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KONGRE PROGRAMI 
KONGRE GENEL KURALLARI (LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ) 

Kongrenin ilk günü̈ gelerek kayıt yaptırmanız GEREKMEMEKTEDİR.  
Kayıt masası kongre süresince 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Kayıt masasında yoğunluk ve sıkışıklık 
yaşanmaması için sunum gününüzde oturumunuzdan yarım saat öncesinden gelerek kayıt yaptırabilirsiniz. 

Sunum sıralamasının belirlenmesi, ara verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda düzenleme kurulunu temsilen 
OTURUM BAŞKANLARI tam yetkilidir 

Katılım belgeleri oturum sonunda, oturum Başkanı tarafından verilecektir Her bir sunum için 15 dk. ayrılmıştır.  

Oturumlar programda belirtilen saatte başlayacaktır. Katılımcıların gecikmeksizin oturuma katılmaları gerekmektedir 

Sunumlarınızda kitabi teorik bilgi ve tanımlardan kaçınarak, çalışmanızın özüne odaklanmanızı öneririz. 

Sunumlarınızı (versiyon değişikliklerinden kaynaklanacak olumsuzluklardan etkilenmemeniz için) hem Power Point 
hem PDF olarak kaydederek yanınızda bulundurunuz. 

Sunum bilgisayarlarına çok sayıda katılımcıya ait flaş ̧ bellekler takılacağı için Flaş̧ Belleğinize virüs bulaşması 
ihtimali yüksektir. Bu sebeple içerisinde özel dosyalarınızın, tüm akademik çalışmalarınız, fotoğraflarınız vs. gibi 
bilgilerin olduğu Flaş̧ Belleğiniz yerine başka bir flaş̧ bellek kullanmanızı öneririz 

Kongrelerde bazı flaş̧ bellekler zaman zaman sunum bilgisayarları tarafından okunmayabilmektedir. Bu sebeple PPT 
ve PDF seklinde hazırladığınız sunumlarınızı aynı zamanda MAİL adresinizde de bulundurmanızı öneririz 

Kongre yerleşkesinde YAZICI olmadığı için, sunum sırasında ihtiyaç ̧ duyacağımız belgeleri/notları önceden 
YAZDIRARAK yanınızda bulundurunuz 

Bu programda sunumunuzun bulunduğu sayfanın çıktısını yanınızda bulundurunuz 
 

 

 

 

 
 
 



29/02/2019 Cumartesi  

 

 

 

Salon: 1 
Saat: 09.45-12.15 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhittin YÜREKLİ 
 

Fadime KARABULUT 
Öğr. Gör. Samet AYIŞIĞI 
Ayşe ERDOĞDU 
Doç. Dr. Fethi Ahmet ÖZDEMİR 

DOKU KÜLTÜRÜ KOŞULLARINDA TEKNOBİRLİK TÜTÜN ÇEŞİDİNDE EN UYGUN 
HORMON DOZUNUN BELİRLENMESİ 

 Dr. Duygu ÖZCAN GÜÇLÜ 
Prof. Dr. Muhittin YÜREKLİ 

AĞIR METALLERİN Pseudomonas aeruginosa’DA DİRENÇLİLİK, PİGMENT ÜRETİMİ ve 
ANTİOKSİDAN SİSTEM ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

 Dr. Meral DAĞ 
Prof. Dr. Muhittin YÜREKLİ 

HİPOKSİYA VE OBEZİTE OLGUSUNDA BAZI ANJİOGENİK FAKTÖRLERİN SIÇAN 
DOKULARINDA ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur YAZICI 
Arş. Gör. Ayşe ÜSTÜN 
Arş. Gör. Dr. Saniye Elvan ÖZTÜRK 
Doç. Dr. Serkan ÖRTÜCÜ 

CONSTRUCTION OF pPIC9 RECOMBINANT VECTOR CONTAINING ANTIMICROBIAL 
PROTEİN 

Erdoğan ÇÖÇEN 
Ömer Faruk KARAMÜRSEL 
Yusuf BAYINDIR 
Sezai ŞAHİN 
Ahmet ASLAN 

MALATYA EKOLOJİSİNDE YETİŞTİRİLEN ANGELENO VE BLACK DİAMOND ERİK 
ÇEŞİTLERİNDE FARKLI BUDAMA VE DİKİM ARALIKLARININ MEYVE TUTUM 
ORANINA ETKİSİ 

Mehmet ÖZELÇİ 
Erdoğan ÇÖÇEN 
Ali Rıza ŞAHİNOĞLU 
Duygu ÖZELÇİ 
Selçuk AVCI 
Adnan CANBAY 

‘MYROBOLAN 29C’ KLON ANACININ YEŞİL ÇELİKLE ÇOĞALTILMASINDA FARKLI 
IBA DOZLARININ KÖK GELİŞİMİNE ETKİSİ 

Mehmet Alper ASLAN 
Doç. Dr. Yunus ÖNAL 
Yeliz AKBULUT 

MALATYA’DA YETİŞEN DÖRT KAYISI TÜRÜNÜN (ÇÖLOĞLU, HACIHALİLOĞLU, 
KABAAŞI VE KARACABEY) FARKLI KURUTMA ŞARTLARINDA BÜTÜN VE 
PARÇAYA AYRILMIŞ ŞEKİLDE KURUTMA HIZ DEĞERLERİ 

Erdoğan ÇÖÇEN 
Remzi KOKARGÜL 
Hasan KOÇ 
Yüksel SARITEPE 

YENİ TESCİLLENEN ‘KUREYŞ’ ÜZÜM ÇEŞİDİNİN BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ 

Mehmet ÖZELÇİ 
Hakan YILDIRIM 
 Duygu ÖZELÇİ 
Selçuk AVCI 
Ali Rıza ŞAHİNOĞLU 
Cemil ERNİM 

‘ELAZIĞ HOŞKÖY’ DUT SELEKSİYONU 

Dr. Ögr. Üyesi Uğur AKBABA WİSTAR SIÇANLARININ KURUTULMUŞ KAN ÖRNEKLERİNDE DALGABOYU 
AYRIMLI X-RAY FLORESANS SPEKTROMETRESİ İLE ÇOKLU ELEMENT TAYİNİ: 
ALÜMINYUM KLORÜRÜN ETKİLERİ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Salon: 2 
Saat: 09.45-12.15 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN 
                                 Öğr. Gör. Ümit YAKAR 

Dr. Öğr. Üyesi Mahire ASLAN 
Hacı Mehmet PEKTAŞ 
Hasan Şahin YILDIRIM 
Özgül SERTTAŞ 

OKUL GELİŞTİRME VE ETKİLİ OKUL ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA 

Dr. Öğr. Üyesi Mahire ASLAN 
Aybüke BURKAÇ 
Deniz DURSUN 

ŞİDDET OLGUSUNUN EĞİTİM SÜRECİNE YANSIMASI 

Öğr. Gör. Yeliz YAZICI VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS’ EFFECT OVER LANGUAGE LEARNING: A 
META-ANALYSIS STUDY 

Dr. Öğr. Üyesi Mahire ASLAN 
Hacı Mehmet PEKTAŞ 
Hasan Şahin YILDIRIM 
Özgül SERTTAŞ 

OKUL ÖRGÜTLERİNDE ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR 
ÇALIŞMA 

Dr. Öğr. Üyesi Mahire ASLAN 
Hasan Şahin YILDIRIM 
Hacı Mehmet PEKTAŞ 
Özgül SERTTAŞ 

OKUL GELİŞTİRMEDE VİZYON MİSYON VE DEĞERLER SİSTEMİ ÜZERİNE 
KURAMSAL BİR ÇALIŞMA 

Öğr. Gör. Yeliz YAZICI THE CHALLENGES OF A TEACHER FACE WITH IN USING TECHNOLOGY 
Dr. Öğr. Üyesi Mahire ASLAN 
Deniz DURSUN 
Aybüke BURKAÇ 

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI 

Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN 
Öğr. Gör. Ümit YAKAR 

2023 EĞİTİM VİZYONUNUN YABANCI DİL EĞİTİMİ VE YABANCI DİL 
ÖĞRETMENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Güler KARAMAN 
Arş. Gör. Sezer SEVEN 
Nurbahar BORA 

ÖĞRENCİLERİN ÖRGÜN VE UZAKTAN EĞİTİMİ TERCİH ETMELERİNDE ETKİLİ 
OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN 
Orhan KORKMAZ 

2020 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMINDA EĞİTİMİN YERİ 

 

 

Salon: 3 
Saat: 09.45-12.15 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nur GERMİR 
 

Raha KHAKİKHOUEİ 
Prof. Dr. Asaf VAROL 

BİTCOİN MEKANİZMASI VE BİTCOİN FİYAT TAHMİNİ ÜZERİNE YAPILAN 
ÇALIŞMALAR 

Dr. Metin KETBOĞA TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARETİN FİNANSMANINDA KULLANILAN TEKNİKLER, BU 
TEKNİKLERİN KULLANILMASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi  Hatice Nur GERMİR BÖLGESEL BAZDA DIŞ TİCARET FİRMALARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN 
TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: MALATYA VE MANİSA İLLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fethi DURMUŞ  
Öğr. Gör. Zeliha KOCA 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MUHASEBE 

NESLİHAN DERELİ BENFORD YASASI VE MUHASEBE HİLELERİNİN DENETİMİNDE KULLANILMASI 
Dr. Öğr. Üyesi  Hatice Nur GERMİR FİNANSAL HİZMETLERE ERİŞİM VE BANKACILIK ÜRÜNLERİ KULLANIM 

GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MALATYA İLİ’NİN İLÇELERİ BAZINDA 
BİR ÇALIŞMA 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fethi DURMUŞ  
Öğr. Gör. Zeliha KOCA 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE MUHASEBE 

Dr. Öğr. Üyesi Atilla YÜCEL 
 Melek İNAN 

BEYİN TERCİH YAPAR MI?  EEG VE EYE-TRACKİNG İLE TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE 
BEYİN AKTİVİTESİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR ANALİZ 

Dr. Metin KETBOĞA MALATYA’DA LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ UYGULAMASININ KAYISI 
TİCARETİNDE OLUŞTURACAĞI ETKİ 

Koray GÜNDÜZ 
Doç. Dr. Nurcan YÜCEL 

TRB1 BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BELEDİYELERİN WEB SAYFALARININ 
EYE TRACKİNG İLE İNCELENMESİ 

 

 

 

 

 



Salon: 1 
Saat: 12.30-15.00 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan SEVER 
 

 Prof. Dr. Ramazan SEVER MALATYA ŞEHRİNDEKİ HAVA KİRLİLİĞİNİN DÜNÜ ve BÜGÜNÜ 
Öğr. Gör. Ahmet Emre DERİNKÖK 
Öğr. Gör. Dr. Nedim YILDIZ 

TÜRKİYE’DEKİ HELAL ÖZELLİKLİ OTELLERİN TÜKETİCİ BEKLENTİLERİNİ 
KARŞILAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: HALALBOOKING.COM ÖRNEĞİ 

 Dövlətzadə  Məhrux Əfsərağa  qızı   Islam maarifçiliyi  realist nəsr kontekstində. 
Doç. Dr. Gökçe CEREV KIDEM TAZMİNATI FONU YAKLAŞIMININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 
 Prof. Dr. Ramazan SEVER 
Deniz HAMZA 
Pelin Gül KARA 

MALATYA ŞEHRİNİN HAVA KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK BAZI ÖNERİLER 

Öğr. Gör. Ahmet Emre DERİNKÖK 
Öğr. Gör. Dr. Nedim YILDIZ 

2015-2020 URAP TÜRKİYE SIRALAMALARI: AYDIN ADNAN MENDERES, DENİZLİ 
PAMUKKALE VE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK 
PERFORMANS KARŞILAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Gökçe CEREV BASIN İŞ KANUNU KAPSAMINDA GAZETECİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SON 
BULMASI VE KIDEM TAZMİNATI HAKKI 

NESLİHAN DERELİ VERGİ KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ VE VERGİ DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ 
  

 

 

Salon: 2 
Saat: 12.30-15.00 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin SAHNA 
 

Arş. Gör. Abdüssamed GEYIK 
Dr. Öğr. Üyesi Bilal EGE 

BRUKSIZM (DİŞ SIKMA) NEDENLERİ VE MEVCUT TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Güneş KARAKURT KÖPEK POLİMORFONÜKLEER NÖTROFiILLERINDE TOXOPLASMA GONDİİ’YE 
KARŞI GELİŞEN NETOSİS REAKSIYONUNDA HÜCRE DIŞI TUZAKLARIN 
TACHYZOİT KONSANTRASYONU VE İNKUBASYON SÜRESİNE BAĞLI DEĞİŞİMİ 

Dr. Güneş KARAKURT 
Prof. Dr. Gülay VURAL 

İSTANBUL ‘DA DIŞKI BAKILARINA GÖRE KÖPEKLERDE BULUNAN  HELMİNT 
YUMURTALARI VE HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ 

Arş. Gör. Abdüssamed GEYIK 
Dr. Öğr. Üyesi Bilal EGE 

DİŞ HEKİMLİĞINDE BOTOKS KULLANIMI VE UYGULAMALARI ALANLARI 

Arş. Gör. Faruk DİŞLİ YAĞ DOKUSUNUN AÇLIK KAN GLİKOZ DÜZEYİNE ETKİSİ 
Gülnur ASLAN 
Prof. Dr. Engin SAHNA 

 Hsp90-mediated effects of melatonin in myocardial ischemia/reperfusion injury 

Dr. Öğr. Üyesi Semra KOCATAŞ “SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ” DERSİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN 
SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE SAĞLIK ALGILARI ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ 

Arş. Gör. Faruk DİŞLİ 
Prof. Dr. Sedat YILDIZ 

OTONOM AKTİVİTENİN BELİRLENMESİNDE KHD ÖLÇÜM METODU 

Gülnur ASLAN 
Prof. Dr. Engin SAHNA 

THE ROLE OF TOLL-LIKE RECEPTOR 4 LEVEL IN THE PROTECTION OF 
MYOCARDIAL ISCHEMIC POSTCONDITIONING 

 Dr. Nevzat GÖNDER 
Arş. Gör. Bahri BOZGEYİK 
Arş. Gör. Kamil İNCE 

NADİR BİR VAKA ÜZERİNDEN LESCH-NYHAN SENDROMUNDA MEYDANA 
GELEBİLECEK ORTOPEDİK PROBLEMLERE  BİR BAKIŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salon: 3 
Saat: 12.30-15.00 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Volkan GÖKSU 
 

Arş. Gör. Şeyma Sultan BOZKURT 
Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN 

ANNELER MÜZELER HAKKINDA NELER BİLİYOR? ÇOCUĞUMLA MÜZEDE BİR GÜN 

Hafize Gamze KIRMIZIGÜL 
Arş. Gör. Sema NACAR 
Dr. Esra MACİT 

STEM EĞİTİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

Arş. Gör. Sema NACAR 
Dr. Esra MACİT 
Hafize Gamze KIRMIZIGÜL 

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STEM EĞİTİMİ 
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

Dr. Esra MACİT 
Arş. Gör. Sema NACAR 
Prof. Dr. Bilal ALTAY 

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME 
YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Dr. Esra MACİT 
Arş. Gör. Sema NACAR 
Prof. Dr. Bilal ALTAY 

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN KESİR KAVRAM YANILGILARINA 
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mahire ASLAN 
Özgül SERTTAŞ 
Hacı Mehmet PEKTAŞ 
Hasan Şahin YILDIRIM 

OKUL GELİŞTİRMEDE YÖNETİCİ ROLLERİ VE YETERLİLİKLERİ ÜZERİNE 
KURAMSAL BİR ÇALIŞMA 

Dr. Öğr. Üyesi Volkan GÖKSU FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARINI AMPERMETRE VE VOLTMETRE 
KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Melek KOÇ PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS AT THE FACULTY OF EDUCATION ON E-
ASSESSMENT: A QUANTITATIVE STUDY 

 

 

Salon: 1 
Saat: 15.15-18.15 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÜLER 
 

Öğr. Gör. Dr. Sema İÇEL 
Dr. Öğr. Üyesi Türkan ŞAHİN 

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON YÖNTEMİNİN GÖZDEN 
GEÇİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Türkan ŞAHİN 
Öğr. Gör. Dr. Sema İÇEL 
 Dr. Hikmet ŞAHİN 

OKUL SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİK 

Dr. Öğr. Üyesi Türkan ŞAHİN 
Dr. Öğr. Üyesi Arda BORLU 
Öğr. Gör. Dr. Sema İÇEL 
 Dr. Hikmet ŞAHİN 

ÜREME ÇAĞINDAKİ KADINLARDA SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI 

Dr. Öğr. Üyesi Evrim ÇELEBİ 
Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN 

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MANEVİ BAKIM ALGILARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: 
TÜRKİYE'NİN DOĞU BÖLGESİNDEN KESİTSEL BİR ÇALIŞMA 

Dr. Öğr. Üyesi Evrim ÇELEBİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN  HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA YAŞAMI 
KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÜLER YARALAMA SUÇLARINDA ADLİ OLGUYA YAKLAŞIM VE ADLİ RAPOR DÜZENLEME 
Arş. Gör. Dr. Tuğçe ATÇALI 
Prof. Dr. Sedat YILDIZ 

SAÇ KORTİZOLÜNÜN KAYNAKLARI 

Hilal ASLAN 
Dr. Öğr. Üyesi Begümhan TURHAN 

SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMLU HASTALARDA VİDEO TEMELLİ OYUN 
TERAPİSİNİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

Arş. Gör. Şeyda GÜNGÖR BESİNLERDE IŞINLAMA VE MİKRODALGA UYGULAMALARI 
Arş. Gör. Dr. Tuğçe ATÇALI 
Prof. Dr. Sedat YILDIZ 

STRES AKSI HPA’NIN ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN BİYOMATERYALLER 

Öğr. Gör. Dr. Sema İÇEL 
Doç. Dr. Birgül ÖZKAN 
Dr. Öğr. Üyesi Türkan ŞAHİN 

TİP 1 DİYABETLİ ERGENLER İLE YAPILAN WEB TABANLI GÖRÜŞMELERİN NİTEL 
ANALİZİ 

Arş. Gör. Şeyda GÜNGÖR BESİNSEL ERGOJENİK YARDIMCILARDAN PROTEİN SUPLEMANLARI 

 

 

 

 

 

 



Salon: 2 
Saat: 15.15-18.15 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tacettin GEÇKİL 
 

Sinem Kezban YAYLA TUNAY 
Ömerül Faruk ÖZGÜVEN 

ANFIS İLE MODELLENEN PV PANELİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASININ PI 
KONTROLÖR İLE  TAKİBİ VE BULUTLANMA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Hüseyin Taner BAHÇE INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF NANOCOMPOSITE ADDED SISAL 
AND E-GLASS FIBER HYBRID LAYERED COMPOSITE MATERIALS USED BY FINITE 
ELEMENT METHODS 

Enes TOSUN 
Doç. Dr. Seval PINARBAŞI 
ÇUHADAROĞLU 

BETONARME KOLON - ÇELİK KİRİŞ (BAÇ) BİRLEŞİMLERİ 

Doç. Dr. Tacettin GEÇKİL 
Öğr. Gör. Zülfükar AKSAĞAN 

ATIK LASTİKLERDEN ELDE EDİLEN SİYAH KARBON İLE MODİFİYE EDİLMİŞ 
ASFALTIN İŞLENEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ 

Hüseyin Taner BAHÇE COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF HYBRID LAYER COMPOSITE 
MATERIALS WITH PINEAPPLE AND SISAL FIBER ADDED BY FINITE ELEMENT 
METHODS 

Raha KHAKİKHOUEİ 
Prof. Dr. Asaf VAROL 

ETHEREUM TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMA ALANLARI 

Dr. Öğr. Üyesi Ayça GÜLTEN KENTSEL ALANLARDA BİNA DÜZENLEMELERİNİN DEĞİŞEN RÜZGÂR HIZI 
ORANINA GÖRE YÜZEY SICAKLIKLARINA ETKİSİ: PARAMETRİK BİR ÇALIŞMA 

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KAMA BANACH UZAYLARINDAKİ SERİLER VE HEMEN HEMEN YAKINSAKLIK ÜZERİNE 
Гамидов Эльшад Гамид оглы. О  гладких решениях  краевых задач на конечном отрезке для операторно-

дифференциалъных  уравнений второго порядка 
  
Öğr. Gör. Esra Arısal ÇETİN 
Doç. Dr. Funda OKUŞLUK 
Öğr. Gör. Dr. Onur ÖZGÜL 

HİDROTERMAL YÖNTEMLE SENTEZLENEN NANO-TİO2 PARTİKÜLLERİNDEN 
NANOLİFLERİNİN ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU 

Öğr. Gör. Dr. Onur ÖZGÜL 
Öğr. Gör. Esra Arısal ÇETİN 
Doç. Dr. Funda OKUŞLUK 

ALTHAEA OFFICINALIS İLE NANO BOYUTTA TiO2 SENTEZİ VE 
KARAKTERİZASYONU 

 

 

Salon: 3 
Saat: 15.15-16.45 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Derya ŞAHİN 
 

Doç. Dr. Derya ŞAHİN RESİM GİBİ FOTOĞRAF 
 

Yağmur Eylül DÖNMEZ GAZİNO SAHNE VE MÜZİKLERİYLE YEŞİLÇAM SİNEMASI 
 

Mehmet Cem YURGA TARİHTE KALAN POP ORKESTRALARIMIZ ve KANALLARIMIZDAKİ SUNİSTAR 
YARIŞMALARI 
 

Doç. Dr. Derya ŞAHİN YENİ DIŞAVURUMCULUK ve FOTOĞRAF:Anselm Kiefer, Arnulf Rainer 
 

Dr. Öğr. Üyesi Metin KARAYOL MÜZİK ve SPOR KONULARINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Yağmur Eylül DÖNMEZ ÇALGI TERCİHLERİNE GÖRE YEŞİLÇAM FİLM MÜZİKLERİ 
 

Ayşeana ŞAHAN KADINLARIN ERKEN EVLİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSTER SUNUMLAR 

Ala Hamd HSSAIN 
Hanifi KEBIROGLU 
Niyazi BULUT 

SOLVENT EFFECTS ON OPTICAL BAND GAP ENERGY OF SEROTONIN: A 
DENSITY FUNCTIONAL THEORY 

Ala Hamd HSSAIN 
Hanifi KEBIROGLU 
Niyazi BULUT 

THEORETICAL CALCULATION OF QUANTUM CHEMISTRY PARAMETERS OF 
SEROTONIN 

Hanifi KEBIROGLU 
Bahroz Kareem MAHMOOD 
Serdar ACAR 
Turan İNCE 
Lala IBRAHIMZADE 
Ibrahim ISAH NASIDI 
Niyazi BULUT 
Omer KAYGILI 

INVESTIGATION OF THE BAND STRUCTURES OF YTTRIUM-DOPED 
HYDROXYAPATITES 

Hanifi KEBIROGLU 
Lala IBRAHIMZADE 
Bahroz Kareem MAHMOOD 
Serdar ACAR 
Turan İNCE 
Ibrahim ISAH NASIDI 
Niyazi BULUT 
Omer KAYGILI 

COMBUSTION SYNTHESIS AND MORPHOLOGICAL INVESTIGATION OF CuO 

 

 

 



 
 

 

 

 
Ahmet Emre DERİNKÖK, Nedim YILDIZ 

1 2015-2020 URAP TÜRKİYE SIRALAMALARI: AYDIN ADNAN MENDERES, DENİZLİ 
PAMUKKALE VE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS 
KARŞILAŞTIRILMASI 
Ahmet Emre DERİNKÖK, Nedim YILDIZ 

2 TÜRKİYE’DEKİ HELAL ÖZELLİKLİ OTELLERİN TÜKETİCİ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA 
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: HALALBOOKING.COM ÖRNEĞİ 
Ala Hamd HSSAIN, Hanifi KEBIROGLU, Niyazi BULUT 

3 SOLVENT EFFECTS ON OPTICAL BAND GAP ENERGY OF SEROTONIN: A DENSITY 
FUNCTIONAL THEORY 
Ala Hamd HSSAIN, Hanifi KEBIROGLU, Niyazi BULUT 

4 THEORETICAL CALCULATION OF QUANTUM CHEMISTRY PARAMETERS OF SEROTONIN 
Atilla YÜCEL,  Melek İNAN 

5 BEYİN TERCİH YAPAR MI? EEG VE EYE-TRACKİNG İLE TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE BEYİN 
AKTİVİTESİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR ANALİZ 
Ayça GÜLTEN 

7 KENTSEL ALANLARDA BİNA DÜZENLEMELERİNİN DEĞİŞEN RÜZGÂR HIZI ORANINA GÖRE 
YÜZEY SICAKLIKLARINA ETKİSİ: PARAMETRİK BİR ÇALIŞMA 
Ebru Melek KOÇ 

8 PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS AT THE FACULTY OF EDUCATION ON E-
ASSESSMENT: A QUANTITATIVE STUDY 
Esra Arısal ÇETİN,  Funda OKUŞLUK,  Onur ÖZGÜL 

9 HİDROTERMAL YÖNTEMLE SENTEZLENEN NANO-TİO2 PARTİKÜLLERİNDEN 
NANOLİFLERİNİN ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU 
Onur ÖZGÜL,  Esra Arısal ÇETİN,  Funda OKUŞLUK 11 ALTHAEA OFFICINALIS İLE NANO BOYUTTA TİO2 SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 
Neslihan DERELİ 13 BENFORD YASASI VE MUHASEBE HİLELERİNİN DENETİMİNDE KULLANILMASI 
Ayşenur YAZICI,  Ayşe ÜSTÜN,  Saniye Elvan ÖZTÜRK,  Serkan ÖRTÜCÜ 15 CONSTRUCTION OF PPIC9 RECOMBINANT VECTOR CONTAINING ANTIMICROBIAL PROTEİN 
Ayşeana ŞAHAN 17 KADINLARIN ERKEN EVLİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 
Türkan ŞAHİN,  Sema İÇEL,  Hikmet ŞAHİN 18 OKUL SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİK 
Güler KARAMAN,  Sezer SEVEN,   Nurbahar BORA 

19 ÖĞRENCİLERİN ÖRGÜN VE UZAKTAN EĞİTİMİ TERCİH ETMELERİNDE ETKİLİ OLAN 
FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 
Türkan ŞAHİN,  Arda BORLU,  Sema İÇEL,  Hikmet ŞAHİN 21 ÜREME ÇAĞINDAKİ KADINLARDA SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI 
Şeyda GÜNGÖR 

22 BESİNSEL ERGOJENİK YARDIMCILARDAN PROTEİN SUPLEMANLARI 
Şeyda GÜNGÖR 23 BESİNLERDE IŞINLAMA VE MİKRODALGA UYGULAMALARI 
Raha KHAKİKHOUEİ,  Asaf VAROL 

25 BİTCOİN MEKANİZMASI VE BİTCOİN FİYAT TAHMİNİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

İÇİNDEKİLER 
 

 

 

 

          

 



 
 

Hüseyin Taner BAHÇE 
26 COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF HYBRID LAYER COMPOSITE MATERIALS 

WITH PINEAPPLE AND SISAL FIBER ADDED BY  FINITE ELEMENT METHODS 
Yağmur Eylül DÖNMEZ 28 ÇALGI TERCİHLERİNE GÖRE YEŞİLÇAM FİLM MÜZİKLERİ 
Faruk DİŞLİ,   Sedat YILDIZ1 29 OTONOM AKTİVİTENİN BELİRLENMESİNDE KHD ÖLÇÜM METODU 
Faruk DİŞLİ 30 YAĞ DOKUSUNUN AÇLIK KAN GLİKOZ DÜYEYİNE ETKİSİ 
Gökçe CEREV 

31 BASIN İŞ KANUNU KAPSAMINDA GAZETECİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SON BULMASI VE 
KIDEM TAZMİNATI HAKKI 
Gökçe CEREV 

32 KIDEM TAZMİNATI FONU YAKLAŞIMININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR 
İNCELEME 
Mahire ASLAN,   Deniz DURSUN,   Aybüke BURKAÇ 33 EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI 
Erdoğan ÇÖÇEN,   Ömer Faruk KARAMÜRSEL,   Yusuf BAYINDIR,   Sezai ŞAHİN,   Ahmet 
ASLAN 35 MALATYA EKOLOJİSİNDE YETİŞTİRİLEN ANGELENO VE BLACK DİAMOND ERİK 
ÇEŞİTLERİNDE FARKLI BUDAMA VE DİKİM ARALIKLARININ MEYVE TUTUM ORANINA ETKİSİ 
Erdoğan ÇÖÇEN,   Remzi KOKARGÜL,   Hasan KOÇ,   Yüksel SARITEPE 36 YENİ TESCİLLENEN ‘KUREYŞ’ ÜZÜM ÇEŞİDİNİN BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ 
Raha KHAKİKHOUEİ,   Asaf VAROL 

37 ETHEREUM TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMA ALANLARI 
Evrim ÇELEBİ 

38 BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİ VE 
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 
Evrim ÇELEBİ,   Hafize ÖZTÜRK CAN 

39 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MANEVİ BAKIM ALGILARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: 
TÜRKİYE’NİN DOĞU BÖLGESİ’NDEN KESİTSEL BİR ÇALIŞMA 
Volkan GÖKSU 

40 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARINI AMPERMETRE VE VOLTMETRE KULLANIMINA 
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ 
Yağmur Eylül DÖNMEZ 41 GAZİNO SAHNE VE MÜZİKLERİYLE YEŞİLÇAM SİNEMASI 
DR. GÜNEŞ KARAKURT 

42 KÖPEK POLİMORFONÜKLEER NÖTROFİLLERİNDE TOXOPLASMA GONDİİ’YE KARŞI GELİŞEN 
NETOSİS REAKSİYONUNDA HÜCRE DIŞI TUZAKLARIN TACHYZOİT KONSANTRASYONU VE 
İNKUBASYON SÜRESİNE BAĞLI DEĞİŞİMİ 
Güneş KARAKURT,  Gülay VURAL   

44 İSTANBUL ‘DA DIŞKI BAKILARINA GÖRE KÖPEKLERDE BULUNAN 
HELMİNT YUMURTALARI VE HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ 
Hanifi KEBIROGLU,   Bahroz Kareem MAHMOOD,   Serdar ACAR,   Turan İNCE,   Lala 
IBRAHIMZADE,   Ibrahim ISAH NASIDI,   Niyazi BULUT,   Omer KAYGILI 45 
INVESTIGATION OF THE BAND STRUCTURES OF YTTRIUM-DOPED HYDROXYAPATITES 
Hanifi KEBIROGLU,   Lala IBRAHIMZADE,   Bahroz Kareem MAHMOOD,   Serdar ACAR,  
Turan İNCE ,    Ibrahim ISAH NASIDI,   Niyazi BULUT,   Omer KAYGILI 46 
COMBUSTION SYNTHESIS AND MORPHOLOGICAL INVESTIGATION OF CUO 
Ramazan SEVER,   Deniz HAMZA,   Pelin Gül KARA 

47 MALATYA ŞEHRİNİN HAVA KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK BAZI ÖNERİLER 
 



 
 

 Yeliz YAZICI 
48 VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS’ EFFECT OVER LANGUAGE LEARNING: A META-

ANALYSIS STUDY 
Yeliz YAZICI 49 THE CHALLENGES OF A TEACHER FACE WITH IN USING TECHNOLOGY 
Esra MACİT,   Sema NACAR,   Bilal ALTAY 

50 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE 
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
Sema NACAR,   Esra MACİT,   Hafize Gamze KIRMIZIGÜL 

51 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STEM EĞİTİMİ HAKKINDAKİ 
GÖRÜŞLERİ 
Hüseyin Taner BAHÇE 

52 INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF NANOCOMPOSITE ADDED SISAL AND E-
GLASS FIBER HYBRID LAYERED COMPOSITE MATERIALS USED BY FINITE ELEMENT 
METHODS 
Mahire ASLAN,   Özgül SERTTAŞ,   Hacı Mehmet PEKTAŞ,   Hasan Şahin YILDIRIM 

54 OKUL GELİŞTİRMEDE YÖNETİCİ ROLLERİ VE YETERLİLİKLERİ 
ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA 
Koray GÜNDÜZ,   Nurcan YÜCEL 

55 TRB1 BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BELEDİYELERİN WEB SAYFALARININ EYE 
TRACKİNG İLE İNCELENMESİ 
Nevzat GÖNDER,   Bahri BOZGEYİK,   Kamil İNCE 

56 NADİR BİR VAKA ÜZERİNDEN LESCH-NYHAN SENDROMUNDA MEYDANA GELEBİLECEK 
ORTOPEDİK PROBLEMLERE BİR BAKIŞ 
Mahire ASLAN,   Aybüke BURKAÇ,   Deniz DURSUN 57 ŞİDDET OLGUSUNUN EĞİTİM SÜRECİNE YANSIMASI 
Şeyma Sultan BOZKURT,   Fatma TEZEL ŞAHİN 

59 ANNELER MÜZELER HAKKINDA NELER BİLİYOR? 
ÇOCUĞUMLA MÜZEDE BİR GÜN 
Hatice Nur GERMİR 

60 BÖLGESEL BAZDA DIŞ TİCARET FİRMALARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN TESPİTİNE 
YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: MALATYA VE MANİSA İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
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2015-2020 URAP TÜRKİYE SIRALAMALARI: AYDIN ADNAN MENDERES, 
DENİZLİ PAMUKKALE VE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTELERİNİN 

AKADEMİK PERFORMANS KARŞILAŞTIRILMASI 
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Öğr. Gör. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Günümüzde ulusal ve uluslararası çevrelerde üniversiteler arasındaki rekabetin artması, kişi ve 
kurumların üniversiteler hakkında karşılaştırılabilir birden çok farklı kriterleri dikkate alarak 
sıralama yapmasına yönelik ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. ODTÜ Enformatik Enstitüsü 
bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma 
Laboratuvarı 2009 yılından buyana Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına 
göre sıralamaktadır. Türkiye sıralamasında, Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar 
ile YÖK’ün yayınladığı veriler kullanılmıştır. URAP’ın üniversitelerimiz için geliştirdiği 
sıralama sisteminin temel hedefi, üniversitelerimizin akademik performanslarını diğer 
üniversitelerle karşılaştırabilmelerine yardımcı olmaktır. Üniversitelerimiz; URAP Türkiye, 
URAP Dünya ve URAP bilim alanı sıralamalarını inceleyerek ülke içindeki ve dışındaki 
üniversitelere göre kendi konumlarını belirleyebilir. URAP'ın amacı yükseköğretim 
kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar 
geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır.  

Bir ülkenin bilimsel ve teknolojik anlamda gelişmişliğini gösteren en önemli ölçütler arasında 
sahip olduğu üniversitelerin ürettiği bilimsel yayınların sayısı ve kalitesi yer almaktadır. Bu 
çalışmanın amacı 2015-2020 URAP Türkiye sıralamaları verileri üzerinden Aydın Adnan 
Menderes, Denizli Pamukkale Ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitelerinin akademik performans 
durumlarının karşılaşmalı olarak değerlendirilmesidir. Bu üniversitelerin akademik performans 
sıralamasında dokuz gösterge kullanılmıştır. Bunlar; makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen 
makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman 
(yayın, tebliğ vb.) sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı, doktora 
mezun öğrenci sayısı, doktora öğrenci sayısının toplam öğrenci içindeki yüzdesi, öğretim üyesi 
başına düşen öğrenci sayısıdır. Sıralamada kullanılan dokuz gösterge eşit ağırlık yüzdelerine 
sahiptir. Bu göstergeler ile üniversitelerin toplam çıktıları, üretkenlikleri, akademik 
performanslarının sürekliliği ve güncelliği ölçülmektedir. Bu çalışma sonuçlarının 
üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve 
belirlenen göstergelere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversiteler, URAP, Akademik Performans 
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Nedim YILDIZ 
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Türkiye toplumunda büyük bir kitle oluşturan muhafazakâr kesim, özellikle son yıllarda 
ekonomik, kültürel ve sosyal olarak geniş çaplı bir dönüşüm yaşamış, hayat standartlarında 
ortaya çıkan bu değişim neticesinde daha görünür hale gelmiştir. Kitle iletişim araçlarını 
kullanan, zenginleşen ve dolayısı ile küreselleşmiş dünyaya ayak uyduran muhafazakâr kesimin 
finanstan modaya, dekorasyondan turizme kadar pek çok alanda çeşitli tüketim ihtiyaçları ve 
talepleri önem kazanmıştır. Bu doğrultuda birçok ülke, dini inançlara, gelenek ve kültürel 
değerlere uygun konaklama tesislerine yatırım yapmakta, turistik ürün çeşitleri arasına helal 
turizmi de dahil etmektedir. Helal turizm, turizmin bütün özelliklerini ve çeşitlerini bünyesinde 
barındıran, turizmin kapsamına giren bütün etkinlikleri helal dairesi içinde yapmayı amaçlayan 
faaliyetlerin tümüdür. Dünya turizm pazarı incelendiğinde helal turizm pazar içerisindeki 
payını giderek artırmaktadır. Bunun yanında ülkemizde de helal turizm alanında faaliyet 
gösteren konaklama tesislerinin sayısının yükseldiği de gözlemlenmektedir. 

Diğer yandan bilginin hızlı bir şekilde yayılmasını ve böylece medyanın oluşmasını sağlayan 
kitle iletişim araçları, bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerle giderek değişim 
göstermiş ve günümüzde “yeni medya” kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yeni 
medya, geleneksel medyanın aksine birçok kişinin aynı anda bilgi girişi saylayabildiği bir yapı 
halini almıştır. Dolayısıyla “yeni medya” günümüzde herhangi bir konuda bilgi edinmenin en 
kolay yolu olarak görülmektedir. Yeni medya üzerinden paylaşılan kullanıcı deneyimleri ve 
beklentileri, daha önce ürünü deneyimlememiş veya deneyimlese dahi yeniden deneyimlemek 
isteyen tüketicilere fikir vermesi açısından önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı 
Türkiye’deki helal özellikli konaklama tesislerinde kalmış turistlerin otelde yaşadıkları 
deneyimi ve beklentilerinin halalbooking.com sitesinde paylaşılan yorumlar yardımıyla 
çözümlenmesidir. Bu doğrultuda halalbooking.com sitesinde Türkiye’de faaliyet gösteren en 
yüksek puanlı ilk 3 otelin kullanıcı yorumları nitel analiz yöntemlerinden içerik analizine tabi 
tutulacaktır. Sonuç olarak elde edilecek göstergeler ile tesislerin beklentileri karşılama 
düzeyleri, genel şikâyet nedenleri, tesis tercih nedenleri ve kullanıcı isteklerinin ortaya çıkması 
amaçlanmakta ve böylece çalışmanın helal turizm alanında faaliyet gösteren işletmelere 
yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Helal Turizm, Tüketici Beklentileri, Sosyal Medya, Halalbooking.com 
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ABSTRACT 
 
The aim of the study is to investigate the effects of solvent polarity on band gap energy of 
serotonin compound which may lead to better comprehend the reactivity and stability of 
serotonin in diverse solvent systems. UV-Visible spectrum can be carried out employing time-
dependent density functional theory (TD-DFT) with Becke, 3-parameter, Lee-Yang-Parr 
(B3LYP) level of theory with SDD basis set was employed to conduct all type of calculations 
for both in the gas phase and in solution to illustrate the characteristics of vertical electronic 
excitation. The optical band gap was computed in gas phase and in six solvent systems 
namely Tetrahydrofuran (THF), Methane, Ethane, Dichloromethane, Dichloromethane, 
chlorobenzene and Dimethyl sulfoxide (DMSO). The electronic band gap of serotonin is 
found to be 7.156 ev. It is cleared from the value of energy gap that serotonin is reactive in 
nature. From the UV-Vis spectra of serotonin which is drawn from Origin program the 
absorption peak (λmax) is calculated. The optical band gap energy of serotonin in Ethane was 
higher than the others solvents. On the other side, band gap energy was decreased ongoing 
from gas phase to solvents phases. 
 

