiyle marka antropomorfizmi
kavramı biçimlenmektedir.
Bu çalışma, marka literatüründe yeni bir alan olarak kabul gören marka antropomorfizmini
kavramsal boyutta ele almakta ve marka antropomorfizmi konusuna ilişkin yapılan bilimsel
çalışmaları incelemektedir.
Bu bağlamda; marka antropomorfizmi, markaya ilişkin marka aşkı, marka sadakati, markaya
adanmışlık, marka evangelizmi gibi duygusal temelli marka değerleri ile
ilişkilendirilmektedir. Marka antropomorfizmi duygusal bir yapıya dayandığı için işletmeler
tarafından önemli bir ilişki kurma aracı olarak ifade edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Marka antropomorfizmi, marka kişiliği, insanbiçimcilik
BRAND ANTHROPOMORPHISM: HUMANIZING OF BRANDS
ABSTRACT
Today, brands are not just a commercial element or a concept that consists of visual
elements. Brands; Besides various identity features such as name, logo, emblem, slogan, color
and typography, it also possesses personality traits. Although businesses and consumers play
an active role in the formation of the personality elements of the brand, the human factor is
taken as a reference in the formation of the personality of the brands. Personality traits that
belong to human and observed in humans are loaded on brands. For this reason, brands are
known for their human-specific personality structures such as trust, precision, meticulous and
innovative in the minds of the consumers.
The characteristic structures offered by brands have led to the formation of an emotional bond
in consumers over time.
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Consumers define their personalities with the personality of the brand, see their brands as a
means of expressing themselves and gain a social position in the society through brands. As a
result of all these extensions, consumers characterize brands as human beings. Human values
seen in brands have revealed the concept of "brand anthropomorphism". Anthropomorphism
is defined as the attribution of human characteristics to non-human beings (Kiesler, 2006:
149). The concept of brand anthropomorphism is shaped by the acceptance of the non-human
entity mentioned in the definition as a brand.
This study examines the brand anthropomorphism, which is accepted as a new field in the
brand literature, in a conceptual dimension and examines the scientific studies on brand
anthropomorphism.
In this context; The emotional basis such as brand anthropomorphism, brand love related to
the brand, brand loyalty, brand devotion, brand evangelism are associated with brand values.
Since brand anthropomorphism is based on an emotional structure, it is expressed as an
important means of establishing relationships by businesses.
Keywords: Brand anthropomorphism, brand personality, emotionally based brand
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LİNUX İŞLETİM SİSTEMİNDE LOG DOSYALARININ ADLİ BİLİŞİM AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra KARADENİZ KELEŞ
Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Adli Bilişim Ana Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-8844-7661
Doç. Dr. Çelebi ULUYOL
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bölümü
ORCID: 0000-0001-9774-0547
ÖZET
Bilgisayarların açılışından kapanışına kadar yapılan birçok işlem log dosyalarında
tutulmaktadır. İşlenen suçların aydınlatılmasında değerli izlerin bulunduğu log kayıtlarının
incelenmesi adli bilişim açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kayıtlar sayesinde
bilgisayarlar üzerinde gerçekleştirilen olayların kim tarafından, ne zaman, nasıl gerçekleştiği
gibi değerli birçok veri elde edilebilmektedir. Log kayıtlarının incelenmesinde belli bir
standardın olmamasından dolayı bu kayıtların analizi oldukça zordur. Adli bilişim uzmanları
bu görevleri yerine getirirken adli bilişim yazılımlarını kullanmaktadır. Linux ve MAC
işletim sistemleri incelenirken adli bilişim yazılımları söz konusu işletim sistemlerini tam
olarak desteklemediğinden dolayı incelemelerin bir kısmı manuel olarak yapılmaktadır.
İşletim sistemlerine ait log kayıtlarını, adli bilişim açısından inceleyen literatürdeki
çalışmaların çoğunun Windows işletim sistemine ait olduğu ancak Linux ve Mac işletim
sistemlerine yeterince yer verilmediği görülmüştür. Ayrıca Linux işletim sisteminde bulunan
log kayıtları ile ilgili yapılan çalışmalarda, incelemelerin kısmen verildiği, yüzeysel tutulduğu
ve canlı sistemler üzerinde yapıldığı görülmüştür.
Adli soruşturmalarda bulgu güvenliğini sağlamak amacıyla genellikle incelemeler bulgunun
adli kopyası (imaj) üzerinde yapılmaktadır. Bu çalışmada literatürden farklı olarak
incelemeler adli kopya üzerinden yapılmıştır. Ayrıca adli bilişim incelemeleri açısından önem
arz eden log kayıtları, kriminal incelemelerde kullanılan yazılımlar ile desteklenerek
uzmanlara yön verecek bulgular tespit edilmeye çalışılmış ve bu tespitlerin tek bir çalışmada
toplanması amaçlanmıştır.
Bu çalışma kapsamında, Linux işletim sistemi kurulmuş, kullanıcı oluşturma/silme işlemleri
gerçekleştirilmiş, söz konusu kullanıcıların oturumları ve sistemin kendisi açılmış bir süre
sonra kapatılmıştır. Sistemde tarih-saat ve zaman dilimi değişikliği yapılmıştır. Ağ üzerinden
ve kablolu erişim noktalarına bağlantı sağlanmıştır. Yazıcılardan çıktı alınmış, bilgisayara
harici veri depolama cihazları takılmıştır. Bilgisayara programlar yüklenmiştir ve son olarak
sistem yedeği alınmıştır. Gerçekleştirilen işlemler sonrasında bilgisayarın adli kopyası
alınarak kopya üzerinden log kayıtlarının analizi gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada, Linux işletim sisteminin analiz edilmesi esnasında karşılaşılan problemler ve
bu problemlerin çözüm yolları tespit edilerek adli bilişim incelemeleri açısından önem arz
eden log kayıtlarının konumları ve bu kayıtlar içerisinde tutulan bilgiler ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Adli Bilişim, İşletim Sistemi, Linux İşletim Sistemi, Log Dosyaları
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ANALYSIS OF LOG FILES IN LINUX OPRATING SYSTEM FOR FORENSICS
INFORMATION
ABSTRACT
Many processes from the startup to the shutdown of computers are kept in log files. In terms
of forensic informatics, it is of great importance to examine log records with valuable traces
to reveal the crimes committed. Thanks to these records, many valuable data such as by
whom, when and how the events performed on computers can be obtained. Due to the lack of
a certain standard for examining log records, these records are very difficult to analyze.
Computer forensic experts use forensic software while performing these tasks. While
examining Linux and MAC operating systems, some of the examinations are done manually,
since forensic software does not fully support these operating systems.
It has been observed that most of the studies in the literature that examine the log records of
operating systems in terms of forensic information belong to the Windows operating system,
but Linux and Mac operating systems are not covered sufficiently. In addition, in the studies
on the log records in the Linux operating system, it was observed that the examinations were
given partially, kept superficial and performed on live systems.
In forensic investigations, in order to ensure the security of evidence, examinations are
generally carried out on the forensic copy (image) of the evidence. In this study, different
from the literature, investigations were made on forensic images. In addition, log records,
which are important for forensic investigations, are supported by software used in criminal
investigations, and it is aimed to guide computer forensic experts and collect these findings in
a single study.
Within the scope of this study, Linux operating system was installed, user creation / deletion
processes were performed, user’s sessions and the system itself were turned on after a while.
Date-time and time zone changes were made in the system. Connection has been provided
over the network and to wired access points. Printouts were taken, external data storage
devices were attached to the computer. Programs have been installed on the computer and
finally system backup has been taken. After the operations performed, a forensic copy of the
computer was taken and the log records were analyzed on this copy.
In this study, the problems encountered during the analysis of the Linux operating system and
the solution ways of these problems were determined and the locations of the log records and
the information kept in these records were revealed.
Keywords: Digital Forensics, Operating System, Linux Operating System, Log Files
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TEKNOLOJİ, TOPLUM VE DİN ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA SOSYAL
DEĞİŞİMLER: “KÜLTÜREL GECİKME” KAVRAMI ETRAFINDA BİR
DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Derviş DERELİ
Erciyes Üniversitesi
ORCID: 0000-0003-0263-7606
ÖZET
İnsanlığın kadim dönemlerinden bu yana toplumlar sürekli değişim içerisindedir. Değişimin
neredeyse kaçınılmaz olduğu gerçeği, sosyologları değişimin süresi, hızı, sebepleri ve
sonuçları çerçevesinde araştırmalar yapmaya sevk etmektedir. Bireysel ve toplumsal anlamda
yaşanan değişimlere, matbaanın icadıyla büyük bir ivme kaydederek hızlanan ve yeni bin yılla
birlikte dijitalleşen teknoloji damgasını vurmuştur. Teknik ilerlemelerin en dikkat çeken
özelliği, o güne kadar tecrübe edilmeyen yeni bir ortamı ya da aracı bireysel, toplumsal ve
dini hayata dahil etmesidir. Yeni teknolojiler, insan yaşamına elbette birtakım kolaylıklar
getirirken, diğer taraftan içinde doğduğu veya eklemlendiği toplumsal ve kültürel şartlarla bir
uyumsuzluk göstermektedir. Amerikalı sosyolog William Ogburn’un tanımladığı “kültürel
gecikme” (cultural lag) kavramı tam da bu durumu ifade etmektedir. Ona göre kültürün maddi
yönünü temsil eden teknik yeniliğin kendisi, onun nasıl kullanılacağına yönelik uzmanlık
bilgisine ve sonuçlarına karşılık gelen manevi veçhesinden her zaman için önce gelir; bu
yüzden arada bir boşluk veya gecikme oluşur.
Hangi tarihsel süreçte hangi coğrafya için olursa olsun, teknoloji topluma öncelikle bir yenilik
olarak katılır, insanlar o cihazı veya ortamı kullanmaya başlarlar; fakat meydana getireceği
sonuçların anlaşılabilmesi için belli bir sürenin geçmesi gerekir. Kültürel gecikme, ev içi işleri
ve pratikleri kolaylaştıran teknolojik araçlar özelinde görece karşılık bulsa da, internetle
başlayan yeni medya ortamlarıyla birlikte daha derinden hissedilmeye başlanmıştır. Dijital
ortamlar, modern öncesi dönemlere kıyasla çok kısa bir süre içerisinde hayatımızın
başköşesinde yerini aldığı için, avantajlı-dezavantajlı yönleri, etkileri ve sonuçları açısından
henüz yeterince içselleştirilememiştir. Bunun sonucunda kültürel gecikmenin şiddetli
yansımaları daha fazla ön plana çıkmış ve bireysel, toplumsal, kültürel ve dini bağlamdaki
bazı hassasiyetler aşınmayla karşı karşıya kalmıştır. Bu çalışma, betimleyici bir yöntemsel
perspektifle, teknoloji, toplum ve din üçgeninde gerçekleşen köklü toplumsal değişimleri
“kültürel gecikme” kavramı etrafında değerlendirmeyi denemektedir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Gecikme, Sosyal Değişim, Teknoloji, Toplum, Din
SOCIAL CHANGES IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGY, SOCIETY AND
RELIGION INTERACTION: AN EVALUATION WITHIN THE CONCEPT OF
"CULTURAL LAG"
ABSTRACT
Societies are constantly changing since the ancient times of humanity. The fact that change is
almost inevitable encourages sociologists to do research within the framework of the duration,
speed, causes and consequences of change. The technology that gained momentum with the
invention of the printing press and became digital with the new millennium left its mark on
individual and social changes.