Keywords: Dimethyl sulfoxide (DMSO), Tetrahydrofuran (THF), Time-dependent density 
functional theory (TD-DFT) 
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ABSTRACT 
 
In this perspective study, the theoretical calculations of electronic quantum chemical 
parameters of serotonin using the DFT/B3LYP method with SDD basis set. The calculated 
frontier gap between HOMO and LUMO energies indicated that charge transfer take place 
within the molecule. The global chemical reactivity descriptors such as (frontier energy gap, 
global hardness and global softness, electronegativity, chemical potential and electrophilicity 
index) can be calculated from the value of HOMO and LUMO energies. Furthermore, a 
molecular electrostatic potential (MEP) has been investigated for forecasting the reactive 
sites. Non-linear optical (NLO) properties correlated to hyperpolarizability and polarizability 
are also examined to expect the applications of serotonin compound. 
 

Keywords: Molecular electrostatic potential (MEP), HOMO, LUMO 
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ÖZET 

Günümüzde araştırmacılar, tüketicilerin ürünler, hizmetler, markalar vb. ile ilgili satın 
alma sürecindeki davranışlarının ve tercihlerinin sebeplerini ortaya çıkarmak ve bazı  
çıkarımlara ulaşabilmek adına "Nöropazarlama"dan faydalanmaktadırlar. Nöropazarlama;  
pazarlamanın etki alanında olan insan beyninin nasıl çalıştığı, kararlarını nasıl verdiği ve nasıl 
tercih yaptığı konusunda araştırma yapan   farklı disiplinlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir 
bilim dalıdır. Nöropazarlama, nörogörüntüleme teknikleri sayesinde tüketicinin bilinç ya da 
bilinçaltı düzeyde nelerden etkilendiğinin  tespit edilme çalışılması sonucu  elde edilen verilerle  
etkili reklam ve pazarlama stratejileri oluşturulması ve bunun pazarlama yönetimine 
uygulanmasıdır.  

Pazarlama literatüründe yeni yeni yerini almaya başlayan bu yaklaşım, pazarlama 
unsurlarına karşı tüketicilerin beyin tepkilerini ölçerken  fMRI, PET,  EEG, GSR, EYE-
TRACKING gibi  tıbbi teknolojilerden ve tekniklerden yararlanmaktadır. Bu bağlamda 
Nöropazarlama, nörobilimde  kullanılan teknikler aracılığıyla tüketicilerin satın alma 
davranışlarının altında yatan sebepleri ve tüketicilerin tercih mekanizmalarını etkileyen 
nedenleri anlamaya çalışmanın yanı sıra, beynin farklı alanlarında kendini gösteren aktivitelerin 
değişimini ölçmek ve tüketicilerin o ürünü seçme nedenlerini ortaya koymakla beraber, aynı 
zamanda beynin hangi alanının bu seçimde baskın olduğunu gösterme çabasıdır. 

Bu çalışmada; nöropazarlama çerçevesinde EEG ve EYE-TRACKING ile tüketici 
davranışı ve beyin aktivitesi üzerine yapılmış deneysel çalışmaların analizi yapılarak bu alana 
katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nörobilim, Nöropazarlama, EEG, Eye-Tracking. 
Abstract  
Nowadays, researchers, consumers' products, services, brands, etc. They use 

"Neuromarketing" to reveal the reasons for their behavior and preferences in the purchasing 
process and to reach some conclusions. But neuromarketing; It is a branch of science created 
by different disciplines that make research on how the human brain that is in the domain of 
marketing works, how it makes its decisions and how it chooses. Neuromarketing is the creation 
of effective advertising and marketing strategies with the data obtained as a result of 
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determining what the consumer is affected by conscious or subconscious levels through 
neuroimaging techniques and its application to marketing management. 
  This approach, which has just started to take its place in the marketing literature, uses 
medical technologies and techniques such as fMRI, PET, EEG, GSR, EYE-TRACKING, while 
measuring consumers' brain responses to marketing elements.In this context, Neuromarketing, 
by trying to understand the underlying causes of consumers 'purchasing behavior through the 
techniques used in neuroscience and the reasons affecting the preference mechanisms of 
consumers, as well as revealing the reasons of the consumers' choice of that product, as well as 
measuring the change of activities that show up in different areas of the brain. is an attempt to 
show that it is dominant. 

In this study; Within the framework of neuromarketing, it is aimed to contribute to this 
field by analyzing experimental studies on consumer behavior and brain activity with EEG and 
EYE-TRACKING. 

Keywords: Neuroscience, Neuromarketing, EEG, Eye-Tracking. 
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KENTSEL ALANLARDA BİNA DÜZENLEMELERİNİN DEĞİŞEN RÜZGÂR HIZI 
ORANINA GÖRE YÜZEY SICAKLIKLARINA ETKİSİ: PARAMETRİK BİR 

ÇALIŞMA 

Ayça GÜLTEN 

Dr. Öğretim Üyesi, Fırat Üniversitesi  

ÖZET 

Kentsel alanların çevredeki kırsal alanlara göre daha sıcak olması olarak tanımlanan kentsel ısı 
adası günümüz kentlerinin en önemli problemidir. Yoğun ve yüksek katlı yapılaşmaların 
olduğu kentlerde, bina yüzeyleri daha fazla ısınmaktadır. Artan trafik kirliliği, düzensiz 
kentleşme, bina cephelerinde kullanılan kaplama malzemelerinin termofiziksel özellikleri ve 
dar sokak aralıkları ısınan yüzeylerin soğumasına engel oluşturulabilmektedir.  Kentlerin 
ısınmasına neden olan bir başka önemli olay ise, rüzgârın kentsel yüzeyler üzerindeki etkisinin 
yoğun yapılaşma nedeniyle azalmasıdır. Bu nedenle kentsel yüzeylerin ısınması ve soğuma 
sürecinin zor olması, kentlerin havalandırma performansı ile doğrudan ilgilidir.  

Bu çalışmada farklı bina düzenlemeleri için hesaplamalı akışkanlar dinamiği tabanlı bir 
program kullanılarak simülasyonlar yapılmıştır. Elazığ ili içinde karşılaşılabilecek bina 
düzenlemeleri parametrik olarak çeşitlendirilmiştir. İlk olarak düzenlemeler içinde belirlenen 
noktalar için rüzgâr hızı oranı (wind velocity ratio) değerleri hesaplanmıştır. Rüzgar hızı oranı 
kentsel alan için genel olarak hâkim olan rüzgar hızının, kentsel alan içinde yerden 1.5 m 
yükseklikte elde edilen rüzgar hızına oranı olarak tanımlanabilir. Daha sonra bu noktalara denk 
gelen (1.5m yükseklikte belirlenen noktalar) bina cepheleri üzerinden yüzey sıcaklığı ölçümleri 
yapılmıştır. Bina düzenlemeleri içinde farklı yönelime (kuzey-güney veya doğu-batı) sahip 
binaların 2, 5 ve 8 katlı olduğu durumlar için modellemeler yapılırken 3 ve 5 m/s rüzgâr hızı 
değerleri dikkate alınmıştır. Hesaplanan ısı taşınım katsayıları ve hava sıcaklığı değerleri için 
Elazığ ili için geçerli olan meteorolojik veriler kullanılmıştır.  Sonuçlar, grafikler halinde 
sunulmuş ve simülasyonlar sonucunda elde edilen görsellerle desteklenmiştir. Simülasyonlar 
için, Ansys Fluent 19.1 programı kullanılmıştır. Kentsel alanlar Ansys Workbench içinde yer 
alan, Geometry aracı ile modellenmiş ve Meshing aracı ile hücrelerine ayrılmıştır. Daha sonra 
Fluent çözücüsü içinde sınır şartları tanımlanarak sürekli rejimde simülasyonlar 
gerçekleştirilmiştir.  
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PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS AT THE FACULTY OF EDUCATION 

ON E-ASSESSMENT: A QUANTITATIVE STUDY 

Ebru Melek KOÇ 

Dr. Öğretim Üyesi,  Inonu University 

ABSTRACT 

The aim of the study is to investigate the perceptions of university students on e-exams.  The 
participants of the study are 138 1st grade student teachers who are studying in a variety of 
programs, such as Primary School Teaching, Music Education, Art Teaching and Social 
Sciences Teaching, at the faculty of education at a state university in Turkey.   All the 
students are taking the compulsory courses Atatürk’s Principles and Revolution History I, Turkish 
Language I and Foreign Language (English) I courses, which are compulsory for all freshman students 
and offered online by the university.  All the participants take the mid-term exams online and the final 
exam in paper-pencil format.  Therefore, they all have the experience needed to compare e-exams with 
paper-pencil exams. In order to collect data, the researcher created a questionnaire with two 
sections. The first section involves questions related to participants’ demographic information 
such as their gender, grade, and department of study, and the second involves 32 items related 
to their perceptions about e-assessment. The items are designed in a 5-point Likert-type scale. 
In order to analyse the questionnaire, data item analysis was used.  That is, percentages and 
mean scores were calculated for each item of the questionnaire. The results indicate that the 
university students seem to have a positive view towards e-assessments.  More specifically, 
only one third of the students agreed that when compared to paper-pencil exams they felt 
more anxious, while nearly 70% of the students were opposed to that. Similarly, most of the 
students (68%)   agreed that they can concentrate better on e-exams when compared with 
paper-pencil exams. Nearly 85% of the students agreed that they would prefer e-exams rather 
paper-pencil exams and nearly half of the students reported they would prefer to take e-exams 
for the other courses. 

Key words: E-assessment, University Students, Distance Education, Higher Education 
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HİDROTERMAL YÖNTEMLE SENTEZLENEN NANO-TİO2 

PARTİKÜLLERİNDEN NANOLİFLERİNİN ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU 

ATTAIN AND CHARACTERIZATION OF NANOFIBERS FROM NANO-TIO2 
PARTICLES SYNTHESIZED BY HYDROTHERMAL METHOD 

Esra Arısal ÇETİN 

Öğr. Gör., Malatya OSB Meslek Yüksek Okulu 

Funda OKUŞLUK 

Doç. Dr., İnönü Üniversitesi 

Onur ÖZGÜL 

Öğr. Gör. Dr., İnönü Üniversitesi 

Hidrotermal yöntem yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda istenen kristal formda partiküllerin 
elde edilmesinde kullanılan ve nano-TiO2 sentezinde de sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. 
Nanolifler, nano boyutta olup ipliksi görünüme sahip genellikle çapları 1 mikron (1000 nm) 
ve altındaki yapılardır. Nanolifleri üretmede en kullanışlı yöntemlerden biri ise elektro eğirme 
yöntemidir. Elektro eğirme yöntemi sol jel yöntemi ile hazırlanmış titanyum dioksit 
nanolifleri üretmek için oldukça basit ve çok yönlü bir yöntemdir. TiO2 gibi nano boyuta 
sahip malzemelerle elde edilecek sentetik lifler fotokatalitik etki, UV absorblama, elektriksel 
iletkenlik ve fotooksidasyon etkilerine sahiptirler. Metal oksitlerin nanopartiküllerine ilişkin 
yapılan yoğun çalışmalar askeri alanda ve insan sağlığı alanında kullanımları üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Bunlar arasında antimikrobiyal özellik, kendi kendini temizleyebilme ve UV 
koruma sayılabilmektedir.  

Bu çalışmada, hidrotermal yöntemle sentezlenen anataz formdaki nano-TiO2 partikülleri sol 
haline getirilmiş ve polimer ile etkileştirilerek elektroeğirme (electrospining) yöntemiyle lif 
haline getirilmiştir. Elde edilen lifler Fouirer Transform Infrared Spektrofotometre (FT-IR) ve 
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile karakterize edilmiştir. FT-IR ile fonksiyonel gruplar 
belirlenmiştir. SEM ile de lif oluşumu ve liflerin homojenliği kontrol edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Nanolif, Elektroeğirme, Hidrotermal Yöntem, nano-TiO2 

Hydrothermal method is a method used in obtaining the desired crystalline particles at high 
pressures and low temperatures and also frequently used in nano-TiO2 synthesis. Nanofibers 
are nano-sized structures with a filamentous appearance, usually 1 micron (1000 nm) in 
diameter and below. One of the most useful methods for producing nanofibers is the electro 
spinning method. Electro spinning method is a very simple and versatile method to produce 
titanium dioxide nanofibers prepared with the left gel method. Synthetic fibers to be obtained 
with nanoscale materials such as TiO2 have photocatalytic effect, UV absorption, electrical 
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conductivity and photooxidation effects. Intensive studies on metal oxides nanoparticles have 
focused on their use in military and human health. These include antimicrobial property, self-
cleaning and UV protection.  

In this study, nano-TiO2 particles in anatase form synthesized by hydrothermal method were 
made into soil, and they were transformed into fiber by the electrospining method of 
interacting with polymer. The fibers obtained were characterized by Fouirer Transform 
Infrared Spectrophotometer (FT-IR) and Scanning Electron Microscope (SEM). Functional 
groups were determined with FT-IR. Fiber formation and homogeneity of the fibers were 
checked with SEM. 

Key words: Nanofiber, Electrospining, Hydrothermal method, nano-TiO2 
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ALTHAEA OFFICINALIS İLE NANO BOYUTTA TiO2 SENTEZİ VE 
KARAKTERİZASYONU  

NANO SIZE TiO2 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION WITH ALTHAEA 
OFFICINALIS 

Onur ÖZGÜL  

Öğr. Gör. Dr., İnönü Üniversitesi  

Esra Arısal ÇETİN 

Öğr. Gör., Malatya OSB Meslek Yüksek Okulu 

Funda OKUŞLUK 

Doç. Dr., İnönü Üniversitesi 

Yarıiletkenler elektronik yapılarına bağlı olarak, fotokatalitik aktivite uygulamalarında 
sensitizör olarak davranabilirler. TiO2, WO3, ZnO, gibi metal oksitler son zamanlarda yaygın 
olarak kullanılan yarı iletkenlerdir. Metal oksitlerin valens bandlarının diğer yarı iletken 
maddelere kıyasla daha pozitif olması yaygın kullanılma nedenlerindendir. Bütün bu 
yarıiletkenler içinde heterojen fotokatalitik degradasyon için en uygun fotokatalizör TiO2 dir.  
TiO2’nin Valens band boşluğunun diğer yarı iletkenlere göre daha pozitif olması, kimyasal 
maddelere karşı dayanıklılığının çok fazla olması, toksik özelliğinin bulunmaması ve de 
maliyetinin düşük olması bu kabulü destekleyen önemli parametrelerdir.  

TiO2 sentezi yeşil sentez yöntemleri son zamanlarda kullanılmaya başlamıştır. Çünkü sentez 
sırasında daha az kimyasal ve çözücü kullanılarak hedeflenen ürünün sentezlenebilmesi çevre 
ve insan sağlığı açısından çok önemlidir. Yeşil sentez için bitkiler, bakteriler, mantarlar, algler 
gibi çeşitli doğal moleküller içeren biyolojik kaynaklar kullanılarak yapılan sentez çalışmaları 
mevcuttur.  

Çalışmamızda nano boyuta sahip TiO2 sentezi hatmi çiçeği (Althaea officinalis) bitkisinin 
ekstraktı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sentez hidrotermal yöntemde 200oC de oldukça kısa 
sürede yapılabilmiştir. Sentezlenen nano-TiO2’ in karakterizasyonu XRD, SEM ve FT-IR ile 
yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yeşil sentez, nano-TiO2, Hatmi Çiçeği, Althaea officinalis 

Abstract 

Semiconductors can act as a sensitizer in photocatalytic activity applications depending on 
their electronic structure. Metal oxides such as TiO2, WO3, ZnO, are semi-conductors 
recently used. Valence bands of metal oxides are more positive compared to other 
semiconductor materials. All of these semiconductors, TiO2 is the most suitable photocatalyst 
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for heterogeneous photocatalytic degradation. The fact that TiO2's valens band gap is more 
positive than other semiconductors, its resistance to chemicals is very high, it does not have a 
toxic feature and its cost is low. 

Green synthesis methods have started to be used recently. Because it is very important for the 
environment and human health to be able to synthesize the targeted product using less 
chemicals and solvents during synthesis. For green synthesis, there are synthesis studies using 
biological sources containing various natural molecules such as plants, bacteria, fungi, algae. 

In our study, the synthesis of nano-size TiO2 was carried out using the extract of the 
marshmallow flower (Althaea officinalis) plant. Synthesis can be done in a hydrothermal 
method at 200oC in a very short time. Characterization of the synthesized nano-TiO2 was 
done with XRD, SEM and FT-IR. 

Key words: Green Synthesis, nano-TiO2, Mallow Blossom, Althaea Officinalis 

IV. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

KONGRE ÖZET KİTABI12



BENFORD YASASI VE MUHASEBE HİLELERİNİN DENETİMİNDE 
KULLANILMASI 

 Neslihan DERELİ 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Azteca Universidad PHD Doktora Öğrencisi 

 

ÖZET 

İşletmeler belirli amaçları gerçekleştirmeyi hedef alır ve bu amaçları yerine getirmek için 
faaliyetlerini sürdürür. İşletmelerin temel amaçlarının başında sürdürülebilirlik ve kâr elde 
etmek gelmektedir. Ancak söz konusu bu amaçlar işletmeler için tek başına ifade edilebilecek 
unsurlar değildir. İşletmelerin bulunduğu sektör, bu sektördeki konumu, bilgi birikimi, 
verimliliği, politikası, çalışanlarının yetkinlikleri ve diğer birçok konu kâr ve sürdürülebilirlik 
amacıyla birlikte düşünülmesi gereken konulardır. Günümüzde ekonomik gelişmelerle birlikte 
işletmeler de büyümüş ve işletme içindeki veriler de artmıştır. Bunun sonucunda muhasebe 
işlemleri ve denetim daha karmaşık bir hale gelmiştir. İşletme içindeki risk unsurları çoğalmış 
ve risk odaklı denetim gündeme gelmiştir.  

İşletmelerde hilelerin varlığı, işletme amaçlarının gerçekleşmesini engelleyecek en büyük 
tehditlerden birisidir. Hile, işletme üst yönetimi, işletme çalışanları veya işletmeyle ilgili 
üçüncü kişiler tarafından çeşitli yöntemlerle yapılan ve işletmede büyük kayıplar oluşturan 
eylemlerdir. Denetim yoluyla hilelerin tespiti ve önlenmesi işletmeler için büyük önem arz 
etmektedir. Uygulanacak denetim tekniklerinin doğru seçilmesi hilelerin tespit edilmesi adına 
önemlidir. 

Benford Yasası, sırlanmış verilerdeki rakamların yoğun bir şekilde ilk pozisyondaki rakamlar 
için daha düşük rakamlara doğru çarpıklık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Küçük rakamlara 
yönelik eğilim ikinci hanede yer alan rakamlar için de geçerlidir.  

Benford Yasası son yıllarda sosyal ve bilimsel alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Sosyal 
alanlarda kullanımı, sıralanmış sayısal verilerdeki düzensizlikleri ve bozuklukları tespit etmeye 
yönelik olmuştur.  Newcomb’dan (1881) zamanımıza kadar Benford Yasası matematikçiler, 
istatistikçiler, mühendisler, fizikçiler ve son zamanlarda muhasebeciler tarafından birçok 
alanda uygulanmaktadır. Buradan hareketle muhasebeciler ve denetçiler, sayısal anormallikleri 
tespit etmek için Benford Yasası’nı uygulanmaya başlanmıştır.  

Bu çalışmada denetçiye zaman, denetlenene de maliyet tasarrufu sağlayacak olan bir yasa olan 
Benford Yasası’nı veya diğer adıyla Sayılar Yasası’nı ele alıp bunun “Muhasebe Denetimi”ne 
olan katkısı üzerinde durulacaktır.  

Benford Yasası’nın Excel ortamında kullanılabilirliği üzerinde durularak basit bir yazılım ile 
sistemin nasıl işlediği örneklerle ortaya konmuştur. Araştırma sonucu elde edilen bulgular 
Benford Yasası ile uyum göstermektedir. Bu yasa vergi denetiminde ve vergi kaçakçılığının 
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önlenmesinde kullanılmalıdır. Böylece vergi denetiminde büyük zaman ve maliyet tasarrufu 
elde edilebilir.  

Bu bağlamda çalışmanın birinci bölümünde genel anlamda “Muhasebe Denetimi”, ikinci 
bölümünde “Benford Yasası” ve üçüncü bölümünde ise “Hile ve Hileli Beyan, Hile 
Denetimleri” üzerinde çalışılmıştır.  Çalışmanın son bölümünde ise Benford Yasası’nın 
sınandığı uygulama örnekleri üzerinde durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Hile Denetimi, Vergi Denetimi, Sayısal Analiz, Benford Yasası 
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CONSTRUCTION OF pPIC9 RECOMBINANT VECTOR CONTAINING 
ANTIMICROBIAL PROTEİN 

ANTİMİKROBİYAL PROTEİN İÇEREN pPIC9 REKOMBİNANT VEKTÖRÜNÜN 
HAZIRLANMASI 

Ayşenur YAZICI 
Dr. Öğr. Üyesi, Erzurum Technical University  

 Ayşe ÜSTÜN 
Arş. Gör., Erzurum Technical University  

Saniye Elvan ÖZTÜRK 
Arş. Gör. Dr., Aksaray University  

Serkan ÖRTÜCÜ 
Doç. Dr., Erzurum Technical University  

 

ABSTRACT  

It is foreseen to become a global problem in the next 50 years that evolving antibiotic resistance 
mechanisms and decreasing the antibiotics that can be used in treatment. Therefore, in the fight 
against antibiotic resistance, phage therapy, antibodies, lytic enzymes, anti-virulence factors 
and antimicrobial polypeptides (AMP) are being tried to be developed. AMPs are defense 
system products that are naturally produced by many organisms. These molecules, which are 
effective against bacteria, fungi, viruses and other parasites, are 5-100 amino acids (aa) long, 
hydrophobic, cationic, amphipathic. Production of AMP has gained lot of significance in the 
present day research. Considering the high cost of chemical synthesis and low yield from 
natural origin species, we aimed to prepare construct of pPIC9 expression system using Pichia 
pastoris. In this study, we tried to construct of pPIC9 recombinant vector containing fungal 
(Aspergillus tubingensis) antimicrobial protein with antibiofilm properties. Firstly, mRNA and 
cDNA isolated from A. tubingensis and the coding region amplified by polymerase chain 
reaction (PCR) using appropriate primers. PCR product and pPIC9 as yeast expression vector 
digested by EcoRI and XhoI restriction enzymes. Then, ligation reaction was performed. In 
order to verifying of pPIC9 recombinant vector containing antimicrobial protein, PCR and 
sequence analysis was performed. As a results, recombiant vector named pPIC9Ast+ can be 
transformed into the P. pastoris yeast as a eukaryotic host in order to produce AMP at industrial 
scale. 

Keywords: Antimicrobial protein, pPIC9, Cloning, Expression 
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Özet 

Önümüzdeki 50 yıl içinde antibiyotik direnç mekanizmalarının büyük bir problem haline 
dönüşeceği ve kullanımdaki antibiyotiklerin azalması öngörülmektedir. Bu nedenle antibiyotik 
direncine karşı mücadelede faj tedavisi, antikorlar, litik enzimler, virülans önleyici faktörler ve 
antimikrobiyal polipeptitler (AMP) geliştirilmeye çalışılmaktadır. AMP'ler birçok organizma 
tarafından doğal olarak üretilen savunma sistemi ürünleridir. Bakteri, mantar, virüs ve diğer 
parazitlere karşı etkili olan bu moleküller 5-100 amino asit (aa) uzunluğunda, hidrofobik, 
katyonik ve amfipatik özelliktedir. AMP üretimi günümüz araştırmalarında büyük önem 
kazanmıştır. Çalışmamızda, AMP üretmi için, kimyasal sentezin yüksek maliyeti ve doğal 
kökenli türlerden düşük verimle üretim göz önüne alınarak, Pichia pastoris model 
organizmasında kullanılacak pPIC9 ekspresyon sistemi hazırlamayı amaçladık. Bu çalışmada, 
antibiyofilm özelliklerine sahip fungus kökenli antimikrobiyal protein içeren pPIC9 
rekombinant vektörü oluşturulması gerçekleştirildi. İlk olarak mRNA ve cDNA hazırlanarak, 
uygun primerlerle polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yapıldı. EcoRI ve XhoI restriksiyon 
enzimleri tarafından kesilen ekspresyon vektörü ve gen bölgesi ligasyonla birleştirildi. 
Antimikrobiyal protein içeren pPIC9 rekombinant vektörün doğrulanması için PCR ve dizi 
analizi gerçekleştirildi. Sonuç olarak, pPIC9Ast+ olarak isimlendirdiğimiz rekombinant 
vektörü endüstriyel ölçekte AMP üretimi için kullanılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal protein, pPIC9, Klonlama, Ekspresyon 
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KADINLARIN ERKEN EVLİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 
A CRİTİCAL OVERVİEW OF EARLY MARRIAGE OF WOMAN 

 
Ayşeana ŞAHAN 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi  
 

ÖZET 
Evlenme, bir kadın ve bir erkeğin usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde bir aile 
kurmak amacı ile yapmış oldukları medenî hukuk sözleşmesini ifade etmektedir 1948 yılında 
ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve  1989 yılında ilan edilen Çocuk Hakları 
Sözleşmesi gibi uluslararası belgelerde on sekiz yaşını tamamlamadan önce yapılan evlilikler 
erken evlilik olarak kabul edilmektedir.   
Dünyada ve Türkiye’de erken yaşta evliliğe ilişkin veriler incelendiğinde erken evlilik 
sorununun gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun birçok toplumda var olduğu görülmektedir  
(Burcu, 2015). Kesin rakamlara ulaşmak mümkün olmasa da gelişmekte olan ülkelerde her yıl 
10-12 milyon kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiği düşünülmektedir. UNICEF (2017) 
verilerinde 2010-2016 aralığında,  on sekiz yaş altında yapılan evliliklerin dünyada toplamda 
%25 oranında olduğu ve az gelişmiş ülkelerde bu oranın %40 olduğu belirtilmiştir. Konuyu 
Türkiye özelinde ele aldığımızda ise her üç kadından birinin çocuk evliliği yaptığını söylemek 
mümkündür (Çakmak, 2009). UNICEF (2014) ve UNİCEF (2017)  verilerine göre Türkiye’de 
erken evlilik oranı sırası ile %14 ve  %15’tir. Araştırmalarda erken evliliğin nedenlerine dair 
eğitim seviyesi, ekonomik durum, kültürel özellikler ön plana çıkmakta olup Aydemir (2011 ) 
dünyada erken evliliğin nedenlerinin bölgeden bölgeye ve topluluktan topluluğa farklılık 
gösterdiğini  ve erken evliliklerin daha çok geleneksel bir karakterinin olduğu ve sorunun 
devamına sebep olacak ideal koşulları da ataerkil yapıdaki toplumların sağlığını ifade 
etmektedir. Sonuç olarak erken evliliğin nedenleri çok yönlü olup toplumsal yapıya ve 
bölgeden bölgeye  farklılık göstermektedir. Halen oldukça yüksek bir oranda kadınların erken 
evliliğinin varlığını sürdürdüğü anlaşılmış olup bu çalışmada buradan hareketle kadınların 
erken evliliklerin nedenlerinin araştırılması gereken bir konu olduğu düşüncesiyle ortaya 
çıkmıştır. Çalışmada ülkemizde  gerçekleşen kadınların erken evliliklerin nedenleri ve 
sonuçları araştırılarak  önlenmesine dair yapılabilecekler konusu değerlendirilmeye 
çalışılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Kadın, Evlilik, Erken Evlilik 
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OKUL SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİK 

Türkan ŞAHİN 

Dr.Öğr. Üyesi, Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 

Sema İÇEL 

Öğr.Gör. Dr. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 

Hikmet ŞAHİN 

Aile Hekimi, Adıyaman Sağlık Müdürlüğü 3. Nolu Aile Sağlığı Merkezi 

ÖZET 

Okul daha sonraki yıllarda, toplumda yerini alıp, hizmet verebilecek yeni kuşaklarla dolu bir 
kuruluştur. Yarının toplumunu oluşturacak bu kuşakların bedensel, toplumsal ve ruhsal sağlıkları ile 
bu günden ilgilenmek, mutlu ve sağlıklı bir toplumun geleceğini hazırlamak demektir. Okul sağlığı, 
öğrencilerin ve okul personelinin sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla yapılan tüm sağlık 
etkinliklerini kapsamaktadır. Okul sağlığı hizmetlerinin amaçları: toplumda okul çağındaki bütün 
çocukların mümkün olan en iyi bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığa kavuşmalarını sağlamak ve 
sürdürmek, okul çocuklarının sağlıklı bir çevrede gelişimini sağlamak ve çocukların, ailelerinin 
ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir. Türkiye’de ‘Okul Sağlığı Hizmetleri’ ile ilgili yasal bazı 
düzenlemeler olmasına karşın yeterli bir şekilde verildiğini söylemek zordur. Gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılarak sorumlulukların belirgin hale getirilmesi okul sağlığı hizmetlerinin daha iyi 
verilebilmesini sağlayabilir 

Dünya Sağlık Örgütü, okul sağlığı komitelerinin okul sağlığı ile ilgili yayınladıkları 
raporlarda, okul sağlığı çalışmalarının sağlık ekibi tarafından yürütülmesinin gerekliliği 
vurgulanmaktadır. Bu ekipte yer alması gereken kişiler, hekim, hemşire, öğretmen, öğrenci velisi, 
diş hekimi, psikolojik danışman ve rehber, olanak varsa psikolog, sosyal çalışmacı ve diyetisyendir. 
Okul sağlığı hemşiresi,  ekip içerisinde okul toplumunun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve 
sürdürülmesi hizmetlerinde bilgi ve becerisi olan meslek üyesidir dolayısıyla okulda çocukların 
sağlığını korumak ve yükseltme için sağlık eğitimini uygulayacak en önemli kişidir  

Okul dönemi çocukluk gelişim dönemleri içerisinde yer alan en önemli dönemlerden biri 
olup çocukların sağlık risklerinin belirlenmesi ve uygun girişimlerin planlanması çocukların olumlu 
sağlık davranışlarını geliştirmeleri açısından önemlidir. Bu dönemdeki belirgin sağlık riskleri görme 
kusurları, hipertansiyon, kazalar, beslenme, hijyen, uyku gibi sorunlardır Okul sağlığı 
hemşirelerinin bu dönemdeki sağlık risklerini belirlemede ve bu risklerin azaltılmasına yönelik 
olumlu sağlık davranışlarının geliştirilmesindeki önemi ise tartışmasızdır. Örneğin yetersiz ve 
dengesiz beslenmenin neden olacağı olumsuz sonuçların giderilmesinde okul hemşireliği 
çalışmaları büyük önem kazanmaktadır. Çocukların beslenme davranışları ve bu davranışları 
etkileyen ailenin beslenme örüntüleri, ekonomik durum gibi etmenlerin belirlenerek buna yönelik 
planlamaların yapılması olumsuz sonuçları azaltacaktır.  

Okul hemşiresinden, koordinasyon, sağlık eğitimi, ilk yardım, ailelere bilgi vererek 
yönlendirme, okulda çıkabilecek bazı küçük sağlık sorunlarının çözümü, okul sağlık kayıtlarının 
tutulması ve aşıların yapılması konularında çalışma yapması beklenmektedir. Okul hemşiresi, fizik 
muayene ve taramalarda hekime yardımcı olmalıdır. Ayrıca ileri tetkik ve tedavi gerektiren 
öğrencilerin sevk edilmesine ve sonuçlarının izlenmesinde de yardımcı olması beklenir. Hemşire, her 
an okulda olan ve eğitilirse bir hekim danışmanlığında öğretmen ve veli, okul yönetimi  işbirliği ile 
okul sağlığı programını yürütebilecek olan sağlık personeli haline gelebilir. Bu derlemede okul sağlığı 
ve okul sağlığında hemşireliğinin önemini vurgulamak amaçlanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Okul sağlığı, hemşire, sağlık ekibi 
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ÖĞRENCİLERİN ÖRGÜN VE UZAKTAN EĞİTİMİ TERCİH ETMELERİNDE 
ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

Güler KARAMAN 
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi 

Sezer SEVEN 
Arş. Gör., Tarsus Üniversitesi  

Nurbahar BORA 
Doktora Öğrencisi, Atatürk Üniversitesi  

 

ÖZET 

Hayat boyu öğrenme ilkesinden yola çıkılarak, eğitim faaliyetleri zaman ve mekân bağımlılığı 
gözetilmeksizin örgün veya uzaktan eğitim türünde gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin 
eğitimde teknolojiyi kullanmaları, etkili öğrenmelerinde bir alternatif olmaktadır. Bunun 
yanında uzaktan eğitim faaliyetleri, sanal ortam teknolojileri yardımıyla gün geçtikçe her 
kesimden öğrenciye erişerek eğitim faaliyetlerinin önündeki engelleri azaltmaktadır. 
Üniversiteler, artık öğrencilerin eğitime karşı tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik 
yaptıkları çalışmalar doğrultusunda eğitim faaliyetlerindeki pazarlama stratejilerini 
geliştirmektedirler. Çalışmada, ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin örgün ve uzaktan 
eğitimi tercih etmelerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Lise 
öğrencilerinin; örgün ve uzaktan eğitimi tercih etme durumları, uzaktan eğitimde kullanacağı 
teknolojik cihazları tercih etme eğilimleri, ailelerinin aylık gelir durumları ile sosyal medya 
uygulamalarını kullanma değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu çalışmanın 
örneklemini, Erzurum ilindeki MEB’e bağlı devlet veya özel okul statüsünde bulunan 
Anadolu, Fen ve Meslek Liselerinde eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmaya 55’ i 
kadın, 65’i erkek olmak üzere toplamda 120 öğrenci gönüllü olarak katılım sağlamıştır.  
Çalışmada elde edilen veriler, yüz yüze ve dijital anket yardımıyla toplanmıştır. Katılımcıların 
örgün ve uzaktan eğitime yönelik algı ve tutumlarını ölçmek için uygulanan ankette elde 
edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında 4 araştırma sorusu 
belirlenmiş ve analizler bu sorular çerçevesinde yapılmıştır. Araştırma sonucunda, 
öğrencilerin örgün ve uzaktan eğitimi tercih etme durumlarının yükseköğretimde örgün ve 
uzaktan eğitimi tercih etme değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Aynı 
şekilde öğrencilerin örgün ve uzaktan eğitimi tercih etme durumlarının uzaktan eğitimde 
kullanılacak olan teknolojik cihazları tercih etme değişkeni arasında da anlamlı bir farklılık 
olduğu sonucuna varılmıştır. Bir diğer araştırma sorusuna bağlı olarak öğrencilerin örgün ve 
uzaktan eğitimi tercih etme durumlarının ailelerinin aylık gelir durum değişkeni arasında 
anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Diğer taraftan öğrencilerin örgün ve uzaktan eğitimi tercih 
etme durumlarının kullandıkları sosyal medya uygulamaları değişkeni arasında da anlamlı bir 
farklılık olmadığı anlaşılmıştır. Gelecekte orta öğretim kademesindeki öğrencilerin öğrenim 
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türü ve meslek seçimlerini etkileyebilecek olan bu çalışmanın örgün ve uzaktan eğitim 
faaliyetlerinin düzenlenmesine yönelik ışık tutacağı beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Örgün Öğretim, Uzaktan Eğitim, Eğitim Türü Tercihi 

DETERMINING THE FACTORS AFFECTING STUDENTS' PREFERRING 
FORMAL AND DISTANCE EDUCATION 

ABSTRACT 

Based on the principle of lifelong learning, educational activities are carried out in formal or 
distance education regardless of time and space dependency. Students' use of technology in 
education is an alternative for effective learning. In addition, distance education activities 
reduce the barriers to educational activities by reaching students from every segment day by 
day with the help of virtual environment technologies. Universities are now developing 
marketing strategies in educational activities in line with their studies to determine students' 
attitudes and behaviors towards education. In the study, it was aimed to determine the factors 
that affect the preference of formal and distance education for secondary school students. 
High school students; The relationships between the preference of formal and distance 
education, their tendency to prefer technological devices to use in distance education, the 
monthly income status of their families and the variables of using social media applications 
were examined. The sample of this study consists of students studying in Anatolian, Science 
and Vocational High Schools, which have the status of public or private schools in the 
province of Erzurum. A total of 120 students, 55 women and 65 men, voluntarily participated 
in the study. The data obtained in the study were collected face to face and with the help of a 
digital questionnaire. The data obtained in the survey applied to measure the perceptions and 
attitudes of the participants towards formal and distance education were analyzed with the 
SPSS program. Within the scope of the study, 4 research questions were determined and the 
analyzes were made within the framework of these questions. As a result of the research, it 
was seen that there is a significant difference between the preference of formal and distance 
education in higher education levels of students in formal and distance education. Similarly, it 
has been concluded that there is a significant difference between the students' preferences of 
formal and distance education, and the variable of choosing technological devices to be used 
in distance education. Depending on another research question, no significant difference was 
observed between the monthly income status variable of the families of the students' 
preference for formal and distance education. On the other hand, it has been understood that 
there is no significant difference between the social media applications variable used by 
students' preferring formal and distance education. It is expected that this study, which may 
affect the education type and vocational choices of students at secondary education level in 
the future, will shed light on organizing formal and distance education activities. 

Keywords: Formal Education, Distance Education, Education Type Preference 
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ÖZET 

Sağlıklı bir yaşama sahip olmak her insanın temel hakkıdır. insanların sağlıklı bir yaşama sahip 
olmaları kendilerini kontrol etmelerine ve sağlıklarını geliştirici davranışlara yönelmeleri ile 
mümkündür. Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma Adıyaman il merkezinde yaşayan üreme 
çağındaki 15-49 yaş grubu kadınlarda sağlıklı yaşam davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Çalışmanın evrenini Adıyaman il merkezindeki  15-49 yaş grubu kadın nüfusu, örneklemini ise 
evreni bilinen örneklem yöntemi kullanılarak hesaplanmış 1100 kadın oluşturmuştur. Verilerin 
toplanması için gerekli izinler alınmış olup kadınlara Aile Sağlığı Merkezlerinde ulaşılmıştır. 
Verilerin elde edilmesinde yapılandırılmış anket formu ve  ülkemizde geçerlik güvenirlik çalışması 
yapılmış sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II kullanılmıştır. Sonuçların değerlendirilmesinde 
ortalama±standart sapma, ortanca (minimum-maksimum), frekans dağılımı ve yüzde,  kategorik 
değişkenlerin değerlendirmesinde Pearson Ki-Kare Testi, İki bağımsız grup arasındaki istatistiksel 
anlamlılıklarda Mann-Whitney U Testi, üç ve daha fazla bağımsız grup arasında ise Kruskal Wallis 
Testi istatistiksel yöntem olarak kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul 
edilmiştir. 