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The most striking feature of technical advances is that it incorporates a new environment or
vehicle that has not been experienced until that day into individual, social and religious life.
New technologies, of course, bring some conveniences to human life, on the other hand, they
are incompatible with the social and cultural conditions in which they were born or
articulated. The concept of "cultural lag" defined by the American sociologist William
Ogburn expresses exactly this situation. For him, technical innovation itself, which represents
the material side of culture, always precedes its spiritual aspect, which corresponds to its
specialties and results; therefore a delay occurs.
Regardless of the geography and historical process, technology participates in society
primarily as an innovation, people begin to use that device or environment; but its results will
appear after a certain period of time. Although the cultural lag found a relative response in
terms of technological tools that facilitate domestic work and practices, it was felt more
deeply with the new media environments that started with the internet. Digital environments
have not yet been sufficiently internalized in terms of their advantageous and disadvantageous
aspects, effects and consequences, as they have taken their place in the center of our lives in a
very short time compared to pre-modern times. As a result, the severe reflections of the
cultural lag have come to the fore more and some individual, social, cultural and religious
sensitivities have faced erosion. This study attempts to evaluate the fundamental social
changes taking place in the triangle of technology, society and religion around the concept of
"cultural lag", with a descriptive methodological perspective.
Keywords: Cultural Lag, Social Change, Technology, Society, Religion
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Konya Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-8941-3690
Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet TANRIVERDİ
Konya Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0001-6623-6188
ÖZET
Gelişen teknolojinin sunduğu fırsatlar neticesinde gelişim göstermekte olan fotogrametrik
yazılımlar ve İnsansız hava araçları (İHA)’ nın kullanımı birçok farklı disiplinlerde yer
almaktadır. İnsansız hava araçlarının kullanıcılara sunmuş olduğu pratiklik, kontrollü maliyet,
sonuç ürünlerin kısa zamandaki temini ve bu sonuçlardan istenen hassasiyetin
yakalanabilmesi bu teknolojinin tercih edilmesinin en önemli sebepleri olmuştur. İnsanların
ölçüm yapmak istediği fakat erişmekte zorlandığı ve hatta imkansız yerlerde İHA’ların ölçüm
yapabiliyor olması ve bu ölçümleri de klasik yöntemlerin hassasiyetinde başarabiliyor olması
İHA fotogrametrisinin önemli avantajlarından biridir.
Birçok farklı sektörde görmeye alışkın olduğumuz İHA teknolojisi, madencilik sektöründe de
aktif kullanıma sahiptir. Açık maden işletmelerinde gerçekleşen kazı dolgu vb. çalışmalar
sonucunda çalışma sahasının topoğrafyası devamlı değişmekte ve sürekli olarak mevcut
durumun haritalanması gerekmektedir. İleriye dönük kontrollü üretim planlamalarında ve
güncel durumu analiz edebilmek açısından bu sahaların sık periyotlarda ölçülmesi
istenmektedir. İHA fotogrametrisi kullanılarak halihazır haritaların oluşturulması klasik
yöntemlere göre daha hızlı ve doğru sonuçlar sağladığı için günümüzde açık maden
işletmelerinde takip amacıyla sıkça kullanılmaktadır. Bu sebeple açık maden işletmelerinde
halihazır harita üretimi, 3B modelleme, sayısal yükseklik modeli, ortofoto harita üretimi ile bu
maden sahalarındaki hacim ve kübaj hesabı, deformasyon analizi, jeolojik harita oluşturma,
maden tespiti, stok hesabı, üretim haritalarının yapımı ve bu üretimdeki değişikliklerin
incelenmesi, cevher üretimlerinin zamana bağlı olarak hesaplanması gibi farklı amaçlar
doğrultusunda İHA teknolojisinden faydalanılır. Ülkemizde ve dünyamızda yapılan
çalışmalarda İHA teknolojisi, madencilik endüstrisinde kullanıcılar tarafından arazideki ve
ofis ortamındaki sağladığı avantajlardan ötürü tercih edilen güncel bir yöntem olarak
kullanılmaktadır.
Bu çalışmada İHA fotogrametrisi yardımı ile Kırşehir ilindeki nefelinli siyenit Açık Maden
Ocağının ölçümü tamamlanmış ve AGİSOFT yazılımı üzerinden açık maden işletmesi
üzerinden yapılacak takip ve üretim çalışmalarına altlık olacak şekilde sonuç ürün olarak
Sayısal yükseklik modeli, Ortofoto Harita ve Nokta Bulut verisi elde edilmiştir.
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Bu çalışma kapsamında ilk olarak çalışma alanı içerisinde 7 adet yer kontrol noktası (YKN),
tüm modelin doğru şekilde koordinatlandırılması amacıyla işletmeye tesis edilmiştir. Model
oluşturulması esnasında bu yer kontrol noktalarından 3 tanesi check point olarak
kullanılmıştır. Yer kontrol noktalarını ve çalışma alanını tamamen kapsayacak şekilde uçuş
planı hazırlanmış ve %80 boyuna %70 enine bindirmeli olacak şekilde 140 metre
yükseklikten uçuş işlemi gerçekleştirilmiştir. Sonuç ürün olarak açık maden işletmesine ait
nokta bulut verisi, sayısal arazi modeli, ortofoto (koordinatlı fotoğraf) oluşturulmuştur.
Çekilen fotoğraf sayısı 94’tür. Nokta bulutu, 18.006.810 adet noktadan meydana gelmiştir.
Oluşturulan ortofotoya ait yer örnekleme aralığı 4.84 cm/pixel’dir.
Anahtar Kelimeler: İHA (İnsansız hava aracı), Açık Ocak İşletmeciliği, Agisoft, Sayısal
Yükseklik Modeli, Nokta Bulutu, Ortofoto
CONTRIBUTION OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN OPEN MINE
OPERATIONS, KIRSEHIR EXAMPLE
ABSTRACT
The use of photogrammetric software and Unmanned Aerial Vehicles (UAV), which are
developing as a result of the opportunities offered by the developing technology, take place in
many different disciplines. The most important reasons for the preference of this technology
are the practicality, controlled cost, the delivery of the final products in a short time and the
sensitivity required from these results that the unmanned aerial vehicles offer to the users.
One of the important advantages of UAV photogrammetry is that UAVs can make
measurements in places where people want to measure but have difficulty accessing and even
impossible, and that these measurements can be achieved with the precision of classical
methods.
UAV technology, which we are used to seeing in many different sectors, has an active use in
the mining sector. Excavation, filling etc. in open mining operations. As a result of the
studies, the topography of the study area is constantly changing and the current situation must
be mapped continuously. In order to be able to analyze the current situation and in future
controlled production planning, these fields are required to be measured at frequent intervals.
As the creation of existing maps using UAV photogrammetry provides faster and more
accurate results than conventional methods, it is frequently used for tracking purposes in open
mines today. For this reason, existing map production in open mining operations, 3D
modeling, digital elevation model, orthophoto map production, volume and cubage
calculation, deformation analysis, geological map creation, mine detection, stock calculation,
production maps and examination of changes in this production, UAV technology is used for
different purposes such as calculating ore production depending on time. In the studies
conducted in our country and in the world, UAV technology is used as a current method
preferred by the users in the mining industry due to the advantages it provides in the field and
in the office environment.
In this study, with the help of UAV photogrammetry, the measurement of the nepheline
syenite Open Mine in Kırşehir was completed and the digital elevation model, Orthophoto
Map and point cloud data were obtained as a basis for the follow-up and production studies to
be carried out over the open mine through AGİSOFT software. Within the scope of this study,
first of all, 7 ground control points (GCP) were established in the operation in order to
coordinate all models correctly.
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During the creation of the model, 3 of these ground control points were used as check points.
A flight plan was prepared in a way to completely cover the ground control points and the
study area, and the flight operation was carried out from a height of 140 meters with 80%
longitudinal and 70% transverse overlap. As a result, point cloud data, digital terrain model,
orthophoto (coordinated photograph) of the open mine operation were created. The number of
photos taken is 94. The point cloud consists of 18,006,810 points. The ground sampling
interval of the orthophoto created is 4.84 cm / pixel.
Keywords: UAV(UnmannedAerial Vehicle), Open pit mining, Agisoft, Digital Elevation
Model, Point Cloud, orthophoto
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ÖZET
Bu çalışmada yapı sağlığı izleme sistemleri yardımıyla bir okul binasının dinamik
karakteristiklerinden biri olan periyot değerlerinin bulunması amaçlanmıştır. Yapıların
dinamik karakteristiklerinin (doğal frekans, mod şekli ve modal sönüm oranı) belirlenmesi
yapıların dinamik yükler altındaki davranışlarını belirlememiz için oldukça önemlidir.
Dinamik karakteristikler teorik ve deneysel yöntemler yardımıyla belirlenebilmektedir.
Yapısal sağlık izleme sistemleri, sensör teknolojilerindeki hızlı değişim ve sensörlere daha
kolay erişilebilinmesi sayesinde son yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır. Yapı sağlığı izleme
sistemleri ile yapıların gerçek zamanlı takibi ve gelişebilecek olumsuzluklara müdahale
saatler mertebesine inmiştir. Yapıların titreşim etkisi altındaki tepkileri çeşitli sensörler
(ivmeölçerler, hızölçerler vb.) yardımıyla kayıt altına alınmakta ve elde edilen verilerin
analizleri ile dinamik karakteristikler elde edilmektedir. Bu çalışmada Hatay- İskenderun’da
yer alan 4 Katlı betonarme bir okul binasının periyot değerlerini elde etmek amacı ile çevrel
titreşim etkisi altındaki tepki kayıtları toplanmıştır. Bu amaçla 4 adet ivmeölçer sensör
kullanılmıştır. Kayıtların analiz edilmesi ile yapının periyot değerleri hesaplanarak
yorumlanmıştır. Tepki kayıtlarının analizinde sadece çıktı verilerine dayalı analiz yapan
operasyonel modal analiz (OMA) yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca okul binası yapı analiz
programları ile de sonlu elemanlar ile modellenerek çözülecek ve deneysel olarak elde edilen
periyot değerleri ile program sonuçları karşılaştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: çevrel titreşim, yapı sağlığı izleme, yapı dinamiği, periyot
DETERMINATION TO PERIOD OF STRUCTURES WITH STRUCTURAL
HEALTH MONITORING SYSTEMS
ABSTRACT
In this study, it is aimed to find periods, which are one of the dynamic characteristics of a
school building, with the help of structural health monitoring systems. Determining the
dynamic characteristics of the structures (natural frequency, mode shape and modal damping
ratio) is very important in determining the behavior of the structures under dynamic loads.
Dynamic characteristics can be determined with the help of theoretical and experimental
methods. Structural health monitoring systems have become quite common in recent years,
thanks to the rapid changes in sensor technologies and easier access to sensors. Real-time
building monitoring and interference with possible adverse events with structural health
monitoring systems has been reduced to hourly levels.
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The responses of structures under the effect of vibration are recorded with the help of various
sensors (accelerometers, speedometers, etc.). The dynamic characteristics are determined by
analyzing the obtained data. In this study, response records under the effect of ambient
vibration were collected in order to obtain the periods of a 4-storey reinforced concrete (RC)
school building in Hatay-Iskenderun. For this purpose, 4 accelerometer sensors were used.
The periods of the building were calculated and interpreted by analyzing the records.
Operational modal analysis (OMA) method, which analyzes base on only output data, was
used in the analysis of response records. In addition, the school building will be solved by
modeling with finite elements with the structural analysis programs and the periods obtained
experimentally will be compared with the program results.
Keywords: ambient vibration, sructural health monitoring, structural dynamics, period
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ÖN BEKLEME SÜRESİ VE MİKRODALGA KÜRÜNÜN GEOPOLİMER HARÇ
NUMUNELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Uğur DURAK
Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
ORCID: 0000-0003-2731-3886
ÖZET
Bu çalışmada ön beklemeye maruz bırakılan geopolimer harç numunelerin mikrodalga (MW)
kürü etkisi altında dayanım gelişimi araştırılmıştır. Çalışmada geopolimer harç numunelerin
üretilmesinde aktivatör olarak NaOH, bağlayıcı olarak F sınıfı uçucu kül kullanılmış ve
40x40x160 mm boyutlarında prizmatik numuneler üretilmiştir. Üretilen numunelerde kumbağlayıcı oranı 3, su-bağlayıcı oranı ise 0.35 olarak belirlenmiştir. Karışımların
hazırlanmasında CEN standart kumu kullanılmıştır. Üretilen numuneler kalıplara
yerleştirildikten sonra 0, 1, 2, 3, 7, 14 ve 28 gün boyunca oda koşullarında bekletilmişlerdir.
Ön bekleme süresini tamamlayan numunelere öncelikle 75C sıcaklıkta 6 saat ısıl kür
uygulanmıştır. Isıl kür ile sertleşen geopolimer harç numunelere daha sonra 60 dk boyunca
180W mikrodalga kürü uygulanmıştır. Kür işlemleri ardından numunelerin birim ağırlık,
ultrasonik atımlı dalga hızları, eğilme ve basınç dayanımları belirlenmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre ön beklemeye tabi tutulan numunelerin eğilme ve basınç dayanımlarında artış
gözlenmiştir. Ön bekleme sonrası 6 saat boyunca 75⁰C sıcaklıkta ısıl küre tabi tutulan
numunelerin eğilme dayanımı maksimum 2.55 MPa elde edilirken basınç dayanımı ise 15.59
MPa olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan ısıl kür sonrası mikrodalga kürüne tabi olan
numunelerde 5.16 MPa değerlerine kadar eğilme ve 25.3 MPa değerlerine kadar basınç
dayanımları tespit edilmiştir. Genel olarak ön bekleme süresinin artması ile ısıl kür sonrası ve
mikrodalga kürü sonrası elde edilen dayanımlarda artış gözlenmiştir. Çalışma sonuçları
göstermiştir ki geopolimer harç numunelerde ön bekleme yapılması ve mikrodalga kürü ile
çok daha yüksek ve hızlı bir dayanım kazanımı elde edilebilmektedir.
Anahtar Kelimler: Geopolimer, eğilme ve basınç dayanımı, mikrodalga kürü, ön bekleme
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE PRE-REST PERIOD AND
MICROWAVE CURING ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF
GEOPOLYMER MORTAR SPECIMENS
ABSTRACT
In this study, the strength development of geopolymer mortar specimens subjected to the prerest period was investigated under the effect of microwave (MW) curing. In the study, in the
production of geopolymer mortar samples, NaOH as an activator and F class fly ash as a
binder were used and prismatic samples of 40x40x160 mm were produced. The sand-binder
ratio was determined as 3 and the water-binder ratio was 0.35 in the samples produced. CEN
standard sand was used in the preparation of the mixtures. After the samples were placed in
molds, they were kept in room conditions for 0, 1, 2, 3, 7, 14, and 28 days. The samples that
completed the pre-rest period were firstly heat cured at 75C for 6 hours. After heat curing,
microwave cure was applied to geopolymer mortar samples at 180 W for 60 minutes. After
curing, the unit weight, ultrasonic pulse velocities, the flexural, and compressive strength of
the samples were determined.
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According to the results obtained, the flexural and compressive strengths of the samples
subjected to the pre-rest period were increased. The flexural strength of the samples, which
were subjected to heat curing at 75C for 6 hours after the pre-rest period, was obtained as a
maximum of 2.55 MPa, and compressive strength was determined as 15.59 MPa. On the other
hand, flexural strengths up to 5.16 MPa and compressive strengths up to 25.3 MPa were
determined in samples subjected to microwave curing after heat curing. In general, an
increase in the strengths obtained after heat curing and microwave curing was observed with
the increase in the pre-rest period. The results of the study showed that a much higher and
faster strength gain can be achieved by pre-rest and microwave curing in geopolymer mortar
samples.
Keywords: Geopolymer, flexural and compressive strength, microwave curing, pre-rest
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SENTETİK TAŞKIN TAHMİN YÖNTEMLERİ
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet DİKİCİ
Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
ORCID: 0000-0001-5955-3425
ÖZET
Küresel ısınma ile birlikte iklim değişikliği de özellikle son yıllarda dünya gündeminin ilk
sıralarına yerleşmiştir. İklim değişikliği ile birlikte ani ve şiddetli yağışlar yerleşim yerlerini
ve tarım alanlarını tehdit eder olmuştur. Taşkın risklerinin ve taşkın yayılım alanlarının
belirlenmesi için istatistik, deterministik ve sentetik yöntemler literatürde kullanılan ana hesap
yöntemleridir. Taşkın debilerinin bilinmesi bir havzada hesap edilecek taşkın riski için en
önemli konudur. Detaylı veriler ve ölçümler ile yapılacak bir taşkın debisinin bulunması her
zaman mümkün olmayabilir. Deterministik ve istatistik yöntemlerde birim hidrografın elde
edilebilmesi için yağış ve akış kayıtlarına ihtiyaç vardır. Akış ve yağış kayıtları bulunmayan
havzalarda birim hidrograflar istatistik veya deterministik yöntemlerle elde edilemez. Uzun
yıllar ölçüm ve istatistiki verileri elde etmek çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu
durumda ampirik bazı denklemlerin kullanılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu yönde yapılan
deneysel çalışmalar ile elde edilen sentetik yöntemler geliştirilmiştir. Havzanın fiziksel
özeliklerine bağlı olarak bulunan sentetik birim hidrografların elde edilmesi yöntemi daha çok
projelerin ön inceleme aşamasında önerilmektedir. Bu çalışmada literatürde en fazla
kullanılan sentetik yöntemlerden; Rasyonel Yöntem, Mockus Yöntemi, Synder Yöntemi,
Kirpich Yöntemi ve SCS Yöntemi incelenmiştir. Alibeyköy havzası için yapılan tez
çalışmasında her yöntem için hesaplanan taşkın debileri son bölümde verilmiştir. Yöntemlerin
hangi koşullarda daha isabetli olduğu irdelenmiş, havzanın fiziksel özellikleri de sonuçlar
üzerinden yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rasyonel Yöntem, Mockus Yöntemi, Snyder Yöntemi, Kirpich
Yöntemi, SCS Yöntemi
SYNTHETIC FLOOD PREDICTION METHODS
ABSTRACT
Along with global warming, climate change has also been at the top of the world agenda
especially in recent years. Along with climate change, sudden and heavy rains have threatened
settlements and agricultural areas. Statistics, deterministic and synthetic methods are the main
calculation methods used in the literature to determine flood risks and flood spread areas.
Knowing the flood flow rates is the most important issue for the flood risk to be calculated in
a basin. Finding a flood flow rate with detailed data and measurements may not always be
possible. In deterministic and statistical methods, rainfall and flow records are needed to
obtain unit hydrographs. Unit hydrographs cannot be obtained by statistical or deterministic
methods in basins without flow and precipitation records. It is often not possible to obtain
measurement and statistical data for many years. In this case, it was necessary to use some
empirical equations. Synthetic methods obtained by experimental studies in this direction
have been developed.
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The method of obtaining synthetic unit hydrographs based on the physical characteristics of
the basin is mostly recommended at the preliminary examination stage of the projects. In this
study, one of the most used synthetic methods in the literature; Rational Method, Mockus
Method, Synder Method, Kirpich Method and SCS Method were studied. In the thesis study
for Alibeyköy basin, the flood flow rates calculated for each method are given in the last
section. The conditions under which the methods were more appropriate were examined and
the physical properties of the basin were interpreted through the results.
Keywords: Rational Method, Mockus Method, Snyder Method, Kirpich Method, SCS
Method
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SU DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE BASINÇ KAYBINA NEDEN OLAN BORULARIN
MODİFİYE KLONAL SEÇİM ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ
Öğretim Görevlisi Dr. Miraç ERYİĞİT
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
ORCID: 0000-0002-7035-7078
ÖZET
Su dağıtım şebekeleri, yerleşim yerlerindeki yüksek katlı binalara suyun temin edilebilmesi
için şebekenin düğüm noktalarında minimum işletme basınçları (minimum işletme basıncı 20
mss olmalıdır) göz önünde bulundurularak tasarlanırlar. Su dağıtım şebekelerindeki borular
zamanla korozyona uğrayıp boru cidarında oluşan pürüzlülükten dolayı gerekli olan minimum
işletme basınçlarının azalmasına ve bundan dolayı yüksek katlı binalara suyun yeterince
iletilememesine neden olurlar.