Araştırmaya katılan  kadınların  yaş ortalaması 32,94±8,65 olarak saptanmıştır. Kadınların 
%79,5’inin evli, % 78,3’ünün ev hanımı,% 84,3’ünün çekirdek aile yapısına sahip, % 38,4 ünün 
ilkokul,%31,9’unun lise ve üstü eğitime sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırma grubunun  toplam 
sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği puan ortalaması 126,3±17,9 olarak bulunmuştur. 
Kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği alt bileşenlerinden en yüksek iki puanı 
26,1±4,5 ile manevi gelişim ve 26,4±4,2 ile kişilerarası ilişkiler alt boyutlarından, en düşük puanı 
ise 12,1±4,3 ile Fiziksel aktivite alt boyutundan aldıkları tespit edilmiştir.  

Araştırma katılan kadınların yaş grupları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeğinin  sağlık 
sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme ve stres yönetimi alt ölçek skorları arasında, aile tiplerine 
göre  beslenme alt ölçek skorları arasında, kadınların öğrenim düzeylerine göre sağlık sorumluluğu, 
fiziksel aktivite ve stres yönetimi alt ölçek skorları ile toplam skor arasında, medeni durumlarına 
göre fiziksel aktivite, beslenme ve stres yönetimi alt ölçek skorları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). 
.    

Sonuç olarak kadınlara sağlıklı yaşam davranışları konusunda eğitimler verilmeli koruyucu sağlık 
politikaları oluşturulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Üreme çağı, kadın, sağlıklı yaşam biçimi davranışları 
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BESİNSEL ERGOJENİK YARDIMCILARDAN PROTEİN SUPLEMANLARI 
Şeyda GÜNGÖR 

Arş. Gör., Muş Alparslan Üniversitesi 

ÖZET 
Sağlık kavramı net bir tanıma sahip olmamakla birlikte Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik hali şeklinde tanımlanmaktadır. Düzenli 
beslenme ve egzersiz sağlığı oluşturan temel faktörlerden biridir. Özellikle egzersiz yapan 
bireylerin bazı amaçlarla besinsel ergojenik yardımcılardan protein suplemanlarını 
kullanmaları literatürce faydalı ve gerekli bulunmaktadır.  Endüstriyel protein 
suplemanlarının tarihi çok eskiye dayanmakta olup günümüzde genelde inek sütü 
proteinlerinden whey ve kazeinden veya bitkisel soya proteininden toz ve süt formlarında 
üretilmektedir. Bunun yanında bezelye, keçi sütü, yumurta beyazı gibi alternatif protein 
kaynaklarının etkilerini bildiren çalışmalar da mevcuttur.  Whey proteini tüm elzem 
aminoasitleri içermesi, dallı zincirli aminoasit (DZAA) oranının yüksek olması, iyi bir 
antioksidan olması, hızlı sindirilmesi gibi pek çok avantajlı yönü sebebiyle diğerlerine göre 
daha kaliteli kabul edilmektedir. Kazein proteini DZAA oranının düşük olması ve geç 
sindirilmesi nedeniyle geri planda kalmaktadır. Fakat çok iyi bir glutamin kaynağıdır ve uzun 
vadede protein yıkımlarının önüne geçebilmektedir. Soya proteini DZAA bakımından iyi 
durumdadır ve laktoz içermez. Vejetaryenler için whey proteinlerine alternatif olabilecek 
konumda olan soya proteini vücutta östrojen hormonunu taklit etmesinden dolayı erkek 
bireyler arasında tereddütlere yol açmaktadır. Protein suplemanlarının doğru bir şekilde 
kullanılması en verimli ergojenik desteği sağlayabilmek açısından önemlidir. Yapılan 
çalışmalar özellikle egzersiz ve spor yapan bireylerde whey proteininin avantajlı yönlerini 
vurgulamaktadır. Protein suplemanlarının güvenli alım düzeyi hakkındaki bilgi yetersizliği 
sürmekle beraber uluslararası Spor Beslenmesi Derneği’nin egzersiz ve spor yapan bireyler 
için genel önerisi 1.4-2.0 g/kg/gün şeklindedir. Bu değerin; dayanıklılık egzersizleri yapan 
bireyler için alt seviyelerde, takım sporcuları için orta seviyelerde (1.4-1.7 g/kg/gün), güç 
egzersizleri yapan bireyler için ise üst seviyelerde olması önerilmektedir. Ayrıca protein 
suplemanlarının karbonhidrat ile birlikte egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında 
tüketilmesi kas glikojen ve protein sentezini desteklemekte, kortizol seviyesini düşürmekte, 
bağışıklığı güçlendirmekte ve egzersiz sonrası toparlanmayı hızlandırmaktadır. Whey proteini 
hızlı sindirilmesinden dolayı egzersiz öncesinde ve sırasında önerilirken whey-kazein 
kombinasyonu antrenmandan sonraki 18-20 saatlik süreçte genellikle uykudan önce 
önerilmektedir. Fakat antrenman öncesinde, sırasında ve sonrasında tüketilmesi gereken 
protein miktarları konusundaki çalışmalar yetersizdir. Tüm bunlara karşın diyette ihtiyaçtan 
fazla protein bulunmasının karaciğer ve böbrek iş yükünü artırabildiği, istenmeyen mineral 
kayıplarına neden olabildiği ve çeşitli iskelet sistemi bozukluklarına sebep olabildiği 
bildirilmektedir. Bu sebeple protein suplemanı kullanan bireylerin dengeli beslenme 
programlarının diyetisyenler tarafından düzenlenmesi ve kontrolünün sağlanması son derece 
önemlidir.  
Anahtar Kelimeler: Besinsel ergojenikler, Protein tozu, Whey proteini, Spor beslenmesi 
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BESİNLERDE IŞINLAMA VE MİKRODALGA UYGULAMALARI 

IRRADIATION AND MICROWAVE APPLICATIONS IN FOODS 

Şeyda GÜNGÖR 

Arş. Gör., Muş Alparslan Üniversitesi 

ÖZET  

Radyasyon 19.yüzyılın sonlarında, Pierre Curie, Marie Curie ve Antoine Henri Becquerel’in 
çalışmalarıyla keşfedilmiş ve günümüze kadar gelişerek gelmiştir. Radyasyon; foton, dalga ya 
da parçacık olarak bilinen enerji paketleri ile yayılan ve doğada sürekli var olan enerji 
biçimidir. Radyasyon iyonize edici ve iyonize edici olmayan şeklinde sınıflandırılmaktadır. 
İyonize edici radyasyon 30-40 elektronvolt (eV) ve daha yüksek enerjilerde uygulanmakta, bu 
uygulamaya da ‘ışınlama’ adı verilmektedir. Işınlama, besinlerde biyolojik ve kimyasal 
tehlikelerin önüne geçmek için başvurulan geleneksel yöntemlere alternatif konumunda olan 
‘soğuk pastörizasyon’ tekniklerinden bir tanesidir. Geleneksel yöntemler arasında, besinsel ve 
duyusal kayıpların meydana geldiği ısıl teknikler ve tüketicilerin tercih etmekten kaçındığı 
gıda koruyucu maddeleri sayılabilir. Besinlerde ışınlama uygulaması düşük (≤1 kilogray/kGy, 
radurizasyon), orta (1-10 kGy, radisidasyon) ve yüksek (≥10 kGy, radappertizasyon) dozlarda 
olabilmektedir. Işınlama raf ömrünü uzatmak, tarım ürünlerinde filizlenmeyi önlemek, 
peynirin olgunlaşmasını geciktirmek gibi pek çok diğer amaçla da kullanılmaktadır. 
Işınlamada kullanılan radyasyonlar; x ışınları, gama ışınları ve hızlandırılmış elektron 
demetleridir. İyonize edici radyasyonlar çok yüksek dozlarda (10-45 kGy) uygulandıklarında 
besinleri radyoaktif hale getirebilmekteyken iyonize edici olmayan uygulamaların zararlı ve 
kümülatif etkileri yoktur. Günümüzde dünya genelinde uygulanan radyasyon dozları ise 
besinlerin radyoaktif olmasına izin vermeyecek kadar düşük seviyededir. Işınlama sırasında 
ısı önemli derecede artmadığı için oluşan besinsel kayıplar depolama, taşıma, pişirme gibi 
süreçlerde yaşanan kayıplara benzer şekildedir ve önemsiz denecek kadar azdır. İşlemin 
besinlerdeki mikroorganizmalar üzerine etkisi ise, hücre DNA’sını bozarak yaşamsal 
fonksiyonları hasara uğratması şeklinde gerçekleşmektedir. Işınlama işlemine tabi tutulan 
besinler arasında baharatlar, soğan, sarımsak, patates, deniz ürünleri, tavuk eti ve çeşitli 
meyveler sayılabilir. Işınlama işleminin küresel piyasada pazar payının gittikçe artmasıyla bu 
konuda uluslararası standartlar oluşturulmaya başlanmıştır. Ülkemizde ilk olarak 6 Kasım 
1999’da Gıda Işınlama Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve 
İlaç Dairesi (USFDA), ışınlanmış besinlerin ambalajlarında radura sembolü konulmasını ve 
‘ışınlanmıştır’ ifadesinin yer almasını şart koşmuştur. Diğer yandan besinlerde iyonize edici 
olmayan uygulamalardan biri olan mikrodalgalar; 1mm-1m dalga boyunda olan ve 
elektromanyetik spektrumda kızılötesi ışınlar ile radyo dalgaları arasında yer alan dalgalardır. 
Besinler üzerinde ısıtma, kurutma, vakumlama, çözdürme, haşlama gibi pek çok amaçla 
kullanılmaktadır. Başta hızlı olması yönüyle olmak üzere pek çok yönden avantajlıdır. 
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Mikrodalga uygulamalarının diğer iyonize edici olmayan uygulamalarda olduğu gibi bilinen 
zararlı veya kümülatif bir etkisi bulunmamaktadır. Tüm bunlara rağmen tüketiciler 
radyasyonla işlenmiş besinlere yüksek risk düşük fayda gözüyle bakmaktadırlar. Bu konuda 
tüketicilerin yapılacak bilinçlendirme çalışmaları son derece önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Işınlama, Soğuk pastörizasyon, Radura, Mikrodalga 

Abstract 

Radiation was discovered in the late of the 19th century by the work of Pierre Curie, Marie 
Curie and Antoine Henri Becquerel and has been developed to date. Radiation; It is a form of 
energy that is emitted by energy packages known as photons, waves and particles. It is 
constantly existing in nature. Radiation is classified as ionizing and non-ionizing. Ionizing 
radiation is applied at 30-40 electron volts (eV) and higher energies, and this application is 
called "irradiation". Irradiation is one of the 'cold pasteurization' techniques, which is an 
alternative to traditional methods used to prevent biological and chemical hazards in foods. 
Traditional methods include thermal techniques in which nutritional and sensory losses occur, 
and food preservatives that consumers refrain from choosing. Irradiation in foods can be in 
low (≤1 kilogray / kGy, radurization), medium (1-10 kGy, radicidation) and high (≥10 kGy, 
radapertisation) doses. Irradiation is used for many other purposes such as extending shelf 
life, preventing sprouting in agricultural products and delaying the maturation of cheese. 
Radiations used in irradiation are x-rays, gamma rays and accelerated beams of electrons. 
Ionizing radiation can make the food radioactive when applied at very high doses (10-45 
kGy), while non-ionizing applications do not have harmful and cumulative effects. Today, 
radiation doses applied worldwide are too low to allow food to be radioactive. Since the 
temperature does not increase significantly during irradiation, nutritional losses are similar to 
losses experienced in processes such as storage, transportation and cooking, and they are so 
insignificant. The effect of the process on microorganisms in nutrients occurs by destroying 
cell DNA and damaging vital functions. Foods that have been irradiated include spices, 
onions, garlic, potatoes, seafood, chicken, and various fruits. International standards began to 
be established with the increasing market share of the irradiation process in the global market. 
In Turkey, the Food Irradiation Regulation came into effect on November 6, 1999. The 
United States Food and Drug Administration (USFDA) has stipulated that the irradiated food 
should contain the symbol of the radura and the expression 'irradiated'. On the other hand, 
microwaves, which are one of the non-ionizing applications in foods, are waves between 
1mm-1m wavelength and located in the electromagnetic spectrum between infrared rays and 
radio waves. It is used for many purposes such as heating, drying, vacuuming, thawing, 
boiling on foods. It is advantageous in many ways, especially in terms of being fast. 
Microwave applications do not have any known harmful or cumulative effects, as the other 
non-ionizing applications. Despite all this, consumers regard radiation processed foods as 
high risk, low benefit. In this regard, awareness raising activities of consumers are extremely 
important. 
Keywords: Irradiation, Cold pasteurization, Radura, Microwave 
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BİTCOİN MEKANİZMASI VE BİTCOİN FİYAT TAHMİNİ ÜZERİNE YAPILAN 
ÇALIŞMALAR 

Raha KHAKİKHOUEİ 

Yük. Lisans Öğr., Fırat Üniversitesi  

Asaf VAROL 

Prof. Dr., Fırat Üniversitesi  

ÖZET 

Bitcoin bir sanal  para birimidir ve  ilk olarak 2008 yılında Satoshi Nakamoto isimli biri ya 
da birileri tarafından tanıtılmıştır. Bitcoin ve blokzinciri farklı kavramlardır. Bitcoin sanal 
para birimidir fakat blokzinciri sanal paranın transfer işlemlerini gerçekleştiren teknolojinin 
ismidir. Bu sebeple bitcoin  blokzincirinin ilk projesi ya da ilk sanal para olarak 
sayılmaktadır. Blokzincirinde para transfer işlemleri üçüncü bir kurum aracılığı olmadan 
uçtan uca bir şekilde anonim  şahıslar arasında direkt olarak  gerçekleştirmektedir. Bu 
makalenin yazıldığı tarih itibariyle 1532 adet sanal para piyasada mevcuttur. Bitcoinin ve 
diğer sanal paraların teknolojisi olan blokzincirinin  yapısı bloklar dizisi olarak  tüm Bitcoin 
transfer işlemlerini ve Bitcoinleri güncel bi şekilde  bloklarda tutmaktadır. Bu işlemler 
blokzincirine  eklendikten sonra geriye dönük değiştirileme ve silme imkanı 
bulunmamaktadır. Blokzinciri dağıtık , herkese açık ve her kes tarafından takip edilebilir bir 
yapıya sahiptir. 

Bitcoin bir matematik algoritması ile çalışmaktadır ve madenciler tarafından bir matematik 
bulmaca çözülmesinin ardından Bitcoin  üretilmektedir ki bu iş devasa bilgisayar işlemci 
gücü  ve büyük bir miktarda elektirik harcama gerektirmektedir. Bitcoin transfer işlemleride 
madenciler tarafından onaylanmaktadır. Madenciler Bitcoin üretimi ve transfer işlemlerini  
onayladıktan sonra ödül olarak ağ tarafından Bitcoin kazanırlar. Piyasada bu makalenin 
yazıldığı tarih itibariyle 18.123.787,5  adet Bitcoin bulunmaktadır. her blok üretimi 10 
dakikalık  bir sürede gerçekleşmektedir. Çıkarılabilecek toplam bitcoin sayısı 21.000.000 
olarak sınırlandırılmaktadır ve günümüzde madencilik hızıyla bu sayıyı 2140 yılına varılacağı 
tahmin edilmektedir. 

Bitcoinin fıyatı ilk kez  9 şubat 2011’de  1 dolarla eşleşmiştir ,  12 Aralık 2019 yılında yani  
bu makalenin yazıldığı tarih itibariyle 7,345.95 dolara yükselmektedir. Bitcoin yatırımcıları 
tarafından Bitcoinin gelecek  fiyatını tahmin etmek ve ileride tahmini olarak  fiyat değişimleri 
ele almak kritik önem taşımaktadır. Makine öğrenme teknolojisinin gelişmeleri 
sayesinde,bazı algoritmaların sanal para birimlerinin gelecekteki fiyat tahmininde  
çözümleriyle  katkı sağlamaktadır. Bu makalede makine öğrenme aracılığla yapılan Bitcoin 
fiyat tahmini çalışmaları ile ilgili detaylı bir literatür tarama çalışması yapılmıştır. Bitcoinin 
ve blokzincirinin çalışma mantığı  incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Sanal para, Bitcoin, Blokzinciri, Makine öğrenme, Madenci 
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COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF HYBRID LAYER 
COMPOSITE MATERIALS WITH PINEAPPLE AND SISAL FIBER ADDED BY 

FINITE ELEMENT METHODS 
 

ANANAS VE SİSAL LİFİ KATKILI HİBRİT TABAKALI KOMPOZİT 
MALZEMELERİN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNİN MUKAYESE EDİLMESİ 
 

Hüseyin Taner BAHÇE 

Yüksek Makina Mühendisi  

ABSTRACT 

Composite materials are materials consisting of a combination of two or more materials having 
different physical and chemical properties. Composite materials form a material structure which 
is more durable, lighter and more electrically resistant than the materials forming the 
combination. The purpose of using composite materials is that the basic materials have more 
qualified properties and can be used in many fields. Composite materials are one of the 
developing branches of materials science. Nowadays, with the rapid development of material 
technology, it is observed that comprehensive and qualified studies are carried out in the field 
of composite materials. Various scientific researches are conducted in the field of composite 
materials. The first field of application of composite materials is the use of mudbrick structures 
in history. 
Composite materials must have certain properties when designing. In the design of composite 
materials, theoretic analysis with finite element method is important. Finite element method is 
a numerical simulation method used in the solution of any physical problem or complex 
engineering problems. The analysis made by finite element method is very effective in the 
design of composite materials. The analysis made by the finite element method contributes to 
the determination of the points with low strength properties of the designed composite materials 
and to review the design. Thanks to the analysis data obtained by the finite element method, 
composite materials with superior properties and better mechanical properties can be designed 
to meet the desired demand.In addition to providing a comprehensive numerical solution 
method, the finite element method contributes to the theoretical determination of the 
mechanical properties of composite materials and the comparison of theoretical analysis data. 

In this study, the mechanical properties of epoxy and polyester hybrid laminated composite 
materials with pineapple fiber and sisal fiber were compared using ANSYS 18.2 program. In 
this study, carbon fiber, E-glass fiber, aramid fiber and coconut shell powder composite 
materials were designed and analyzed by using finite element method according to maximum 
equivalent tensile principle. 

Keywords: Composite Material, Finite Element Method, Pineapple Fiber, Sisal Fiber 
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Özet 

Kompozit malzemeler, farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olan iki veya daha fazla 
malzemenin birleşiminden oluşan malzemelerdir. Kompozit malzemeler, birleşimini oluşturan 
malzemelerden daha mukavemetli, daha hafif ve elektriğe karşı dirençli bir yapıda olan 
malzeme yapısı meydana getirirler. Kompozit malzemelerin kullanılmasının amacı, temel 
malzemelerin daha nitelikli özelliklere sahip olması ve birçok alanda kullanılabilir 
olmasındandır. Kompozit malzemeler malzeme biliminin gelişmekte olan dallarından biridir. 
Günümüzde malzeme teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, kompozit malzeme alanındaki 
kapsamlı ve nitelikli çalışmalar yapıldığı gözlemlenmektedir. Kompozit malzeme alanındaki 
çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Kompozit malzemelerin ilk uygulama alanı tarih 
içerisinde kerpiç yapıların inşasında kullanılması olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kompozit malzemeler, tasarlanırken belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Kompozit 
malzeme tasarımında sonlu elemanlar yöntemiyle teorik olarak yapılan analizler önemli 
olmaktadır. Sonlu elemanlar yöntemi, herhangi bir fiziksel problemin ya da karmaşık bir 
mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan sayısal bir simülasyon metodudur.  Sonlu 
elemanlar metoduyla yapılan analizler, kompozit malzemelerin tasarlamasında oldukça etkili 
olmaktadır. Sonlu elemanlar metoduyla yapılan analizler, tasarımı yapılan kompozit 
malzemelerin düşük dayanım özelliklere sahip noktaların belirlenmesini ve tasarımın yeniden 
gözden geçirilmesine katkı sağlamaktadır. Sonlu elemanlar metoduyla elde edilen analiz 
verileri sayesinde, istenilen talebi karşılayacak üstün özelliklere ve daha iyi mekanik özelliklere 
kompozit malzemeler tasarlanabilmektedir.  Sonlu elemanlar metodu, kapsamlı bir sayısal 
çözüm yöntemi sunmanın yanında, kompozit malzemelerin teorik olarak mekanik özelliklerinin 
belirlenmesi ve teorik analiz verilerinin karşılaştırılmasını katkı sunmaktadır.  

Bu çalışmada, ananas lifi ve sisal lifi katkılı epoksi ve polyester hibrit tabakalı kompozit 
malzemelerin mekanik özellikleri ANSYS 18.2 programında faydalanılarak mukayese 
edilmiştir. Çalışmada karbon fiber, E- glass fiber, aramid fiber ve hindistan cevizi kabuğu tozu 
tabakalı kompozit malzemelerin tasarımı yapılarak, sonlu elemanlar metoduyla maksimum 
eşdeğer gerilme prensibine göre elde edilen analiz verileri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kompozit Malzeme, Sonlu Elemanlar Metodu, Ananas Lifi, Sisal Lifi  
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ÇALGI TERCİHLERİNE GÖRE YEŞİLÇAM FİLM MÜZİKLERİ 
 

Yağmur Eylül DÖNMEZ  
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrencisi  

 
ÖZET 
Türk sineması diğer bir adıyla “Yeşilçam” filmleri; konusu, karakterleri ve kullanılan film müzikleriyle  
izler kitle üzerinde oldukça etkili olmuştur.  Bu filmlerde kullanılan Türk Sanat Müziği içerikli film 
müziklerinin büyük çoğunluğunda, Türk müziği çalgıları kullanılırken dönemde etkin olan Türkçe sözlü 
hafif batı müziği akımı ile batı enstrümanlarının alaturka müzik orkestralarında ve film müziklerinde 
kullanılmış olduğu görülmektedir. Bu durum film içerisinde kullanılan eserlerin çalgı tercihi 
hususiyetlerinin incelenmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. 
 
Bu araştırmada; Yeşilçam filmlerinde kullanılmış sözlü ve sözsüz formdaki Türk Sanat Müziği 
eserlerindeki çalgı tercihi hususiyetleri incelenmiştir. Araştırmada (betimsel) durum tespiti yapmaya 
yönelik bir yaklaşım tercih edilmiştir. Araştırma sürecinde, 1968-1978 yılları arasında çekilerek 
gösterime girmiş ve içeriğinde Türk Sanat Müziği barındıran mevcut Yeşilçam filmleri incelenmiştir. 
Belirlenen Yeşilçam filmleri anket yoluyla farklı yaşam düzeyindeki izleyicilerin beğenisine sunulmuş 
ve en çok beğeni alan 17 adet Yeşilçam filmi incelenmek üzere araştırma kapsamına dâhil edilmiştir ve 
değerlendirme kapsamına alınmıştır. Objektif bir değerlendirme yapabilmek adına değerlendirme ölçeği 
hazırlanmıştır. Belirlenen film müzikleri ses kayıtları ve video örnekleri incelenerek değerlendirme 
ölçeğine tabi tutulmuştur. Daha sonra elde edilen veriler sayısal verilere ve görsel grafiklere 
dönüştürülmüştür. 
 

 Araştırma sürecinde elde edilen sonuçlardan bazıları sıralanacak olursa; Yeşilçam filmlerinde 
kullanılan Türk Sanat Müziği eserlerinin işitsel anlamda önemli birer yardımcı öge olduğu, Kullanılan 
saz (çalgı) guruplarının %41 oranında 3-4 çalgı grubu, %29'luk oranlarda 5 ve daha fazla çalgı 
gruplarının kullanıldığı ,Bu gruplar genel olarak yaylı, telli, vurmalı, üflemeli ve vokal olarak karşımıza 
çıkmakta olduğu, Ana tema ezgilerinde yoğunluklu olarak kullanılan sazlar (çalgılar) incelendiğinde ise; 
keman, yaylı tambur, ud, kanun, cümbüş, klarnet, piyano ve darbuka kullanıldığı,Yeşilçam filmleri ana 
tema müziklerinde vokal kullanımı %59 olarak tespit edilmiş olduğu aklımıza gelen sonuçlardan birkaçı 
olacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Müzik, Film Müziği, Yeşilçam, Türk Müziği, Çalgı Tercihleri. 
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OTONOM AKTİVİTENİN BELİRLENMESİNDE KHD ÖLÇÜM METODU 
 

Arş. Gör. Faruk DİŞLİ1 
 

 Prof. Dr. Sedat YILDIZ1 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD. 

 
ÖZET 

Kalp, otonom aktiviteden kaynaklı olarak belli bir ritimde ve devamlı aynı tempoda 
atmaz. Atımlar arası geçen sürelerin devamlı farklılık göstermesi sağlıklı bireylerde istenen bir 
durumdur ve buna kalp hızı değişkenliği (KHD) denir. KHD ölçümü, kalp atımları arasındaki 
geçen sürelerdeki değişikliklerin değerlendirilmesine dayanan bir yöntemdir. KHD, 
sempatetik-parasempatetik denge hakkında bilgi verdiğinden kardiyak otonom tonusun bir 
ölçüsü olarak değerlendirilmektedir. Klinikte yüksek KHD genel sağlığımızın pozitf bir 
göstergesi olarak kabul edilir ve kalbin farklı koşullara karşı hızını ayarlayabilme yeteneğini 
temsil eder. Kalp atım aralarındaki geçen sürelerin birbirine yaklaşması ise düşük KHD 
anlamına gelir ve sağlığımız açısından olumsuz bir progroza işaret ettiği düşünülmektedir. 
Ölçümü EKG kaydı ile yapılan KHD ile ilgili birçok parametre elde edilmektedir.  Bu 
parametrelerden LF ve HF değerlerinin sempatik ve parasempatik etkiler altında oluştuğu 
düşünülmekte, LF/HF oranının ise sempota-vagal dengeyi yansıttığına inanılmaktadır. Fakat 
literatürde bu değerlerin yorumlanmasında farklılıklar olup tam bir fikir birliği mevcut değildir. 
Ayrıca bazı parametrelerin oluşumunda altta yatan fizyolojik mekanizma tam anlaşılmış 
değildir. Otonom sistem tarafından kontrol edilen fizyolojik bir süreçteki sempato-vagal denge 
değişiminin KHD ölçümü ile ortaya konması, metodun geliştirilmesi ve parametrelerin 
yorumlanması açısından literatüre büyük katkılar sunabilir.  Bu derleme otonom aktivitenin 
belirlenmesinde kullanılan ve noninvaziv bir metod olan KHD ölçüm metodu hakkında bilgi 
vermek amacıyla hazırlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Otonom sinir sistemi, Sempato-vagal denge, Kalp hızı değişkenliği 
 
ABSTRACT 
The heart does not beat at a certain rhythm and at the same pace due to autonomous 

activity. Continuous variation of the intervals between beats is a desired condition in healthy 
individuals and this is called heart rate variability (HRV). HRV is a method based on the 
evaluation of changes in the elapsed time between heart beats. HRV measurement is considered 
as a measure of cardiac autonomic tone since it provides information about sympathetic-
parasympathetic balance. High HRV in the clinic is considered a positive indicator of our 
overall health and represents the ability of the heart to adjust its speed to different conditions. 
Approaching the times between the heart beats means low HRV and is thought to indicate a 
negative prognosis for our health. Many parameters related to HRV are obtained, measured by 
ECG recording. Among these parameters, LF and HF values are thought to occur under 
sympathetic and parasympathetic effects, while the LF / HF ratio is believed to reflect the 
symptomatic-vagal balance. However, there are differences in the interpretation of these values 
in the literature and there is no complete consensus. In addition, the underlying physiological 
mechanisms in the formation of parameters are not fully understood. The demonstration of the 
sympatho-vagal balance change in a physiological process controlled by the autonomous 
system by HRV measurement can make great contributions to the literature in terms of 
developing the method and interpreting the parameters. This review has been prepared to give 
information about the HRV measurement method, which is a noninvasive method used to 
determine autonomic activity. 

Keywords: Autonomic nervous system, Sympatho-vagal balance, Heart rate variability 
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YAĞ DOKUSUNUN AÇLIK KAN GLİKOZ DÜYEYİNE ETKİSİ 

Arş. Gör. Faruk DİŞLİ 
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD. 

ÖZET 
Yağ dokusu enerji depolanması ve serbestlensinin yanı sıra endokrin bir organ olarak 

da işlev görmektedir. Yağ dokusunun hücreler arası sinyal proteini olarak sentezlediği ve 
salgıladığı maddeler adipositokinler olarak isimlendirilir. Adipositokinler birçok organ 
üzerinde otokrin, parakrin ve endokrin olarak fonksiyon üstlenirler. Şimdiye kadar 
adipositokin ailesinin 20 civarında üyesi tespit edilmiştir. Adipositokin grubunun yeni bir 
üyesi olan asprosin yakın bir zamanda keşfedildi. Asprosin açlık esnasında beyaz yağ dokusu 
hücrelerinden nanomolar seviyelerde dolaşıma salınmaktadır. 140 amino-asid uzunluğunda 
polipeptit yapıda olan asprosin ile ilgili yapılan çalışmalar hormonun iki önemli görevi 
olduğunu ortaya koymuştur. Bunlardan ilki; dolaşıma salınan asprosin karaciğere ulaşarak 
hepatik hücreleri uyarır ve karaciğerden hızlı bir şekilde kana glikoz salınmasını sağlar. 
Böylece açlık durumlarında kan glikoz düzeyinin ayarlanmasına yardımcı olur. Asprosinin 
tanımlanan ikinci önemli görevi ise hipotalamusun açlık merkezinden sorumlu nöronlarını 
uyararak besin tüketimini artırmasıdır. Asprosinin peptid yapıda olmasına rağmen kan beyin 
bariyerini geçerek hipotalamusta yer alan açlıktan sorumlu AgRP nöronlarını etkileyerek 
iştahı artırdığı düşünülmektedir. Plazma glikoz düzeyi ve besin tüketimi üzerine olan etkileri 
asprosinin diyabet ve obezitenin patofizyolojisinde rolü olabileceğini bizlere 
düşündürmektedir. Henüz literatürde kısıtlı sayıda çalışma bulunan asprosinle ilgili yeni 
çalışmaların yapılması hormonun görev ve etki alanlarının aydınlatılmasına katkı sunacaktır.     
Bu derleme yeni bir hormon olan asprosin ile ilgili bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yağ dokusu, Asprosin, Glikoz düzeyi 
 

ABSTRACT 
In addition to energy storage and release, adipose tissue also functions as an endocrine 

organ. Substances that adipose tissue synthesizes and secretes as intercellular signal protein 
are called adipocytokines. Adipocytokines function as autocrine, paracrine and endocrine on 
many organs. So far, around 20 members of the adipocytokin family have been identified. 
Asprosin, a new member of the adipocytokin group, was recently discovered. Asprosin is 
released from white adipose tissue cells into the circulation at nanomolar levels during fasting. 
Studies on asprosin, which is 140 amino-acid long polypeptide, revealed that the hormone has 
two important functions. The first of these; asprosin released into the circulation reaches the 
liver and stimulates hepatic cells and provides rapid glucose release from the liver. Thus, it 
helps to adjust blood glucose level in hunger situations.  The second important task of asprosin 
defined is to increase appetite by stimulating the hypothalamus's neurons responsible for the 
fasting center. Although asprosin has a peptide structure, it is thought to increase the appetite 
by crossing the blood brain barrier and affecting the hunger responsible AgRP neurons in the 
hypothalamus. The effects on plasma glucose level and food consumption suggest that 
asprosine may have a role in the pathophysiology of diabetes and obesity. Conducting new 
studies on asprosin, which has a limited number of studies in the literature yet, will contribute 
to the elucidation of the hormone's functions and domains. This review was written to give 
information about a new hormone, asprosin. 
 Keywords: Adipose tissue, Asprosin, Glucose level 
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BASIN İŞ KANUNU KAPSAMINDA GAZETECİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SON 
BULMASI VE KIDEM TAZMİNATI HAKKI 

Gökçe CEREV 

Doç. Dr., Fırat Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 

ÖZET 

Gazetecilik mesleği ortaya koyduğu toplumsal değer bakımından diğer mesleklerden farklı bir 
yapıya sahiptir. Demokrasinin temel değerlerinden biri olan haber alma özgürlüğü gazetecilik 
mesleğinin önemini artırırken, çalışma şartlarının da özel bir statüye sahip olmasını zorunlu 
kılmıştır. Günümüzde birçok ülkede başta basın özgürlüğü olmak üzere gazetecilik mesleği 
özel kanunlarla koruma altına alınmıştır. Ülkemizde de basın özgürlüğü ve gazetecilik mesleği 
anayasa ile koruma altına alınmış ve farklı kanunlar ile mesleksel düzenlemeler yapılmıştır. 
Ülkemizde gazetecilerin çalışma ilişkilerinin yasal çerçevesi 5953 Sayılı Basın İş Kanunu’yla 
düzenlenmiştir. 5953 sayılı Basın İş Kanunu ile gazetecilerin çalışma hayatlarıyla ilgili 
sözleşme yapma, sözleşme sonlandırma, tazminatlar, izinler, çalışma süreleri gibi temel konular 
yasal güvence altına alınmış, şeklen belirlenmiştir. Yasal olarak şekillenen çalışma ilişkileri ile 
uygulama da karşılaşılan farklılıklar çalışanların yasal düzenlemelerden tam olarak 
yararlanmasına engel olmaktadır. Ülkemizde de gazeteciler bu durumdan etkilenmektedir. 

Bu çalışmada 5953 sayılı Basın İş Kanunu kapsamında gazetecilerin iş sözleşmelerinin son 
bulması durumları ve kıdem tazminatı hakları incelenmiştir. Çalışmada öncelikle literatür 
taraması yapılarak gazeteci kavramı açıklanmış, sonra 5953 sayılı Basın İş Kanunu kapsamında 
iş sözleşmesi yapma ve son bulma durumları incelenerek, iş sözleşmesinin sona erdirilmesi 
durumunda ortaya çıkan kıdem tazminatı hakkı ele alınarak, eksik yönleri ve uygulamada 
karşılaşılan sorunlar açıklanarak, gazetecilerin karşılaştığı sorunların azaltılmasına yönelik 
çözüm önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Basın İş Kanunu, Gazeteci, İş Sözleşmesi, Kıdem Tazminatı 
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KIDEM TAZMİNATI FONU YAKLAŞIMININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ 
ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Gökçe CEREV 

Doç. Dr., Fırat Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 

ÖZET 

Çalışma hayatında işçi işveren arasındaki çalışma ilişkisinin yasal çerçevesini belirleyen temel 
düzenlemeler genel olarak iş kanunu ile açıklanmaktadır. İş Kanunları hem işçi hem de 
işverenin hak ve çıkarlarını açıklayan ve sorumluluklarını belirleyen bir yapıya sahiptir. 
Çalışma hayatında işçi ve işveren açısından yapılan önemli bir düzenleme de Kıdem Tazminatı 
uygulamasıdır. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemelerde genel olarak iş kanunlarının içinde 
yer almıştır. Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin kanunda belirtilen koşullar dahilinde son 
bulması durumunda işveren tarafından işçiye ödenen, miktarı işçinin çalışma süresi ve aldığı 
ücrete göre değişen toplu bir paradır. Kıdem tazminatı çalışma hayatında işçi lehine 
düzenlenmiş önemli yasal haklardan birisidir. Dünya genelinde ülkelerin çalışma hayatını 
çerçeveleyen yasal düzenlemelerin boyutuna göre farklılık gösteren kıdem tazminatı 
uygulamaları bulunmaktadır. 

Türkiye’de çalışma hayatına ilk olarak 1936 tarihli 3008 sayılı İş Kanunu ile giren Kıdem 
Tazminatı uygulaması zaman içinde farklı yasalarda kendisine yer bularak günümüzdeki 
şekline gelmiştir. Günümüzde Kıdem Tazminatıyla ilgili yasal düzenleme 4857 sayılı İş 
Kanunun geçici 6ncı maddesi üzerinden uygulanmaktadır. İş Kanunu’nda açık bir şekilde 
yazdığı gibi kıdem tazminatı uygulamasında temel hedef kıdem tazminatı fonunun 
oluşturulmasıdır. Kıdem tazminatının ortaya koyduğu çok yönlü etkinin boyutu toplumun her 
kesimini ilgilendirdiğinden oluşturulmak istenen kıdem tazminatı fonu uygulaması da 
kamuoyunda ciddi bir şekilde tartışılmaktadır. Kıdem tazminatı hem parasal yönü hem de 
işsizlikle mücadele de ortaya koyduğu değer bakımından üzerinde hassas bir şekilde durulması 
ve toplumun her kesiminin uzlaşması sonucunda kabul edilmesi gereken bir konudur. 

Bu çalışmada ilk olarak derinlemesine literatür analizi ile kıdem tazminatı kavramsal çerçevede 
incelenmiş daha sonra, Dünyada ve Türkiye’de kıdem tazminatı sistemleri açıklanmıştır. 
Çalışmanın son bölümünde tasarlanan kıdem tazminatı fonu uygulanması ve etkileri üzerine 
önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İşçi, İşveren, İş Hukuku, Kıdem Tazminatı, Kıdem Tazminatı Fonu 
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EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI 
TECHNOLOGY USAGE IN EDUCATION 

 
Mahire ASLAN 

Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi  
Deniz DURSUN 

Yüksek Lisans Öğrencisi, İnönü Üniversitesi 
Aybüke BURKAÇ 

Yüksek Lisans Öğrencisi, İnönü Üniversitesi  
 

ÖZET 

Eğitim, toplumların yeni kuşaklarını hayata hazırlamak, kültürlerini aktarmak ve geliştirmek, 
nesillerin daha iyi hayat standartlarına sahip olmalarını sağlamak için çağlar boyunca yapılan 
etkinliklerin tümüdür. Eğitim, toplumun üretim anlayışına ve yaşayış biçimine göre sürekli olarak 
değişim gösterir. Günümüz dünyasında yaşanan yoğun yenilikler ve gelişimler, hayatımızın temel 
yapılarından biri olan eğitimde köklü devrimlere yol açmıştır. İnanılmaz miktarda bilgiye saniyeler 
içerisinde ulaşabilmemizi sağlayan bilişim ve iletişim teknolojileri, eğitimi farklı bir boyuta 
taşımış, öğretimin rolünü ve etkililiğini değişime uğratmıştır. Teknolojinin öğrenme ve öğretme 
amaçları için kullanılması, eğitim teknolojileri alanının doğmasına yol açmıştır. Öğretme ve 
öğrenme için mevcut teknolojilerin ortaya çıkışından bu yana, okullar yüksek teknoloji ürünlerinin 
tedariği için fonlarının önemli bir kısmını ayırmaktadır. Tüm bu büyük yatırımlara rağmen, 
şimdiye kadar bu yöntemler sayesinde elde edilen başarının beklenen düzeye erişemediği 
gözlemlenmiştir. Teknoloji entegrasyonunun karmaşık ve zorlu bir konu olduğu açıktır ve bu 
durum okullara daha fazla yük getirmektedir. Öte yandan, bir süreç ve ürün olarak eğitim 
teknolojileri, bu sorunların üstesinden gelmek için çözümler üretmektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı eğitim teknolojisi kavramını tanımlamak, teknolojinin eğitimle 
ilişkisini irdelemektir. Çalışmada teknolojinin farklı tanımları incelenmiş, eğitim teknolojisi 
kavramı tanımlanmıştır. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının eğitim teknolojileri ile olan ilişkisi 
incelenmiş, teknolojinin yapılandırmacı öğretime katkıları belirtilmiştir. Eğitim teknolojilerinin 
kısa tarihi açıklanmış, eğitim ve teknolojinin ilk buluşmalarından günümüze kadar olan ilişkileri 
ve eğitim teknolojisinin kullanıldığı farklı sistemlere değinilmiştir. Eğitimde kullanılan dijital 
teknolojilerin evrimi ve dönemsel değişimleri incelenmiştir. Eğitim teknolojilerinin öğretimdeki 
sınırlılıklarına ve eğitimde yol açabileceği olumsuz durumlara değinilmiştir. Son olarak eğitim 
teknolojilerinin Türk eğitim tarihindeki yeri incelenmiş, bu konuda yapılmış projelerin Türk 
eğitim-öğretimine olan etkileri ve katkıları aktarılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Eğitim, Teknoloji, Teknoloji ve Eğitim, Eğitim Teknolojisi, Türk Eğitim 
Teknolojisi 

Abstract 

Education is in all of the activities carried out through the ages to prepare new generations of 
societies for life, to transfer and develop their culture and to ensure that generations have better 
life standards. Education constantly changes according to the production perception and life style 
of the society. Intense innovations and developments in today's world have led to radical 
revolutions in education, which is one of the basic structures of our life. The information and 
communication technologies, which enable us to access an incredible amount of information in 

IV. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

KONGRE ÖZET KİTABI33



seconds, carried education to a different dimension, and changed the role and effectiveness of 
teaching. The use of technology for teaching and learning purposes has led to the birth of the field 
of educational technologies. Since the emergence of existing technologies for teaching and 
learning, schools have been allocating a significant part of their funds for the supply of high-tech 
products. Despite all these large investments, it has been observed that the success achieved by 
these methods has not reached the expected level until now. It is clear that technology integration 
is a complex and challenging issue, which puts more strain on schools. On the other hand, 
educational technologies as a process and product, produce solutions to overcome these problems. 

The main purpose of this study is to define the concept of educational technology and to examine 
the relationship of technology with education. In the study, different definitions of technology 
were examined and the concept of educational technology was defined. The relationship of 
constructivist learning approach to educational technologies was examined and the contribution of 
technology to constructivist teaching was specified. A brief history of educational technologies 
has been explained, and the relationships between education and technology from the first meeting 
to today and different systems using educational technology have been mentioned. The evolution 
and periodic changes of digital technologies used in education are examined. The limitations of 
educational technologies in education and the negative situations that they may cause in education 
are mentioned. Finally, the place of educational technologies in the history of Turkish education 
has been examined, the effects and contributions of the projects on this subject to the Turkish 
education and training have been conveyed. 

Keywords: Education, Technology, Technology and Education, Education Technology, Turkish 
Education Technology 
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MALATYA EKOLOJİSİNDE YETİŞTİRİLEN ANGELENO VE BLACK DİAMOND 
ERİK ÇEŞİTLERİNDE FARKLI BUDAMA VE DİKİM ARALIKLARININ MEYVE 

TUTUM ORANINA ETKİSİ 
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Ahmet ASLAN 
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ÖZET 

Erik, taze ve işlenmiş ürün olarak tüketilebilen, insan sağlığı ve beslenmesinde önemli bir 
meyvedir. Türkiye’de erik üretim miktarı yıllara göre giderek artış göstermektedir. Özellikle 
Japon grubu eriklerin albenili yapısı ve çekiciliği nedeniyle bu çeşitlere olan talep artmaktadır. 
Meyvecilikte ekonomik bir üretim için meyve tutum oranının yüksek olması istenir. Meyve 
türlerinde çeşit, dikim aralığı ve terbiye sistemlerini meyve tutum oranı üzerine etkisi 
bulunmaktadır. 2015 yılında Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yürütülen bu 
çalışmada Japon grubu eriklerden Angeleno ve Black Diamond çeşitlerinde farklı budama ve 
dikim aralıklarının meyve tutum oranına etkisi araştırılmıştır.  
Deneme parselinde; destek sistemli ince iğ ve dört kollu V terbiye sistemi ile destek sistemsiz 
merkezi lider ve goble terbiye sistemleri uygulanmıştır. Parselde sıra arası mesafeler 5 metre, 
sıra üzeri mesafeler ise destek sistemli budamalarda dört farklı ( 80 cm, 120 cm, 160 cm, 200 
cm), destek sistemsiz budamalarda ise üç farklı (100 cm, 200 cm, 400 cm) aralıkta 
oluşturulmuştur. Parselde ağaçların çiçek açtığı dönemde; her tekerrürde belirlenen dallarda 
çiçek sayımı yapılarak işaretlenmiştir. Etiketlenen bu dallarda meyve döneminde tekrar sayım 
yapılarak meyve tutum oranları belirlenmiştir.  
Destek sistemli budamalarda meyve tutum oranı; Angeleno çeşidinde  % 17.18 ( ince iğ 
sisteminde 80 cm dikim aralığı) ile % 25.14 ( ince iğ sisteminde 200 cm dikim aralığı) arasında 
değişmiştir. Meyve tutum oranı Black Diamond çeşidinde ise % 19.23 (dört kollu V sisteminde 
80 cm dikim aralığı) ile % 28.34 (dört kollu V sisteminde 200 cm dikim aralığı) arasında 
gerçekleşmiştir. 
Destek sistemsiz budamalarda meyve tutum oranlarının Angeleno çeşidinde % 19.50 (merkezi 
lider sisteminde 100 cm dikim aralığında) ile % 26.32 (goble sisteminde 400 cm dikim 
aralığında) değiştiği görülmüştür. Meyve tutum oranı Black Diamond çeşidinde ise % 21.18 
(goble sisteminde 100 cm dikim aralığı) ile % 29.38 ( goble sisteminde 400 cm dikim aralığı) 
arasında değişmiştir. 
Çalışma sonunda; meyve tutum oranının Black Diamond çeşidinde Angeleno çeşidine oranla 
daha yüksek olduğu görülmüştür. Her iki çeşitte de dikim aralığı arttıkça meyve tutum oranı 
artmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Prunus salicina L.,  Meyve tutumu, Budama, Meyve yetiştirm 
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ÖZET 
 
Üzüm, zengin besin içeriği nedeniyle insanların beslenmesinde önemli bir meyve türüdür. 
Türkiye dünyanın önemli üzüm üreticisi ülkelerinden biridir. Anadolu üzümün anavatan 
bölgesi içerisinde yer alır. Malatya ili önemli meyvecilik merkezlerinden olup, ilde pek çok 
yerel üzüm çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan biri de sofralık özellikteki Kureyş üzüm çeşididir. 
Bu çalışmada, 2019 yılında Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü adına tescillenen ‘Kureyş’ 
üzün çeşidinin fenolojik, pomolojik ve morfolojik özellikleri tanımlanmıştır.  
  
Fenolojik Özellikleri: Malatya ekolojisinde gerçekleştirilen fenolojik gözlemlerde; gözlerin 
Nisan ayının son haftasında uyandığı, tam çiçeklenmenin Haziran ayı ortasında, hasat 
zamanının ise Ağustos Eylül ayı ortalarında gerçekleştiği belirlenmiştir 
 
Pomolojik Özellikleri: Salkımlar küçük yapılı ve orta yoğunlukta, birincil salkımın sap 
uzunluğu kısadır.  Salkım ağırlığı 150-200 g, 100 tane ağırlığı 350-450 g, SÇKM oranı %15-
20, asitlik değeri 0.36-0.38 g/l ‘dir. Taneleri orta irilikte, küresel şekilli, çekirdekli, kalın 
kabuklu, meyve eti kısmen serttir 
 
Morfolojik Özellikleri: Genç sürgünlerde yatık tüyler yoğun ve antosiyanin renklenmesi 
zayıftır. Genç yaprakların üst yüzeyi yeşil renkli ve antosiyanin noktaları içermektedir. Genç 
yaprakların alt yüzeyinde ana damarlar arasında yatık tüyler yok veya seyrek düzeyde, dik 
tüyler ise yoğundur. Sürgünler dik gelişim göstermekte boğumlar arası dış ve iç kısmı yeşil 
renklidir. Boğumların sırt (dış) kısmı kırmızı ve yeşil renkli olabilmektedir. Sürgünde boğumlar 
arası dik tüyler yok veya seyrek düzeydedir. Sülükler orta uzunluktadır. Erkek ve dişi organlar 
tam gelişmiş durumdadır. Olgun yapraklarda yaprak ayası orta büyüklükte ve beşgen şekilli ve 
beş lobludur. Olgun yaprakta yaprak sapı cep lopları yarı açık şekillidir. Yaprak dişleri orta 
uzunlukta ve her iki tarafı dış bükey şekildedir. Olgun yaprakta, yaprak ayası alt ve üst 
tarafındaki ana damarlar arasında yatık tüyler yok veya seyrek düzeydedir. Odunsu sürgünlerde 
renk sarımsı-kahverengidir 
 
Çalışma sonunda; Kureyş üzüm çeşidinin sofralık olarak değerlendirilebileceği görülmüş ve 
Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescillenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., Asma, Üzüm, Meyve ıslahı 
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ETHEREUM TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMA ALANLARI 
 

Raha KHAKİKHOUEİ 
                                                      Yük. Lisans Öğr., Fırat Üniversitesi 

 
Asaf VAROL 

Prof. Dr., Fırat Üniversitesi  

ÖZET 
   Ethereum 30 Temmuz 2015 yılında Rus-Kanadalı Vitalik Buterin tarafından  Kuzey 
Amerika’daki bir sanal para konferansında tanıtıldı. Ethereum, merkezi olmayan herkese açık 
bir bilgi işlem platformudur. Ethereum, blokzinciri teknolojisini merkezi olmayan 
uygulamaların geliştirmesi ve çalıştırması için kullanmaktadır. Diğer blokzincirleri gibi, 
Ethereum da Ether (ETH) adı verilen yerel bir sanal para birimine sahiptir.  
  Programcılar Ethereum blokzincirine “akıllı sözleşmeler” yazabilir ve bu sözleşmeler 
kodlarına göre otomatik olarak çalışırlar. Ethereum Bitcoin’den sonra ortaya çıkan en popüler 
sanal paradır fakat çok farklı özniteliklere sahiptir. Ethereum sadece para sistemi değildir ve 
sadece para transfer işlemleri için sınırlanmamaktadır. Herkese açık olan yazılım platformu 
üzerinde akıllı sözleşmeler ile merkezi olmayan uygulamaların (DAAPS) oluşturmasına ve 
dağıtılmasına imkân sağlamaktadır. 
  Akıllı sözleşmeyi normal sözleşmeden ayıran, aracı kurumlara güvenmemizi gerektirmeyen 
blokzinciri teknolojisi üzerinde çalışmasıdır. Başka bir deyişle, akıllı sözleşmenin kodu 
blokzinciri ağında, iki taraf arasında aracılara ihtiyaç duyulmadan yapılan anlaşma koşullarını 
gözden geçirerek uygulanmaktadır. Akıllı sözleşme Ethereum gibi serbest biçimli bir 
blokzincirinde çalıştığında, artık kimse tarafından durdurulamaz. Akıllı sözleşmeler ile 
kesintisiz ve kalıcı olarak çalışmaya devam edecek olan projeler oluşturabiliriz. Bu projelere 
merkezi olmayan programlar (DAAP) da denir. Akıllı sözleşmenin geliştiricisi bile 
blokzincirinde oluşturduğu akıllı sözleşmenin kodunu değiştiremez. 
  Blokzincirine akıllı bir sözleşme yazıldığında, blokzinciri ağında bulunan tüm düğumler ile 
paylaşılır ve herkes de bir kopyası mevcuttur, bu yüzden bir düğüm tarafından işlemleri 
silme, engelleme veya manipüle etmek neredeyse mümkün değildir. Blokzinciri bir veya 
daha fazla merkezi sunucu olamadan, ağa bağlanan tüm düğümler tarafından çalışmaktadır. 
  Bu çalışmada Ethereum teknolojisinin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve kullanım alanları 
incelenmiştir. Ethereum blokzinciri üzerinde yapılan uygulamalar ile ilgili detaylı bir literatür 
çalışması yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Blokzinciri, sanal para, Bitcoin, Ethereum, DAAP, akıllı sözleşmeler 
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BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN  HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA 
YAŞAMI KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

 
INVESTIGATION OF PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE AND AFFECTING 
FACTORS OF NURSES WHO ARE WORKING IN A UNIVERSITY HOSPITAL 

 
Evrim ÇELEBİ 

Dr.Öğr.Üyesi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
 

 
 

Amaç 
Bu araştırma bir üniversite hastanesinin dahili ve cerrahi kliniklerinde çalışan ve yatan hastalara 
hizmet veren hemşirelerin çalışma yaşamı kalitesi ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek 
amacıyla yapılmıştır.  
Yöntem 
Kesitsel türdeki araştırmanın evrenini 349 hemşire oluşturmuş, örneklem seçimine gidilmeden 
hemşirelerin tamamına ulaşılması hedeflenmiş ve 253 hemşire ile araştırma tamamlanmıştır. 
Araştırmanın kapsayıcılık oranı %72.5’dir. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve 
Stamm (2005) tarafından geliştirilen “çalışanlar için yaşam kalitesi ölçeği” kullanılmıştır. 
Ölçek 30 madde ve üç alt ölçekten oluşmaktadır. Bu alt ölçekler; mesleki tatmin (compassion 
satisfaction), eş-duyum yorgunluğu (compassion fatigue) ve tükenmişlik (burnout) tir.  
Ölçekteki maddelerin değerlendirilmesi, “Hiçbir zaman” (0) ile “Çok sık” (5) arasında değişen 
altı basamaklı bir çizelge üzerinden yapılmıştır. Veri toplama aşamasından önce araştırmanın 
yürtüleceği kurumdan ve etik kuruldan gerekli izinler alınmıştır. Veriler SPSS paket 
programında analiz edilmiş, sayı, yüzde ve ortalama olarak ifade edilmiştir. Analizde bağımsız 
gruplarda t-testi, ANOVA kullanılmıştır. P<0.05 anlamlılık düzeyi olarak alınmıştır. 
Bulgular  
Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 29.7±6.09’dur. Hemşirelerin %83.8’i kadın, 
%58.9’u evli ve %64.0’ı lisans mezunudur. Hemşirelerin %13.8’i servis sorumlusu, %86.2’si 
servis hemşiresi olarak görev yapmaktadır. Hemşirelerin %57.3’ü 5 yıldan daha uzun süredir 
çalışmakta ve %50.6’sı 4B kadrosundadır.  
Araştırmaya katılan hemşirelerin mesleki tatmin ölçeği puan ortalaması 32.08±9.09, 
tükenmişlik ölçeği puan ortalaması 25.75±5.87, eşduyum (merhamet) yorgunluğu puan 
ortalaması 18.50±7.57 olarak belirlenmiştir.  Mesleki tatmin düzeyi cerrahi kliniklerde çalışan 
hemşirelerde anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 40 yaş üstü grupta mesleki tatmin puanları 
daha yüksek olmakla birlikte bu fark anlamlı değildir. Tükenmişlik düzeyi medeni duruma göre 
farklılık göstermiştir. Evli olan hemşirelerin tükenmişlik puan ortalaması anlamlı düzeyde 
yüksek bulunmuştur. Merhamet yorgunluğu düzeyi demografik değişkenlere göre farklılık 
göstermemiştir.  
Sonuç ve öneriler 
Araştırmaya katılan hemşirelerin mesleki tatminleri düşük, tükenmişlikleri orta düzeyde, 
merhamet yorgunlukları ise yüksek düzeyde bulunmuştur.  Hemşirelerin mesleki tatminlerini 
geliştirebilecek standartların oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. 
Tükenmişlikle etkili mücadele etmeye ilişkin kurumsal politika ve stratejiler geliştirilmelidir. 
Kaliteli hasta bakımını geliştirmek, hasta ve çalışan doyumunu artırmak, mesleğe bağlılığı 
devam ettirmek için merhamet yorgunluğu eğitimlerinin düzenlenmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hemşire, mesleki tatmin, tükenmişlik, merhamet yorgunluğu  
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EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MANEVİ BAKIM ALGILARINA ETKİ EDEN 
FAKTÖRLER: TÜRKİYE’NİN DOĞU BÖLGESİ’NDEN KESİTSEL BİR ÇALIŞMA  

 
FACTORS AFFECTING MIDWIFERY STUDENTS’ PERCEPTIONS OF 

SPIRITUAL CARE: A CROSS-SECTIONAL STUDY OF THE EASTERN REGION 
OF TURKEY 

 
Evrim ÇELEBİ  

Dr.Öğ.Üyesi , Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi   
Hafize ÖZTÜRK CAN 

Doç.Dr., Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  
 

 
Amaç 
Bu araştırma ebelik öğrencilerinin manevi bakım algılarının ve buna etki eden faktörlerin 
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  
Yöntem 
Tanımlayıcı ve kesitsel bir araştırma modelinin kullanıldığı çalışmanın evrenini Türkiye’nin 
doğu bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinde lisans düzeyinde eğitim gören 198 ebelik 
öğrencisi oluşturmuştur. Evrenin ulaşılabilirliği göz önüne alınarak evrenin tamamına 
ulaşılması hedeflenmiş ve örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırma 179 ebelik öğrencisiyle 
tamamlanmıştır (%90.4).  Veri toplamak amacıyla iki bölümden oluşan bir anket formu 
kullanılmıştır. Birinci bölümde; öğrencilerin yaş, medeni durum, sınıf gibi demografik bilgileri 
ile, manevi bakım konusunda önceki deneyimleri, eğitim ve uygulama faaliyetlerinde manevi 
bakımı kullanım durumlarıyla ilgili kapalı uçlu sorular yer almıştır. İkinci bölümde Tiew and 
Creedy (2012) tarafından geliştirilen, Çoban ve arkadaşları (2017) tarafından Türkçe geçerlilik 
ve güvenirlik çalışması yapılmış olan Manevi Bakım Verme Ölçeği (MBVÖ) kullanılmıştır. 
Araştırma verileri 01 Mart- 15 Nisan 2019 tarihleri arasında öğrencilerin derslere devam ettiği 
günlerde toplanmıştır. Araştırma yapılmadan önce fakülte dekanlığından ve üniversitenin etik 
kurulundan onay alınmıştır Veriler sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma olarak ifade edilmiş, 
bağımlı ve bağımsız değişkenlerin istatistiksel analizinde;  bağımsız gruplarda t-testi ve 
ANOVA kullanılmıştır. p<0.05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir.  
Bulgular 
Araştırmaya katılan öğrencilerin % 35.8’i ikinci sınıf, % 34.1’i üçüncü sınıf ve % 30.2’si 
dördüncü sınıfta okumaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.77±2.92 (min.18= maks= 28) dir. 
Öğrencilerin % 98.3’ü bekar olup, %62.6’sı yurtta kalmaktadır. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin %73.2’si manevi bakımı duyduğunu, üçte biri manevi bakım konusunda bilgi 
aldığını, %78.2’si manevi bakım konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtmiştir. 
Öğrencilerin %17.9’u bakım verdiği bireylerin/hastaların manevi bakım ihtiyaçlarını yeterince 
karşılayabildiğini belirtirken,  en çok kullandığı manevi bakım uygulaması empatik yaklaşım 
(%82.7) olmuştur. Ebelik öğrencilerine göre manevi bakım vermenin önündeki en önemli engel 
bilgi eksikliğidir..  Ebelik öğrencilerinin MBVÖ toplam puan ortalaması 108.50±12.46’dır. 
Manevi bakım hakkında daha önce bilgi alan, daha fazla bilgi almak isteyen ve manevi bakımı 
ebelik bakımında önemli bulan öğrencilerin anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.  
Sonuç ve öneriler 
Ebelik öğrencilerine sınıfta ve klinik uygulama sırasında manevi bakımın en iyi şekilde nasıl 
öğretilebileceğini ve öğrencilerin manevi bakım becerilerini geliştirmelerinin önündeki 
engelleri belirleme konusunda daha fazla çalışma yapılmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ebelik öğrencisi, ebelik eğitimi, maneviyat, manevi bakım 
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FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARINI AMPERMETRE VE VOLTMETRE 
KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ  

 

Volkan GÖKSU 

Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi 

 

Fen Bilimleri derslerinde araç-gereç kullanımının önemi her geçen gün daha çok artmaktadır. 
Fen bilimleri öğretmenlerinin derslerinde araç-gereç kullanmalarının öğrenciler üzerinde 
olumlu etkileri olduğu alan yazında bulunmaktadır. Özellikle fen bilimleri eğitimi alanında 
laboratuvar ortamının kullanılması, öğrencilerin yaparak yaşayarak kendi deneyimlerini 
oluşturmaya ve öğrencilerin araç-gereç kullanma becerileri kazanmalarına yardımcı 
olmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma, fen bilimleri öğretmen adaylarının ampermetre ve 
voltmetre kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi olarak amaçlamıştır. Bu çalışmada 
çalışma gurubunu 8 tane üçüncü sınıf Fen Bilimleri öğretmen adayı oluşturmaktadır. Fen 
bilimleri öğretmen adaylarına deney yapmadan önce açık uçlu iki soru sorularak ampermetre 
ve voltmetrenin görevi ve devreye nasıl bağlanması gerektiğine ilişkin sorular sorulmuştur. 
İkinci aşamada ise laboratuvar ortamında verilen malzemeler ile ampermetre ve voltmetre 
kullanılması gereken iki devre oluşturmaları istenmiştir.  Toplanan verilerden elde edilen 
bulgular ışığında açık uçlu sorularda fen bilimleri öğretmen adaylarının 6 tanesinin 
ampermetrenin görevini doğru tanımlarken devreye nasıl bağlanır sorusunda ancak 4 tanesinin 
doğru cevap verdiği voltmetre ile ilgili olarak da 7 tanesinin voltmetrenin görevini doğru 
tanımlarken 6 tanesinin voltmetrenin devre bağlantısını doğru gösterebildiği tespit edilmiştir. 
İkinci aşamaya geçildiğinde ise fen bilimleri öğretmen adaylarının laboratuvar uygulamasında 
ilk olarak ampermetre ile voltmetreyi birbirinden ayırt ederken zorlandıklarını ancak son 
noktada 7 öğretmen adayının doğru 1 öğretmen adayının ise yanlış seçtiği görülmüştür. 
Ampermetre ve voltmetre içeren devre oluşturma aşamasında ise öğretmen adaylarının 4 tanesi 
doğru devreler kurarken diğer dört tanesini yanlış devre kurduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular 
ışığında, fen bilimleri öğretmen adaylarının açık uçlu sorularda laboratuvar uygulamalarına 
göre daha başarılı olduğu görülmektedir. Bu nedenle fen bilimleri öğretmen adaylarının 
ampermetre ve voltmetre konusunda teorik bilgilerinin uygulama becerilerinden ve bilgilerinde 
daha iyi olduğu söylenebilir.  Çünkü öğretmen adayları eğitim hayatları boyunca çoğunlukla bu 
konuları teorik olarak görmüş ve uygulamaları ise göz ardı edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ampermetre, Voltmetre ve Fen Bilimleri Öğretmen Adayı 
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GAZİNO SAHNE VE MÜZİKLERİYLE YEŞİLÇAM SİNEMASI 
 

Yağmur Eylül DÖNMEZ  
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrencisi  

 
 

 
ÖZET 
       Türk sinemasının “Yeşilçam” filmleri olarak adlandırılmasına olanak tanıyan 1950-1980 arasını 
kapsayan dönem; konusu, karakterleri ve kullanılan film müzikleriyle izler kitle üzerinde oldukça etkili 
olmuştur. Dönemin ekonomik koşullarının sınırlılıkları ve popüler şarkıcıların tanıtımını sağlayan 
Yeşilçam filmlerinde özgün film müzikleri yerine ilgi gören Türk Sanat Müziği eserlerine sık sık yer 
verilmiştir.  Bu süreçte kullanılan Türk Sanat Müziği içerikli film müziklerinde ise sadece işitsel ögelerin 
yanı sıra görsel ögelere de yer verilmiştir. Bu görsellik ise, gerek dönem şarkıcılarının gerekse filmde 
başrol oyuncularının gazino sahnelerinde boy göstererek eser icrası yapmasına imkan tanımıştır.  

 
 
Bu araştırmada; Yeşilçam filmlerinde kullanılmış Türk Sanat Müziği eserlerinin gazino sahnelerinde 
yapılmış olan şarkı icralarının eser içerikleri incelenmiştir. Araştırmada (betimsel) durum tespiti 
yapmaya yönelik bir yaklaşım tercih edilmiştir. Araştırma sürecinde, 1968-1978 yılları arasında 
çekilerek gösterime girmiş ve içeriğinde Türk Sanat Müziği barındıran mevcut Yeşilçam filmleri 
incelenmiştir. Belirlenen Yeşilçam filmleri anket yoluyla farklı yaşam düzeyindeki izleyicilerin 
beğenisine sunulmuş ve en çok beğeni alan 17 adet Yeşilçam filmi incelenmek üzere araştırma 
kapsamına dâhil edilmiştir ve değerlendirme kapsamına alınmıştır. Objektif bir değerlendirme 
yapabilmek adına değerlendirme ölçeği hazırlanmıştır. Belirlenen film müzikleri ses kayıtları ve video 
örnekleri incelenerek değerlendirme ölçeğine tabi tutulmuştur. Daha sonra elde edilen veriler sayısal 
verilere ve görsel grafiklere dönüştürülmüştür. 
 

Araştırma sürecinde elde edilen sonuçlardan bazıları sıralanacak olursa; Yeşilçam filmlerinde 
kullanılan Türk Sanat Müziği eserlerinin işitsel anlamda önemli birer yardımcı öge olduğu, Yeşilçam 
vasıtasıyla, dönemde popüler olmuş eserlerin izleyicilerin birden fazla duyularına hitap etmesine ve 
zihninde daha kalıcı etkiler uyandırma gücüne sahip olduğu, günümüzdeki video kliplerin temellerini 
oluşturduğunu, gazino kültürü hakkında bilgi verdiği, gazinoya gidip şarkıcıları dinleyemeyen 
kesimlerin Yeşilçam filmleri ile bu deneyimi tecrübe etmiş etkisi uyandırmakta olduğu, bu etkiyi  film 
içerisinde ana tema ezgilerinin gazino sahnelerinde baştan sona seslendirilerek sağlanmış olduğu, 
Kültürel mirasların,  geleneklerin aktarımında ve Türk sinemasında önemli bir yer edinmiş Yeşilçam 
filmlerinin izler kitleye daha çok ulaşılabilir hale getirilmesi ve bu yolla kültürel aktarımın, ortak 
paylaşımların kuşaktan kuşağa aktarımı göz ardı edilmemesi gerektiği, aklımıza gelen sonuçlardan bir 
kaçı olacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Müzik, Film Müziği, Yeşilçam, Türk Müziği makam, gazino. 
 
 
 

IV. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

KONGRE ÖZET KİTABI41



KÖPEK POLİMORFONÜKLEER NÖTROFİLLERİNDE TOXOPLASMA 
GONDİİ’YE KARŞI GELİŞEN NETOSİS REAKSİYONUNDA HÜCRE DIŞI 

TUZAKLARIN TACHYZOİT KONSANTRASYONU VE İNKUBASYON SÜRESİNE 
BAĞLI DEĞİŞİMİ 

 
DR. GÜNEŞ KARAKURT 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
KARAKURT, G : ORCID: 0000-0001-7564-516X 

 
Toxoplasma gondii’nin son konağı kedi ve Felide ailesinin diğer üyeleridir. Parazit bu 
canlıların ince bağırsağındaki epitel hücreleri içine ve ayrıca ara konaklarda bulunduğu doku 
ve organlarda bulunan hücrelere yerleşir. Parazitin ara konakları ise öncelikli olarak evcil ve 
yabani ruminant hayvanlar, tektırnaklılar, domuz, kemirgenler, tavşan, deniz memelileri, 
kanatlılar ve son konak olan kedigillerin de içinde olduğu 300 civarındaki omurgalı hayvan ile 
insandır. T. gondii’nin insan, fare, sığır, koyun, kedi ve eşeklerin nötrofillerinde hücre dışı 
tuzak geliştirdiği bildirilmiştir. Bu çalışmada in vitro ortamda Toxoplasma gondii 
tachyzoitleri ile karşılaşan köpek polimorfonükleer lökositlerinde (PMN) şekillenen hücre dışı 
tuzak yapılarınının gelişmesinde parazit konsantrasyonu ile inkubasyon süresi etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Farklı konsantrasyonda (1:1, 1:2 ve 1:3) T. gondii tachyzoiti ile 
birlikte köpek venöz kan örneklerinden (n:5) elde edilen PMN inkubasyona alınmıştır 
(37°C’ye ayarlanmış inkubatörde, %5’lik CO2 ortamında).  İnkubasyon esnasında gelişen 
NETosis reaksiyonunda açığa çıkan ekstresellüler DNA, Sytox Green (5 µM) ekstrasellüler 
DNA boyası ile boyandıktan sonra florometre kullanılarak ölçülmüştür (460 nm 
eksitasyon/538 nm emisyon). Çalışma sonucunda parazitin konsantrasyonu arttıkça şekillenen 
hücre dışı tuzak miktarının da arttığı tespit edilmiştir. Deneylerde pozitif kontrol olarak 
phorbol myristate acetate (PMA) kullanılmıştır.  Farklı sürelerde (30, 60 ve 120 dk) inkube 
edilen PMN-tachyzoit kültüründe şekillenen ve yapısı ekstrasellüler DNA’dan teşekkül eden 
hücre dışı tuzakların açığa çıkmasında inkubasyon süresinin uzamasıyla ilişkili değişim tespit 
edilmiştir. Tüm deney ve kontrol gruplarında inkubasyonun 60. dakikasına kadar hücre dışı 
tuzak çıkışında artış olduğu saptanmıştır.  
 
Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından 
desteklenmiştir (Proje no: 2017/80). Doktora tez çalışmasının bir kısmından özetlenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Köpek, Toxoplasma gondii, NEtosis 
 
 
 
 
The Changes In Extracellular Traps In NETosis Reaction Developing Against 
Toxoplasma gondii In Dog Polymorphonuclear Neutrophils Depending On Tachyzoite 
Concentration And Incubation Duration 
 
The final host of Toxoplasma gondii is the cat and other members of the Felidae family. The 
parasite settles in the epithelial cells in the small intestines of these animals and also in the cells 
of the tissues and organs, which were its intermediate hosts. The intermediate hosts of the 
parasite are primarily the domestic or wild ruminants, equideas, pigs, rodents, rabbits, sea 
mammals, winged animals and the final hosts are vertebrates whose number is around 300 
including the Felidae and human beings.  It has already been determined that Toxoplasma 
gondii develops extracellular traps in the neutrophils of human beings, mice, cattle, lambs, cats 
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and donkeys. The objective of this study is to determine the impact of parasite concentration 
and incubation duration in the development of extracellular trap structures that are shaped in 
dog polymorphonuclear leucocyte (PMN) coming across toxoplasma gondii tachyzoites in in 
vitro environments. PMN that is attained from venous blood samples of dogs (n:5) with 
toxoplasma gondii tachyzoite in distinct concentrations (1:1, 1:2 and 1:3) is taken into 
incubation (in an incubator set to 37°C in an environment of 5% CO2). The extracellular DNA, 
Sytox Green (5 µM) that emerges in the NETosis reaction developed during incubation is 
measured with fluorometer after it was colored with DNA dye (excitation 460nm/ emission 538 
nm). The study concludes that the number of extracellular traps increases as the parasite 
concentration increases.  Phorbol myristate acetate (PMA) has been used as positive control in 
experiments. It has been found out that there is a change related to the lengthening of the 
duration of incubation in the emergence of extracellular traps whose structure consists of 
extracellular DNA and which are shaped in PMN-tachyzoite culture incubated in a variety of 
durations (30, 60 and 120 mins). It has been determined that there has been an increase in the 
emergence of extracellular traps until the 60th minute of incubation in all experiments and 
control groups. This study has been supported by Kırıkkale University, Unit of Scientific 
Research Coordination. (Project no: 2017/80) It is the summary of a part of doctoral thesis.  
 
Keywords: dog, Toxoplasma gondii, NETosis 
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İSTANBUL ‘DA DIŞKI BAKILARINA GÖRE KÖPEKLERDE BULUNAN  
HELMİNT YUMURTALARI VE HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ 

 
 

Dr. Güneş KARAKURT     
Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale.  

 
Prof. Dr. Gülay VURAL 

Namık Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ.  
 

Özet  
Bu çalışma, İstanbul'da köpek dışkılarında intestinal helmint yumurtalarının belirlenmesi ve 
belirlenen helmint enfeksiyonlarının halk sağlığı açısından öneminin vurgulaması amacıyla 
yapılmıştır. Çalışmada, sahipli ve sahipsiz toplam 130 köpek dışkısı incelenmiş olup, dışkı 
örneklerinin 44 (%33,84) ’ünün bir veya birden fazla helmint türü ile enfekte olduğu ve en fazla 
görülen türlerin Toxocara spp. (%21,53) ve Kancalı kurt (%11,53) olduğu belirlenmiştir. 
Bunların yanında, Toxascaris leonina (%5,38), Trichuris spp. (%1,53), Taenia spp. (%1,53) ve 
Dipylidium caninum (%0,76) ‘a rastlanmıştır.  Köpeklerin, 35’inin tek, 6’sının iki ve 3’ünün de 
üç helmint türü ile enfekte olduğu saptanmış olup, karışık enfeksiyonların 3’ü Toxocara spp.+ 
Kancalıkurt, 1’i Kancalıkurt+Toxascaris leonina, 1’i Kancalıkurt+Trichuris spp., 1’i Toxocara 
spp.+Trichuris spp. ve 3’ü Kancalı kurt+ Toxascaris leonina+ Taenia spp. olarak belirlenmiştir. 
Altı aydan küçük köpeklerin yaşlılara nazaran daha fazla enfekte olduğu gözlenmiştir. 
Köpeklerin dışkı bakılarında zoonoz helmint türlerinden Toxocara spp., Kancalıkurt ve Taenia 
spp. tespit edilmesi taşıyıcıların bu enfeksiyonlar yönünden ciddi şekilde halk sağlığını tehdit 
ettiğini düşündürmektedir.   
Anahtar kelimeler: Köpek, Bağırsak Helmintleri, Dışkı muayenesi, Yayılış, Zoonoz, Halk 
Sağlığı, İstanbul. 
 

INTESTINAL HELMINTH EGGS IN DOG FECES AND 
PUBLIC HEALTH IMPORTANCE IN ISTANBUL, TURKEY 

 
Abstract  
The aim of this study was to determine intestinal helminth eggs in dog fecal samples collected 
in Istanbul and make to emphasize the importance of determined helminth infections in terms 
of public health. For this purpose, a total of 130 stray and household dog feces were examined. 
44 (33.84%) of fecal samples were infected with one or more helminth species and the most 
common species are Toxocara spp. (21.53%) and hookworm (11.53%). In addition, Toxascaris 
leonina (5.38%), Trichuris spp. (1.53%), Taenia spp. (1.53%) and Dipylidium caninum (0.76%) 
were found. It was determined that 35 of infected dogs were infected with one, 6 of them were 
infected with two and 3 of them were infected with three helminth species. Toxocara spp. + 
hookworm in 3 dogs, hookworm + Toxascaris leonina in 1 dog, hookworm + Trichuris spp. in 
1 dog, Toxocara spp. + Trichuris spp. in 1 dog and Hookworm + Toxascaris leonina + Taenia 
spp. in 3 dogs were found as mix infections. It was  observed that dogs younger than six months 
were more infected than the elderly. Toxocara spp., hookworm and Taenia spp. detection 
suggested that carrier dogs seriously threaten public health in terms of these infections. 
Key words: Dog, Intestinal Helminths, Fecal Examination, Prevalence, Zoonoses, Public 
Health, Istanbul. 
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ABSTRACT 
 
Hydroxyapatite (HAp, Ca10(PO4)6(OH)2), which is a well-known member of the calcium 
orthophosphate family, has been widely used for the treatment of bone and teeth in the 
mammals as an implant or filling material. HAp has been doped or co-doped with some 
elements such as Zn, Mg, Zr, Gd, Cd, Sr, Si, Al, Co, Te, Mn, Ni, Ce, Y, and Ag in order to 
control and improve its characteristic properties. Yttrium (Y) is a lanthanide-group element 
and one of the most-used dopants for the synthesis of HAp. In this study, we investigated the 
addition of Y into the HAp structure using Quantum Espresso Software and computed band 
structure and density of states (DOS) of the as-modeled HAps. We modeled three Y-doped 
HAps, and the atomic percent value was selected as 0.6, 1.2 and 1.8 for the present study. The 
theoretical results implied that the addition of Y to the HAp structure caused some changes in 
the density of states (DOS) of the HAp structure, as well as the band structure. Furthermore, 
the bandgap energy decreases gradually with the increasing amount of Y. The as-mentioned 
bandgap values for the as-modeled structures were found to be 4.63, 4.59 and 4.53 eV for 
0.6at%Y-HAp, 1.2at%Y-HAp, and 1.8at%Y-HAp, respectively.  
 
 

Keywords: Hydroxyapatite, Density of states (DOS), Yttrium (Y) 
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ABSTRACT 
 
Copper (II) oxide (CuO), which is also known as cupric oxide, is a p-type semiconductor 
material and has been widely used for a lot of technical fields because of its electrical and 
optical properties, as well as its non-toxicity. In the present work, a CuO sample was 
produced by the combustion method using urea as the fuel. The experimental analysis 
techniques of X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), energy 
dispersive X-ray (EDX) spectroscopy and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy 
were used to characterize the as-produced CuO sample. Using the XRD data, the lattice 
parameters of this structure were found to be a=0.4690 nm, b=0.3418 nm, and c=0.5131 nm. 
The angle of β also computed as 99.58°. All these estimated parameters are so close to the 
reported ones for the CuO structure in JCPDS Pdf No: 48-1548, and their as-reported values 
in this standard card are a=0.4688 nm, b=0.3423 nm, c=0.5132 nm, and β=99.51°. The 
average crystallite size was calculated as 27.80 nm. The functional groups in the sample were 
determined by FTIR, and this spectrum supported the formation of CuO structure. The EDX 
spectrum was confirmed that the as-prepared sample is composed of oxygen and copper 
elements, and no impurity is detected in this sample. The as-prepared CuO has a porous 
structure having the microparticles smaller than 2.5 μm.  