Bu çalışmada, şebekelerdeki basınç kayıplarına neden olan eskimiş boruların belirlenebilmesi
için sezgisel optimizasyona dayalı bir model geliştirilmiştir. Sezgisel optimizasyon yöntemi
olarak yapay bağışıklık sistemlerinden biri olan modifiye edilmiş Klonal Seçim Algoritması
(modified Clonalg) kullanılmıştır. Optimizasyon modeli, Matlab programlama dilinde
kodlanarak EPANET 2 yazılım programı ile birlikte çalıştırılmıştır. Modelin performansını
ölçmek için, EPANET 2 programında sabit (sürekli) koşullar altında dört gözlü gerçek
olmayan (farazi) bir su dağıtım şebekesi oluşturularak modelin uygulanması
gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon modelinde kullanılan amaç fonksiyonu model
kalibrasyonuna dayanmaktadır. Bundan dolayı, su dağıtım şebekesinin düğüm noktalarında ve
borularında sırasıyla basınç ve debi ölçümlerinin yapıldığı varsayılmıştır. Şebekenin düğüm
noktaları ile borularında ölçülen ve tahmin edilen işletme basıncı ve debi değerlerinin
farklarının toplamı (amaç fonksiyonu) minimize edilerek basınç kayıplarına neden olan
boruların tespit edilmesine çalışılmıştır. Bu boruların tespit edilmesinde boru cidarına ait
Hazen-Williams pürüzlülük katsayısı dikkate alınmıştır. Model, 30 kez çalıştırılarak her bir
borunun ortalama Hazen-Williams pürüzlülük katsayısı elde edilmiştir. Ortalama tahmin
edilen pürüzlülük katsayı değerleri ile şebeke borularının gerçek pürüzlülük katsayı
değerlerinin birbirine eşit veya yakın olduğu belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar,
su dağıtım şebekelerinde basınç kayıplarına neden olan boruların tespiti açısından
optimizasyon modelinin uygulanabilir ve geliştirilebilir olduğunu göstermiştir. Geliştirilen
optimizasyon modelinin gelecekteki çalışmalara da katkı sağlaması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Basınç Kaybı, Su Dağıtım Şebekesi, Sezgisel Optimizasyon, Yapay
Bağışıklık Sistemleri, Model Kalibrasyonu

240

ANKARA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH – IV
APRIL 10-11, 2021
ANKARA-TURKEY
(ABSTRACT BOOK)
WEB: https://www.ankarakongresi.org/
E-MAIL: inimasorg@gmail.com

DETERMINATION OF PIPES CAUSING PRESSURE LOSS IN WATER
DISTRIBUTION NETWORKS BY MODIFIED CLONALG
ABSTRACT
Water distribution networks are designed by considering minimum operating pressures
(minimum operating pressure should be 20 m) in nodes of the network in order to supply
water for high-rise buildings in the settlements. Pipes of water distribution networks are
corroded over time and cause to reduce minimum operating pressures required due to a
roughness occurring in the pipe internal wall. Therefore, water cannot be transmitted enough
to high-rise buildings.
In this study, a model based on heuristic optimization was developed in order to determine the
old pipes causing pressure losses in the networks. The modified Clonal Selection Algorithm
(modified Clonalg), a class of artificial immune systems, was used as heuristic optimization
method. The optimization model was coded in Matlab programming language and run in
conjunction with EPANET 2 software. In order to evaluate performance of the model, it was
applied to a four-loop hypothetical water distribution network under steady-state conditions in
EPANET 2. An objective function used in the optimization model is based on model
calibration. Therefore, pressures and flow rates were assumed to be measured in nodes and
pipes of the water distribution network, respectively. It was tried to determine pipes causing
pressure losses by minimizing a total of differences between measured and predicted values of
operating pressure and flow rate in nodes and pipes of the network (objective function).
Hazen-Williams roughness coefficient of pipe internal wall was considered for detecting these
pipes. Mean Hazen-Williams roughness coefficient of each pipe was obtained by running the
model 30 times. It was found that mean predicted and actual roughness coefficient values of
the network pipes are equal or close. Results of the study showed that the optimization model
is feasible and improvable in terms of determination of pipes causing pressure losses in water
distribution networks. Also, it is expected that the developed optimization model will
contribute to future studies.
Keywords: Pressure Loss, Water Distribution Network, Heuristic Optimization, Artificial
Immune Systems, Model Calibration
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TAŞKIN ANALİZİNDE MODELLEME ARAÇLARININ KULLANIMI
Yüksek Lisans Öğrencisi Kerem KAYA
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0003-2851-6845
Öğretim Üyesi Önder KOÇYİĞİT
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
ORCID: 0000-0002-1350-4238
ÖZET
Meteorolojik kaynaklı doğal afetlerden biri de taşkınlardır. Taşkınlar can kayıplarına, büyük
ekonomik zararlara neden olan ve dünya genelinde yaygın yaşanan doğal afetlerdendir.
Taşkın olaylarının zararlı etkilerini minimize etmek için mühendislik çalışmaları yoğun bir
şekilde sürdürülmektedir. Teknolojik gelişme ile birlikte yeni yöntemler de üretilmektedir.
Uydu fotoğraflarından faydalanılarak elde edilen uzaktan algılama verilerinin bilgisayar
ortamında analizlerinin gerçekleştirilmesi ve bu analizlerin gerçekleştirildiği modellerin
kurulması yeni yöntemlerin geliştirilmesine örnek olarak gösterilebilir.
Teknoloji ve veri işleme sistemlerinin gelişimiyle birlikte Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin (CBS)
birçok alanda uygulaması yaygınlaşmıştır. Son yıllarda CBS kullanımının arttığı alanlardan
birisi de hidrolojidir. Hidrolojik çalışmalarda, CBS programlarının kullanımı ile birlikte
havzalarda, taşkın ve erozyon tehlikesinin araştırılması, mühendislik su yapıları tasarımı,
hidrolojik analiz ve modellemelerin gerçekleştirilmesi hızlı ve pratik hale gelmiştir. Hidroloji
alanında yaygın olarak kullanılan bir diğer yazılım, A.B.D. Islah Bürosu (United States
Bureau of Reclamation-USBR) tarafından geliştirilmiş olan HEC-RAS, su yüzü seviyelerinin
belirlenebilmesi ve taşkın çalışmalarında hesap ve analiz kolaylığı sağlayan bir yazılımdır.
Bu çalışmada, CBS programı olan ArcGIS kullanılarak Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunan
bir alt havza üzerinde modelleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Sayısal Yükseklik Modeli
(SYM) verisinden ArcGIS araçları kullanılarak TIN haritası oluşturulmuştur. Havza ve nehir
üzerindeki hidrolojik ve hidrolik parametreler, ArcGIS ve HEC-RAS programları kullanılarak
taşkın yayılım modeli elde edilmiştir. Çalışma sonuçları, HEC-RAS programından elde edilen
çıktılardan özellikle su yüzü profili, hız profili ve enkesitlerde oluşan su yüksekliklerinin
planlama ve taşkın önlem çalışmalarında kullanımının oldukça faydalı olacağı, havza
içerisinde yer alan nehir güzergâhı boyunca taşkın riskli bölgelerin belirlenmesinde
kullanılabileceği görülmüştür. Yapılan bu çalışma ile ArcGIS ve HEC-RAS programlarının
başarılı bir entegrasyonu sayesinde çıkan sonuçların taşkın alanlarının tespiti,
değerlendirilmesi ve taşkın önlem çalışmalarında etkili kullanımının mümkün olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Taşkın, Coğrafi Bilgi Sistemleri, HEC-RAS, ArcGIS
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FLOOD ANALYSIS USING MODELING TOOLS
ABSTRACT
Flooding is one of the meteorologically originated natural disaster. Its effects are felt
worldwide causing loss of life and great economic damages. Engineering efforts are carried
out intensively in order to minimize the destructive effects of flood events. Various novel
tools and methods have been developed accompanied with technological advances. For
instance, remote sensing which involves detection and monitoring of the physical
characteristics of a basin by measuring some specs through satellite and thus enabling the new
models to produce more accurate and consistent results.
Progress in technology and data processing systems help investigators to prepare an
environment that enables increase usage of Geographic Information Systems (GIS) in many
areas for the engineering applications. One of the research areas where implementation of GIS
has increased in recent years is hydrologic modeling. Analysis of flood and erosion hazards in
basins, design of engineering water structures, hydrological analysis and modeling have
become fast and practical with the use of GIS programs. Another software commonly used in
the field of hydrology is HEC-RAS developed by the United States Bureau of Reclamation
(USBR), in which the free water surface profile is easily estimated facilitating the analysis of
flood studies.
In this paper, a research was carried out on flood modeling in a sub-basin located in the
Western Black Sea Region using ArcGIS. TIN map was produced from Digital Elevation
Model (DEM) data of the river basin using ArcGIS tools. Of using both ArcGIS and HECRAS programs, hydrologic and hydraulic parameters of the basin and river were combined to
produce flood propagation model of the area. It was figured out from the outputs obtained
through the HEC-RAS program that the use of the water surface profile, velocity profile and
water depths formed in cross sections would be very useful in planning water resources and
flood prevention works. In addition, those outputs can be used to determine flood risk zones
along river course within the basin. Findings from this study showed that the results obtained
through successful integration of ArcGIS and HEC-RAS can be effectively used in detection
and evaluation of inundation zones and flood prevention studies.
Keywords: Flood, Geographical Information System, HEC-RAS, ArcGIS

243

ANKARA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH – IV
APRIL 10-11, 2021
ANKARA-TURKEY
(ABSTRACT BOOK)
WEB: https://www.ankarakongresi.org/
E-MAIL: inimasorg@gmail.com

PRATİK BİR MODELDEN BAĞIMSIZ KAYAN KİPLİ KONTROL
Doç. Dr. İlhami YİĞİT
Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
ORCID NO: 0000-0002-3838-4770
ÖZET
Kayan kipli kontrol, bozucular, parametre değişimleri, değişken çevre şartları gibi olumsuz
etkiler ve belirsizliklere rağmen istenilen dinamik davranışı sağlayabilen gürbüz bir kontrol
yöntemidir. Kayan kipli kontrol yöntemi hassas ve gürbüz bir kontrol sağladığından gittikçe
tercih edilir hale gelmiştir. Bu yöntemde kontrol sinyali, anahtarlama ve eşdeğer kontrol
sinyallerinin toplamı olup eşdeğer kontrol sinyalini belirleyebilmek için sistem modelinin tam
ve doğru olarak bilinmesi gerekir. Ancak, sistemin modellenmesinde, modelleme için yeterli
zamanın olmaması, modelleme için sistemi parçalarına ayırmanın her zaman mümkün
olamaması, modelleme hatalarından kaçınılamaması, karmaşık sistemlerin modellenmesi için
yeterli yetkinliğe sahip olunmaması, modeldeki parametrelerin belirsiz değişimler göstermesi
ve eşdeğer kontrol sinyalinin doğrusal olmayan modelden analitik olarak elde edilememesi
gibi çok sayıda güçlükler sözkonusudur. Bu bildiride, modellemeye ihtiyaç duyulmaksızın,
belli bir kalite seviyesine kadar birçok gerçek sistemin kontrolünde yeterince işe yaradığı
tecrübe edilen kolay ayarlanabilir modelden bağımsız pratik bir kayan kipli kontrol yöntemi
ele alınmaktadır. Yöntem endüstriyel kontrol alanında çok sayıda sistemin modelden bağımsız
hassas ve gürbüz kontrolü için önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: kayan kipli kontrol, model bağımsız kontrol, modelleme, benzetim,
deney
A PRACTICAL MODEL FREE SLIDING MODE CONTROL
ABSTRACT
Sliding mode control is a robust control method that can provide desired dynamic behavior
despite negative effects and uncertainties such as disturbances, parameter variations, variable
environmental conditions. The sliding mode control method has become increasingly
preferred as it provides precise and robust control. In this method, the control signal is the
sum of switching and equivalent control signals, and the system model must be known
completely and accurately in order to determine the equivalent control signal. However, there
are many difficulties involved in modeling the system such that there is not enough time for
modeling, it is not always possible to disassemble the system for modeling, modeling errors
cannot be avoided, there is not enough qualification for modeling complex systems, the
parameters in the model show uncertain variations, and the equivalent control signal cannot
be analytically drawn from the nonlinear model. In this paper, an easily tunable practical
model free sliding mode control method is dealt with, that has been experienced to work
sufficiently to control many real systems up to a certain quality level. The method is
recommended for model free precise and robust control of a large number of systems in the
field of industrial control.
Keywords: sliding mode control, model free control, modeling, simulation, experiment
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TİYATRO SAHNESİ VE AYDINLATMA TASARIMI İLİŞKİSİ
ÜZERİNE BİR TESPİT
Doç. Dr. Erkan AYDINTAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
ORCID: 0000-0001-8097-2384
Yüksek Lisans Öğrencisi Sümeyye PERVANOĞLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0003-4692-6581
ÖZET
Tiyatro sahnesi, antik dönemlerde yunan dini ritüelleri ile başladığı kabul edilen, belli bir
senaryo çerçevesinde düzenlenmiş geçici ve kurgusal bir mekan olarak tanımlanabilir.
Kostüm, ışık, ses, dekor gibi birçok tasarım alanını da bünyesinde barındıran sahne tasarımı;
zamanla teknolojinin gelişmesi ve tasarım anlayışının değişmesi ile günümüzde oldukça
popüler bir meslek alanı haline gelmiştir. Açık hava sahnelerinin, günümüzde ağırlıklı olarak
kapalı mekanlara taşınması ile sahne tasarımı için vazgeçilmez bir öge haline gelen sahne
aydınlatma tasarımı da zamanla kendi gelişimini sürdürmektedir. Aydınlatmanın tiyatro
sahnesi tasarımındaki yeri genel itibariyle, sahne dekorunu ve oyuncuları vurgulamak, aynı
zamanda yansıtılmak istenilen duygu ve düşüncelerin de seyirciye geçirilmesine yardımcı
olmaktır.
Ayrı ve önemli bir uzmanlık alanı olan aydınlatma tasarımının, tiyatro sahnesine görsel ve
algısal boyutta ne tür etkilerinin olduğunu bilmek, sahne tasarımcıları için önemli bir tasarım
verisidir. Diğer taraftan, konuyla doğrudan ilişkili yazılı kaynak eksikliği söz konusudur. Hem
konuya dikkat çekilebileceği ve hem de konuya ilişkin sistematik bir veri kümesi
oluşturulabileceği düşüncesi ile çalışmada, aydınlatma tasarımının tiyatro sahnesindeki yeri
ve önemi ile sahne performansı, sahne atmosferi vb. bağlamlar üzerinde ne gibi rollere sahip
olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda öncelikle literatür incelemesi yapılarak,
konuya ilişkin ön tespitlerde bulunulmuştur. Daha sonra aydınlatma tasarımı ve sahne
tasarımı konularında mesleki deneyime sahip kişiler, yönetmenler ve tiyatro oyuncuları ile
gerçekleştirilen anket çalışması sonucu uygulamaya dayalı güncel veriler elde edilmiştir. Son
olarak, her iki veri gurubu sentezlenip aydınlatma tasarımının tiyatro sahnesindeki yeri ve
önemine ilişkin bir veri paketi oluşturulmuştur. Sonuç olarak aydınlatma tasarımının tiyatro
sahnesi tasarımı sürecinde yarattığı etkiler özetle; oyuncuların ve dekor ögelerinin
vurgulanması, renk değişimleri ile tiyatro oyunundaki duyguların yansıtılması için önemli
olduğu, renk, hareket, parlaklık, yoğunluk bileşenleri ile birlikte metin ve yönetmen
direktifleri doğrultusunda ışık tasarımının yapıldığı ve zaman, mekan ve duygu
atmosferlerinin yansıtılması için aydınlatma tasarımının büyük rol oynadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aydınlatma, Işık, Sahne Tasarımı, Aydınlatma Tasarımı, Tiyatro
Sahnesi
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A DETERMINATION ON THE RELATIONSHIP OF THE THEATER STAGE AND
LIGHTING DESIGN
ABSTACT
The theater scene can be defined as a temporary and fictional space arranged within a certain
scenario, which is considered to have emerged with Greek religious rituals in ancient times.
Stage design, which also includes many design areas such as costume, light, sound, decor, has
become a very popular profession today with the development of technology and with the
change of design philosophy over time. Stage lighting design, which has become an
indispensable element for stage design with the fact that outdoor scenes are mainly moved to
indoor spaces, continues its development over time. The place of lighting in theater stage
design generally emphasizes the stage decor and the actors, and at the same time helps to
convey the feelings and thoughts that are desired to be reflected to the audience.
Knowing the visual and perceptual effects of lighting design, which is a separate and crucial
area of expertise, on the theater stage is an important design data for stage designers. On the
other hand, there is a lack of written sources directly related to the subject. In the study, with
the idea of both shedding light on the issue and to create systematic dataset related to subject,
the role and importance of lighhting design on theather stage and its role in the contexts such
as stage performance and stage atmosphore were tried to be determined. In this context,
preliminary determinations were made on the subject by firstly reviewing the literature. Later,
application based actual data was obtein as aresult of a survey conducted by with people who
have professional experience in lighting design and stage design, directors and theater actors.
Finally, both data groups were synthesized and a data package was created regarding the place
and importance of lighting design on the theater stage. As a result, the effects of lighting
design in the theater stage design process are summarized; It has been determined that
emphasizing the actors and decor elements is important for reflecting the emotions in the
theater play with color changes, light design was made in line with the text and director's
directives together with the color, movement, brightness, intensity components, and lighting
design plays a major role in reflecting the atmosphere of time, space and emotions.
Keywords: Lighting, Light, Stage Design, Lighting Design, Theater Stage
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KENTSEL HAFIZANIN SÜREKLİLİĞİNDE ÖZGÜNLÜK VE BÜTÜNLÜK:
TALAS KİLİSELERİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Berkan KAHVECİOĞLU
Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0003-2061-9815
Prof. Dr. Aysu AKALIN
Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
ORCID: 0000-0002-5638-4803
ÖZET
Toplumun her bir bireyi, yaşadığı olaylar ve anılar ile birlikte hafızasını oluştururken, hafıza
mekanları da bu tanıklık edilen olayları barındırmaktadır. Bu mekanların özgünlüğü ne kadar
iyi korunursa, o yerin aura’sı da o kadar canlı kalacak ve gelecek nesillerin, geçmişin
bilincinde olmalarına olanak tanıyacaktır. Fakat kentler, yaşayan bir hücre gibi sürekli
gelişen, değişen ve büyüyen bir organizmadır. Dolayısıyla geçmişe dair izler her zaman
eskime, silinme ve yok olma riski altındadır.
Makalenin araştırma alanı olan Kayseri İli, Talas İlçesi jeopolitik konumu itibariyle geçmişten
günümüze pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Osmanlı Dönemi’nde başta
Müslümanların, Ermenilerin ve Rumların birlikte yaşamış olduğu çok uluslu çeşitlilik,
bölgedeki katmanlaşmış yerleşim dokusunun esasını oluşturur. Bu kozmopolit yapı içerisinde
Müslim-gayrimüslim birlikteliği, bölgenin mekansal çeşitliliğini de etkilemiş, doğallık içinde
bir yapılaşma şekillenmiştir. Her mahallede en az bir kilise veya caminin bulunması dokudaki
bu çeşitliliği desteklemiştir. Fakat yerleşimdeki bu çok sesli birliktelik; 1915’te Ermenilerin
ve 1923 yılında da Lozan Antlaşmasıyla mübadeleye tabi olan Rumların yöreyi terk etmeleri
sonucu dağılmış, bölgenin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel şartları değişime
uğramıştır. Son elli yılda artan hızlı nüfusla birlikte yaşanan hareketlilik sonucunda dokudaki
değişim ve dönüşüme yönelik müdahaleler, kentsel hafızanın özgünlük ve bütünlüğünü
olumsuz yönde etkilemiş ve halen etkilemektedir. Bu çalışma ile; Kayseri İli, Talas İlçesi
sınırları içerisinde yer alan kentsel hafıza elemanlarından kilise yapıları, UNESCO Dünya
Miras Kriterleri’nden ‘özgünlük’ (authenticity) ve ‘bütünlük’ (integrity) kavramları ile birlikte
detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu kapsamda özgünlükleri bozulmuş ya da bozulma riski
taşıyan kiliseler beraberinde, dokunun bir parçası iken günümüze ulaşamayan kiliseler de
toplumsal bellekle kurduğu ilişkiler ağı bağlamında mercek altına alınmıştır. Çalışma
sonucunda özelde Talas kiliseleri olmak üzere geleneksel dokuya bütüncül bir bakış açısıyla
yaklaşım sağlanarak tarihi yapıların mülkiyet durumlarıyla ilgili yaşanan gelişmelere dikkat
çekilmiş, mekânsal ve sosyal sürekliliğin korunarak devam ettirilebilmesine yönelik öneriler
geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Özgünlük, Bütünlük, Kentsel Hafıza, Talas, Kilise
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AUTHENTICITY AND INTEGRITY IN THE CONTINUUM OF URBAN MEMORY:
TALAS CHURCHES
ABSTRACT
Each individual of society creates his or her memory along with the events and memories he
or she has experienced, while memory spaces also contain these witnessed events. The better
the authenticity of these spaces is preserved, the more alive the aura of that space will remain,
allowing future generations to be aware of the past. But cities are an organism that constantly
develops, changes and grows, like a living cell. Therefore, traces of the past are always at risk
of obsolescence, erasure and extinction.
Kayseri province, Talas district, which is the research area of the article, has been home to
many civilizations from the past to the present due to its geopolitical position. The multinational diversity, especially in the Ottoman period, where Muslims, Armenians and Greeks
lived together, forms the basis of the multicat settlement tissue in the region. In this
cosmopolitan structure, Muslim-non-Muslim unity also has affected the spatial diversity of
the region, and city has taken shape in naturalness. The presence of at least one church or
mosque in each neighborhood has supported this diversity in tissue. But this composite unity
in the settlement has dispersed as a result of theseparation of the Armenians in 1915 and the
Greeks, who were subject to exchange with the Treaty of Lausanne in 1923. With these
displacements, the political, social, economic, cultural and physical conditions of the region
have changed. Interventions for tissue change and transformation as a result of the mobility
experienced with the rapid population growth over the past fifty years have negatively
affected the authenticity and integrity of urban memory and still affect. In this study, church
structures from urban memory elements located within the borders of Kayseri province, Talas
district were discussed in detail together with the concepts of ‘authenticity’ and ‘integrity’
from the UNESCO World Heritage criteria. In this context, along with churches whose
authenticity is at risk of being degraded or deteriorated, churches that cannot reach the present
day while being part of the tissue are also examined in the context of the network of
relationships established with social memory. As a result of the study, a holistic approach to
the traditional tissue, especially Talas churches, was taken to draw attention to the
developmetns in the property status of historical buildings, and suggestions were made to
maintain spatial and social continuity.