Keywords: Copper oxide, Morphology, Combustion method 
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ÖZET 
Hızla artan dünya nüfusu ve enerji ihtiyacındaki artış fosil yakıtların kullanılmasına, 

sanayileşme, göç ve plansız şehirleşme hava kalitesini bozarak önemli çevre sorunlarını da beraberinde 
getirmiştir. Nitekim ülkemizde de hava kirliliği özellikle 1950’lerden sonra sağlık ve çevre sorunu 
olarak karşımıza çıkmıştır. Başlangıçta konut ve sanayi tesisleri gibi sabit kirleticiler asıl kirletici gibi 
gözükse de günümüzde bunun yanında ulaşım gibi hareketli kaynakların da emisyonları gün geçtikçe 
hava kalitesini bozmaktadır. Isınma, sanayi ve trafikte fosil yakıtların yanması; karbon dioksit, karbon 
monoksit, kükürt oksitler, azot oksitler ve partiküler madde gibi zararlı gazların emisyonları hava 
kalitesini bozarak insan sağlığını tehdit etmektedir. Doğu Anadolu Bölgesinin hızla şehirleşen 
yerleşmelerinden biri olan Malatya’da da hava kalitesi bozulmaya başlamıştır. Şehirde hava kirliliği 
özellikle 1980 ortalarından itibaren insan sağlığını tehdit etme seviyesine ulaşınca birtakım önlemler ile 
hava kirliliği azaltılmış olsa da halen bu tehdit devam etmektedir. Bu çalışmada nüfus artışının ve 
şehirleşmenin devam ettiği Malatya’daki hava kalitesini iyileştirmek için alınması gereken önlemler ve 
öneriler üzerinde durulmuştur. Çalışma nitel araştırma yaklaşımında olup veriler doküman analizi 
yöntemi ile toplanmıştır. Bunun yanında coğrafya ilminin araştırma yöntemleri (gözlem, görüşme vb.) 
ve ifade tekniklerinden yararlanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda Malatya’daki hava 
kalitesinin arttırılmasında kullanılacak başlıca önlem ve tedbirler tespit edilmiştir. Şehirde öncelikli 
olarak doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması, doğal gaz kullanılmayan konutlarda kalorisi yüksek 
kömürlerin yakılması, kontrol ve denetimlerin sıklaştırılması alınacak önlemlerin başında gelmektedir. 
Şehrin hem hava kalitesini korumak hem de sürdürülebilir enerji ihtiyacını karşılamada ekonomik olarak 
değerlendirilebilecek güneş, rüzgâr ve biyokütle gibi yenilenebilir ve çevreci enerji sistemlerinin 
kullanılması da gerekmektedir. Şehirde yıllardır projesi devam eden Kuzey Çevreyolu’nun faaliyete 
geçirilmesi ve şehrin trafik yoğunluğunu azaltılması açısından isabetli olacaktır. Yine 2013 yılından 
itibaren şehirde kullanılmaya başlayan Trambüs hattının arttırılması veya tamamen raylı sisteme 
geçilmesi şehir içi hava kalitesi bakımından oldukça önemlidir. Diğer taraftan akıllı kent olma yolunda 
önemli gelişmelerin yaşandığı Malatya’da hava kalitesi açısından meteorolojik parametrelerin 
izlenmesi, ölçüm yerleri ve sayısının arttırılması, şehrin topografik yapısını dikkate alarak hava 
sirkülasyonunu engelleyecek yapılaşmadan uzak durulması isabetli olacaktır. Ayrıca Malatya halkına 
hava kalitesi bilinci ve çevre duyarlılığını arttırma adına eğitimler düzenlenmeli ve hava kirliliğini 
önleme adına vatandaşın da bu sürece katılımı sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Hava Kirliliği Şehirleşme, Enerji, Trafik  
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VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS’ EFFECT OVER LANGUAGE 
LEARNING: A META-ANALYSIS STUDY 

Öğr.Gör. Yeliz YAZICI 

The language learning and teaching activities have been actively using technology since 
the beginning of the 1960s. The first aim is to help the learners to get in close relationship with 
the authentic materials in the target language and the technology and the learning elements are 
inevitable part of any learning activity these days. The aim of the study is to present a general 
evaluation of the virtual learning environments applied by the teachers via a meta-analysis study. 
The language requires communication in its nature and the type of the communication should be 
applied to all four skills in order to have an effective learning process. Numerous studies have 
been carried to get the most of the advantage of technology in language learning and employing 
virtual environments is only one of them. In this study the increasing number of studies and 
researches on virtual learning environments are gathered and analyzed via meta-analysis. The 
documents to be analyzed are between the years 2010 and 2020 and limited with the ones having 
at least 4 hours of application at one of the virtual learning environments into the learning 
process. The qualitative analysis results are gathered and a meta-analysis is applied to present a 
general overview of the effectiveness of virtual learning elements over the success of language 
learning. The results are to be interpreted after the analysis process is finished.  
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THE CHALLENGES OF A TEACHER FACE WITH IN USING TECHNOLOGY 

                                                                                                      Öğr.Gör. Yeliz YAZICI  

The process of digital transformation is not the issue of industry or technology only but of 
all areas in which labor force is included. The education sector is one of the places where the 
digital tools such as Google classrooms, virtual realities, online assessment processes and so 
many other technological tools are integrated into education process. Turkish National Ministry 
of Education has applied projects to adapt the system and all partners’ digitalization into teaching 
process. In this study the meaning of technology, the use of technology and the challenges of 
using these technics in the education are investigated by applying questionnaires and face to face 
interviews to the teachers working at schools in Sinop-Gerze. The aim of the study is to define 
the challenges of the teachers while using technology in order to support their professional 
development and provide solutions for possible problems. The participants are teachers with 
experience of more than five years because they know both the pre and during the digital 
transformation period. The target group has applied both a qualitative and quantitative survey and 
the results are analyzed in SPSS program. The participants are asked to define what technology is 
in terms of education, the advantages or disadvantages of technology in classrooms and the 
challenges of applying technology and its elements into the teaching process and it means 
English lessons in this case. The participants are also asked to answer self-efficacy beliefs on 
technology questionnaire. The results are to be discussed when the data collection is finished. 

KONGRE ÖZET KİTABI49



İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME 
YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

 
Dr . Esra MACİT 

 
Sema NACAR 

Arş. Gör., İnönü Üniversitesi 
 

Bilal ALTAY 
Prof. Dr., İnönü Üniversitesi 

 
 
ÖZET 
 
 Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının işbirlikli öğrenme 
yöntemine ilişkin sahip oldukları bilgilerinin ve yöntemin kullanımı hakkındaki görüşlerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma bilimsel araştırma yöntemlerinden nitel araştırma yöntemine 
uygun olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın katılımcı grubu Doğu Anadolu bölgesinde bir 
üniversitede 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilköğretim matematik öğretmenliği programı 4. 
sınıfta öğrenim gören 36 öğretmen adayından oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının bilgi ve 
görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan 
bir anket formu kullanılmıştır. Anket formunda öğretmen adaylarına aşağıdaki sorular 
yöneltilmiştir. 
1. İşbirlikli öğrenme hakkında bilgi verebilir misiniz? 

a) Sizce işbirlikli öğrenme nedir? 
b) İşbirlikli öğrenmede öğretmene ne gibi görevler düşer? 
c) İşbirlikli öğrenmede öğrenciye ne gibi görevler düşer? 
d) İşbirlikli öğrenme için gerekli koşullar nelerdir? 
e) İşbirlikli öğrenme teknikleri nelerdir? 

2. Aşağıda verilen ortaokul matematik dersi; öğrenme alanlarının öğretiminde işbirlikli 
öğrenmenin kullanılmasını uygun buluyor musunuz? Nedenlerini açıklar mısınız? 

a) Sayılar ve İşlemler 
b) Geometri ve Ölçme 
c) Cebir 
d) Veri İşleme 
e) Olasılık 

3. İşbirlikli öğrenmenin, ortaokul matematik derslerinde kullanılmasının avantajları nelerdir? 
Örnek vererek açıklar mısınız? 
4. İşbirlikli öğrenmenin, ortaokul matematik derslerinde kullanılmasının dezavantajları nelerdir? 
Örnek vererek açıklar mısınız? 
 Anket formundan elde edilen veriler nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi ile 
çözümlenmiştir. İçerik analizine uygun olarak verilerden kod ve kategoriler çıkartılıp frekansları 
ile birlikte tablolar yardımıyla sunulmuştur. Verilerden ulaşılan bulguların yorumlanması 
öğretmen adaylarının cevaplarından alınan doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: İşbirlikli öğrenme yöntemi, İlköğretim matematik öğretmen adayları, görüş 

IV. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

KONGRE ÖZET KİTABI50



İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STEM EĞİTİMİ 
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

 
Sema NACAR 

Arş. Grv., İnönü Üniversitesi 
 

Dr. Esra MACİT 
 

Hafize Gamze KIRMIZIGÜL 
Öğretmen, Sivrice İmam Hatip Ortaokulu  

 
ÖZET 
 
Matematik öğrencilerin çokça zorlandığı bir öğrenme alanıdır. Matematik günlük hayatta 
öğrencilerin çokça işine yarayan bir konu iken, matematik derslerinde öğrencilerimizden sıkça 
şu soruyu duyarız: “Matematik gerçek hayatta ne işimize yarayacak?”. Bu problem nedeniyle 
öğrencilerimize matematiği günlük hayatta kullanabilecekleri şekilde öğretmeye çalışırız. 
Bağlam Temelli STEM (science, technology, engineering and mathematics) Eğitiminin 
çekirdeğinde “günlük yaşam problemi çözme” vardır. Gerçekleştirilen tüm etkinlikler, tasarım 
odaklı düşünme ortamları ve disiplinler arası çalışma prensibi temelde öğrenciye günlük 
yaşantısında karşısına çıkan problemleri çözme becerisi kazandırmayı amaçlar. STEM Eğitimi 
son yıllarda alan eğitimi araştırmalarının yükselen trendi olmuştur. Matematik eğitimi 
araştırmaları da doğal olarak bu trendden etkilenmektedir. Önümüzdeki yıllarda popülaritesini 
koruyacak gibi görünen STEM Eğitimi hakkında matematik öğretmeni adaylarının bilgileri ve 
görüşleri önemli görülmektedir. Bu nedenle bu araştırma kapsamında ilköğretim matematik 
öğretmeni adaylarının STEM Eğitimi hakkında görüşleri alınmıştır. Bu çalışma kapsamında 
Doğu Anadolu’da orta büyüklükte bir üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
Programında öğrenim gören 34 öğretmen adayına araştırmacılardan biri tarafından 2 saatlik bir 
STEM Eğitimi verilmiştir. Bu eğitim kapsamında değinilen başlıklar: “STEM’in disiplinler 
arası doğası”, “STEM ve 21. Yy. becerileri”, “Mühendislik tasarım döngüsü” ve “STEM’de 
sanatın yeri” olmuştur. Eğitim sonunda öğretmen adaylarının görüşlerini almak için 
araştırmacılar tarafından geliştirilen  ve 9 sorudan oluşan “ Öğretmen Adayları için STEM 
Eğitimi Görüşme Formu” uygulanarak öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır. Daha sonra 
öğretmen görüşleri araştırmacı tarafından betimsel analize tabi tutularak, kodlar ve kategoriler 
tespit edilmiştir. Araştırma sonunda öğretmen adayları ortaokul matematik müfredatında 
belirtilen yetkinlikleri kazandırma açısından oldukça faydalı olacağını düşündüklerini 
belirtmişlerdir. 
 
Anahtar Kelimeler: STEM Eğitimi, Matematik eğitimi, Disiplinler arası çalışma 
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INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF NANOCOMPOSITE 
ADDED SISAL AND E-GLASS FIBER HYBRID LAYERED COMPOSITE 

MATERIALS USED BY FINITE ELEMENT METHODS 
NANOKOMPOZİT KATKILI SİSAL VE E-GLASS FİBER HİBRİT TABAKALI 
KOMPOZİT MALZEMELERİN SONLU ELEMANLAR METODUYLA ELDE 

EDİLEN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 
  

Hüseyin Taner BAHÇE 
Yüksek Makina Mühendisi  

 

ABSTRACT 
The term composite is, in term terms, the process of combining two or more components. 
Composite materials are materials which are formed by combining their components at a macro 
level to protect their boundaries in order to gather the properties of at least two or more same 
or different types of materials in a new or a single material for a certain purpose. Composite 
materials generally consist of the matrix main phase with low strength properties and the 
reinforcing phase dispersed therein. In composite materials, the reinforcing and matrix phases 
do not merge atomically and do not dissolve in each other and do not lose their properties. 
Composite materials are used in many branches of industry. Since composite materials have a 
wide range of usage, finite element method is preferred in designing more qualified and desired 
materials. When designing composite materials, finite element analysis is very important. 
Composite materials with desired properties can be designed with the help of finite element 
method. The designs made by the finite element method are very effective in determining the 
strength properties of composite materials. 
As a result of the analysis made by the finite element method, besides the determination of the 
mechanical properties of the composite materials, it provides the order of the fiber layers in the 
composite materials and the number of layers of the formed model. The analysis data of the 
finite element designs can be obtained from hybrid laminated composite materials with the 
desired properties and high strength character. This method also contributes to the 
determination of the mechanical properties of hybrid composite materials with nanocomposite 
additives. 
In this study, hybrid composite materials were modeled by using mechanical properties of E-
glass fiber, aramid fiber and sisal fibers together with coconut shell powder and graphene 
nanotose and walnut shell powder with nanocomposite reinforcement. In the finite element 
method, ANSYS 18.2 program was used. The analysis data obtained by finite element method 
were compared according to maximum equivalent stress and Von-mises criterion by modeling. 
Keywords: Composite Material, Finite Element Method, Graphene Nanotose, E-Glass Fiber, 
Aramid Fiber 
 

Özet  
Kompozit kelimesi terimsel olarak, iki veya daha fazla bileşenin bir araya getirilmesi işlemidir. 
Kompozit malzemeler, belirli bir amaç doğrultusunda en az iki veya daha fazla sayıdaki, aynı 
veya farklı tür malzemelerin özelliklerini, yeni veya tek bir malzemede toplamak amacıyla, 
bileşenlerinin kendi sınırlarını koruyacak biçimde makro düzeyde birleştirilmesi sonucu oluşan 
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malzemelerdir. Kompozit malzemeler genellikle düşük dayanım özelliklerine sahip olan 
matriks ana fazı ile bu faz içinde dağılmış olan takviye fazından meydana gelmektedir.  
Kompozit malzemelerde, takviye ve matriks fazları atomsal boyutta birleşmezler veb birbirleri 
içerisinde çözünmeyerek kendi özelliklerini kaybetmezler. 
Kompozit malzemeler, endüstrinin birçok dalında kullanılmaktadır. Kompozit malzemelerin 
geniş bir kullanım yelpazesine sahip olması nedeniyle istenilen özellikteki ve daha nitelikli 
malzemelerin tasarlanmasında sonlu elemanlar metodu tercih edilmektedir. Kompozit 
malzemeler tasarlanırken, sonlu elemanlar metoduyla yapılan analizler oldukça önemlidir. 
Sonlu elemanlar metodu yardımıyla istenilen özelliklere sahip kompozit malzemeler 
tasarlanabilmektedir. Sonlu elemanlar metodu ile yapılan tasarımlar kompozit malzemelerde 
meydana gelen dayanım özelliklerinin belirlenmesinde oldukça etkilidir. 
Sonlu elemanlar metoduyla yapılan analizler neticesinde, kompozit malzemelerin mekanik 
özelliklerinin belirlenmesinin yanında, kompozit malzemelerdeki fiber tabakaların sıralamasını 
ve oluşan modelin tabaka sayısının belirlenmesinde sağlamaktadır. Sonlu elemanlar yapılan 
tasarımların analiz verileri talep edilen özellikteki ve yüksek dayanım karakterli   hibrit tabakalı 
kompozit malzemelerin elde edilebilmektedir. Bu yöntemle nanokompozit katkılı hibrit 
tabakalı kompozit malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesine de katkı sağlamaktadır. 
Bu çalışmada, nanokompozit takviye elemanı katkılı olarak, hindistan cevizi kabuğu tozu ve 
grafen nanotozu ve ceviz kabuğu tozuyla birlikte, E-glass fiber, aramid fiber ve sisal fiberlerin 
mekanik özellikleri kullanılarak, hibrit tabakalı kompozit malzemelerin modellemeleri 
oluşturulmuştur. Sonlu elemanlar yönteminde, ANSYS 18.2 programından faydalanılmıştır.  
Sonlu elemanlar yöntemiyle elde edilen analiz verileri, modellemeleri yapılarak maksimum eş 
değer gerilme ve Von-mises kriterine göre mukayese edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kompozit Malzeme, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Grafen Nanotozu, E-
Glass Fiber, Aramid Fiber  
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ÖZET 

Yönetim, evrensel bir süreç, toplumsal yaşam kadar eski bir sanat ve gelişmekte olan bir bilimdir. Süreç 
olarak yönetim, bir takım faaliyet ve fonksiyonları, sanat olarak yönetim, bir uygulamayı, bilim olarak 
yönetim de sistematik ve bilimsel bilgi topluluğunu ifade eder. Eğitim yönetimi; toplumun eğitim 
gereksinmesini karşılamak üzere kurulan eğitim örgütünü, önceden belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek 
için etkili iletmek, geliştirmek ve yenileştirmek sürecidir. Eğitim yöneticisi, her tür ve düzeyde resmi ya da 
özel eğitim kurumlarıyla Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütünde, başında bulunduğu eğitim 
kurum ya da biriminin yönetiminden sorumlu ve bu alanda yetişmiş kimse demektir Eğitim örgütlerinde 
yöneticiler önemli bir rol üstlenmektedir. Bu durum göz önüne alındığı zaman, eğitim yöneticilerinde bazı 
mesleki yeterlikler bulunması beklenir. Yeterlik, insanın bir davranışı yapmak için gereken bilgi ve beceriye 
sahip olmasıdır. Yeterliliği oluşturan iki temel öğe bilgi ve beceridir. Eğitim yöneticisi; öğretmen, iş gören, 
öğrenci, veli, çevre liderleri, çevredeki yerel yöneticiler, merkez örgütü ve politikacılar gibi farklı eğitim ve 
kültür düzeyinde bulunan ve farklı beklentileri olan öğelerle ilişkiler kurmak, onların çelişkili beklentilerini 
bağdaştırarak demokratik yönetimi sürdürmek zorundadır. Eğitim yöneticisinin önünde duran bu güçlükler, 
onun bazı becerileri ve yetenekleri taşımasını zorunlu kılmaktadır. Etkili bir eğitim yöneticisinin taşıması 
gereken yeterlikler bazı yazarlarca üçe ayrılmaktadır. Bunlar teknik, insani ve kavramsal yeterliklerdir. Rol 
kavramı, toplumsal yapı içinde bireyin diğer bireylerle ilgili davranışlarında, beklenen hareket kalıplarını 
ifade eder. Rol sayesinde insanlar, sosyal yapı içinde birbirlerinin davranışlarını önceden tahmin edebilirler. 
Rol kavramının ilk araştırıldığı yıllar itibariyle genellikle yöneticilerin karakter özellikleriyle ilgilenildiği, 
daha sonra ki yıllarda davranışsal yaklaşımın esas alınarak yöneticilerin zaman kavramını nasıl 
değerlendirdiği üzerinde durulmuştur. Son zamanlarda ise yönetici tutumlarının ve fonksiyonlarının belirli 
rollere göre sınıflandırıldığı anlaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Okul Geliştirme, Yönetici, Yeterlik, Rol 
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ÖZET 

Günümüzde hizmet sektöründe kalite unsuru oldukça önemli bir yere sahip olması ile 
birlikte yaşam kalitesinin artması, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti gibi kavramlar 
hem özel sektör hem kamu kurumları açısından önemli bir hale geldiği görülmektedir. 
Hizmet pazarlaması gün geçtikçe önemi artan bir sektör haline gelmektedir. 

Pazarlama araştırmaları içerisinde yeni bir yöntem olan nöropazarlama; bireylerin 
herhangi bir pazarlama uyaranı karşısında göstermiş olduğu tepkileri ölçümlemektedir. Bu 
doğrultuda nöropazarlama ile elde edilen veriler sayesinde bireylerin istek ve arzularına 
yönelik ürünler sunma noktasında yardımcı olmaktadır. Nöropazarlama alanında çeşitli 
yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar; fMRI, EEG, PET, GSR, Eye Tracking ve Facial Coding 
gibi çeşitli yöntemler yer almaktadır.  

Çalışma kapsamında TRB1(Elazığ- Malatya- Tunceli- Diyarbakır) bölgesinde yer alan 
belediyelerin web sitelerini katılımcıların incelemesi istenecektir. Katılımcılar web sitelerini 
incelerken katılımcıların göz hareketleri Eye Tracking (Göz Takip) analiz yöntemi ile 
kaydedilecektir. Katılımcılara incelemiş olduğu web sayfaları hakkında anket soruları 
yöneltilecektir. Bu doğrultuda Eye Tracking (Göz Takip) verileri ile anket sonuçları 
karşılaştırılarak analizi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Eye Tracking, Nöropazarlama, Hizmet Pazarlaması. 
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ÖZET  
LeschNyhan Sendromu (LNS), pürin metabolizmasının X'e bağlı bozukluğudur ve ilk olarak 
1964'te tanımlanmıştır. Hastalık spastisite, zihinsel gerilik ve agresif davranış ile 
karakterizedir.Hastada kendine zarar vermeye bağlı otoamputasyonlar oluşabilir.Hipoksantin-
GuaninFosforibosilTransferaz (HGPRT) eksikliğinin neden olduğu X'e bağlı resesif bir 
hastalıktır. Bu; hiperüremi, hiperürikasidüri ve klinik olarak gut semptomlarına yol açar. 

Bu vakada hasta ilk olarak 9 yaşında hastaneye nontravmatik kalça çıkığı nedeniyle 
başvurdu.Hastaya tarafımızca açık redüksiyon ve pelvipedal alçı uygulandı.2 aylık takipten 
sonra hastanın alçısı sonlandırılıp kontrole çağrıldı.Ancak hasta takiplerine gelmedi.Hasta 4 
ay sonra kontrole geldiğinde her iki dizde şişlik ve ağrı ile tarafımıza başvurdu.Dizden 
aspirasyon yapılan hasta septik artrit olarak değerlendirilip aspirasyon antibiyoterapiyle tedavi 
edildi.Ardından taburcu edilip konrole çağrılan hasta yine kontrollerine gelmedi.2 ay sonra 
tekrar tarafımıza başvuran hasta bu kez sağ uylukta şişlik şikayetiyle geldi. Çekilen 
radyografilerinde sağ femur subtrokanterik kırık ve her iki kalçada çıkık olduğu tespit edilen 
hastaya uzun bacak pelvik destekli atel yapılıp cerrahi önerildi.Ancak hasta cerrahiyi kabul 
etmedi ve takipten çıktı.Hasta yaklaşık 2 yıl  sonra 12 yaşında iken tarafımıza sağ kolda şişlik 
ve deformite nedeniyle başvurdu.Hastanın son grafilerinde sağ humerus şaft kırığı (kallus 
formasyonu), sağ omuz çıkığı,sağ radius başı kırığı  ve dirsekte heterotopik ossifikasyon 
izlendi.Sağ radial sinir arazı mevcut idi.Sol femursubtrokanterik bölgedede kallus formasyonu 
izlendi.Ayrıca sol ayak 1-4-5. parmaklarda ve sağ ayak birinci parmakta amputasyon izlendi. 

            Sonuç olarak mental retardasyonunda eşlik edebildiği bu hastalarda bu kadar çok ve 
katastrofik olabilecek ortopedik problemlerin varlığı aşikarken ebeveyn eğitimine çok önem 
verilmelidir.Ortopedist,pediatrist,nörolog,psikiyatrist ve fizyoterapistin de içinde bulunduğu 
bir ekip çalışması ile meydana gelebilecek ortopedik ve ilişkili problemlerden kaçınılabilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmada şiddet olgusunun eğitim sürecine yansıma biçimleri eğitim sürecinin 
paydaşları açısından ele alınıp, alanyazına dayalı olarak ayrıntılı biçimde incelenecektir.  

Şiddet insandaki temel duygulardan biridir ve saldırganlık ile ilişkilidir. Saldırganlık, kişinin 
kendisini tehlikelerden koruması için verilmiş bir duygudur. Kişi, kendisini tehdit altında 
hissediyor veya duygularını nasıl ifade edeceğini bilmiyorsa, o zaman ortaya şiddet çıkar.  
Şiddet son derece geniş ve karmaşık bir olgudur. Tanımı ise kesin bilimsel sonuçlara değil 
yargılara dayanır. Neyin şiddet olarak kabul edilip neyin normal görüleceği zaman geçtikçe ve 
toplumdan topluma değişmektedir. Örneğin bir nesil önce İngiliz okullarında öğrencileri 
terbiye etmek için öğretmenler tarafından sopa kullanılması eğitimin bir parçasıydı. Bugün ise 
İngiltere’de bir öğretmen herhangi bir fiziksel kısıtlama kullandığı takdirde işinden olabilir. 
Dünyadaki ahlak kurallarının sürekli değişmesi sebebiyle şiddet, üzerinde konuşulması en zor 
ve hassas konulardan biridir. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “ kişinin kendisine, başkasına veya bir grup ya da topluluğa 
karşı uyguladığı, yüksek ihtimalle yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişim bozukluğu ya da 
yoksunluk ile sonuçlanan ya da sonuçlanma olasılığı bulunan, kasıtlı güç veya iktidar 
kullanımı” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım fiziksel şiddetin yanında sonucu yaralanma gibi 
açık bir şekilde görülemeyen psikolojik şiddeti, korkutmayı ve tehditleri de kapsar. Şiddet, 
özel veya kamusal alanda (evde, aile bireyleri arasında, sokakta, iş yerinde) meydana 
gelebilir. 
Eğitim süreci içerisinde şiddetin çeşitli türleri bulunmaktadır. Bunları öğretmenden öğrenciye, 
öğrenciden öğretmene, öğrenciden öğrenciye ve veliden öğretmene yönelik şiddet olarak ele 
almak mümkündür. Hangi türden olursa olsun eğitim süreci içerisinde şiddetin yer alması 
okul örgütünü olumsuz etkilemekte ve bu etki giderek toplumsal bir boyut kazanmaktadır. Bu 
boyuta varmadan şiddetin önlenmesi için öğretmenlerin olduğu kadar öğrenci ve velilerin de 
bu konuda bilinçlendirilmesi; okul yönetiminde uygulanacak stratejilerle gerekli önlemlerin 
alınması büyük önem taşımaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Şiddet, Şiddet Türleri, Yıldırma, Zorbalık, Eğitim ve Şiddet 
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Abstract 

In this research, the ways in which the phenomenon of violence is reflected in the education 
process will be handled in terms of the stakeholders of the education process and will be 
examined in detail based on the literature. 

Violence is one of the basic emotions humans have and it is closely associated with 
aggression. Aggression is an emotion given to protect the person from danger. If a person 
feels threatened or does not know how to express his/her feelings, then violence appears. 

Violence is an extremely large and complex phenomenon. Its definition is based on 
judgments, not precise scientific results. What is accepted as violence and what is considered 
normal varies from time to time and from society to society. For example, a generation ago,  
teachers using sticks to educate students in British schools was part of the training. Today, if a 
teacher in the UK uses any physical restrictions, he / she may be dismissed. Violence is one of 
the hardest and most sensitive issues to talk about because of the ever changing moral rules in 
the world. 

It is defined by the World Health Organization as "the deliberate use of force or power that a 
person applies to him/herself, someone else, or against a group or community, which is likely 
to result in injury, death, psychological harm, developmental disorder or withdrawal." This 
definition includes psychological violence, frightening and threats; the consequences of which 
cannot be clearly seen as physical ones. Violence can occur in private or public areas (at 
home, among family members, on the street, at work). 

There are various types of violence in the education process. It is possible to group these as 
violence directed from teachers towards students, from students towards teachers, between 
students and from parents towards teachers. Violence in the educational process, regardless of 
the type, affects the school organization negatively and this effect gradually gains a social 
dimension. In order to prevent violence before reaching this dimension, it is very important to 
raise awareness of students and parents as well as teachers on this subject; and take the 
necessary measures with the strategies to be applied in school management. 

Keywords: Violence, Types of Violence, Hazing, Mobbing, Bullying, Education and 
Violence 
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Fatma TEZEL ŞAHİN  
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ÖZET 
Günümüz toplumunda, teknik eğitim ve bilgiye dayanan geleneksel eğitimin yerini mevcut 
olan bilgilerin özgün biçimde yorumlanabilmesini, analiz, sentez yapabilme becerilerinin 
geliştirilmesini gerekli kılan çağdaş eğitim almıştır. Bu sayede eğitim ortamları da gelişmiştir. 
Böylece müzelerin önemi daha da artmıştır. Dolayısıyla, günümüzde okul öncesi dönemde 
müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu noktadan 
hareketle, okul öncesi dönem çocuğa sahip annelerin müzeler ve müzelerin eğitim ortamı 
olarak kullanımı ile ilgili görüşlerini almak amacıyla yapılan bu araştırma, nitel bir 
araştırmadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılan araştırmada 
veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış anne 
görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Malatya'da ikamet eden 18 
anne ve bu annelerin Yeşilyurt İlçesine bağlı bir anaokulunda öğrenim gören çocukları 
oluşturmaktadır. Çalışmada, anneler ve çocuklarıyla alan gezisi kapsamında Malatya Sanat 
Sokağında bulunan Fotoğraf Makinesi Müzesi, Malatya Kültür Evi ve Bilim Merkezine 
geziler planlanmıştır. Bu doğrultuda gezi öncesi, annelerle randevulaşılmış, belirlenen gün, 
saat ve yerlerde, bireysel görüşmeler yapılmıştır. Ortalama 10- 20 dakika süren görüşmeler 
ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Daha sonra, belirlenen gün ve saatlerde anneler ve 
çocukları ile birlikte Malatya Sanat Sokağında bulunan Fotoğraf Makinesi Müzesi, Malatya 
Kültür Evi ve Bilim Merkezi'ne geziler düzenlenmiştir. Yapılan gezilerden sonra annelerden, 
evde çocuklarıyla birlikte müzelerle alakalı bir etkinlik yapmaları istenmiştir. Gezi sonrasında 
ise belirlenen gün saat ve yerde, geziye katılan annelerden 6 tanesi ile odak grup görüşmesi 
yapılmıştır. Görüşmeler, ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Gezi öncesi ve gezi 
sonrasında toplanan tüm verilerin analizinde, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi 
kullanılmıştır. 
Araştırma sonucunda, annelerin çoğunluğunun daha önce müzelere gitmedikleri, müzelerin 
içeriği, amacı, eğitim amaçlı kullanımı ve faydaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları 
tespit edilmiştir. Gezi sonrası yapılan görüşmede ise, annelerin müzeler hakkında olumlu 
tutum geliştirdikleri, müze gezilerinden memnun kaldıkları, müzelerin içeriği, amacı, eğitim 
amaçlı kullanımı ve faydaları hakkında bilgi sahibi oldukları, müze gezisinin ve gezi sonrası 
evde yapılan etkinliğin çocuklarıyla olan iletişimlerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür.  
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Müze, Aile Katılımı, Alan Gezisi, Anne - Çocuk İletişimi  
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BÖLGESEL BAZDA DIŞ TİCARET FİRMALARININ KARŞILAŞTIKLARI 
SORUNLARIN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: MALATYA VE MANİSA 

İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nur GERMİR 

MCBÜ UBF Bankacılık ve Finans Bölümü  

 

Esnek yapıları ile teknolojide meydana gelen yeniliklere ve baş döndürücü hızda değişen 
piyasa şartlarına uyum sağlama yetenekleri sayesinde sürdürülebilir ekonominin dinamosu 
olarak dünyada ve ülkemizde kabul edilmiş olan KOBİ’lerin yatırımlara, istihdama ve üretime 
katkıları itibariyle bölgesel kalkınmanın gelişimi açısından da önemleri tartışılmaz bir 
gerçektir. Günümüzde dünyanın hemen her ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de bölgesel 
gelişmişlik farkları bulunmaktadır. Bu farkların ortaya koyduğu ekonomik, sosyal, politik, 
kültürel platformlarda ortaya çıkan sorunların giderilmesi maksadıyla belirlenen bölgesel 
kalkınma politikaları çeşitli plan ve projelerle yürürlüğe konulmaktadır. Planlı dönemden bu 
yana devam eden mevcut bölgesel dengesizliğin giderilmesin de lokomotif görevi üstlenen 
KOBİ’lerin özellikle dış ticaret ile ilgilenenleri üzerine odaklanılan bu çalışmanın kapsamı 
Malatya ili ve Manisa ili Akhisar ve Turgutlu bölgesinde faaliyette bulunan firmaların dış 
ticaret sorunlarının tespiti, ihracat yaparken karşılaştıkları sorunların tanımlanması, engelleri 
aşmak için strateji geliştirilmesi ile bunların bölgesel olarak karşılaştırılmasından ibarettir. Dış 
ticaretle ilgilenen firmaların benzer yada farklı nitelikte sorunları ve çözümlerinin ele alındığı 
çalışmada Manisa ili yöresinde 65 firma üzerinde ampirik olarak elde edilen veriler SPSS 
25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Faktörlerin ne derece etkili olduğunun tespiti 
amacıyla sorular 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Malatya ili’nde dış ticarette ilgili 
faaliyette bulunan KOBİ’lerin sorunlarının tespiti amacıyla ise mevcut literatürden 
yararlanılmıştır. Malatya ilindeki firmaların başlıca sorunları; nitelikli eleman bulma, gümrük 
vergileri ve kota uygulamaları, bürokratik engeller, Gümrük Birliği Anlaşması, döviz kuru 
politikaları, ihracatımızın ithalata bağımlı olması şeklinde sıralanırken, Manisa yöresindeki 
firmaların alacak tahsilatında karşılaştıkları sorunlar, döviz kurundaki dalgalanma yanısıra 
enflasyonun neden olduğu finansal sorunlar ile güçlü uluslar arası rekabet engeli majör dış 
ticaret sorunları olarak bildirilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Dış Ticaret, Bölgesel Kalkınma 
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Xülasə 

Açar sözlər: maarifçilik, İslam maarifçiliyi, maarifçi realizm, dini dünyagörüş. 

           Azərbaycan    ədəbiyyatşünaslığında  maarifçilik  hərəkatı  və  maarifçi  
realist  ədəbiyyat  daha  çox Qərbi  Avropa  maarifçiliyi  kontekstində  
araşdırılmışdır. Bu tədqiqatda  XIX əsrin sonu,  XX əsrin  əvvəllərinin  
Azərbaycan  nəsrində  İslam  maarifçiliyi  faktoru  önə  çəkilir.   

  XIX əsrin ortaları  ilə  müqayisədə yeni mərhələdə milli ictimai 
düşüncənin, milli varlıq və şüur uğrunda mübarizənin köklü bir hərəkət şəklinə 
düşdüyünü nəzərə alsaq, ictimai və mədəni-estetik düşüncədə getdikcə daha 
dərindən özünə yer etməyə başlayan İslam dünyagörüşünün milli özünütəsdiq, 
milli tərəqqi, tarixi kökə bağlılığın ifadəsi kimi meydana çıxdığını düşünmək olar. 
Bu dövrdə milli mühitin bir çox hallarda islam mühiti kimi dərk olunduğunu da 
nəzərə alsaq və düşünsək ki, milli varlıqla dini mənsubiyyətin sərhədləri də tam 
ayrılmamışdı, onda ictimai-mədəni düşüncədə İslamın oynadığı rolun köklərini, 
psixoloji əsaslarını tam təsəvvür etmək olar. 
            N. Nərimanov, S. M. Qənizadə və başqalarının yaradıcılığında dini 
ideyaların müəllif dünyagörüşünə və əsərlərin ideya – estetik mahiyyətinə təsiri 
məsələsi ciddi araşdırma obyektinə çevrilmişdir. Məsələnin bu şəkildə qoyuluşu  
ədəbiyyatşünaslığımız  üçün  tamamilə yenidir. Müəllifin  diqqət mərkəzində  
saxladığı  problem  aktualdır. 

 

.  
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MALATYA’DA LİSANLI DEPOCULUK SİSTEMİ UYGULAMASININ KAYISI 
TİCARETİNDE OLUŞTURACAĞI ETKİ 

 
THE IMPACT OF LICENSE STORAGE SYSTEM APPLICATION IN MALATYA 

ON APRICOT TRADE 
Dr. Metin KETBOĞA 

 
ÖZET 
Tarım ürünlerinde üretimin devamlılığını sağlamak ancak üreticilerin yaptığı işten memnun 
olmalarıyla mümkündür. Fiyat istikrarının olmadığı bir tarım ürününde çiftçilerin vermiş 
oldukları emeğin karşılığını alamaması, onları umutsuzluğa sevk etmekte bu durum orta ve 
uzun vadede tarım ürünlerin üretiminin azalmasına neden olmaktadır. 
Kuru kayısı üretimi ve ihracatı Malatya ilinin en önemli ekonomik aktivitelerinin başında 
gelmektedir. Binlerce ailenin geçimini sağladığı bu üründen pazarlama ve fiyat istikrarsızlığı 
sorunları nedeniyle istenilen gelir beklentisi sağlanamamaktadır. Bu sorunları çözmek adına 
Malatya ilinin uzun zamandan beri gündeminde olan kuru kayısıda lisanslı depoculuk 
faaliyetlerinin sağlanması adına 2019 yılı içinde kuru kayısı lisanslı depoculuk inşasına 
başlanmış, sürecin tamamlanması için çalışmalar hızlandırılmıştır.  
Lisanslı depoculuk sistemi (LDS), tarımsal mamullerde belli bir standardı yakalamayı 
sağlayarak, alıcı ve satıcılar tarafından hammaddenin daha uygun koşullarda ve piyasa 
değerine göre alınmasına ve satılmasına olanak sağlayan bir sistemdir. Lisanslı depoculuk 
sistemi ile nakliye maliyetleri ve mamul kayıplarının azaltılması, tarımsal mamul ticaretinin 
kayıt altına alınması, vergi gelirlerinin arttırılması ve mamulün fiziki olarak yeri 
değiştirilmeksizin mülkiyetini temsil eden ürün senedi aracılığıyla el değiştirmesinin 
sağlanması hedeflenmektedir. Aynı zamanda LDS ile ürün senetlerinin hububat borsalarında 
işlem görmesi sağlanarak borsaların geliştirilmesi planlanmaktadır. Yine, lisanslı depoculuk 
sayesinde çiftçiler, sahip oldukları hammaddeyi kullanarak finansal piyasalardan daha rahat 
bir şekilde kredi bulma imkânına kavuşacaklardır. Çünkü lisanlı depolara teslim edilen 
hammaddeler için alınan lisans makbuzları bankalarda teminat olarak gösterilmekte ve kredi 
kullanılabilmektedir. 
Malatya’da lisanslı depoculuğun tamamlanması ile ürünlerin daha uygun ve steril bir alanda 
depolanması sağlanarak, üründe fiyat istikrarının sağlanması hedeflenmektedir. Bu sayede 
yurtdışı pazarlarda 100-120 bin ton civarında tüketim miktarına sahip olan ve ortalama 15 
USD/kg civarında pekende satış fiyatı ile yaklaşık 1.5 milyar dolar ticaret hacmine sahip olan 
bu üründen şuanda elde edilen 300 milyon dolarlık ortalama gelir artırılabilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Lisanslı Depoculuk Sistemi, Kayısı Ticareti, Malatya 
 

 Abstract  
To ensure the continuity of production in agricultural products, producers should satisfy with 
their works. In an agricultural product, If producers do not receive a recompense for their 
works due to price insatability, they despair and they do not continue to produce goods. This 
cause to reduce production of agricultural products. 
Production and export of dried apricots are among the most important economic activities of 
Malatya province. Thousands of families provide their livelihood from this product, but they 

IV. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

KONGRE ÖZET KİTABI62



do not get expected value from due to price instability. In order to solve these problems, the 
construction of dried apricot licensed warehousing has started in 2019 to provide licensed 
warehousing activities for dried apricots, which has been on the agenda of Malatya for a long 
time. 
Licensed warehousing system (LDS) is a system that allows buyers and sellers to buy and sell 
raw materials under more favorable conditions and market value by ensuring a certain 
standard in agricultural products. With the licensed warehousing system, it is aimed to reduce 
transportation costs and product losses, to record the trade of agricultural products, to increase 
tax revenues and to change hands through the product bill representing the property without 
physical displacement. At the same time, it is planned to develop the stock exchanges by 
ensuring that the stock certificates are traded on the grain exchanges with LDS. Again, thanks 
to licensed warehousing, farmers will have the opportunity to find loans more easily from 
financial markets by using their raw materials. Because the license receipts obtained for the 
raw materials delivered to licensed warehouses are shown as collateral in banks and loans can 
be used. 
This product, which has a consumption amount of around 100-120 thousand tons in foreign 
markets, sells around 15 USD/kg in reatil pack. Althought this product creates 1,5 milyar 
USD trade volume, Malatya can take just 300 milyon USD from this trade volume. With the 
completion of licensed warehousing in Malatya, it is aimed to ensure that products are stored 
in a more appropriate and sterile area, and to ensure price stability in the product. Those cause 
to increase expected trade volume from it. 
Key Words: Licensed Warehousing System, Apricot Trade, Malatya 
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ÖZET 

 
Bu araştırma 2019 yılında Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yürütülmüş olup, 
çalışmanın materyalini Enstitüsü Müdürlüğünde bulunan Myrobolan 29C klon anacından 
alınan yeşil çelikler oluşturmuştur. Çelikle fidan üretimi vejetatif çoğaltma metotlarından olup, 
yetiştiriciler tarafından kolaylıkla kullanılabilecek bir metottur. Ancak çelikle çoğaltmada 
uygulanacak farklı IBA dozları köklenme ve fidan kalitesini etkilemektedir. 
 