Keywords: Authenticity, Integrity, Urban Memory, Talas, Church
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ATEX DİREKTİFLERİNİN MÜDAHALE VE KİŞİSEL KORUNMA AÇISINDAN
İTFAİYE TEŞKİLATLARINDAKİ YANSIMALARI VE UYGULAMALARI
Öğretim Görevlisi Bülent BULDU
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Teknik Bilimler MYO Sivil Savunma ve
İtfaiyecilik Programı
ORCID: 0000-0002-8705-3118
ÖZET
Parlama patlama olayının daha iyi anlaşılabilmesi için tanımlamak gerekirse; parlayıcı
patlayıcı ortamın oluşması için Patlayıcı Madde, Hava (Oksijen) ve Enerji (Ateşleyici) gibi üç
unsurun bir araya gelmesi gerekir. Parlayıcı patlayıcı maddeler sıvı, katı (toz) veya gaz
halinde bulunabilirler.
(ATEX 137) Çalışma Yeri Direktifi 99/92/EC, tehlikeli alanları patlayıcı ortamın oluşma
sıklığı ve bu ortamın devam etme süresini esas alarak bölgeler (zone) halinde
sınıflandırmaktadır.
Gazlar/Buharlar için; Zone-0: Patlama oluşturacak karışımın (gaz/hava) sürekli veya uzun
süreli bulunduğu alanlar. Zone-1: Patlama oluşturacak karışımın ara ara meydana gelme
ihtimalinin olduğu alanlar. Zone-2: Patlama oluşturacak karışımın olağan koşullarda
bulunmadığı veya çok kısa sürdüğü alanlar.
Tozlar/Lifler için ise; Zone-20: Patlama oluşturacak yanıcı tozların, havada bulut halinde
sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler. Zone-21:
Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı
ortam oluşturabileceği yerler. Zone-22: Normal çalışma koşullarında havada bulut halinde
yanıcı tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa
bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler.
İtfaiyeciler parlayıcı patlayıcı ortamın ilk fark edilmesinden itibaren yapılan tüm
müdahalelerde bu ortamlarda çalışabilmektedirler. İtfaiye birimi denince akla ilk gelen
yangına müdahaledir doğal olarak. Ancak günümüz itfaiyecilerinin müdahale ettikleri
olayların çeşitliliği son derece artmıştır. Bu olayların arasında yangın başlatıcı gazlar ve
tozların parlayıcı ve patlayıcı ortamlar oluşturmasının yeri de göz ardı edilemeyecek oranda
artmıştır. Günümüzde özellikle enerji kaynağı olarak kullanılan yanıcı gazları ileten boru
hatlarının şehirlerimizi adeta bir örümcek ağı gibi sararak gazı iletmesi, parlayıcı patlayıcı
ortam oluşum sıklığını da arttırmıştır. Peki ülkemizde bu ortamlara maruz kaldığımızda
yardımımıza gelen itfaiyecilerin kullandığı ekipmanlar bu ortam için ne kadar uygun?
Parlayıcı patlayıcı ortamlarda kullanılabilecek malzemelerde hangi şartlar aranmalıdır?
İtfaiyeciler Parlayıcı patlayıcı ortamda hangi bölgede (zone) ne tür kişisel korunma ve
müdahale ekipmanı kullanmalıdır?
Özellikle Avrupa’da parlayıcı patlayıcı ortamlarda çalışabilmeyi mümkün kılan kanun ve
yönetmelikler, bunların ülkemizdeki yansımaları nelerdir? İtfaiyecilerin mevcut kullandığı
ekipmanlar bu ortamlar için ne kadar uygundur?
Anahtar Kelimeler: ATEX, Parlama, Patlama, İtfaiye, Korunma
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REFLECTIONS AND APPLICATIONS OF ATEX DIRECTIVES IN FIREFIGHTERS
IN TERMS OF INTERVENTION AND PERSONAL PROTECTION
ABSTRACT
In order to better understand the flashing explosion phenomenon; for the formation of a
flammable explosive atmosphere, three elements such as Explosive Material, Air (Oxygen)
and Energy (Igniter) must come together. Flammable explosive substances can be found in
liquid, solid (powder) or gas form.
(ATEX 137) Workplace Directive 99/92 / EC classifies hazardous areas into zones based on
the frequency of occurrence of the explosive atmosphere and the duration of this environment.
For Gases / Vapors; Zone-0: Areas where the mixture (gas / air) that will cause explosion is
present for a long time or for a long time. Zone-1: Areas where the mixture that will cause
explosion is likely to occur intermittently. Zone-2: Areas where an explosive mixture is not
available under normal conditions or takes a very short time.
For Powders / Fibers; Zone-20: Places where explosive flammable dusts may occur in clouds
in the air continuously or for a long time or frequently. Zone-21: Places where flammable
dusts in clouds in the air may occasionally create an explosive atmosphere under normal
operating conditions. Zone-22: Places where combustible dust in cloud form in the air is not
likely to create an explosive atmosphere under normal operating conditions, but even if there
is such a possibility, it is only valid for a very short time.
Firefighters can work in these environments in all interventions made since the first
realization of the flammable explosive atmosphere. When it comes to the fire department, the
first thing that comes to mind is of course the intervention to the fire. However, the variety of
events that today firefighters intervened in has increased enormously. Among these events,
the place where fire-initiating gases and dusts create flammable and explosive atmospheres
has increased at an undeniable rate. The fact that pipelines transmitting flammable gases,
which are used as energy sources, envelop our cities like a spider web and transmit the gas,
has increased the frequency of formation of flammable explosive atmospheres. So, when we
are exposed to these environments in our country, how suitable are the equipment used by
firefighters who come to our aid for this environment? What conditions should be sought for
materials that can be used in flammable explosive atmospheres? What type of personal
protection and response equipment should firefighters use in which zone in a flammable
explosive atmosphere?
Especially in Europe, what are the laws and regulations that make it possible to work in
flammable and explosive environments, and what are their reflections in our country? How
suitable is the equipment currently used by firefighters for these environments?
Keywords: ATEX, Flash, Explosion, Firefighting, Protection
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LIGHT IRRADIATION EFFECT ON THE TOPOLOGY OF β-BOROPHENE
Dr. Defne AKAY
Ankara University, Faculty of Science, Department of Physics
ORCID: 0000-0001-8990-007X
ABSTRACT
With the experimental synthesis of the novel Dirac materials, thanks to their unique electronic
band structures, for example, ultra-high carrier mobility, excellent handling, and optical
properties, has taken electronic devices beyond the limits of Si-based nanotechnology. Dirac
materials provide a distinctive platform for investigating quantum topological states.
Therefore, in the last few years, there have been important experimental and theoretical
attempts to design the topological characteristic of 2-dimensional Dirac systems. This field
has received great attention with borophene, a new candidate for possible applications in
nanoscale electronics and optoelectronics. To reshape a future technology among the many 2dimensional allotropes of borophene, the highly symmetrical space group borophene, i.e. βtype monolayer boron, is quite interesting on its own. Borophene has eight atoms constructed
by a rectangular unit cell. These can be classified as two types of non-equivalent boron atoms,
rear and inner atoms located at the inside and edge of hexagonal rings, respectively. The
topologic band structure of β-borophene is incompatible with current semiconductor-based
nanotechnology owing to the absence of an electronic band-gap. Hence, β-borophene is
equivalent to graphene, that is, it can be characterized by a π Berry phase. This means that
undressed-borophene is an interesting system for realizing the fundamental physical
phenomenon. The structure is exposed to a linearly polarized light to analyze the curved band
structure in the presence of light radiation. Thus, by examining the Berry phase, we show the
effect of linearly polarized light on the topology of monolayer β-borophene. Our study shows
that the application of linearly polarized light on β-borophene does not bring any new
property in the electronic band properties of the structure. It only changed the Fermi velocities
without causing any change in the topology of the band structure.
Keywords: β-Borophene, Dirac Material, Topologic Band Structure
β-BOROFENİN TOPOLOJİSİ ÜZERİNE IŞIK IRRADYASYON ETKİSİ
ÖZET
Yeni Dirac malzemelerinin deneysel olarak sentezlenmesiyle, kendine özgü elektronik bant
yapıları sayesinde, örneğin ultra yüksek taşıyıcı hareketliliği, mükemmel taşıma ve optik
özellikler, elektronik cihazları Si-tabanlı nanoteknolojinin sınırlarının ötesine geçirmiştir.
Dirac malzemeleri, kuantum topolojik durumlarının araştırılması için ayırt edici bir platform
sağlar. Bu nedenle, son birkaç yılda, 2-boyutlu Dirac sistemlerinin topolojik özelliklerini
tasarlamak için önemli deneysel ve teorik girişimler olmuştur. Bu alan, nano ölçekli
elektronik ve optoelektronikte olası uygulamalar için yeni bir aday olan borofen ile büyük ilgi
görmüştür. Borofenin birçok 2-boyutlu allotropu arasında gelecekteki bir teknolojiyi yeniden
şekillendirmek için, oldukça simetrik uzay grubu borofen yani β-tipli tek tabakalı bor, kendi
başına oldukça ilginçtir. Borofen, dikdörtgen bir birim hücre içinde düzenlenmiş sekiz
atomdan oluşur. Bunlar, altıgen halkaların kenarında ve içinde bulunan iç ve arka atomlar
olmak üzere, eşdeğer olmayan iki tür bor atomu olarak sınıflandırılabilir.
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β-borofenin bant yapısının topolojisi, elektronik bir bant aralığı olmaması nedeniyle mevcut
yarı iletken tabanlı teknolojiyle uyumsuzdur. Dolayısıyla, β-borofen grafene eşdeğerdir, yani
bir π Berry fazı ile karakterize edilebilir. Bu, giydirilmemiş-borofenin temel fiziksel olguları
gerçekleştirmek için ilginç bir sistem olduğu anlamına gelir. Yapı, ışık radyasyonu varlığında
eğimli bant yapısını analiz etmek için doğrusal olarak polarize bir ışığa maruz bırakılır.
Böylelikle Berry fazını inceleyerek doğrusal polarize ışığın tek katmanlı-borofen topolojisi
üzerindeki etkisini gösteriyoruz. Çalışmamız, β-borofen üzerine doğrusal polarize ışık
uygulamasının yapının elektronik bant özelliklerinde yeni bir özellik getirmediğini
göstermektedir. Bant yapısının topolojisinde herhangi bir değişikliğe neden olmadan sadece
Fermi hızlarını değiştirmiştir.