Çalışmada farklı IBA dozlarının Myrobolan 29C klon anacının yeşil çelikle çoğaltılmasında 
köklenme başarı oranına, kök uzunluklarına ve kök sayıları üzerine etkisinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Haziran ayında sürgünlerin uç kısmından alınan yeşil çeliklere 0 (Kontrol), 2000 
ppm, 3000 ppm ve 4000 ppm dozunda IBA uygulamaları yapılmıştır. Uygulama yapılan yeşil 
çelikler perlit ortamında ve sisleme ünitesi altında tavalara dikilerek 45 gün süreyle 
köklendirmeye alınmıştır. Çalışmada en yüksek köklenme oranına; 3000 ppm doz 
uygulamasında (%100) ulaşılmış, bunu 2000 ppm (%88) ve 4000 ppm (%84) doz uygulamaları 
takip etmiştir. Hormon uygulamasının yapılmadığı kontrol grubunda ise köklenme oranı 
oldukça düşük bir seviyede (%28) gerçekleşmiştir. Köklenen çeliklerde gerçekleştirilen kök 
sayımlarında; çelik başına en yüksek ortalama kök sayısı 4000 ppm dozda (32.71 adet)  elde 
edilmiş, bunu 3000 ppm (25.12 adet ) ve 2000 ppm (21.73 adet) doz uygulamaları takip etmiştir.  
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Kontrol grubunda ise ortalama kök sayısı en düşük (5.71 adet) olmuştur. Çalışmada en yüksek 
kök uzunluğu değerine ise 3000 ppm dozda (4.15 cm) ulaşılmış, bunu 2000 ppm (3.77 cm) ve 
4000 ppm (3.45 cm) doz uygulamaları takip etmiştir.  
 
Çalışma sonunda; elde edilen köklenme oranı, köklenen çeliklerde kök sayısı ve kök uzunluğu 
değerleri birlikte değerlendirildiğinde Myrobolan 29C klon anacının yeşil çelikle 
çoğaltılmasında en uygun IBA dozunun 3000 ppm olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Anaç, Hormon, Fidan, Yeşil çelik, IBA 
 
 
Abstract 
 
This research was conducted in 2019 at Malatya Apricot Research Institute Directorate, and the 
material of the study consisted of green steels taken from Myrobolan 29C clone rootstock at the 
Institute Directorate. Producing seedlings with steel is a vegetative propagation method and it 
can be used easily by growers. However, different IBA doses to be applied in steel replication 
affect rooting and seedling quality.  
 
In the study, it was aimed to determine the effect of different IBA doses on rooting success rate, 
root lengths and root numbers in the reproduction of Myrobolan 29C clone rootstock with green 
steel. In June, IBA applications were applied to green steels taken from the tip of the shoots at 
a dose of 0 (Control), 2000 ppm, 3000 ppm and 4000 ppm. The applied green steels were placed 
in roots for 45 days by planting them in pans under the perlite medium and under the fogging 
unit. The highest rooting rate in the study; It was achieved at 3000 ppm dosing (100%), followed 
by 2000 ppm (88%) and 4000 ppm (84%) dosing. In the control group where hormone was not 
applied, rooting rate was at a very low level (28%). In root counts performed in rooting steels; 
The highest average number of roots per steel was obtained at a dose of 4000 ppm (32.71 units), 
followed by 3000 ppm (25.12 units) and 2000 ppm (21.73 units). The mean number of roots 
was the lowest (5.71) in the control group. In the study, the highest root length value was 
reached at a dose of 3000 ppm (4.15 cm), followed by dose applications of 2000 ppm (3.77 cm) 
and 4000 ppm (3.45 cm).  
 
At the end of the study; When the rooting rate obtained, the number of roots and root length in 
the rooting cuttings are evaluated together, it was concluded that the most appropriate IBA dose 
for the reproduction of Myrobolan 29C clone rootstock with green steel was 3000 ppm. 
 
Keywords: Rootstock, Hormone, Sapling, Green steel, IBA 
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ÖZET 

Dut bitkisi, farklı iklim ve toprak şartlarına yüksek adaptasyon kabiliyeti nedeniyle dünyanın 
pek çok yerinde yetiştirilmektedir. Dünyada meyvesinden yararlanılmak üzere yaygın olarak 
yetiştirilen dut çeşitlerinin Morus alba (Beyaz dut), Morus rubra (Kırmızı dut) ve Morus nigra 
(Karadut), türleri içerisinde yer aldığı bildirilmektedir. Dut kültürünün 400 yıldan fazla bir 
geçmişe sahip olduğu Anadolu’ da sofralık ve kurutmalık özellikte çok sayıda mahalli 
genotipler yetiştirilmektedir. Islah çalışmaları için bulunmaz nitelikte materyal oluşturan bu 
genotiplerin bitkisel özelliklerinin belirlenmesi çeşit geliştirme ve tescil işlemleri için önem arz 
etmektedir. 

2019 yılında yürütülen bu çalışmada Elazığ İli Merkez Hoşköy ’de yetiştirilen mahalli 
çeşitlerden ‘ Parmak, Perçenç ve Çekirdeksiz’ dutları materyal olarak ele alınmış ve çalışmada 
bunların bitkisel özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Pomolojik analizlerde ortalama 
meyve ağırlıklarının sırasıyla; 1.96 g, 1.53 g ve 1.52 g, meyve eninin; 12.38 mm, 10.93 mm ve 
11.08 mm meyve boyunun; 19.87 mm, 19.69 mm ve 18.84 mm ve meyve sapı uzunluğunun ise 
7.13 mm, 4.43 mm ve 10.29 mm arasında olduğu belirlenmiştir. Meyve suyunda 
gerçekleştirilen kimyasal ölçümlerde parmak, perçenç ve çekirdeksiz dut için sırasıyla SÇKM 
değerinin  % 17.90, %24.80 ve %22.50, pH değerinin 5.75,5.65 ve 5.97 TEA değerinin ise % 
0.09, %0.15 ve %0.17 olduğu saptanmıştır. Morfolojik incelemelerde ağaç habituslarının yarı-
dik geliştiği, gelişme kuvveti ve dallanma miktarlarının kuvvetli düzeyde olduğu görülmüştür.  

Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Ülkesel Dut Genetik Kaynaklarının 
Toplanması, Muhafazası ve Değerlendirilmesi projesi yürütülmektedir. Bu proje kapsamında 
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oluşturulan dut genetik kaynakları parseline survey çalışması sonucu elde edilen materyaller 
çoğaltılarak aktarılacaktır. Toplanan genotipler kurutmalık ve çerezlik özellikleri ile ön plana 
çıkmıştır. Müdürlüğümüz adına yürütülecek olan çeşit tescil çalışmalarında bu dutların bitkisel 
özellikleri ayrıntılı olarak tanımlanacaktır.   

 Anahtar Kelimeler: Elazığ, Dut, Pomoloji, Karakterizasyon          

 

Abstract 
Mulberry, is grown in many parts of the world due to its high adaptability to different climatic 
and soil conditions. It is reported that mulberry varieties which are widely grown for fruit use 
in the world belong to Morus alba (White mulberry), Morus rubra (Red mulberry) and Morus 
nigra (Black mulberry) species. 

Many local mulberry genotypes are grown in Anatolia over than 400 years for their fresh and 
dry features. These new mulberry genotypes have much importance owing to their using 
possibilities in breeding programs. 

In this study carried out in 2019, it was aimed to determine plant characteristics of the local 
mulberry genotypes “Parmak,  Perçenç, ve Çekirdeksiz” grown in Hoşköy, Elazığ.  

As a result of pomological analysis of the mulberry genotypes “Perçenç, Parmak and 
Çekirdeksiz” it was determined average fruit weight was 1.96 g, 1.53 g and 1.52 g, fruit width 
was 12.38 mm, 10.93 mm and 11.08 mm, fruit length was 19.87 mm, 19.69 mm and 18.84 mm 
and fruit stalk length was 7.13 mm, 4.43 mm and 10.29 mm respectively. 

Chemical measurements of the genotypes parmak, perçenç and çekirdeksiz showed that soluble 
solids contents were %17.90, %24.80 and %22.50, pH values were 5.75, 5.65 and 5.97 
and  titrable acidity were %0.09, %0.15 and %0.17 respectively.  In morphological observations 
it was identified that trees’ habitus were semi-upright, growth force and branching amount were 
strong. 

National Mulberry Genetic Resources Collection, Conservation and characterization project is 
carried out by Malatya Apricot Research Institute Directorate. The materials obtained from the 
survey studies will be transferred to the mulberry genetic resources parcel. The genotypes 
collected came to the fore with their dry and cookie properties. In the variety registration studies 
to be carried out on behalf of our Directorate, the plant characteristics of these mulberries will 
be described in detail.   

 

Key Words: Elazığ, Mulberry, Pomology,Characterization 
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WISTAR SIÇANLARININ KURUTULMUŞ KAN ÖRNEKLERINDE DALGABOYU 
AYRIMLI X-RAY FLORESANS SPEKTROMETRESİ İLE ÇOKLU ELEMENT 

TAYİNİ: ALÜMİNYUM KLORÜRÜN ETKİLERİ 

MULTIPLE ELEMENTS DETERMINATION IN DRIED BLOOD SAMPLES OF 
WISTAR RATS BY WAVELENGTH DISPERSIVE X-RAY FLUORESCENCE 

SPECTROMETRY: EFFECTS OF ALUMINUM CHLORIDE 

 

Uğur AKBABA 

Dr. Ögr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, Dede Korkut Eğitim Fakültesi 

 

ÖZET 

Kan değerlerinin ölçülmesi ve kandaki elementlerin analizi, organizmanın mevcut durumu 
hakkında önemli bilgiler verir. Kandaki element değerlerindeki standartlar değerlendirilerek 
ilgili organizmanın sağlık durumu tespit edilebilir. Tıp, veterinerlik, çevre sağlığı, toksikoloji, 
işci güvenliği, gıda ambalajı güvenliği, endüstürüel üretim güvenliği acısından önem arz eden 
bu değerlerinin tespitinde hızlı ve ucuz yöntemlerin geliştirilmesi önemli çalışma alanlarıdır. 
Bu çalışmada kandaki elementlerin tanımlanması için farklı bir yöntem uygulanmıştır. Wistar 
sıçanlarının kan değerleri üzerine alüminyum klorür etkileri (AlCl3) incelenmiştir. 
Aluminyum günlük hayatımızda yoğun olarak kullandığımız bir elementtir. Değişik 
çalışmlarda toksik etkileri kanıtlanmış olan bu elementin AlCl3 bileşiği incelenmiştir. Sıçanlar 
rastgele iki gruba ayrılmış (her grup altı sıçan içerir): kontrol grubu (G1) ve AlCl3 diyeti 
uygulanan grup (G2) olarak isimlendirilmiştir. (G2)'deki sıçanlara günlük diyetlerine ek 
olarak 30 gün boyunca sonda ile besleme yöntemi kullanılarak 5 mg / kg / gün AlCl3 bileşiği 
verilmiştir. Bu sürenin sonunda Wistar sıçanlarından kan örnekleri alınmış ve oda 
sıcaklığında üç gün boyunca kurutulmuştur. Kurutma esnasında numuneleri kirlenmekten  
korumak için tül örtü kullanılmıştır. Bu numuneler pellet haline getirildikten sonar ardışık bir 
şekilde Dalgaboyu Dispersif X-ışını Floresan (WDXRF) spektrometresi üzerinde analiz 
edilmiştir. Berilyum (Be)’ dan Uranyum (U)’a kadar geniş bir spektrumda elementler kan 
numunelerinde taranmıştır. Sonuçlar, kanda Potasyum (K) birikiminin önemli ölçüde yüksek 
olduğunu ve K oranının AlCl3 diyeti ile değişmediğini göstermektedir. Bu sonuçlar, 
kurutulmuş kan örneklerinde O, C, Cl, P, S, Si, K, Ca, Al, Mg elementlerinin WDXRF 
metodu ile belirlenebileceğini göstermektedir. Özellikle Ca oranı, AlCl3 diyetinden sonra 
G2'de önemli ölçüde azalır. Mevcut çalışma, WDXRF yönteminin element tanımlama ve 
toksikolojik çalışmalarda hızlı, ucuz ve etkili bir yöntem olduğunu kanıtlamıştır. 

Anahtar kelimeler: Element tayini, WDXRF, Kan numunesi, Wistar Sıçanı 

 

Abstract 

The measurement of blood values and the analysis of elements in the blood give important 
information about the current state of the organism. The health status of the relevant organism 
can be determined by evaluating the standards in element values in the blood samples. 
Developing fast and cheap methods for determining these values which are important for 
medicine, veterinary, environmental health, toxicology, worker security, food packaging 
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security and industrial production security are important fields of study. In this study, a 
different method was used to define the elements in the dried blood samples. Aluminum 
chloride effects (AlCl3) on blood values of Wistar rats were investigated. Aluminum is an 
element that we use extensively in our daily lives. AlCl3 compound of this element whose 
toxic effects have been proven in different studies has been examined. Wistar rats were 
randomly divided into two groups (each group contains six rats): the control group (G1) and 
the AlCl3 diet group (G2). In addition to their daily diet, rats in (G2), AlCl3 compound were 
given 5 mg / kg / day using the gavage method for 30 days. At the end of this period, blood 
samples were taken from Wistar rats and dried for three days at room temperature. During 
drying, a tulle cover was used to protect the samples from contamination. After these samples 
were pelleted, they were analyzed consecutively on the Wavelength Dispersive X-ray 
Fluorescent (WDXRF) spectrometer. In a wide spectrum from Beryllium (Be) to Uranium 
(U), elements were scanned in blood samples. The results show that the accumulation of 
Potassium (K) in the blood is significantly high and the K ratio does not change with AlCl3 
diet. These results show that in dried blood samples, O, C, Cl, P, S, Si, K, Ca, Al, Mg 
elements can be determined by using WDXRF. In particular, the Ca ratio is significantly 
reduced in G2 after the AlCl3 diet. The current study has proven that the WDXRF method is a 
fast, cheap and effective method in element identification and toxicological studies. 

Keywords: Element determination, WDXRF, Blood sample, Wistar Rat 
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MÜZİK ve SPOR KONULARINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Metin KARAYOL 

 Dr. Öğretim Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi 

 

Müzik hayatın her noktasında bulunan kişileri harekete geçiren eski çağlardan günümüze 
kadar gelmiş önemli bir olgu ve kavramdır. Anne karnındaki çocuklara, alışveriş 
merkezlerinde, evde, iş yerlerinde, festivallerde, okulda bazen ise kişilerin ruh hallerini 
yansıtmaları için kullanılan bir pekiştireçtir. Kişilerin dinledikleri müzik tarzı içinde 
bulundukları kültür, meslek, yaş, dini inanç veya cinsiyete göre değişkenlik 
gösterebilmektedir. Müziğin psikolojik olarak odaklanma, duyguları dengeleme, depresyon, 
endişe durumlarını kontrol altına alma ve koordinasyonu sağlama gibi kavramlarda yardımcı 
olduğu, fizyolojik olarak ise kan dolaşımında, kalp kasılmalarının iyileşmesinde ve beyin 
üzerinde etkilerinin mevcut olduğu düşünülmekte ve bunlarla alakalı çalışmalar 
sürdürülmektedir. Bu soyut ve somut kavramları dengeleme becerisine sahip olan kişilerin 
sportif faaliyetlerde daha verimli ve başarılı olacağı aşikârdır. Günümüzde teknolojik aletlerin 
gelişmesi ile sporcuların yoğun antrenman programlarında, müsabaka öncesi odaklanma veya 
sonrasında erken toparlanmak amacıyla kullandığı müzik kavramı daha çok kullanılmaya 
başlamıştır. Sporda müziğin etkisi farklı başlıklarla ele alınmış ve bu konu ile ilgili çalışmalar 
incelenmiştir. Bu bağlamda araştırmamızın amacı Türkiye’de literatürde mevcut olan müzik 
ve spor ile ilgili yapılan çalışmaların ve sonuçların değerlendirilmesidir. Araştırmada 
ülkemizde çok az sayıda müzik ve spor ile ilgili çalışma olduğu görülmüş ve bu doğrultuda 2 
makale 2 tez toplamda 4 çalışma incelenmiştir. Sonuç olarak müziğin spora pozitif etkilerinin 
var olduğu açıkça görülmüştür.  Müzik ve spor ile ilgili çalışmaların genellikle performansa 
dayalı olduğu ve daha çok deneysel çalışmaların varlığı dikkat çekmiştir. Sonraki 
çalışmalarda müziğin spor üzerinde açıkça görülen performans ve fizyolojik etkilerinin yanı 
sıra psikolojik ve motivasyonel vb. etki durumlarının da ortaya konulması ile bu alandaki 
çalışmaların uzun vadede daha çok güçleneceğini ve daha etkili olacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor, Spor Psikolojisi, Performans, Motivasyon, Müzik. 
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ÖZET 

Küreselleşen ve hızla değişen dünyamızda toplumlarda bu değişime ayak uydurabilmek ve varlığını 
sürdürebilmek için birtakım tedbirler almak durumundadır. Bu tedbirlerin alınacağı en temel kurum da, 
kültürel aktarımın ve somut uygulamaların yapıldığı, eğitim öğretim faaliyetleri ile öğrencilerin akademik 
anlamda geliştirildiği toplumun en önemli ögelerinden biri olan okuldur. Diğer tüm örgütlerde olduğu gibi 
okulda da değişim önemli bir olgudur. Toplumun, bu değişim ve gelişim sürecinde diğer toplumların gerisinde 
kalmaması ve geleceğinin inşa edilmesi hususunda okul örgütlerinin önemi ortaya çıkmaktadır Okulların 
değişime ayak uydurabilmesini sağlamak ve okulları bu küreselleşen dünyada toplumsal gereksinimleri 
karşılayabilir hale getirmek, yeni plan, politika ve uygulamaların ortaya konulması ile mümkün olacaktır. Bu 
yüzden okullar sürekli değişen ve gelişen bir yapıya bürünmek durumundadırlar. 

Okul gelişimi, merkezi ya da yerel yönetim tarafından belirlenen geniş kapsamlı bir politikadır. Okul gelişim 
sürecinin odak noktası; öğretim faaliyetleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerden oluşmaktadır. Okul gelişim 
sürecinin bu temelini oluşturan bu paydaşlar, merkezi ya da yerel yönetimler tarafından belirlenen politika ve 
gelişim planlarını takip ederek, okulu çağın gereklerine uygun bir şekilde geliştirme faaliyetlerini sürdürürler. 
Bu araştırma, belirli bir konuda önceden yapılmış çalışmalardan elde edilmiş bilgilerin incelenmesi, önemli 
noktalarının gözden geçirilmesi ve özetlenmesi şeklinde yapılan literatür tarama modelinde düzenlenmiş olup 
bildiride detaylandırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Geliştirme, Etkili Okul, Okul, Eğitim Yönetimi 

ABSTRACT 

In our globalizing and rapidly changing world, societies have to take some precautions to keep up with this 
change and survive. The most basic institution where these measures will be taken is the school, which is one 
of the most important elements of the society, where cultural transfer and concrete practices are carried out 
and students are improved academically through educational activities. As in all other organizations, change 
is an important phenomenon at school. The importance of school organizations in terms of not keeping the 
society behind other societies and building its future becomes evident in this process of change and 
development. It will be possible with the introduction of new plans, policies and practices to ensure that 
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schools can keep up with change and meet the social needs in this globalizing world. Therefore, schools have 
to take on a constantly changing and developing structure. 

School development is a broad policy set by central or local government. The focus of the school development 
process; teaching activities consist of teachers, students and parents. These stakeholders, which form this basis 
of the school development process, continue their development activities in accordance with the requirements 
of the age by following the policies and development plans determined by central or local administrations. 
This research is organized in the literature review model, which is done by examining, summarizing and 
summarizing the information obtained from previous studies on a specific subject and will be detailed in the 
paper. 

Keywords: School Development, Effective School, School, Education Management 
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ÖZET 

Örgütler özellikle son zamanlarda vizyon, misyon ve değerler sisteminin öneminin ve gerekliliğinin farkına 
varmakla birlikte, bu farkındalığın gereğini gerçekleştirmek üzere örgütsel vizyon, misyon ve değerler 
sistemini belirlemeye ilişkin çalışmalar sürdürmektedirler. Diğer tüm örgütlerde olduğu gibi okul örgütleri 
içinde vizyon, misyon ve değerler sistemi önem arz etmektedir. Küreselleşen ve hızla değişen dünyamızda, bu 
değişim sürecine ayak uydurmak için okullarda vizyon, misyon ve değerler sistemi üzerine yoğun çalışmalar 
yapmaktadırlar. Bugünün penceresinden geleceği resmetmek olarak tanımlanabilen vizyon kavramı: örgütün 
gelecekte nerede olacağının önceden tahmin edilmesi, örgütü diğer örgütlerden ayırt eden özelliklerin 
belirlenmesi ve örgüt içerisindeki iş görenler için örgütsel bağlılığın bir bildirgesidir. Örgütün varoluş 
nedeninin ve örgüt için strateji oluşturma sürecinin önemli bir başlangıç noktası olan misyon kavramı ise 
vizyona ulaşma sürecinde örgütün ihtiyaç duyduğu gerekli değerleri ve örgütün başarmak için arzuladığı amaç 
ve hedefleri ifade etmektedir. Kültürün en önemli öğelerinden biri olarak kabul edilen değerler ise örgütsel 
davranış, grup ilişkileri, örgüt çevre ilişkisi gibi birçok konunun başlangıç noktası ve belirleyicisi olarak kabul 
edilmektedir. Örgüt içi ve bireysel bağlamda sosyal yaşamı düzenleyen değerler, örgütsel bağlılığı ve 
motivasyonu arttırmakla birlikte örgüt içerisindeki iş görenlerin davranış değerlendirme süreçleri için standart 
sağlamaktadır ve örgütün hedefleri doğrultusunda örgüt vizyonunun paylaşılmasına yardımcı olma görevini 
üstlenmektedir. Bu araştırma, belirli bir konuda önceden yapılmış çalışmalardan elde edilmiş bilgilerin 
incelenmesi, önemli noktalarının gözden geçirilmesi ve özetlenmesi şeklinde yapılan literatür tarama 
modelinde düzenlenmiş olup bildiride detaylandırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Geliştirme, Vizyon, Misyon, Değerler Sistemi 
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ÖZET 

Öğretmen liderliği, liderlik kuramlarında gözlenen değişim süreçlerinin, eğitim alanında gözlenen yeniden 
yapılanma ve okul gelişimi uygulamalarıyla ortaya çıkan bir olgudur. Öğretmen liderliği, sınıf içerisindeki 
eğitim öğretim faaliyetlerini öğrencilerin gelişimsel özelliklerine göre, öğrencileri motive ederek, sürece 
katarak ve paylaşarak öğrenmeye ve kendilerini sürekli olarak geliştirmeye teşvik edebilme becerisidir. 
Öğretmen liderler, öğrencilerle beraber öğretim vizyonunu oluşturabilen ve paylaşan, bunun öğretimsel 
önemini planlara aktararak ve benimseterek ortaya koyan bireylerdir. 

Öğretmen lider, formal öğretimsel ilişkileri informal ilişkilerle bütünleştirerek, öğrencilere güvendiğini 
hissettirerek ve onlara güven vererek, sınıfta bir rehber, koordinatör ve danışman rollerini üstlenen kişidir. 
Bunun yanı sıra öğretmen liderliğinin bir diğer misyonu ise, sınıf içerisinde ve okulda eğitim öğretim etkinlik 
ve süreçlerinde gönüllü olarak faaliyetlerde görevler alması, projeler ortaya koyması, çevresini etkilemesi ve 
meslektaşlarının gelişimine destek olması olarak ifade edilebilir. Buna göre öğretmen liderler, aynı zamanda 
hem öğretmen, uzman öğretmen, mentor öğretmen, denetmen hem de öğretim ve deneyimlerini 
meslektaşlarına aktaran bireylerdir. Bu araştırma, belirli bir konuda önceden yapılmış çalışmalardan elde 
edilmiş bilgilerin incelenmesi, önemli noktalarının gözden geçirilmesi ve özetlenmesi şeklinde yapılan 
literatür tarama modelinde düzenlenmiş olup bildiride detaylandırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Lider, Öğretmen Liderliği, Okul, Eğitim Yönetimi 

ABSTRACT 

Teacher leadership is a phenomenon that emerges through the processes of change observed in leadership 
theories and the restructuring and school development practices observed in the field of education. Teacher 
leadership is the ability to encourage students to learn and continuously improve their educational activities 
according to the developmental characteristics of the students, by motivating, adding and sharing them. 
Teacher leaders are individuals who can create and share the teaching vision with students, and demonstrate 
its instructional importance by transferring and adopting it. 

The teacher leader is the person who assumes the role of a guide, coordinator and counselor in the classroom 
by integrating formal instructional relationships with informal relationships, making students feel confident 
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and giving them confidence. In addition, another mission of teacher leadership can be expressed as 
volunteering in activities, creating projects, influencing the environment and supporting the development of 
colleagues in the classroom and school education and training activities and processes. Accordingly, teacher 
leaders are both teachers, expert teachers, mentor teachers, supervisors, and individuals who transfer their 
teaching and experience to their colleagues. This research is organized in the literature review model, which 
is done by examining, summarizing and summarizing the information obtained from previous studies on a 
particular subject and will be detailed in the paper. 

Keywords: Teacher, Leader, Teacher Leadership, School, Education Management 
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ÖZET 
 

Kesir kavramı öğrencilerin ilk karşılaştıkları soyut kavramlardan biridir. Ayrıca diğer 
birçok matematiksel kavramla ilişkili olan önemli bir kavramdır. Ancak öğrenciler kesirler 
konusunu öğrenmekte zorlanmakta ve çeşitli kavram yanılgılarına düşmektedirler. Sahip 
oldukları kavram yanılgıları uzun yıllar boyunca devam etmekte ve her sınıf seviyesinde 
rastlanabilmektedir. Kavram yanılgılarının öğrencilerde oluşmasının engellenmesi ve var olan 
kavram yanılgılarının giderilmesi hususunda öğretmenlerin çaba göstermeleri gerekir. Kavram 
yanılgılarına yönelik çaba gösterilebilmesi için ise öğretmenlerin, öğrencilerin sahip oldukları 
kavram yanılgılarına dair farkındalıklarının olması gerekir.  Buradan hareketle bu çalışmada 
ilköğretim matematik öğretmenlerinin kesir kavram yanılgılarına dair sahip oldukları görüşlerin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Çalışma grubu, 
2019-2020 eğitim öğretim yılında Doğu Anadolu bölgesinde bir ilde devlet okullarında görev 
yapmakta olan 30 ortaokul matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak 
araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket formu kullanılmıştır. Anket formu kıdem yılı, 
cinsiyet, kavram yanılgıları ile ilgili ders alma durumu, öğrenim düzeyi gibi kişisel bilgilerin 
sorulduğu ilk kısım dışında, kavram yanılgılarıyla ilgili üç adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır. 
Anket formunda yer alan bu üç soru; “Kavram yanılgısının ne demek olduğunu açıklayabilir 
misiniz?”, “Öğrencilerinizde dikkatinizi çeken kesir kavramına ilişkin kavram yanılgılarına 
rastladınız mı? Bu kavram yanılgılarını belirtebilir misiniz?” ve “Sizce, bahsettiğiniz bu kavram 
yanılgılarının altında yatan düşünce ne olabilir?” şeklindedir. Veri toplama aracından elde edilen 
veriler, nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizine uygun olarak çözümlenmiştir. İçerik 
analizine uygun olarak verilerden kodlar ve kategoriler oluşturularak elde edilen bulgular tablolar 
yardımıyla sunulmuştur. Bulguların yorumlanmasında ise kategori frekanslarının kullanılması ile 
birlikte öğretmen cevaplarından alınan doğrudan alıntılara da yer verilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Kesir, kavram yanılgısı, ortaokul matematik öğretmenleri 
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ÖZET 

Yapısal çelik ve betonarmenin üstün özelliklerini bir araya getirmesi sebebiyle geleneksel 
çelik veya betonarme yapı sistemlerine kıyasla daha ekonomik tasarım imkanı sunan 
kompozit yapı sistemleri, günümüzde özellikle yüksek yapı uygulamalarında vazgeçilmez 
yapı sistemlerinden biri haline gelmiştir. Kompozit yapı sistemlerinin ülkemizde ve dünyada 
belkide en yaygın şekilde kullanılan türü, 1980’lerin başlarında ABD'de ve Japonya'da 
popülerlik kazanmaya başlayan ve geçtiğimiz 40 yıl boyunca üzerinde pek çok analitik ve 
deneysel çalışma yürütülen çelik kirişlerin betonarme kolonlara moment aktaracak şekilde 
bağlandığı betonarme çelik (BAÇ) çerçevelerdir. BAÇ çerçevelerde, çelik kirişler çerçeveye 
yüksek süneklik, betonarme kolonlar ise yüksek rijitlik sağlamaktadır. Çelik kirişlerin 
döşemeyle birlikte kompozit olarak çalıştırıldığı durumlarda, BAÇ çerçevelerde bina 
ağırlığının, dolayısıyla temel maliyetinin, özellikle betonarme çerçevelere göre ciddi 
oranlarda azaldığı da bilinmektedir.  
BAÇE çerçevelerde, kolon ve kirişler güncel betonarme ve yapısal çelik yönetmeliklerine 
göre tasarlanmakla birlikte, bu tür çerçeveleri özel kılan kısım çelik kirişlerin betonarme 
kolonlara bağlandığı düğüm noktalarıdır. BAÇ çerçevelerinde yaygın şekilde kullanılan iki 
farklı birleşim türü vardır. Sürekli kiriş birleşimi olarak adlandırılan birleşim türünde, çelik 
kiriş düğüm noktasından kesintiye uğramadan geçmekte, kirişin taşıdığı yük düğüm noktasına 
doğrudan kiriş başlıkları tarafından aktarılmaktadır. Sürekli kolon birleşimi olarak 
adlandırılan BAÇ birleşiminde ise, düğüm noktasından kesintiye uğramadan geçen eleman 
betonarme kolon olup, kirişin taşıdığı yükü düğüm noktasına aktarmak için özel kaplama ve 
diyafram plakaları kullanılmalıdır. Sürekli kolon birleşimlerinin, sürekli kiriş birleşimlerine 
göre daha rijit ve sünek olduğu bilinmektedir. Ancak, sürekli kolon birleşimleri uygulamada 
daha fazla detay içermekte, tasarımda ise özel dikkat gerektirmektedir. Buna karşın, sürekli 
kiriş birleşimlerinde yükler düğüm noktasına doğrudan aktarıldığından, bu tür birleşimlerin 
davranışlarının sürekli kolon birleşimlerine göre daha güvenilir olduğu belirlenmiştir. Bu 
sebeple, sürekli kiriş birleşimleri sürekli kolon birleşimlerine göre daha çok ilgi görmüş ve 
araştırılmıştır.  
Ülkemizde, özellikle yüksek yapı tasarımında yaygın şekilde kullanılıyor olmasına rağmen, 
BAÇ çerçevelerinin ve düğüm noktalarının, tasarım esaslarını içeren herhangi bir yönetmelik 
bulunmamaktadır. Yapılan literatür taramasında, BAÇ birleşimleri üzerine ülkemizde 
yapılmış analitik ya da deneysel bir çalışmaya da rastlanmamıştır. Bu derleme çalışmada, 
uluslararası literatürde BAÇ birleşimleri konusunda yürütülmüş deneysel çalışmalar 
incelenmiş, bu çalışmalardan elde edilen temel sonuçlar özetlenmiştir. Çalışmanın ülkemizde 
BAÇ çerçeveleri tasarlayan mühendislere yol göstereceği düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Betonarme kolon çelik kiriş (BAÇ) birleşimleri, Kompozit çerçeveler, 
Sürekli kiriş birleşimleri, Sürekli kolon birleşimleri, Yük aktarma mekanizmaları 
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ÖZET 

Günümüzde hükümetlerin temel hedeflerinin, ilk sırasında, ülkelerini, ekonomi, sağlık, eğitim, 
savunma sanayi, teknoloji gibi birçok alanda kalkındırmak gelmektedir. Bu doğrultuda 
hükümetler, kalkınma planları hazırlarken, bir yandan da kalkınma planları çerçevesinde yıl 
içerisinde uygulayacakları politika ve tedbirleri içeren, yıllık programları da yayınlamaktadırlar. 
Açıklanan yıllık programlarla hükümetler, vatandaşlarının refah seviyesini arttırmak, yaşam 
standartlarını yükseltmek, temel hak ve özgürlüklerde ilerlemek, toplumda huzurlu ve adaletli bir 
ortam oluşturmak istemektedirler. Türkiye’de 16 Nisan 2016 referandumu ve ardından 
gerçekleşen 24 Haziran 2018 seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir. 
Yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığınca, ülkenin kalkınması amacıyla önce Haziran 2018’de 11. 
Kalkınma planını açıklanmış ve her yeni yıla girerken de Cumhurbaşkanlığı tarafından gelecek 
yıl gerçekleştirilmesi düşünülen çalışmaları içeren Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarını, 
yayımlanmaya başlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Yıllık programında “nitelikli insan, güçlü 
toplum” teması altında yer alan eğitim, kalkınmada ve programların hedeflerine ulaşmasında 
temel faktör olarak görülmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle, Yıllık Programda eğitim ile ilgili 
bilgilerin ve verilerin  ortaya konulması önem arz etmektedir. 
Araştırmanın amacı, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programını eğitim açısından incelemek 
ve gerekli değerlendirmeleri yapmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde şu sorulara cevap 
aranmıştır: 
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planında, 
1.Eğitimle yetiştirilmek istenen birey özellikleri nelerdir?
2.Eğitimle ilgili yer alan konular nelerdir?
3.Eğitimle ilgili konulara ilişkin yer alan politika ve tedbirler nelerdir?
4.Eğitimle ilgili yer alan politikalar ve tedbirler için sorumluluk taşıyacak/işbirliği yapılacak
kuruluşlar hangileridir?
Araştırma için nitel araştırma yöntemine karar verildikten sonra, verileri elde etmede doküman
analizinden yararlanılmıştır. Araştırmaya 4 Kasım 2019 tarih ve 30938 (Mükerrer) sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nı incelemekle başlanmış;
eğitim ile ilgili bölüm analiz edilmiştir. Öncelikle eğitimle yetiştirilmek istenen birey özellikleri
ortaya konulmuş, eğitimle ilgili konular kategorik hale getirildikten sonra her konu ile ilgili
belirlenen politika ve tedbirlere yer verilmiştir. Elde edilen bilgiler tablolarla ifade edilmiş ve
gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmada,  “2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık
Programı”nda yetiştirilmek istenen bireyin sahip olması gereken özelliklerin ana hatlarıyla
belirtildiği,  eğitimle ilgili çözüm bekleyen temel konuların yer aldığı, bu konulara yönelik
nitelikli politika ve tedbirlerin ortaya konulduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Politika, Tedbir, Cumhurbaşkanlığı, Yıllık Program. 
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ÖZET 
 
Bilişim çağının gereği olarak toplumlar, yabancı dillerin öğrenilmesini oldukça 
önemsemektedirler. Bunun için eğitim sistemlerinde yabancı dil eğitimi daha da önem 
kazanmaktadır. Yabancı dil eğitimi ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri tüm eğitim 
sistemlerinde tartışıldığı gibi, Türk Eğitim Sisteminde de ilk sırada ve sürekli tartışılan ve 
farklı yaklaşımların sergilendiği bir konudur. 2018 yılında eğitimde yeniden yapılanma 
çerçevesinde gündeme gelen “2023 Eğitim Vizyonu”unda Türk Eğitim Sisteminin temel 
konuları arasında “Yabancı Dil Eğitimi”ne yer verilmiş olması,  bu konuyu araştırmaya 
değerli kılmıştır. Bu düşünceden hareketle, yabancı dil eğitimi ve yabancı dil öğretmenliği 
açısından 2023 eğitim vizyonunun incelenmesi önem arz etmektedir. 
Araştırmanın amacı, yabancı dil eğitimi ve yabancı dil öğretmenliği açısından 2023 eğitim 
vizyonunun incelemek ve gerekli değerlendirmeleri yapmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde 
şu sorulara cevap aranacaktır: 
2023 Eğitim Vizyonunda yer alan, 
1.Yabancı dil eğitimi ile ilgili ifadeler nelerdir? 
2.Yabancı dil eğitimi ile ilgili ifadeler Yabancı dil Eğitiminin hangi boyutlarıyla ilgilidir? 
3.Yabancı dil öğretmenliği ile ilgili ifadeler nelerdir? 
4.Yabancı dil öğretmenliği ile ilgili ifadeler Yabancı dil öğretmenliğinin hangi boyutlarıyla 
ilgilidir? 
5.Yabancı dil eğitimi ile ilgili hedefler nelerdir? 
6.Yabancı dil eğitimi ile ilgili hedeflerde yer alan iyileştirmeler nelerdir? 
7.Yabancı dil eğitimi ile ilgili hedeflerde yer alan yenilikler nelerdir? 
Araştırmanın verilerini, “2023 Eğitim Vizyonu” Belgesi’nde yer alan “Yabancı Dil Eğitimi” 
ve “Yabancı Dil Öğretmenliği” ile ilgili ifadeler oluşturmaktadır. Nitel araştırma 
yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş olan bu veriler, çalışmanın temel 
amacı ve soruları göz önünde bulundurularak, analiz edilmiştir. “Yabancı Dil Eğitimi” ve 
“Yabancı Dil Öğretmenliği”  ilgili ifadeler boyutlarıyla ortaya konulduktan sonra, yabancı dil 
eğitimi ile ilgili hedefler ve bu hedeflerin gerçekleştirmesi yapılacak iyileştirmeler ve 
yeniliklerin neler olduğu incelenmiş ver gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Elde edilen 
bulgular, tablolara dönüştürülerek yorumları yapıldıktan sonra sonuçlara ve gerekli önerilere 
yer verilmiştir. 
Anahtar Kelimler: Yabancı Dil, Eğitim, Öğretmenlik, Vizyon, 2023 Eğitim Vizyonu. 