Anahtar Kelimeler: β-Borofen, Dirac Malzemesi, Topolojik Bant Yapısı
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SİLİKON BİLEŞİK ÜRETİMİ VE SİLİKON BİLEŞİKLERİN YANGINA
DAYANIKLI KABLOLARIN İZOLASYONUNDA GELİŞTİRİLMESİ
Şeyda KAPUKAYA
Elektrik Mühendisi Reçber Kablo A.Ş.
ORCID: 0000-0001-6709-5786
ÖZET
Kablolarda silikon kauçuk polimerler, fiziksel, kimyasal ve çevresel şartların yanı sıra
yangına dayanıklılık özellikleriyle günümüzde kullanımı artan bir polimer malzemedir.
Bu çalışma, TS EN 50363-1 EI2 standartlarda yer alan uygun çapraz bağlı elastomerik yalıtım
bileşiklerinin firma bünyesinde üretimi, bileşiklerin ekstruzyon prosesine adaptasyonu,
yangına dayanıklı kablo özelinde seramikleşen silikon bileşiğin denenmesi, elektriksel ve
mekanik test sonuçlarının iyileştirilmesini kapsamaktadır.
Proje çalışmaları sırasında, baz silikon kauçuk, dolgu, peroksit ve performans katkı
bileşenlerinin, literatür taramaları ile bileşik ve extrude edilmiş ürün benchmarking
(kıyaslama) çalışmaları neticesinde silikon bileşik reçeteleri oluşturulmuştur. Reçeteler baz
alınarak bileşik oluşturulması ve bu bileşiklerin yangına dayanıklı kablo izolasyonunda
kullanılarak, izolasyon malzemesinin ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen, test ve
deney sonuçlarına yer verilmiştir.
Silikon bileşik üretimi için yapılan çalışmalar ve iyileştirmeler sonucunda, ulusal ve
uluslararası standartlara uygun, silikon izoleli yangına dayanıklı kablo üretilmiştir. Bununla
birlikte know-how kazanılmış, silikon bileşik tedarikinde alternatif oluşturarak dışa bağımlılık
azaltılmış, silikon bileşiklere esas hammadde tedarikçileri belirlenmiş, maliyetler azaltılmış,
rekabetçi fiyat ile iç ve dış pazarlarda iş hacmi elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Polimer, silikon kauçuk bileşik, çapraz bağlı elastomer, seramikleşen
silikon, yangına dayanıklı kablo, ekstruzyon
SILICONE COMPOUND MANUFACTURING AND DEVELOPMENT OF
SILICONE COMPOUNDS IN THE INSULATION OF FIRE RESISTANT CABLES
ABSTRACT
Silicone rubber polymers in cables are an increasingly used polymer material with their fire
resistance properties as well as physical, chemical and environmental conditions.
This study covers the production of cross-linked elastomeric insulation compounds within the
company in accordance with TS EN 50363-1 EI2 standards, the adaptation of the compounds
to the extrusion process, the testing of the ceramicized silicone compound in the fire-resistant
cable, and the improvement of the electrical and mechanical test results.
During the project studies, silicone compound prescriptions were prepared as a result of
literature reviews of base silicone rubber, filler, peroxide and performance additive
components, and benchmarking of compound and extruded products. Formation of
compounds based on prescriptions and using these compounds in fire-resistant cable
insulation, test and test results of the insulation material specified in national and international
standards are included.
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As a result of the studies and improvements made for the production of silicone compounds,
silicone insulated fire resistant cable has been produced in accordance with national and
international standards. However, know-how has been gained, foreign dependency has been
reduced by creating an alternative in the supply of silicon compounds, raw material suppliers
for silicon compund have been determined, costs have been reduced, and a competitive price
and business volume in domestic and foreign markets has been achieved.
Keywords: Compound, polymer, silicone rubber compound, crosslinked elastomer, ceramic
forming silicone, fire resistant cable, extrusio
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DEPTH ESTIMATION TO THE MAGNETIC BASEMENT OVER A PART OF
CHAD BASIN, NORTHEASTERN NIGERIA USING AEROMAGNETIC DATA
Sunday, John Abayomi
Kwara State Polytechnic Ilorin, Department of Science Laboratory Technology (Physics Unit)
Usman, Abdulkareem
Kwara State Polytechnic Ilorin, Department of Science Laboratory Technology (Physics Unit)
ABSTRACT
A quantitative interpretation of the aeromagnetic anomalies of Maiduguri (Sheet 90) in the
North Eastern region of Nigeria has been carried out using Spectral Analysis method. The
study area covers approximately 3,052.13 sq kilometer and forms a part of the Chad basin.
Regional anomalies were removed from the total magnetic field using 2D least square
analysis. The resulting residual data were plotted to obtain 64 profile depth estimations.
The depth estimations were obtained from the spectral analysis. The estimated depths to the
magnetic sources were found to vary from 0.175 km to 1.352 km. The results indicate that the
sedimentary basin in the area is approximately 1.4 km; with the sedimentary thickness of this
magnitude, the study area may be targeted for hydrocarbon prospecting and therefore,
recommended for further investigations.
Keywords: Aeromagnetic anomalies, Spectral analysis, Chad Basin, Least square analysis,
Sedimentary, Hydrocarbon
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MANAGEMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN RABAT-SALÉ AND TAMARA
Soukaina BOUAOUDA
Hassan II University of Casablanca, Laboratory of Process and Environmental Engineering,
Faculty of Sciences and Techniques-Mohammedia
Roukaya BOUYAKHSASS
Hassan II University of Casablanca, Laboratory of Process and Environmental Engineering,
Faculty of Sciences and Techniques-Mohammedia
Abdeslam TALEB
Hassan II University of Casablanca, Laboratory of Process and Environmental Engineering,
Faculty of Sciences and Techniques-Mohammedia
Salah SOUABI
Hassan II University of Casablanca, Laboratory of Process and Environmental Engineering,
Faculty of Sciences and Techniques-Mohammedia
ABSRTACT
Municipalities in Morocco face many challenges relating to solid waste management which
pose serious problems to developing countries. Indeed, the combination of a set of factors
such as demographic growth, urban expansion, development of socio-economic and
production activities, as well as lifestyles and consumption, generates a growing resource of
waste. These have a considerable impact on water, soil and air. Managers must make an effort
to further improve collection, sorting and recovery and processing. In fact, the 28-00 applied
in Morocco has made it possible to accentuate the multiplication of controlled landfills and
the closure of illegal landfills. In addition, the problem of leachate discharges remains to be
resolved given that these effluents are highly loaded with toxicants and difficult to treat by the
various techniques (physicochemical and biological) which are costly in terms of investment
and operation.
The objective of this study is to analyze the evolution of waste production over the years
2015, 2018 and 2019, for the three cities of Rabat, Salé and Temara, which constitutes a real
challenge for local officials, and analyze influencing factors in order to increasingly improve
management. This makes it possible to propose elements of response to these environmental
problems and to discuss the modalities of management of this waste at the level of the cities
of Rabat, Salé and Temara upstream and downstream.
The results present an overview of the temporal trends in the production of municipal solid
waste at the level of three communes Rabat-Salé and Temara in the Oum Azza landfill during
the years 2015, 2018 and 2019 with significant production of leachate. Furthermore, the
results obtained showed that sorting using a technology advanced by the creation of an
association of rag pickers gave these fruits. A significant amount of waste has been recovered,
in particular paper, plastic, glassware, etc.
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The distribution of waste generation is mainly concentrated in the city of Rabat, The
examination showed that the total amount of solid waste varies around 25,017.58 t / month,
24,031.67 t / month and 24,038.13 t / month in 2015, 2018 and 2019 respectively for Rabat
and 17,947.58 t / m, 21,256.63 t / m and 20,852.02 t / m in 2015, 2018 and 2019 respectively
in Salé. In Temara, the lowest proportions of waste production are 12,901.33 t / m, 10,104.33
t / m and 10132.54 t / m in 2015, 2018 and 2019 respectively. To better manage solid waste in
Oum Azza, several possible and appropriate solutions, for example, focus on key regions,
intensify source separation, promotion of a green lifestyle and establishment of regulations
and policies that should be adopted, which could facilitate the management of solid waste
collected at the level of the three cities of Rabat, Salé and Temara in order to subsequently
minimize the impacts of the landfill on the environment and identify the mistrust regarding
the management of waste. municipal solid waste.
Keywords: Municipal solid waste production, waste management, evolution, public landfill
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MANYETİK KONTROLLÜ ESNEK KATETER TUTUCU VE YUMUŞAK
DOKU DELİCİ
Dr. Araş. Gör. Raşit KARAKUŞ
Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
ORCID: 0000-0003-4328-7665
ÖZET
Gelişen teknolojinin tıp alanında da etkileri yaygın olarak görülmektedir. Alışılagelmiş yoğun
doku hasarına yol açan ameliyatlar da yerini asgari doku hasarlı operasyon metotlarına
bırakmaktadır. Bu yöntemde sorunlu bölgeye erişmek için diğer dokuların da açılması yerine,
doğrudan bölgeye ulaşan aparatlar kullanılması esastır. Dokuya temassız ilaç sevk etme,
damar içi ya da yumuşak doku içi minyatür aparatlarla sorunlu bölgeye müdahale etme
araştırma konusu olarak oldukça popüler alanlardır. Ultrasonik görüntüleme, manyetik
tetikleme, manyetik rezonans görüntüleme, indüksiyon akımı gibi temassız etkileşim
yöntemleri bu alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Esnek mekanizmalar alışılagelmiş rijit mekanizmaların yerine, esneyen kısımlarla gerekli
hareket ve güç iletimini sağlayan mekanizmalara verilen genel isimdir. Günlük hayatta sıkça
kullanım alanı bulmakla birlikte mikro makineler alanında da sıkça kullanılmaktadır. Düşük
parça sayısı, hassasiyet, üretim kolaylığı başlıca iyi özellikleri arasında yer alır.
Damar içi ve ya doku içi operasyonlarda bir nesnenin çıkarılması ya da numune alınması
sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu tip operasyonlarda kullanılan özel aparatların tasarımında
da esnek mekanizmalar son derece uygundur. Esnek mekanizmalar boyutsal amaca göre
küçültülebildiği için damar içi gibi dar alanlara uygun tutucular tasarlanabilir.
Ayrıca bu tutucuların ilerleyebilmesi için önüne gelen dokuları delebilecek bir tasarım
yapmak mümkündür. Doku delme işlemi, manyetik olarak tetiklenen sivri bir ucun çekiçleme
yapmasıyla sağlanır.
Elde edilen damar içi esnek tutucu ve delici, kablolu ya da kablosuz olarak manyetik alanla
tetiklenebilir. Tetikleyici manyetik alan dışarıdan uygulanabileceği gibi çok ince kablolarla
kataterle birlikte vücut içinde ilerleyebilir. Gönderilen elektrik akımı manyetik çekirdeklerin
iş yapmasını sağlayacak manyetik gücü sağlar. Diğer taraftan manyetik kontrollü esnek tutucu
ve delici katater ucu, ultrasonik gözlem ile sağlık riski olmadan anlık olarak
görüntülenebilirdir.