IV. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

KONGRE ÖZET KİTABI79



TARİHTE KALAN POP ORKESTRALARIMIZ 
ve 

KANALLARIMIZDAKİ SUNİSTAR YARIŞMALARI 
 

Mehmet Cem YURGA    
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ÖZET 
1960, 1970 ve 1980 yıllarına kadar süren dönemde ülkemizde konser veren pop 
orkestralarımız vardı. Bu orkestralarımız yetenek yönünden çok ileride olan, iyi derecede 
nota, çalgı, armoni  ve yabancı dil bilen üyelerden oluşurdu. Pop orkestralarının yaşaması ve 
çoğalması için gazetelerimiz ve dergilerimizin özverili çalışmalarıyla orkestralararası 
yarışmalar düzenlerlerdi. Hatta liselererarası yarışmalarla pop müziğe gönül veren öğrenciler 
özendirilir ve yüreklendirilirdi. Bu yarışmalarda ülkemizin önemli müzik insanları da jüri 
üyesi olurdu. Orkestralar arasında önce bölgelerde yarışmalar yapılır sonra  buradan seçilenler 
finale taşınırdı. O yıllarda sayılamayacak kadar çok olan amatör ve profesyonel orkestralar 
80’li yıllarla birlikte düğün orkestralarına dönüşerek, hem Türk Pop’unun gelişimini, hem de 
davullu zurnalı Türk Düğün Kültürü’nü yok etmiştir. Bugün ise televizyon kanalları yalnızca 
sesine güvenen bireysel yetenekleri ön plana çıkarmaktadır. Jüri üyelerinin şarkı söyleyen 
popüler kimliklerden oluşması, çoğunun çalgı birikiminin  olmaması, bilimsel müzik 
eğitimine sahip olmamalarıyla amatör gerçek yetenekler ya fark edilememekte, ya da daha az 
yeteneklilerin ön plana çıkarılmasıyla sonuçlanmaktadır.  
 
 70’li yıllarda çok sık olmasa da sevilen pop şarkılarının notaları bulunmaktadır. 60’lı ve 70’li 
yıllarda gençler arasındaki haberleşmeyi, nota alışverişini ve müziksel örgütlenmeyi sağlamak 
amacıyla çok sayıda Fan Kulüp adı altında gençlik kulüpleri kurulmuş, haberleşmeleri o 
günlerin popüler müzik dergileri olan Diskotek ve Hey dergileri desteklemiştir.  
 
Bu çalışmada  1960'lardan günümüze kadar olan altmış yıllık dönemde Türkiye'deki Pop 
müzik yarışmaları, çalışmaları ve çabaları ele alınmıştır. Aradan geçen zamanla  değişen 
anlayışlar sergilenmiş ve kıyaslanmıştır. Türk pop müziğimizin yaşatılması için bugünkü 
çabalar yeterli midir? Türk pop müziğini yaşatmak için bugün hangi girişimlere ihtiyaç 
duyulmaktadır? Türk pop müziğinin daha çok sevilmesi ve kalıcı olması için neler 
yapılmalıdır? Türk popuna gönül verenlere hangi görevler düşmektedir? Bu konudaki öneriler 
neler olabilir? 
 
Anahtar Kelimeler: pop, pop orkestraları, müzik yarışmaları, pop müzik yarışmaları. 
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ÖZET 
Ülkeler ve bölgeler arasında olduğu gibi aynı ülkenin farklı illeri arasında ortaya çıkan sosyo-
ekonomik gelişmişlik düzey farklılıklarının bölgesel kalkınmanın önünde oluşturduğu engeli 
irdeleyen birçok akademik çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda ortaya konulan 
parametreler içerisinde birincil sırada finansal hizmetlere erişim ve kullanım düzeyi yer 
almaktadır. Bankacılık sektörü, finansal hizmetlerin bireylere ve kurumlara ulaştırılmasında 
başat rolü üstlenmektedir. Mümkün olduğunca daha fazla sayıda insanın temel finansal 
hizmetlere ulaşabilmesini olanaklı kılan finansal erişim sayesinde finansal hizmetlerin 
kullanımı sağlanabilmektedir. Bankacılık sektörünün yeterli olmadığı ve finansal hizmetlere 
erişimin kısıtlı olduğu durumlarda kaynakların sistem içine katılarak bölgenin ve/veya ülkenin 
kalkınmasına katkı sağlanmasının önüne geçilmiş olunmaktadır. Bu kapsamda Malatya ili 
ilçeler bazında incelenmeye çalışılarak 100'den fazla ülkede banka düzenleyicilerini 
hedefleyen ve öncelikle şubeler ve ATM'ler olarak banka satış noktalarının sayısı ile her bir 
ülkedeki kredi ve mevduatların hacmi hakkında bilgiler içeren Dünya Bankası’nın raporu 
referans alınmıştır. Bu raporda önerilen değişkenler esas alınıp homojen ilçe grupları 
öncelikle belirlenmiştir. Genel manada ülke genelinde "erişim" olarak adlandırılan finansal 
hizmetlere erişim ve kullanım göstergeleri ile varyasyonları ve bu farklılıkların ülkeler 
arasındaki ekonomik sonuçları nasıl etkilediğini araştıran dünya bankası raporuna göre; daha 
yoğun bankacılık sistemleri ile daha fazla erişim ilişkilendirilerek, şube ve ATM 
penetrasyonunun daha yüksek olduğu ve kredi kullanımının üst seviyelerde seyrettiği 
ülkelerdeki firmaların daha fazla hizmetlerden yararlandığı rapor edilmektedir. Ülkeden 
ülkeye bankacılık sektörüne erişim önemli farklılıklar arz etmektedir. Sözgelimi; Etiyopya'da 
100.000 kişi başına bir şubeden daha az bir oran varken İspanya'da 96 kişi başına bir şube 
düşmektedir. Arnavutluk'ta ortalama kredi büyüklüğü kişi başına GSYİH'nın 15 katı olup, 
1.000 kişi başına dört kredi karşılık gelmekteyken, Polonya'da ortalama kredi büyüklüğü kişi 
başına GSYİH'nın sadece üçte biri kadar olup 1.000 kişi başına 774 kredi karşılık 
gelmektedir. Türk Ekonomi Bankası (TEB)’nın desteğinde Boğaziçi Üniversitesi tarafından 
hazırlanan Türkiye’nin Finansal Erişim Endeksi sonuçlarına göre; finansal ürünleri kullanım 
skoru nüfus yoğunluğuna göre kategorize edilerek 100’lük skor üzerinden incelendiğinde ülke 
genelinde 43 olan skor, bölgesel ayrımında kırsal alanlarda 29.30, büyük şehirlerde 48.27 
olarak tespit edilmiştir. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen ve adeta “banka”laşmanın 
fotoğrafının çekildiği çalışma verileri 60-69 yaş aralığındaki bankalaşmanın skor puanını 51 
olarak bildirmiştir. Bu bulgu Türk halkının emekli olduktan sonra emekli maaşı nedeniyle 
banka ile tanıştığını gözler önüne sermektedir. Endeks sonuçlarına göre ülke genelinde 
erkeklerin finansal erişim oranı yüzde 61.63 iken, kadınların yüzde 38.58 olarak 
kaydedilmekle birlikte kadınların gelişmiş finansal araçları kullanma konusunda erkeklere 
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nazaran daha cesur oldukları belirtilerek kredi kartı veya banka hesabı gibi sadece temel 
ürünleri kullananların oranı yüzde 30,6, gelişmiş finansal ürünler olarak adlandırılan araçları 
kullanan kadınların ise yüzde 6,9 olduğu bildirilmiştir. Finansal hizmetleri kullanabilme 
potansiyeli olduğu halde kullanmayan yüzde 28,8’lik bir kesimin bulunduğu grubun yüzde 
53,39’unun ev hanımlarından meydana geldiği saptanmıştır. Türkiye Finansal Erişim Endeksi 
sonuçları, Türkiye’deki bankalaşmamış nüfusu ortaya koyan ilk araştırma olarak 
bildirilmesinin yanısıra, erkeklerin finansal erişim oranının kadınlardan daha fazla olduğunu, 
kadınların gelişmiş finansal araçları kullanma konusunda erkeklere göre daha cesur 
davrandığını kadınların aile bütçe yönetiminde daha fazla işin içinde olmalarının ne kadar 
gerekli olduğunu ifade eden bir unsur olarak ileri sürülmektedir. Türkiye Finansal 
Okuryazarlık Endeksi verilerine göre; Macaristan, Çek, Estonya Peru, Polonya, Güney Afrika 
gibi 15 OECD ülkesinin ortalamasının yüzde 62 seviyesinde olan finansal okuryazarlık oranı 
Türkiye’de yaklaşık yüzde 60 düzeyindedir. Aynı Endeks sonuçlarına göre; Türkiye; 15 
OECD ülkesi arasında finansal enstrümanlar hakkındaki bilgi düzeyinde 12’nci, bütçe yapma, 
bu bütçe planına uyma ve para biriktirme konusunda 14’üncü sırada yer almaktadır. Çıkan 
sonuçlar ülkemizin finansal okuryazarlık konusunda kendini geliştirmeye ne kadar istekli 
olduğunu ortaya koyarak ülke olarak tasarruf ve birikim yapma konusundaki niyeti ortaya 
koyan tutum sıralamasında 7’nci sırada yerini almıştır. Finansal hizmetler ve bankacılık 
ürünlerine erişim yönünde parametreleri esas alan çalışmalar ülke, bölge veya illeri baz alarak 
gerçekleştirilmiş olduğundan, aynı ilin ilçeleri arasında yapılmış konuya dair bir inceleme en 
azından literatür taramasında tarafımızca karşılaşılmadığından yayına da katkı sağlanması 
düşünülmektedir. Bu bağlamda Malatya ili’ne bağlı Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, 
Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ve Yeşilyurt 
olmak üzere toplam 13 adet ilçede, 04 Şubat 2020 tarihi itibariyle 13 adet bankanın toplam 59 
adet şubesinin faaliyet göstermekle birlikte katılım bankacılığı grubunun bu toplam içinde yer 
almadığı görülmüştür. Malatya ili ve ilçelerinde 3 adet kamu bankası ile 10 adet ticari 
bankacılık faaliyetinde yer alan özel banka grubu bu toplam içerisinde bulunmaktadır. 
Malatya ili nüfusu 2019 yılı rakamları ile bir önceki yıla göre %0,39 artışla 800.165 olmuştur. 
Bu toplamın %49,77’si (398.249) erkek, %50,23’ü (401.916) kadın bireylerden oluşmaktadır. 
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 2018 yıl sonu konsolide verilerine göre Malatya ilinde yer 
alan 13 bankadan mütevellit toplam 59 şubede 796 personel istihdam edilmektedir. 
2.743milyon TL tasarruf mevduatı, 395milyon TL ticari kuruluşlar mevduatı, 2.272 milyon 
TL Döviz tevdiat hesabı pasif değerlerine sahip olan Malatya ili banka sisteminin aktif 
yapısında en fazla 5.590milyon TL ihtisas dışı krediler, 921 milyon TL tarım, 253 milyon 
ihtisas dışı diğer krediler şeklinde kullandırım olduğu Gayrimenkul, turizm ve diğer olarak 
kalan kredi rakamlarının dağılım gösterdiği dikkat çekmektedir. Malatya ili’nin ilçeleri 
irdelendiğinde 10.000 kişinin altında yer alan Kuluncak, Arguvan, Kale ve Doğanyol’a 
baktığımızda Kuluncak, Arguvan ve Doğanyol’da 1’er tane kamu bankasının (T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş.) faaliyette bulunduğu Kale’de ise herhangi bir banka şubesi faaliyetinin yer 
almadığı, Kale, Kuluncak ve Doğanyol’da aynı kamu bankasının 1’er ATM’sinin 
konuşlandırıldığı, Arguvan’da aynı bankanın görme engellilere de hizmet sunan 1 ATM’sinin 
bulunduğu saptanmıştır. 20.000 altı nüfusu bulunan Arapgir’de 3, Hekimhan’da 2, Pütürge’de 
1 ve Yazıhan’da 1 ATM bulunmaktadır. Hepsi aynı kamu bankasına ait olup (T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş.) Yazıhan’daki görme engelli erişilebilir olan ATM’dir. 4 ilçenin her birinde 1’er 
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tane olmak üzere T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesi bulunmaktadır. 30.000 altı kişinin ikamet 
ettiği Akçadağ ve Darende ilçelerine bakıldığında, Akçadağ’da 1’si görme engelli bireylerin 
erişimine imkan sağlayan olmak üzere 2  tane T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ne ait ATM, 
Denizbank A.Ş.’nin 1 tane ATM, İş Bankası A.Ş.’nin 1 tane ATM, Görme engelli bireylerin 
hizmet erişim imkanı olan Garanti BBVA’ya ait 1, T. Vakıflar Bankası T.A.O.’nın 3’er adet 
ATM’si bulunmaktadır. Darende’de kamu bankalarına ait 7 tane ATM bulunmakta olup; 3’ü 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye, 2’si T.Halk Bankası A.Ş.’ye, ‘2si de T. Vakıflar Bankası 
T.A.O.’na aittir. T.Vakıflar Bankası T.A.O.’nın ATM’lerinin 1’si görme engelli 1’si de 
ortopedi engelli bireylerin hizmet erişimine imkan sağlamaktadır. Akçadağ’da 1’si kamu 
(T.C. Ziraat Bankası A.Ş.), 1’si özel (Denizbank A.Ş.) olmak üzere 2 tane banka şubesi 
hizmet vermektedir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Akçadağ şubesi ortopedik engelli bireylere 
uygun olarak bildirilmiştir. Darende’de kamu bankalarının 1’er tane olmak üzere 3 tane banka 
şubesi bulunmaktadır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nın şubesi gerek ortopedik gerekse görme 
engelli bireyler için uygun olup T.Halk Bankası’nın şubesi görme engelli bireyler için hizmet 
alabilmelerine uygun hale getirilmiştir. 40.000kişinin altında hemşerisi bulunan 
Doğanşehir’de 2 tane kamu (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.)  2 tane özel 
(T. İş Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş.) olmak üzere 4tane şube bulunmaktadır.  T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş.’nin Doğanşehir şubesi ortopedik engelli bireylere hizmete erişim imkanı 
sunmaktadır. İlçede 9 tane ATM konuşlandırılmış olup; 5tanesi T.C. Ziraat Bankası A.Ş’ye 
ait olup (1 tanesi görme engelli bireylere hizmete erişim imkanı sunan), Denizbank A.Ş., 
Garanti BBVA, T. Halk Bankası A.Ş. ve T. İş Bankası A.Ş.’nin 1’er adet ATM’si bulunmakta 
olup, T.İş Bankasının ATM’si görme engellilere hizmete erişim imkanı da sunmaktadır. 
300.000’in üzerinde nüfusu bulunan Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri incelendiğinde, Battalgazi 
ilçesindeki ATM hizmetlerine bakıldığında; Akbank T.A.Ş.’nin 13 adet (2’si ortopedik, 2’si 
görme engelli bireylere erişim imkanı sunan), Anadolubank A.Ş. görme engellilere de 
hizmete erişim imkanı sunan 1 adet, Denizbank A.Ş.’nin 6 adet (1’si görme engellilere 
hizmete erişim imkanı sunmakta), ING Bank A.Ş.’nin 5 adet, QNB Finansbank A.Ş.’nin 16 
adet (1’si ortopedik engelli, 8’i görme engelli hizmeti sunan), Şekerbank T.A.Ş.’nin 2 adet, 
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 9 adet (7’si görme engellilere erişim imkanı sunan), T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş.’nin 47 adet (2’si ortopedik, 18’i görme engelli hizmeti sunan), Garanti 
Bankası BBVA’nın 18 adet (18 adedi görme engelli hizmeti sunmakta 1 tanesi hem görme 
engelli hem de ortopedik imkanı sağlamaktadır), T. Halk Bankası A.Ş. 18 adet (1 tanesi 
görme, 1 tanesi ortopedik engellilere hizmete erişim imkanı sunan), T. İş Bankası A.Ş.’nin 29 
adet olup (1 tanesi ortopedik 16 tanesi görme engellilerin hizmete erişim imkanı 
sunmaktadır), T. Vakıflar Bankası T.A.O.’nın 14 adet (8 tanesi ortopedik 10 tanesi görme 
engelli ATM’dir), Yapı ve Kredi Bankası A.Ş:’nin 11 adet (görme engellilere hizmete erişim 
imkanı sunan 8 adet) ATM’nin faaliyette olduğu ve bankacılık hizmetleri ile finansa erişim 
imkanı sağladığı tespit edilmiştir. Yeşilyurt ilçesinde Akbank T.A.Ş.’nin 4 adet, Denizbank 
A.Ş.’nin 1’si görme engelli dostu olmak üzere 2 adet, ING Bank A.Ş.’nin 1 adet, QNB 
Finansbank A.Ş.’nin 1’si ortopedik 2’si görme engelli dostu toplam 3 adet, Türk Ekonomi 
Bankası A.Ş.’nin toplam 3 adet (2’si ortopedik engelli dostu, 3’ü görme engelli dostu), T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş.’nin 9 adet (2’si görme engelli bireylere hizmete erişim imkanı sunan), 
Garanti Bankası BBVA’nın 10 adet (9’u görme engelli dostu), T. Halk Bankası A.Ş.’nin 9 
adet (1’si görme engelli dostu), T. İş Bankası A.Ş. 14 adet (1’i ortopedik, 4’ü görme engelli 
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dostu), T.Vakıflar Bankası T.A.O.’nın 12 adet (7’si ortopedik ve 8’i görme engelli dostu), 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin 1’si ortopedik, 5’i görme engelli dostu 10 adet ATM’si 
bulunmaktadır. Banka şube sayıları açısından Battalgazi ilçesi incelendiğinde; Akbank 
T.A.Ş.’nin 1’si ortopedik, 2’si görme engelli dostu toplamda 2 adet şubesi, Anadolubank 
A.Ş.’nin görme ve ortopedik engellilere hitap edebilen 1 şubesi, Denizbank A.Ş.’nin 2 adet 
şubesi, ING Bank A.Ş.’nin ortopedik engelli dostu 1 şubesi, QNB Finansbank A.Ş:’nin görme 
engelli dostu 2 şubesi, Şekerbank T.A.Ş.’nin ortopedik ve görme engelli dostu 1 şubesi, Türk 
Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 1 görme engelli ve 1 ortopedik dostu toplamda 3 adet şubesi, T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş.’nin 4 ortopedik engelli dostu ve 2 görme engelli dostu toplamda 6 adet 
şubesi, Garanti Bankası BBVA’nın 1’si ortopedik, 3’ü görme engelli dostu toplamda 3adet 
şubesi, T. Halk Bankası A.Ş.’nin ortopedik engelli dostu 4 adet şubesi, T. İş Bankası A.Ş:’nin 
2’si ortopedik engelli dostu toplam 3 adet şubesi, Vakıflar Bankası T.A.O.’nın 2’si ortopedik 
2’si görme engelli dostu toplamda 4 adet şubesi ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin 2 adet 
şubesi bankacılık faaliyetinde bulunmaktadır. Yeşilyuırt ilçesinde bankaların şube 
penetrasyonuna bakıldığında; Akbank T.A.Ş.’nin ortopedik ve görme engelli 1 adet şubesi, 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş:’nin ortopedik ve görme engelli dostu 1 şubesi, Garanti Bankası 
BBVA’nın görme engelli  dostu 1 şubesi, T.Halk Bankası A.Ş:’nin ortopedik engelli dostu 1 
şubesi, T.İş Bankası A.Ş.’nin ortopedik engelli dostu 2 şubesi, Vakıflar Bankası T.A.O. ile 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin 1’er adet şubesi bankacılık faaliyeti gerçekleştirmektedir. 
Bireylerin finansal hizmetlere ve bankacılık ürünlerine erişim imkanında sağlanacak artışın 
finansal okuryazarlık seviyesinin de güçlenerek artış kaydetmesine yol açması 
beklenmektedir. Netice itibariyle finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi yaklaşık 
yüzde 14 olan tasarruf oranının gelişmekte olan ülkeler seviyesine yani yüzde 33.1’e 
çekilebilmesinde önemli bir kriter olarak görülmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler: Finansal Erişim, Bankacılık Ürünleri, Engelli Dostu, Finansal 
Okuryazarlık, Tasarruf Oranı, Ekonomik Kalkınma  
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HSP90-MEDİATED EFFECTS OF MELATONİN İN MYOCARDİAL 

İSCHEMİA/REPERFUSİON İNJURY 

Gülnur ASLAN 

Engin SAHNA 
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig 

Objective: Ischemic heart disease is one of the most important causes of morbidity 
and mortality worldwide. Turkey Statistical Institute announced that 16,12 % of the total 
deaths in 2016 has occurred due to ischemic heart disease. Melatonin, a hormon, is 
synthesized and secreted primarily from the pineal gland, and lens, ovarian and bone 
marrow cells, bile and gastrointestinal tract, and is responsible for regulating the day and 
night rhythm. It has a strong therapeutic potential and various physiological functions in 
cardiovascular diseases in animals and humans. Melatonin has a free radical scavenging 
effect  directly against reactive oxygen and nitrogen species (receptor independent). It also 
indirectly upregulates antioxidant enzymes and downregulates enzymes from proxy 
(receptor dependent). Due to its high lipophilicity and small size, it is dispersed to all 
biological tissues and fluids and has the ability to accumulate in high concentration. It has 
been reported that serum melatonin levels decrease with age and chronic heart disease. Heat 
shock protein 90 (Hsp90) is a cytoprotective protein chaperone that participates in the 
mitochondrial function of a number of proteins. It is expressed in normal cells but their 
expression is enhanced by a number of different stresses including heat and ischemia. In 
this study, it was aimed to investigate the effect of melatonin on Hsp90 level in 
ischemia/reperfusion (I / R) injury in the rat heart. 

Design: Rats were randomly divided into 3 groups as control, I/R, and I/R+melatonin. 
The left main coronary artery was occluded for 30 min followed by 120 min reperfusion. 
Melatonin was administrated by intraperitoneal injection during the last 10 day. Hsp90 level 
was analyzed by real time-PCR. 

Results: Tissue Hsp90 level decreased in the I/R group (0,81±0,20) when compared to 
the control group, while it increased with melatonin administration (1,40±0,15) when 
compared to the I/R group.  

Conclusions: Decreasing Hsp90 levels may contribute to I/R damage. Hsp90 levels 
may play an important role in the protective effects of melatonin in myocardial I / R injury. 

Keywords: melatonin, ischemia-reperfusion injury, Hsp90 
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Melatoninin miyokardiyal iskemi/reperfüzyon hasarında Hsp90 aracılı etkileri 

Amaç: İskemik kalp hastalığı, dünya genelinde en önemli morbidite ve mortalite 
nedenlerinden biridir.  Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2016 yılında toplam ölümün 
% 16,12’si iskemik kalp hastalıklarına bağlı olarak gerçekleşmiştir. Melatonin başta pineal 
bez olmak üzere lens, over ve kemik iliği hücreleri, safra ve gastrointestinal sistemden 
sentezlenip salgılanan ve gece gündüz ritmini düzenlemekle görevli olan bir hormondur, 
Hayvanlarda ve insanlarda kardiyovasküler hastalıklarda güçlü bir terapötik potansiyele ve 
çeşitli fizyolojik fonksiyonlara sahiptir. Direkt olarak reaktif oksijen ve nitrojen türlerine karşı 
serbest radikal süpürücü (reseptör bağımsız) ve indirekt olarak da (reseptör bağımlı) 
antioksidan enzimleri upregüle ve prooksidan enzimleri downregüle etki gösterir. Yüksek 
lipofilitesi ve küçük boyutundan dolayı, tüm biyolojik doku ve sıvılara dağılır ve yüksek 
konsantrasyonda birikme özelliğine sahiptir. Serum melatonin düzeylerinin yaş ve kronik kalp 
hastalığı ile azaldığı bildirilmiştir. Isı şoku proteini 90 (Hsp90) bir dizi proteinin mitokondrial 
işlevine katılan sitoprotektif bir protein şaperonudur. Hsp90 normal hücrelerde ekspresyonu 
mevcuttur ancak düzeyleri ısı ve iskemi dahil olmak üzere bir dizi farklı stresle değişir. Bu 
çalışmada melatoninin, sıçan kalbinde iskemi/reperfüzyon (I/R) hasarında Hsp90 düzeyine 
etkisinin araştırılması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Sıçanlar kontrol, I/R ve I/R+melatonin olmak üzere rastgele 3 
gruba ayrıldı. Sol koroner arter 30 dk oklüze ve 120 dk reperfüze edilerek kardiyak hasar 
oluşturuldu. Melatonin i.p enjeksiyonu ile I/R’ den önce 10 gün boyunca uygulandı. Hsp90 
seviyesi ‘Eş Zamanlı PCR’ ile analiz edildi. 

Bulgular: Doku Hsp90 düzeyi I/R grubunda (0,81±0,20) kontrol grubuna göre 
azalırken, melatonin uygulaması (1,40±0,15) ile I/R grubuna göre artış gösterdi. 

Sonuç: Hsp90 düzeylerinin azalması I/R hasarına katkıda bulunabilir. Melatoninin 
myokardiyal I/R hasarındaki koruyuculuğunda Hsp90 düzeyleri önemli bir rol oynayabilir. 

Anahtar Kelimeler: melatonin, iskemi-reperfüzyon hasarı, Hsp90 
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THE ROLE OF TOLL-LİKE RECEPTOR 4 LEVEL İN THE PROTECTİON OF 

MYOCARDİAL İSCHEMİC POSTCONDİTİONİNG 

Gülnur ASLAN Engin SAHNA 
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig 

Objective: An occlusion of the coronary artery followed by the restoration of coronary 
blood circulation is the leading cause of ischemia-reperfusion (I/R) injury, although short 
cycles of I/R stimuli can protect the heart against I/R injury. Myocardial ischemic 
postconditioning (PostC) is a strong endogenous cardioprotective phenomenon that can 
increase the tolerance of the heart against reperfusion injury when the myocardium is exposed 
to short periods of I/R. PostC was identified for the first time by Zhao et al., who noted a 
decrease in the infarction size following three cycles of ischemia for 30 seconds/reperfusion 
for 30 seconds following the occlusion of the coronary artery for 60 minutes. PostC applied in 
mice, rats, rabbits, pigs, and humans has been demonstrated to reduce the extent of 
myocardial infarction in all species. Myocardial ischemia and reperfusion-induced tissue 
injury involve a robust inflammatory response. Toll-like receptor 4 (TLR4) is expressed in the 
heart and vasculature. Activation of TLR4 is linked to expression of proinflammatory 
cytokines and activation of inflammatory signaling pathways. The aim of the present study 
was to investigate the role of the proinflammatory protein of TLR4 on I/R injury, as well as 
the potential protective effects of PostC through this protein. 

Methods: Rats were randomly divided into 3 groups as control, I/R, and I/R+PostC 
(n:7). The left main coronary artery was subjected to ischemia for 30 minutes, followed by 
reperfusion for 120 minutes. Postconditioning involved three cycles of I/R, each lasting 10 
seconds. TLR4 level was analyzed by using qRT-PCR.  

Results: Tissue TLR4 level increased in the I/R group when compared to the control 
group, while it deccreased with melatonin administration when compared to the I/R group.  

Conclusions: Increasing TLR4 level may contribute to I/R damage. TLR4 level may 
play an important role in the protective effects of postconditioning, a cardiac protective 
phenomenon in myocardial I/ R injury. 

Keywords: Myocardial postconditioning, ischemia-reperfusion injury, TLR4 
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Toll benzeri reseptör 4 düzeyinin miyokardiyal iskemik ardkoşullanmanın 
koruyuculuğundaki rolü 

Amaç: Koroner arterin oklüzyonu ve ardından koroner kan akışının resirkülasyonu, 
iskemi-reperfüzyon (I/R) hasarının en önemli nedenidir. Öte yandan, iskemi ve reperfüzyonun 
kısa döngüleri, kalbi I/R hasarından korumak için uyarıcıdır. Miyokardiyal iskemik 
ardkoşullanma (PostC), miyokardın kısa I/R sikluslarına maruz kaldığında reperfüzyon 
hasarına karşı tolerans artışını hedefleyen güçlü bir endojen kardiyoprotektif fenomendir. 
PostC ilk olarak Zhao ve arkadaşları tarafından gösterilmiştir. Köpeklerde 60 dakika koroner 
arter tıkanıklığı sonrası üç siklus 30 saniye iskemi /30 saniye reperfüzyon uygulandığında, 
infarkt alanını azalttığı bulunmuştur. PostC daha sonra fare, sıçan, tavşan, domuz ve 
insanlarda uygulanmış; test edilen bütün türlerde etkili biçimde miyokardiyal enfarktüs 
boyutunu azalttığı gösterilmiştir. Miyokardiyal iskemi ve reperfüzyonun neden olduğu doku 
hasarı, güçlü bir enflamatuar yanıtı içerir. Toll benzeri reseptör 4 (TLR4), kalp ve damar 
sisteminde eksprese edilir ve aktivasyonu, proenflamatuar sitokinlerin ekspresyonu ve 
inflamatuar sinyal yollarının aktivasyonu ile bağlantılıdır. Bu çalışmanın amacı, 
proinflamatuar protein TLR4 'ün I/R hasarındaki rolünün yanı sıra PostC'nin bu protein 
yoluyla potansiyel koruyucu etkilerini araştırmaktır. 

Yöntem: Sıçanlar kontrol, I/R ve I/R+PostC olmak üzere rastgele 3 gruba ayrıldı (n:7) 
Sol ana koroner arter 30 dakika iskemiye, ardından 120 dakika reperfüzyona tabi tutuldu. 
PostC, her biri 10 saniye süren üç I/R siklusu şeklinde uygulandı. TLR4 seviyesi qRT-PCR 
kullanılarak analiz edildi. 

Bulgular: Doku TLR4 düzeyi I/R grubunda kontrol grubuna göre artarken, PostC 
uygulaması ile I/R grubuna göre azalma görüldü. 

Sonuç: Proinflamatuar TLR4 seviyesinin artması miyokardiyal I/R hasarına katkıda 
bulunabilir. TLR4 seviyesi I/R hasarında kardiyak koruyucu bir fenomen olan 
ardkoşullanmanın koruyucu etkilerinde önemli bir rol oynayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Miyokard ardkoşullanma, iskemi-reperfüzyon hasarı, TLR4 
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HİPOKSİYA VE OBEZİTE OLGUSUNDA BAZI ANJİOGENİK FAKTÖRLERİN 
SIÇAN DOKULARINDA ARAŞTIRILMASI 

INVESTIGATION OF SOME ANGIOGENIC FACTORS IN RAT TISSUES FOR 
HYPOXIA AND OBESITY 

 Dr. Meral DAĞ 

inönü Üniversitesi  

Prof. Dr. Muhittin YÜREKLİ  

İnönü Üniversitesi  

ÖZET 

Günümüzdeki insanların sağlıkla ilgili en önemli problemlerden birisi haline gelen obezite 
dünyadaki artış hızına bağlı olarak beraberinde getirdiği hastalık riskleri sebebiyle güncelliğini 
korumaktadır. Bu çalışmada obezite ve hipoksiyaya bağlı olarak bazı anjiogenik faktörlerin 
sıçan dokularında araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada 5 aylık Sprague Dawley cinsi erkek 
sıçanlar kullanılmıştır. Sıçanlar; Normal beslenme/Normal Oksijen (NB/NO), Normal 
Beslenme/Düşük Oksijen (NB/DO), Yüksek Kalorili Beslenme/Normal Oksijen (YKB/NO) ve 
Yüksek Kalorili Beslenme/Düşük Oksijen (YKB/DO) olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. 
Düşük oksijen düzeyi koşulu, %17-18 oksijen olacak şekilde kapalı sistemde oluşturulmuştur. 
Obez gruplarındaki sıçanlarda istenen % 20-25 ağırlık artışı sağlandıktan sonra kan, karaciğer, 
akciğer, beyaz yağ doku (BYD) ve kahverengi yağ doku (KYD) dokuları sıçanlar sakrifiye 
edilerek alınmıştır. Alınan dokularda, Adrenomedullin (ADM) Hipoksik İndüklenebilir 
Faktör1-α (HIF1-α) ve Matriks Metaloproteinaz-II (MMP-II) düzeyleri ELISA yöntemiyle 
ölçülmüştür. Yapılan çalışmada, BYD’de ADM, HIF1-α ve MMP-II’de, KYD’de ise ADM ve 
MMP-II miktarlarında önemli artış olduğu görülmüştür. Karaciğer ve akciğerde dokularında 
ise HIF1-α’nın miktarında anlamlı artış olduğu görülmüştür. Plazmada ise ADM, HIF1-α ve 
MMP-II miktarlarında anlamlı bir artış saptanmamıştır. ADM, HIF1-α ve MMP-II obeziteye 
karşı koruyucu etkisinin yanı sıra BYD’nin KYD’ye dönüşümünü sağlayan metabolik yollarla 
enerji harcanmasını ve termogenesiz işlevini arttırabileceği düşünülmüştür. Adipoz dokunun 
metabolik durumuna göre ADM, HIF1-α ve MMP-II uygulaması ile BYD’nin damarlanması 
artırılarak enerji tüketimini sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışma, İnönü Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 
2015/86 nolu proje ile desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hipoksiya, Obezite, HIF1-α, MMP-II, ADM. 

IV. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

KONGRE ÖZET KİTABI89



AĞIR METALLERİN Pseudomonas aeruginosa’DA DİRENÇLİLİK, PİGMENT 
ÜRETİMİ ve ANTİOKSİDAN SİSTEM ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

 
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HEAVY METALS ON Pseudomonas 
aeruginosa RESISTANCE, PIGMENT PRODUCTION AND ANTIOXIDANT 

SYSTEM 
 Dr. Duygu ÖZCAN GÜÇLÜ 

İnönü Üniversitesi  

Prof. Dr. Muhittin YÜREKLİ 
İnönü Üniversitesi 

 
ÖZET 
Dünyadaki hızlı nüfus artışı, endüstriyel alanın hızla gelişmesine yol açmıştır. Endüstriyel 
faaliyetlerin yaygın olarak kullanımının artması çevredeki ağır metallerin de hızla artmasına 
yol açmaktadır. Ağır metaller çevreye özellikle hayvanlara ve insanlara ciddi toksik etkilere 
sebep olmaktadır. Biyoremediasyonla, ağır metallerin endüstriyel atık sularından veya ağır 
metal ile kirlenmiş/kirletilmiş çevresel su kaynaklarından giderimi ile ilgili yoğun çalışmalar 
yapılmaya başlanmıştır. Bu yöntemde çeşitli algler, bakteriler ve fungus gibi 
mikroorganizmalar kullanılmaktadır. Bu mikroorganizmaların çok yüksek bir biyosorpsiyon 
kapasitesi sunmaları, sahip oldukları biyomoleküllerin yüksek bir metal ilgisinin varlığıdır. Bu 
amaçla çalışmamızda, Pseudomonas aeruginosa bakterisi kullanılmıştır. Farklı doz ve pH 
(5,7,9) derecelerinde Mn2+, Ni2+, Cd2+ ve Pb2+ ağır metallerinin kullanılmasıyla P. aeruginosa 
bakterisinin metal dirençliliği, pigment üretimi ve antioksidan savunma sistemleri (süperoksit 
dismutaz, katalaz, glutatyon) üzerine etkisi araştırılmıştır.  
Çalışmamızın sonucunda; P. aeruginosa stres koşullarında, antimikrobiyal etki gösteren önemli 
bir sekonder metabolit olan piyosiyanin-piyoverdin gibi pigment üretmiştir. Ağır metallerin 
etkisiyle, pigmentler başlangıç konsantrasyonunda olumlu etki gösterirken, giderek artan 
konsantrasyonda olumsuz etki göstermiştir. Sonuçta çeşitli dozlarda Mn2+ bulunan 
Pseudomonas Broth P besiyerinde piyosiyanin miktarında; pH 5 ‘de pigment üretiminde azalış, 
pH 7’de ve 9’da artış olduğu görülmüştür. Ni2+ metalinde; pH 5 ve 7’de azalış, pH 9’da ise artış 
gözlenmiştir. Cd2+ metalinde her üç metalde de pigment üretiminde artış gözlenmiştir. Ayrıca 
P. aeruginosa’nın enzim ve metal biyosorpsiyon aktivitesinde de avantaj sağladığı 
görülmüştür. Sonuçta; SOD aktivitesinde, P. aeruginosa bakterisi 24 saat metal uygulama 
sonrasında dört metalde de kontrol grubuna göre azalışın olduğu tespit edilmiştir. Dört metal 
içinde mangan (42.78 U/mg protein) kontrole (52.75 U/mg protein) yakın bir aktivite 
gösterirken, kurşunda (32.67 U/mg protein) ise daha düşük bir enzim aktivitesi gözlenmiştir. 
Kadmiyum metal uygulaması sonrası bakteri de herhangi bir aktivite kaydedilmemiştir. 
Bu çalışma, İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 
201/981 nolu proje ile desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, ağır metal stresi, biyosorpsiyon, pigment, 
piyosiyanin, enzim, dirençlilik. 
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BANACH UZAYLARINDAKİ SERİLER VE HEMEN HEMEN YAKINSAKLIK 
ÜZERİNE 

 
ON SERIES IN BANACH SPACES AND ALMOST CONVERGENCE 

 
Ramazan KAMA 

Dr. Öğr. Üyesi, Siirt Üniversitesi 
 

ÖZET 
𝑤𝑤15T ile bütün 𝑥𝑥 = (𝑥𝑥𝑘𝑘)15T reel dizilerin uzaylarını ifade edeceğiz. 𝑤𝑤 nın herhangi bir vektör 
altuzayına dizi uzayı denir. Sırasıyla sup norm ile donatılmış 𝑥𝑥 = (𝑥𝑥𝑘𝑘) dizilerinin bütün 
sınırlı, yakınsak ve sıfıra yakınsak dizilerinin uzaylarını 𝑙𝑙∞, 𝑐𝑐 ve 𝑐𝑐0  ile göstereceğiz. 
𝑋𝑋15T normlu bir uzay olsun. Aynı zamanda, 𝑙𝑙∞(𝑋𝑋) ve 𝑐𝑐0(𝑋𝑋) ile sırayla, sınırlı ve sıfıra yakınsak 
𝑋𝑋 − değerli dizi uzaylarını belirteceğiz. Hahn-Banach teoreminin 𝑙𝑙∞ dizi uzayına bir 
uygulaması olarak, Banach limitleri kavramı ilk önce Banach tarafından sunulmuştur. 
Lorentz, hemen hemen yakınsama kavramını sunmak için Banach limiti kavramını kullandı. 
Ayrıca, her zayıf hemen hemen yakınsak dizinin sınırlı olduğu, hemen hemen her yakınsak 
dizinin zayıf hemen hemen yakınsak olduğu ve hemen hemen yakınsaklığın bir matris 
toplanabilme yöntemi ile temsil edilemeyeceği iyi bilinmektedir. Orlicz-Pettis Teoremi, 
Klasik Fonksiyonel Analiz Serileri Teorisinin ilk sonuçları arasındadır. Bu klasik teoremin 
pek çok genişlemesi, genellemesi ve uygulaması hala elde edilmektedir. 
Bu çalışmada, Banach-Lorentz yakınsaması ve sürekli lineer operatörin bir dizisini 
kullanarak, bazı vektör değerli çarpan uzayları ve bu uzaylarla ilişkili toplama operatörlerini 
tanımladık ve bunların bazı özelliklerinin bir seriesini çalıştık. Ayrıca, 𝑐𝑐0(𝑋𝑋) çarpan yakınsak 
dizilerinin bir karakterizasyonunu verdik ve hemen hemen toplanabilme yardımıyla elde 
edilen Orlicz-Pettis teoreminin yeni bir versiyonu elde edildi. 
Anahtar Kelimeler: Hemen hemen yakınsama, Vektör değerli uzay, Orlicz-Pettis teoremi 
 