Bildiride söz konusu katater tutucu ve delicinin tasarımı ve kontrol yöntemleri incelenecek,
uygulanabilirliği ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: asgari doku hasarlı operasyonlar, temassız mikro robot kontrolü, esnek
mekanizmalar, esnek tutucu mekanizması, manyetik tetikleme
MAGNETICALLY CONTROLLED COMPLIANT CATHETER GRASPING AND
SOFT TISSUE PENETRATIVE
ABSTRACT
The effects of developing technology in the field of medicine are also widely seen. Usual
invasive surgical methods also leave their place to minimum invasive surgical methods. In
this methods, it is essential to use special apparatuses that directly reach to problematic area
within human body instead of opening other tissues to access that area.
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Contactless drug delivery to tissues, reaching to blood vessels or soft tissue by miniature
apparatuses are very popular areas of research. Non-contact interaction methods such as
ultrasonic imaging, magnetic actuation, magnetic resonance imaging, induction current are
widely used in this field.
Mechanisms that use flexible hinges instead of rigid joints are called compliant mechanisms.
Those are special type of mechanisms that provide necessary movement or force transmission
by flexible regions. Although compliant mechanisms frequently used in daily life, it is also
suitable for micro machines (i.e. MEMS). Less number of parts, high precision, ease of
production are some of the advantages of compliant mechanisms.
Removal of an object or sampling are common cases in intravascular or intra-tissue
operations. Compliant mechanisms are also very suitable for designing of special apparatus
that can be used in such operations. Since compliant mechanisms can be easily resized by
means of their dimensions, compliant graspers can be designed for narrow spaces such as
blood vessels.
In addition, it is possible to make a design that can pierce the tissues that resist to catheter tip
to move forward. Tissue piercing is achieved by hammering a sharp catheter tip to the soft
tissue. Hammering effect can be created by varying magnetic field around the catheter tip.
The obtained intravenous compliant grasper and piercing tip can be actuated by a magnetic
field wired or wirelessly. Actuation of magnetic field can be controlled from outside, or it can
be controlled by thin wires that move inside the body with the catheter. The transmitted
electric current provides the magnetic power to enable the magnetic cores to do work. On the
other hand, magnetic controlled compliant grasper and piercing catheter tip can be imaged
instantly by ultrasonic observation without any health risk.
In this paper, the design and control methods of the catheter holder and piercer will be
examined and its applicability will be proved.
Keywords: minimum invasive surgery, contactless micro robot control, compliant
mechanisms, compliant grasper mechanisms, magnetic actuation
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MUTFAKLARDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM: MUĞLA'DAKİ
OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Elçin NOYAN
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Gastronomi
ve Mutfak Sanatları Bölümü
ORCID: 0000 0003 2630 0274
ÖZET
Teknolojik yeniliklerin hızla artması bizi akıllı şehirler, akıllı evler, akıllı mutfaklar gibi yeni
kavramlarla karşılaştırmış, bu kavramlar ile yeniliklere ayak uydurmanın gerekliliği ön plana
çıkmıştır. Dijitalleşen dünyada tüm sektörler, gelişen teknolojilerden ve beraberinde getirmiş
olduğu yeniliklerden paylarını almaktadırlar. Otel işletmelerinin restoranlarında, robot
garsonlardan, sanal menülerden, artırılmış gerçeklik uygulamalarından, 3D yazıcılardan
faydalanılıyor olmaları ve bu uygulamaların giderek artış göstermeleri diğer işletmelerin
kendilerini söz konusu yeniliklerin dışında tutmalarını imkansız hale getirmektedir. Çalışma
ile Muğla ili çevresinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinin mutfaklarında
uygulanmaya başlatılan dijital yenilikler hakkında bilgi sahibi olmak, bu yeniliklerin
uygulanabilmeleri için gerekli koşulların yeterli olup olmadıklarını araştırmak amaçlanmıştır.
Çalışma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiş, çalışmada elde edilen veriler yüz yüze
yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Görüşmeler, otel işletmelerinin
mutfak birimlerinde görev alan 10 katılımcı şef ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin
sonuçlarına göre, dijital yeniliklerin ortaya çıkması ve yaygınlaşması, otel işletmelerine
olumlu yönde katkılar sağlamış, misafir memnuniyetini, verimliliği ve etkinliği artırmış,
ortaya çıkabilecek sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapılarak zamandan tasarruf
sağlanmıştır. Mutfaklarda dijital dönüşüm uygulamaları ile ilgili yöneticiler tarafından
yapılacak pek çok yeniliğe Korona Virüs Salgını sürecinin engel teşkil ettiği görülmüştür.
Mutfaklarda dijital dönüşüm için teknolojik alt yapı ve sermaye birikimi gerekli olup mutfak
çalışanlarının sistem üzerinden birbirleri ile sürekli iletişim ve etkileşim halinde olmalarının
önemli olduğu ön plana çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gastronomi 4.0, Dijital Gastronomi, Otel İşletmeleri, Muğla
DIGITAL TRANSFORMATION IN KITCHENS: EXAMPLE OF MUGLA HOTELS
ABSTRACT
The rapid increase of technological innovations has compared us with new concepts such as
smart cities, smart houses, smart kitchens and the necessity of keeping up with innovations
has come to the fore with these concepts. In the digitalizing world, all sectors get their share
from developing technologies and the innovations they have brought with them. The fact that
hotel businesses use robot waiters, virtual menus, augmented reality applications, 3D printers
in their restaurants and the gradual increase of these applications makes it impossible for other
businesses to exclude themselves from these innovations. With the study, it is aimed to have
information about the digital innovations that have been implemented in the kitchens of fivestar hotel enterprises operating in the province of Muğla, and to investigate whether the
necessary conditions are sufficient for the implementation of these innovations.
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In the study, the data were obtained through face-to-face semi-structured interviews which is
a qualitative research method. The interviews were conducted with 10 participating chefs
working in the kitchen units of hotel enterprises. According to the results of the interviews,
the emergence and widespread of digital innovations have positively contributed to hotel
businesses, increased guest satisfaction, efficiency and effectiveness, and saved time by
working to reduce potential problems. It has been observed that the Corona Virus Outbreak
process has been an obstacle to many innovations to be made by managers regarding digital
transformation applications in kitchens. Technological infrastructure and capital accumulation
are necessary for digital transformation in kitchens, and it has come to the fore that it is
important for kitchen employees to be in constant communication and interaction with each
other through the system.
Keywords: Gastronomy 4.0, Digital Gastronomy, Hotel Businesses, Muğla
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YENİ BİR ESNEK TUTUCU TASARIMININ MODELLENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Çağıl Merve TANIK
Ostim Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
ORCID: 0000-0003-4616-0934
ÖZET
Gelişen teknolojinin robotik alanında da etkileri yaygın olarak görülmektedir. Günlük
yaşamda robotik sistemler insanlar için birçok yararlı görevi yerine getirmeye başlamışlardır.
Bu görevleri yerine getirebilmeleri için kavrama işlevi çok önemlidir. Bu bildiride yeni bir
esnek tutucu mekanizmasının tasarım aşamaları incelenecek ve uygulanabilirliği ortaya
konulacaktır.
Esnek mekanizmalar hareketin bir kısmını ya da tamamını rijit mafsallar yerine esnek
kısımlar ile yapabilen mekanizmalardır. Bu tip mekanizmaların birçok önemli avantajları
vardır. Bunlardan bazıları: düşük maliyet, az parça sayısı, hafiflik, yağlanmaya gerek
duymaması, aşınma, boşluk ve ses problemi olmamasıdır. Esnek mekanizmalar tek parçadan
ya da birden çok parçadan oluşabilirler. Karmaşık ve çok fazla parçadan üretilmiş bir rijit
mekanizma ucuz ve tek parçadan esnek olarak üretilebilmektedir.
Esnek tutucu uç tasarımında iki adet dört çubuk mekanizması kullanılacaktır. Bu
mekanizmalar eş zamanlı çalışacaklar ve kavrama görevini birlikte yapacaklardır. Tasarım
yapılırken öncelikle sezgisel optimizasyon yöntemi ile sahte-rijit-cisim modelinin uzuv
boyutları bulunacaktır. Bu optimizasyonda istenilen yer-değiştirme değerine uygun bir çıktı
elde etmek amaçlanır bu sırada da bükülmelerin ve burulmaların düşük değerlerde tutularak
istenilen yer-değiştirme değerine yakın bir çıktı elde edilmek istenmektedir. Deformasyonlar
düşük tutulursa oluşacak gerilmeler de yüksek olmayacaktır. Tasarlanacak esnek
mekanizmanın pratikte de uygulanabilir olması için çıkış yer-değiştirmesi uygun aralıkta
tutulacaktır. Geometri üzerinde yapılacak düzenlemelerin sonucunda sonlu eleman analiz
gerçekleştirilecektir.
Tasarımın üretimi için eklemeli imalat yöntemi kullanılacaktır. Robot koluna entegre etmeden
önce gereken testler yapılacak sonlu elemanlar analizi ile uyuşmayan bir sonuç elde edilecek
olursa tasarım tekrar gözden geçirilerek yenilenecektir.
Anahtar Kelimeler: Esnek mekanizmalar, esnek tutucu mekanizması, eklemeli imalat, sonlu
eleman analizi
MODELING OF A NEW COMPLIANT GRIPPER
ABSTRACT
The effects of the developing technology in the field of robotics are also widely seen. Robotic
systems have begun to fulfill many useful tasks for humans in daily life. The grasping
function is very important for them to implement these tasks. In this paper, the design stages
of a compliant gripper mechanism will be examined, and its applicability will be introduced.
Compliant mechanisms are mechanisms that can perform some or all of their motion from
flexible parts instead of rigid joints. This type of mechanism has many important advantages.
Some of these are: low cost, few parts, light weight, no need for lubrication, no wear,
backlash and noise problems. Compliant mechanisms can consist of one piece or more pieces.
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A rigid mechanism that is complex and have many parts can be produced from one piece and
cheaply as a compliant mechanism.
In the design of the compliant gripper two four-bar mechanisms will be used. These
mechanisms will work simultaneously to do the grasping task. The premature dimensions of
the pseudo-rigid-body model will be found by the heuristic optimization method in the design
process. In this optimization, it is aimed to obtain an output suitable for the desired
displacement value, while keeping the bending and torsion values at low values. The design
will be suitable for the desired displacement value. If the deformations are kept low, the
stresses will not be high. To have an applicable design the output displacement of the
compliant gripper will be kept in an appropriate range. For the final geometry finite element
analysis will be performed.
Additive manufacturing method will be used for the manufacturing of the design. The results
of the experiments will be compared with the finite element analyses. If the results are
consistent integration of the gripper to the robot arm will be done.
Keywords: Compliant mechanisms, compliant gripper mechanism, additive manufacturing,
finite element analysis
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