ABSTRACT 
We denote the space of all real sequences 𝑥𝑥 = (𝑥𝑥𝑘𝑘) by 𝑤𝑤. Any vector subspace of 𝑤𝑤 is called 
a sequence space. We write 𝑙𝑙∞, 𝑐𝑐 and 𝑐𝑐0 for the spaces of all bounded, convergent and null 
sequences 𝑥𝑥 = (𝑥𝑥𝑘𝑘), respectively, endowed with sup norm, respectively.  
Let 𝑋𝑋 be a normed space. Also, by 𝑙𝑙∞(𝑋𝑋) and 𝑐𝑐0(𝑋𝑋), we denote the 𝑋𝑋 − valued sequence 
spaces of bounded and convergence to zero, respectively. As an application of the Hahn-
Banach theorem to the sequence space 𝑙𝑙∞, the concept of Banach limits was first presented by 
the Banach. Lorentz done use of the notion of Banach limit to present the concept of almost 
convergence. Also, it is well know that every weakly almost convergent sequence is bounded, 
every almost convergent sequence is weakly almost convergent and almost convergence is not 
representable by a matrix summability method. The Orlicz-Pettis Theorem is among the first 
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result in the Theory of Series of Classical Functional Analysis. Many extensions, 
generalizations and applications of these classical theorem is still being provided. 
In this study, by using the Banach-Lorentz convergence and a sequence of continuous linear 
operators, we defined some vector valued multiplier spaces and the summing operators 
associate with this spaces, and studied a series of some properties of them. We also gave a 
characterization of 𝑐𝑐0(𝑋𝑋) − multiplier convergent sequences and a new version of Orlicz-
Pettis theorem was obtained by means of the almost summability. 
Keywords: Almost convergence, Vector valued space, Orlicz-Pettis theorem. 
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MALATYA ŞEHRİNDEKİ HAVA KİRLİLİĞİNİN DÜNÜ ve BÜGÜNÜ 

THE PAST AND THE WHOLE OF AIR POLLUTION IN MALATYA 

 Prof. Dr. Ramazan SEVER 
   Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim    Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilimi 

ÖZET 
Bilindiği gibi hava kirliliği; insan sağlığı ve ekolojik dengenin bozulmasına neden 

olabilecek katı, sıvı veya gaz gibi kirleticilerin atmosferde bulunmasıdır. Hava kirliliği, doğal 
nedenlerle (volkanik aktiviteler, orman yangınları, depremler vb. gibi) oluşabildiği gibi, 
sanayileşme, ısınma, ulaşım ve enerji üretimi gibi insan aktivitelerine bağlı da oluşabilmektedir. 
Yerleşmenin coğrafi konumu (vadi tabanı, yamaç, ova gibi), nüfus artışı, plansız şehirleşme ve 
sanayileşme hava kirliliği sorununu beraberinde getirmektedir.  Yüksek miktarda partikül 
madde, azot oksitler, kükürt oksitler, karbon monoksit, hidrokarbon, organik bileşik ve diğer 
kimyasalların atmosfere salınmasına ve hava kalitesinin bozulmasına neden olur. Hızla gelişen 
ve büyüyen şehirlerinden biri olan Malatya’da buna bağlı olarak da çeşitli boyutlarda hava 
kirliliği yaşanmaya başlanmıştır. Karma araştırma yaklaşımda hazırlanan bu çalışmanın amacı 
Malatya şehrinin topografik, iklim ve meteorolojik parametreleri ile beşeri faaliyetlerin 
etkisiyle oluşan hava kirliliğini her yönü ile ele almaktır. Coğrafya ilmin başlıca veri toplama 
araçları, saha çalışmaları ve ilgili kurumlardan elde edilen dokümanlar incelenerek veriler 
sentezci bir yaklaşımla analiz edilmiştir. Malatya’da özellikle 1980 ortalarında yaşanan yoğun 
hava kirliliği, insan yaşamı için tehlikeli boyutlara ulaşmıştı. Sorunun giderilmesi için alınan 
tedbirler kısmen olumlu sonuç vermiş ve şehirdeki hava kirliliği önemli ölçüde azaltılmıştı. 
Sahayla ilgili 2008 yılında yapılan bu tespitlerden sonra aradan geçen yaklaşık 10 yıl içinde 
hızlı şehirleşmenin devam ettiği Malatya’da; nüfus, konut, motorlu taşıt ve sanayi tesisi 
sayısındaki artışlarla hava kirliliği önemli bir çevre kirliliği olmaya devam etmiştir. Nitekim 
artan kirlilik nedeniyle zaman zaman hedef sınır değerine ulaşan kükürt dioksit (SO2) ve 
partiküler madde (PM10) değerleri bazı günler ve aylar tekrar endişe verici seviyelere ulaşmaya 
ve insan sağlığı için risk oluşturmaya başlamıştır. Yaklaşık 30 yılda Malatya şehrinde yaşanan 
hava kirliliğinin boyutlarını ve şehrinde hava kirliliğini artıran plansız şehirleşme ve trafik gibi 
temel güncel sorunların çözümüne yönelik önlemlerin hızla alınması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hava kirliliği, şehirleşme, sanayi, ulaşım 
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RESİM GİBİ FOTOĞRAF 

Derya ŞAHİN 

Doç.Dr. İnönü Üniversitesi  

ÖZET 

Fotoğraf, sahneye çıkışından bu yana sanat ortamını hareketlendiren en önemli 
malzemelerden biri olmuştur. Fotoğrafın resim sanatından sonra bulunması, ilk ilişki kurduğu 
alanın resim sanatı olması ve ilk fotoğrafçıların çoğunun ressam olmasından dolayı resim 
sanatının fotoğrafın plastik dilini etkilediği söylenebilir. Fotoğrafın resimselci fotoğraf 
denilen ilk evresinde  bir sanat olduğunu kanıtlama çabası ile yapılan deneysel çalışmaların, 
daha çok resimsel bir etki yaratmak için olduğu bilinmektedir. Stieglitz, resimsel fotoğraf 
alanında başarılı isimlerden biriyken, Eugene Atget’nin fotoğraflarında kübist ve gelecekçi 
ressamların kullandığı yöntemlere başvurduğu görülmektedir. 
Fotoğrafın daha sonraki evrelerinde kendine özgü bir kimlik oluşturma çabası içine girmiş 
olmasının yanında resimsel dilden tamamen kopmadığı veya kopmak istemediği açıktır. 
Katerina Belkina’nın resim ve fotoğrafı birleştiren eserleri,  Özlem Şimşek’in  Türk sanat 
tarihinin tarihi tablolarındaki kadın temsillerini fotoğraflarında yeniden canlandırması, 
fotoğraf-resim etkileşiminin  devam ettiğini göstermektedir. 
Bu çalışmada, fotoğraf resim yakınlaşmasına ve fotoğraflarında dijital teknolojiyi kullanarak 
resim ve fotoğrafı birleştiren eserlerine yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sanat, Resim, Fotoğraf. 
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“SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ” DERSİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN 
SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE SAĞLIK ALGILARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Semra KOCATAŞ 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı 
Hemşireliği Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye 

Amaç: Araştırmanın amacı, “Sağlığın Geliştirilmesi” dersinin hemşirelik öğrencilerinin 
sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve sağlık algıları üzerindeki etkisini belirlemektir.  
Yöntem: Yarı deneysel araştırmanın örneklemini; 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz 
yarıyılında haftada 2 saat teorik olarak işlenen “Sağlığın Geliştirilmesi” seçmeli dersini alan 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün ikinci sınıf 
öğrencileri (45 öğrenci) oluşturmuştur. Veriler; öğrencilerin sosyodemografik ve sağlık 
alışkanlıkları ile ilgili özelliklerini belirlemeye yönelik “Öğrenci Kişisel Bilgi Formu”, 
“Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ-II)” ve “Sağlık Algısı Ölçeği (SAÖ)” 
aracılığıyla toplanmıştır. Kişisel Bilgi Formu ilk dersin başında, ölçekler ise toplam 28 saatlik 
(2 saat/ 14 hafta) “Sağlığın Geliştirilmesi” seçmeli dersinin başında ve sonunda (ön test-son 
test) olmak üzere iki kez uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik dağılım, 
independent t testi, paired t testi, ANOVA testi kullanılmıştır.  
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.24±1.52 yıl olup, %75.6’sının kadın, tamamının 
bekâr, kendi aylık gelir ortalamasının 479.89±121.97 TL olduğu, %75.6’sının kendi 
ekonomik durumunu, %91.1’inin ailesinin ekonomik durumunu orta düzey olarak 
tanımladıkları, %82.2’sinin çekirdek aile tipine sahip olduğu, %71.1’inin ailesinden ayrı 
kaldığı ve %88.9’unun tanılanmış bir hastalığının olmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin 
%82.2’sinin düzenli egzersiz yapmadığı, %84.4’ünün kahvaltı yapma, %51.1’inin fast food 
tüketme, %20.0’sinin sigara içme alışkanlığı olduğu, %24.4’ünün şuan ki stres düzeyini 
yüksek olarak tanımladığı, %77.8’inin düzenli sağlık kontrollerine gitmediği ve %64.4’ünün 
genel sağlık durumunu iyi olarak tanımladıkları saptanmıştır.  

Öğrencilerin SAÖ son test puan ortalamasının (66.20±3.70) ön test puan 
ortalamasından (54.98±5.88) anlamlı düzeyde yüksek olduğu dolayısıyla öğrencilerin sağlık 
algılarının yükseldiği saptanmıştır (p<0.05). SYBDÖ-II ve kendini gerçekleştirme, sağlık 
sorumluluğu, egzersiz, beslenme ve kişilerarası destek alt ölçekleri ön test ve son test toplam 
puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0.05), stres yönetimi 
alt ölçeği ön test ve son test toplam puan ortalamaları arasında ise anlamlı bir fark olmadığı 
belirlenmiştir. Tanılı hastalığı olan öğrencilerin SAÖ ve SYBDÖ-II son test puan 
ortalamalarının tanılı hastalığı olmayan öğrencilerden anlamlı olarak daha yüksek olduğu 
(p<0.05) bulunmuştur. Öğrencilerin yaşına, cinsiyetine, ekonomik durumuna, aile tipine, 
kaldıkları yere göre ön test-son test toplam ölçek puanlarının ise değişmediği belirlenmiştir.  

Sonuç: “Sağlığın Geliştirilmesi” dersinin öğrencilerin sağlık algılarını ve stres yönetimi 
dışında sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını artırmada etkili olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin 
stresle baş etme konusunda daha fazla desteklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Sağlığın 
geliştirilmesi dersinin, sağlıklı yaşam biçimi sergileyerek topluma bu konuda rol model 
olması beklenen başta hemşirelik öğrencileri olmak üzere sağlık ile ilgili bölümlerde okuyan 
tüm öğrencilere zorunlu ders kapsamında verilmesi, ayrıca bu dersin sağlık alanı dışındaki 
diğer bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerine de seçmeli ders olarak okutulması 
önerilebilir. 
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Anahtar kelimeler: Sağlığı geliştirme dersi, sağlık algısı, sağlıklı yaşam biçimi, hemşirelik 
öğrencisi. 

THE EFFECT OF "HEALTH PROMOTION" COURSE ON HEALTHY LIFE 
STYLE BEHAVIOR AND HEALTH PERCEPTIONS OF NURSING STUDENTS 

Dr. Lecturer Member Semra KOCATAS 

Sivas Cumhuriyet University Faculty of Health Sciences Nursing Department of 
Public Health Nursing Department, Sivas, Turkey 

Objective: The aim of the research is to determine the effect of the "Health 
Promotion" course on nursing students' healthy lifestyle behaviors and health perceptions. 
Method: Sample of semi-experimental research; The second year students (45 students) of 
Sivas Cumhuriyet University Faculty of Health Nursing, who took the elective course "Health 
Promotion", which was theoretically taught 2 hours a week in the fall semester of 
2018-2019 academic year. Data; It was collected through the “Student Personal 
Information Form”, “Healthy Lifestyle Behaviors Scale II (SYBDÖ-II)” and “Health 
Perception Scale (SAÖ)” to determine the characteristics of students regarding 
sociodemographic and health habits. The Personal Information Form was applied twice at 
the beginning of the first lesson, and the scales at the beginning and at the end of the 28-
hour (2 hours / 14 weeks) elective course (pre-test-post-test). Number, percentage 
distribution, independent t test, paired t test, ANOVA test were used to evaluate the data. 
Results: The average age of the students was 20.24 ± 1.52 years, 75.6% of them 
were women, all were single, their monthly income average was 479.89 ± 121.97 TL, 
75.6% of them defined their own economic status and 91.1% of their families as medium 
level, It was determined that 82.2% had nuclear family types, 71.1% were separated from 
their families and 88.9% did not have a diagnosed disease. 82.2% of the students do not 
exercise regularly, 84.4% have breakfast, 51.1% consume fast food, 20.0% have a smoking 
habit, 24.4% define the current stress level as high, 77.8% regular It was determined that 
they did not go to health checks and 64.4% of them defined the general health status as good. 
It was found that the students 'perception of the post-test mean score (66.20 ± 3.70) was 
significantly higher than the pre-test mean score (54.98 ± 5.88), thus the students' perception 
of health increased (p <0.05). The difference between the total mean scores of the HRS-II and 
self-actualization, health responsibility, exercise, nutrition and interpersonal support subscales 
pretest and posttest total scores was statistically significant (p <0.05), stress 
management subscale pretest and posttest total scores averages There was no 
significant difference between. It was found that the mean scores of the post-test scores of 
the SAÖ and SYBDÖ-II of the students with diagnosed disease were significantly higher 
than students without the diagnosed disease (p <0.05). It was determined that the pre-test-
post-test total scale scores did not change according to the students' age, gender, economic 
status, family type, and where they stayed. 
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Conclusion: It was found that “Health Promotion” course was effective in increasing 
students' perceptions of health and healthy lifestyle behaviors other than stress management. 
It was concluded that students should be supported more in dealing with stress. It may be 
suggested that the health promotion course should be given to all students studying in health-
related departments, especially nursing students, who are expected to be a role model for the 
society by exhibiting a healthy lifestyle, and that this course should be taught as elective to 
university students studying in other departments outside the field of health. 
 
Keywords: Health promotion lesson, health perception, healthy lifestyle, nursing student. 
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PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON YÖNTEMİNİN 
GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

 
Sema İÇEL 

Öğr.Gör.Dr., Adıyaman Üniversitesi 
 

Türkan ŞAHİN 
Dr.Öğr.Üyesi, Adıyaman Üniversitesi 

 
 
ÖZET 
Çağımız bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızla artmasıyla birlikte ruh sağlığı ve psikiyatri 
hemşireliği teorik ve uygulama eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda çok değişik 
görüşler ortaya çıkmıştır. Bu görüşlerden en önemlisi, klinik uygulama stajı olan diğer birçok 
hemşirelik dersi öncesinde olduğu gibi ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği dersi klinik 
uygulama stajı öncesinde de öğrencilerin hasta bireyler ile karşılaşmadan deneyim 
kazabilecekleri ve temelde standart hasta uygulamasına dayanan simülasyon eğitim 
teknikleriyle eğitim görmeleri şeklindeki sistemi savunur.  
Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı, hemşireliğin bilim ve sanat olarak 
öğrenilmesinde ve öğretilmesinde yenilikçi yaklaşımlar sağlamaktadır. Psikiyatri hemşireliği 
eğitimi, simülasyon uygulamalarının etkin olarak kullanılabileceği uzmanlık alanlarından 
biridir. Ruhsal hastalıklara yönelik damgalanma, öğrencilerde sıklıkla bu alana yönelik bir 
korkunun oluşmasına neden olmaktadır. Bu yaşanılan anksiyete ve korku gibi durumlar teorikte 
öğrenilen deneyimlerin gerçek hasta üzerinde kazanılmasına engel olmaktadır. Ayrıca 
öğrenciler, ruh sağlığı bozulmuş bireyle klinik ortamda ilk karşılaşmadan önce, kendilerinden 
ne beklendiğini ve ne yapmaları gerektiğini bilememektedir. Standardize hasta kullanılarak 
yapılan ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği simülasyonlarında öğrenciler, klinik uygulama 
sırasında karşılaşacakları ve/veya karşılaşma olanağına sahip olamayacakları psikiyatrik 
tanılara özgü belirtileri taklit eden standardize hastalarla çalışarak deneyim kazanırlar. Bu 
simülasyon deneyimleri sırasında, standardize hastaların vermiş oldukları geribildirimler 
öğrencinin, klinik becerisini ve ruhsal bozukluğu olan birey ile kurduğu terapötik iletişimin 
etkinliğini değerlendirmesinde yardımcı olmaktadır. Ayrıca. Psikiyatri hemşireliği eğitiminde 
simülasyon kullanımı öğrencilere, terapötik öğretim becerileri eleştirel düşünme, karar verme, 
yapılan girişimleri durdurabilme, interaktif öğrenme, problem çözme, kendini terapötik 
kullanma, kriz yönetimi, iletişim becerileri, öz yeterlilik, özgüven, kültürel yeterlilik ve klinikte 
düşünme/karar verme yetileri kazandırmaktadır. 
Simülasyon uygulamanın psikiyatri hemşireliğinde kullanımı dünyada çok yaygın olmakla 
birlikte ülkemizde henüz çok yenidir. Bu nedenle bu derlemede psikiyatri hemşireliği gibi soyut 
becerilerin çoğunlukta olduğu uygulamaların öğrencilere kazandırılmasında kullanılan standart 
hasta uygulamasına ilişkin güncel literatürün gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Psikiyatri Hemşireliği, Simülasyon, Öğrenci Eğitimi 
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TİP 1 DİYABETLİ ERGENLER İLE YAPILAN WEB TABANLI GÖRÜŞMELERİN 
NİTEL ANALİZİ 

Sema İÇEL 
Öğr.Gör.Dr., Adıyaman Üniversitesi 

 
Birgül ÖZKAN 

Doç.Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 

Türkan ŞAHİN 
Dr.Öğr.Üyesi, Adıyaman Üniversitesi 

 
ÖZET 
Tip 1 diyabet; yaşam boyu tedavi gerektiren, iyi metabolik kontrol sağlanamadığında geri 
dönüşü olmayan komplikasyonlara neden olarak; kişinin yaşam kalitesini ve bedensel ve 
psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkileyen, sosyal ve ekonomik olarak yük oluşturan 
metabolizma ve endokrin sistem hastalıkları arasındadır. Diyabet hastası bireylerin sağlığının 
sürdürülmesinde en büyük engel tedaviye uyumun yetersiz/kötü olmasıdır. Günümüzde Tip 1 
diyabeti önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda henüz kesin bir başarıya ulaşılamamış 
olmasına karşın, gerek tedavideki gelişmeler ve gerekse diyabet hastası bireyin eğitiminin 
giderek önem kazanması ani ve kronik komplikasyonların görülme oranlarının azaltılmasına 
ve daha erken tanınmasına yol açmaktadır Web tabanlı görüntülü eğitim kişi merkezlidir. Bu 
eğitimin en önemli olan noktası, eğitim alacak kişilerin eğitim veren kişiye ulaşmaları 
gerekirken, web tabanlı eğitim uygulamalarında eğitim alacak kişiye ulaşılmaktadır.  
Bu çalışmada ergenlere diyabetin fizyolojik ve psikososyal etkileri ve baş etme yöntemleri 
hakkında eğitimler vermek için ergenlerle bire bir web tabanlı görüntülü görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Görüntülü görüşme oturumlarının amaçları; katılımcıların duygu ve 
düşünceleri konusunda farkındalık oluşturmak, depresyon ile baş etme, yaşam kalitesini 
arttırma, iletişim becerilerini arttırma, diyabete bakış açısını değiştirebilme, diyabetlerini 
yönetme sürecinde gereksinimlerinin farkına varmalarını sağlamaktır.  
Çalışmada, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi 
Bölümü tarafından takip edilen ve araştırmaya katılmak isteyen 11-18 yaş arası 15 ergen 
çalışmaya alınmıştır. Ergenler ile 14 oturum canlı görüntülü görüşme yapılmış ve bu 
görüşmeler kayıt altına alınmıştır. 
Katılımcılar ile karşılıklı uyum ve özveri ile etkileşim sağlanmış, ergenlere diyabetlerini 
yönetme ve baş etme teknikleri, çevreleri ile sosyal ilişkiler kurma konularında rehberlik 
edilmiştir. Ergenler ilk oturumlarda daha çok somut kaygılar üzerinde yoğunlaşırken, 
uygulanan eğitimler ve ikili görüntülü görüşmeler neticesinde somut kaygılar giderilmiş ve 
ergenler soyut kaygılara yönelmişlerdir. Gerçekleştirilen görüşmeler süresinde ilk oturum ile 
son oturum arasında geçen zaman zarfında ergenlerin diyabetin fizyolojik (HbA1c) ve 
psikososyal (özellikle depresyon ve yaşam kalitesi) etkilerinin neler olduğu ve bu etkiler ile 
baş etme becerilerini geliştirdikleri gözlemlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Ergen, Tip 1 diyabet, Web tabanlı görüşme. 
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ANFIS İLE MODELLENEN PV PANELİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASININ PI 
KONTROLÖR İLE  TAKİBİ VE BULUTLANMA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

Sinem Kezban YAYLA TUNAY 

İnönü Üniversitesi 

Ömerül Faruk ÖZGÜVEN 

İnönü Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

Güneş enerjisi fosil yakıtlı diğer enerji kaynaklarına göre daha çevreci ve daha temiz bir 

enerji üretim kaynağıdır. Güneş enerjisi bir tür ışıma enerjisidir. Güneşten gelen ışıma şiddeti 

enerji üretimi açısından dikkate değer olup yaklaşık 1370 W/m2’dir. Fakat dünyada 

atmosferden  yeryüzüne  düşen ışıma miktarı 0-1100 W/m2 arasındadır. PV paneline sabit 

ışıma değeri uygulanmasına rağmen, yükün artması veya azalması durumunda panel çıkış 

gerilimi değişmekte ve buna  bağlı olarak panelin ürettiği güç değeri de  artmakta veya 

azalmaktadır. Bu nedenle PV panellerin maksimum güç noktasında çalışması enerji üretimi 

verimliliği açısından önem taşımaktadır.  PV paneldeki üretilen güç değişimi esnasında 

maksimum güç noktasını bulmak amacıyla çeşitli MPPT (maksimum güç noktasının takibi) 

metodları geliştirilmiştir. Bu çalışmada MPPT (maksimum güç noktasının takibi) için PI 

kontrolör kullanılmıştır.  Kullanılan kontrol sisteminde DC-DC boost dönüştürücüye bağlı bir 

MATLAB eklentisi olan Kyocera KC200GT PV paneli mevcuttur. Tüm sistemin çalışması ve 

MPPT kontrolü MATLAB simulink ortamında gerçekleştirilmiştir. Belirlenen modelin 

değişik sıcaklık ve ışınımlarda akım-gerilim ve güç-gerilim grafikleri çizilmiştir. Bu 

grafiklerden güç-gerilim karakteristiklerinin maksimum güç noktaları alınarak ANFIS için 

eğitim verileri kümesi oluşturulmuştur. ANFIS editör programıyla bu veriler kullanılarak 

sıcaklık ve ışımaya göre panelin maksimum güç noktlarının anında belirlenmesi için ANFIS 

uygulama modeli oluşturulmuştur. MATLAB simulink programında PV panel PI denetleyici 

kontrolör ve DC-DC boost dönüştürücü içeren simülasyon sistemi tasarlanmıştır. PV panelin 

girişine gelen ışıma ve sıcaklık değerine göre ANFIS, panelin verdiği maksimum gücü 
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çıkışına yansıtmaktadır. Bu değer PI kontrolörün çıkışta ulaşması gereken girişten uygulanan 

maksimum güç değerini temsil etmektedir. PI kontrolörün oransal (Kp) ve integratör (Ki) 

katsayıları, sistem çıkış cevabının en hızlı ve en az salınımlı olacak şekilde tahmini olarak 

belirlenmiştir. Değişik bir kaç ışıma ve sıcaklık değerlerinde çıkış cevabı incelenmiş ve 

istenen kararlı çıkış cevapları alınmıştır. Ayrıca alınan bu sistem çıkış cevapları kontrol işareti 

olmaksızın alınan çıkış cevaplarıyla karşılaştırılmıştır. Bulutlama etkisini görmek için PV 

modülün ışıma girişine zamanla değişen  işaret uygulanmıştır. Buna karşın sistem çıkış 

cevabının maksimum güç noktasını takip ettiği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : PV modül, ANFIS, MPPT, PI 
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DİŞ HEKİMLİĞİNDE BOTOKS KULLANIMI VE UYGULAMALARI ALANLARI 
THE USING OF BOTOX IN DENTISTRY AND APPLICATION AREAS 
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ÖZET 

Botulinum nörotoksini anaerob Clostridium botulinum bakterisi tarafından üretilen bir 
toksindir. İsmini botulinum toksininin ilk hecelerinden alan botoks, günümüzde hem tedavi 
amaçlı hem de kozmetik alanında kullanılmaktadır. Botulinum toksininin 7 serotipi 
bulunmaktadır. En çok kullanılan tipi toksin A’dır. Toksin kaslara enjekte edildiği zaman sinir 
hücrelerine etki ederek kısmi ve geçici süre ile paraliz oluşturmakta ve bu şekilde kasın fazla 
kasılmasını önlemektedir. Piyasada tip A başta olmak üzere tip B’yi de içeren ve çeşitli 
isimler adı altında bulunan botulinum toksinleri mevcuttur. Her bir preparat kişiye 
özel olarak hazırlanmakta ve bir diğeri ile karıştırılamamaktadır. Günümüzde botoks tedavisi 
diş hekimliği alanında da geniş kullanım alanı bulmuştur. Terapötik amaçla perioral bölgede 
uygulanmaya başlayan botulinum toksini temporomandibular eklem rahatsızlıkları, bruksizm, 
görünür dişeti, masseter hipertrofisi, tükürük bezleri problemleri gibi çeşitli 
alanlarda kullanılmaktadır. Bu şekilde hem diğer tedavi yöntemlerine destek olması hem de 
güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olması gibi avantajlarından dolayı diş hekimlerinin son 
zamanlarda üzerinde durduğu alternatif bir tedavi yöntemi olarak önem kazanmıştır. 
Botulinum toksinin lokal etkileri genellikle geçicidir. En çok görülen yan etki alerjidir. Ağrı, 
ödem, eritem, ekimoz, enfeksiyon, ağız kuruluğu, fasiyal sinir felci ve kısa dönem sinir 
duyarsızlığı diğer yan etkilerdir. Dozdan bağımsız olarak yorgunluk, bulantı, kaşıntı gibi 
geçici sistemik yan etkiler nadiren görülür. Ayrıca kaslardaki zayıflığa bağlı olarak yutma 
zorluğu da görülebilmektedir.  Uygulama sırasında önemli olan uygun dozda ve gerekli olan 
kasa enjeksiyon yapılarak tedavinin sağlanmasıdır. Bazı hastalarda uygulanması kontrendikedir. 
Bunlar; yüksek beklentiye sahip kişiler, mimiklerin önemli olduğu kamera önünde çalışan 
insanlar, nöromusküler rahatsızlıkları olanlar (ör: myastenia gravis, Eaton-Lambert 
sendromu), toksin bileşenlerinden birine (ör: albümin, laktoz, maden tuzu, sodyum süksinat) 
allerjisi olanlar, nöromusküler uyarı iletimi ile ters etki oluşturabilecek ve botoksun etkisini 
artıracak (ör: aminoglikozit, penisilamin, kinin ve kalsiyum blokerleri) belirli ilaçları alan 
hastalar, hamile ve emziren hastalarda (botoks hamilelik kategorisinde C grubudur), 12 yaş 
altı hastalardır. Çalışmamızda diş hekimliğinde botoks kullanımını derlemeyi amaçladık. 
 
Anahtar Kelimeler: botoks, botulinum toksini, masseter hipertrofisi 
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Abstract 
Botulinum neurotoxin is a toxin produced by the anaerobe Clostridium botulinum bacteria. 
Botox, which takes its name from the first syllables of botulinum toxin, is used today both for 
therapeutic purposes and in the cosmetic field. There are 7 serotypes of botulinum toxin. The 
most used type is toxin A. When the toxin is injected into the muscles, it acts on the nerve 
cells, creating a partial and temporary period of paralysis and thus preventing excessive 
contraction of the muscle. There are botulinum toxins under the name of various names, 
including type B, especially type A in the market. Each preparation is prepared individually 
and cannot be mixed with another. Today, botox therapy has found wide use in dentistry. 
Botulinum toxin, which is started to be applied in the perioral region for therapeutic purposes, 
is used in various areas such as temporomandibular joint disorders, bruxism, visible gums, 
masseter hypertrophy, salivary gland problems. In this way, it has gained importance as an 
alternative treatment method that dentists have recently emphasized due to its advantages 
such as supporting other treatment methods and being a safe and effective treatment option. 
The local effects of botulinum toxin are usually temporary. The most common side effect is 
allergy. Pain, edema, erythema, ecchymosis, infection, dry mouth, facial nerve palsy and 
short-term nerve insensitivity are other side effects. Transient systemic side effects such as 
fatigue, nausea and itching are rarely seen regardless of dose. In addition, difficulty in 
swallowing can be seen due to weakness in the muscles. The important thing during the 
application is to provide the treatment with the appropriate dose and the required muscle 
injection. It is contraindicated in some patients. These; people with high expectations, people 
working in front of the camera where mimics are important, people with neuromuscular 
disorders (eg myasthenia gravis, Eaton-Lambert syndrome), allergic to one of the toxin 
components (eg albumin, lactose, mineral salt, sodium succinate), neuromuscular stimulation 
Patients who take certain medications that may have adverse effects and increase the effect of 
botox (eg aminoglycoside, penicillamine, quinine and calcium blockers) are pregnant and 
lactating patients (group C in the botox pregnancy category), patients under 12 years of age. 
In our study, we aimed to compile the use of botox in dentistry. 

 
Key Words: botox, botulinum toxin, masseter hypertrophy 
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THE CAUSES OF BRUXISM (CLENCHING) AND EVALUATION OF CURRENT 
TREATMENT METHODS 
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ÖZET 
Bruksizm, diş sıkma, gıcırdatma ve aşındırmayı içine alan, gündüz veya gece ortaya çıkan 
parafonksiyonel bir aktivite olarak tanımlanır ve genellikle uzun süreli kas kasılmaları, 
hiperaktivite ile kendisini göstermektedir. Mekanik travma ve duygusal cevaplara bağlı 
olarak, bilinçaltında refleks şeklinde gelişebilen bruksizm, gün içerisinde (diurnal), gece 
(nokturnal) veya hem gündüz hem de gece ortaya çıkabilir. Gece ortaya çıkan bruksizmde, 
kişiler uykuda oldukları için problemin belirlenmesi güçtür ve ortaya çıkacak hasarın etkileri 
de daha fazla olmaktadır. En erken klinik bulgular, katabolizma ürünleri ve laktik asit 
birikimine bağlı olarak kaslarda yorgunluk hissi veya hipertrofidir. Kaslarda istem dışı ağrılı 
bir kasılma olan spazm gelişebilir. Spazm sonucu ağız açıklığında kısıtlılık, mandibular 
hareketlerde koordinasyon bozukluğu ve temporomandibular eklem sesleri ortaya çıkar. 
Yorgun kasın sürekli kontraksiyonu, kas lif1erinin fibröz bağ dokusu ile yer değiştirdiği 
dejeneratif farklılaşmalara ve buna bağlı enflamatuvar yanıta yol açabilir. Ayrıca, aşırı oklüzal 
basınç ve normal çiğneme siklusu ile uyumlu olmayan uzun süreli diş temasları, periodontal 
ligamanda genişleme, dişlerde sallanma, yer değiştirme ve kırılmalara neden olabilirler. 
Bruksizmin etiyolojisini, temporomandibular eklem rahatsızlığı, oklüzyon bozukluğu, 
parafonksiyonlar, uyku bozuklukları, aksiyete ve stres gibi etkenler oluşturmaktadır. Bu 
etkenlerin, vücuttaki dopamin salınımında bir değişikliğe neden olarak santral sinir sisteminde 
motor bir uyarı oluşturdukları ve böylece bruksizmi tetikledikleri düşünülmektedir. Son 
yıllarda bruksizmin, özellikle anksiyete ve strese karşı bir yanıt olarak geliştiği düşüncesi 
daha fazla kabul görmüştür. Bu nedenle klinikte bruksizmin belirlenmesinde yardımcı olması 
için, patolojik anksiyete hali ve kişilik bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıkların doğru bir 
şekilde tanımlanması gerekmektedir. Bruksizmin ortaya çıkmasında nörolojik eğilim, kişisel 
uyum psikotik yapı gibi kişilik özelliklerinin etkili rol oynadığını, buna ilave olarak, sosyal 
uyum bozukluğunun da bruksizm nedenlerinden birisi olabileceğini bildirmişlerdir. 
Bruksizmin tedavisinde; fizik tedavi, farmakolojik tedavi, oklüzal splint tedavisi, oklüzal 
uyumlama, botoks uygulamaları ve hipnoz yöntemleri kullanılabilir. Alt yapısında psikolojik 
problemlerin yattığı bruksizm tedavilerinde, oklüzal rehabilitasyon ve medikal tedavinin yanı 
sıra kişilik özellikleri ve kaygının tedavi planlamasında göz önünde bulundurulması yani 
psikolojik destek alınması gerekmektedir.  
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Abstract 
Bruxism is defined as a parafunctional activity that occurs during the day or night, involving 
clenching, grinding and abrasion, and is usually manifested by prolonged muscle contractions, 
hyperactivity. Due to mechanical trauma and emotional responses, bruxism, which can 
develop as a reflex in the subconscious, can occur during the day (diurnal), night (nocturnal), 
or both day and night. In bruxism that emerges at night, the problem is difficult to determine 
because people are asleep and the effects of the damage will be more. The earliest clinical 
findings are a feeling of fatigue or hypertrophy in the muscles due to catabolism products and 
lactic acid accumulation. Spasm, an involuntary painful contraction, may develop in the 
muscles. Spasm results in limited mouth opening, mandibular movements, coordination 
impairment, and temporomandibular joint sounds. Continuous contraction of the tired muscle 
can lead to degenerative differentiations in which muscle fibers are replaced by fibrous 
connective tissue and associated inflammatory response. In addition, prolonged dental 
contacts, which are incompatible with excessive occlusal pressure and normal chewing cycle, 
can cause periodontal ligament enlargement, tooth swings, displacement and fractures. The 
etiology of bruxism is composed of temporomandibular joint discomfort, occlusion disorder, 
paraffunctions, sleep disorders, anxiety and stress. These factors are thought to cause a change 
in dopamine release in the body, creating a motor stimulus in the central nervous system, 
thereby triggering bruxism. In recent years, the idea that bruxism has developed as a response 
to anxiety and stress has become more accepted. For this reason, psychiatric diseases such as 
pathological anxiety and personality disorder must be correctly defined in order to assist in 
determining bruxism in the clinic. They reported that personality traits such as neurological 
tendency and personal adjustment psychotic structure played an effective role in the 
emergence of bruxism, and in addition, social adjustment disorder may be one of the causes of 
bruxism. In the treatment of bruxism; physical therapy, pharmacological therapy, occlusal 
splint therapy, occlusal adaptation, botox applications and hypnosis methods can be used. In 
bruxism treatments, in which psychological problems lie in its infrastructure, besides occlusal 
rehabilitation and medical treatment, personality traits and anxiety should be taken into 
consideration in the treatment planning of anxiety, that is, psychological support should be 
obtained. 
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ÖZET 
 
STEM (science, technology, engineering and mathematics) Eğitimi son yıllarda tüm dünyada 
popülaritesi gitgide artan bir eğitim yöntemidir. Ülkemizde ise hem eğitim araştırmaları, hem 
MEB politikaları, hem özel okullar tarafından artan ivmeyle rağbet görmektedir. Bu nedenle 
öğretmenlerin bu yöntemle ilgili görüşleri önem arz etmektedir. STEM Eğitimi, disiplinler arası 
doğası nedeniyle farklı branşlardaki öğretmenlerin de derslerinde kullanabilecekleri bir yöntem 
olduğundan dolayı, bu çalışma kapsamında farklı branşlardan öğretmenler katılımcı olarak 
seçilmiştir. Doğu Anadolu’da bir ilde görev yapan farklı kıdemlerde, 4 Sınıf, 2 Yabancı Dil, 2 
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, 1 Türkçe, 1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 1 Beden Eğitimi, 
1 Sosyal Bilgileri, 1 Müzik, 1 Görsel Sanatlar, 1 Fen Bilimleri, 1 İlköğretim Matematik 
öğretmeni olmak üzere toplamda 16 öğretmene 2 saat süren STEM Eğitimi verilmiştir. Bu 
eğitim kapsamında değinilen başlıklar: “STEM’in disiplinler arası doğası”, “STEM ve 21. Yy. 
becerileri”, “Mühendislik tasarım döngüsü” ve “STEM’de sanatın yeri” olmuştur. Eğitim 
sonrasında öğretmenlere araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 8 sorudan oluşan 
“Öğretmenler için STEM Eğitimi Görüşme Formu” uygulanarak, eğitime katılan öğretmenlerin 
STEM Eğitimi hakkındaki görüşleri alınmıştır. Daha sonra öğretmen görüşleri araştırmacı 
tarafından betimsel analize tabi tutularak, kodlar ve kategoriler tespit edilmiştir. Araştırmanın 
sonunda genel olarak öğretmenler daha önce bu eğitim hakkında bilgileri olmadığını 
söylemişlerdir. Bu eğitimi derslerinde kullanmak isteyebileceklerini fakat özellikle devlet 
okullarında araç gereç bakımından sıkıntı yaşayacaklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca bu 
yöntemin öğrencilerin motivasyon ve tutumlarını artıracağını düşündüklerini söylemişlerdir. 
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THERAPY IN PATIENTS WITH SUBACROMIAL IMPINGEMENT SYNDROME 
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ÖZET 

Subakromiyal sıkışma sendromu (SSS), rotator manşet mekanizmasının art. glenohumerale’nin 
hareketleri sırasında akromion, lig. korakoakromiale, proc. korakoideus ve/veya art. 
akromioklavikulare arasında sıkışmasıyla oluşur. Tedavisi genellikle konservatif olmakta, 
rüptürlerde bazen cerrahi tedavi gerekebilmektedir. Konservatif tedavide fizik tedavi 
modaliteleri ve hastaya uygun egzersiz protokolleri uygulanmaktadır. Gelişen teknolojiyle 
birlikte konservatif fizyoterapi (KF) tedavi konseptlerine yenilikler getirilmiştir. Bu 
yeniliklerden biri de video oyunlarının egzersiz protokollerine adapte edilmesi şeklindedir. Biz 
de çalışmamızda SSS tanısı almış hastalarda video temelli tedavi (VTY) yaklaşımının 
etkinliğini araştırdık. Çalışmamıza yaşları ortalaması 52.00±8.84 yıl olan, SSS tanısı almış 26 
hasta (14 kadın, 12 erkek) katıldı. Hastaların % 96.2’sinin (25 birey) dominant tarafı sağdır. 
Etkilenen taraf açısından hastaların % 69.2’sinin (18 birey) sağ tarafı etkilenmiştir. 
Çalışmamızda randomize şekilde 14 kişi VTY grubuna, 12 kişi KF grubuna dahil edildi. KF 
grubuna hotpack, TENS, ultrason, codman egzersizleri, omuz çarkı, izometrik egzersizler, 
eklem hareket açıklığı egzersizleri, kapsüler germe, stabilizasyon egzersizleri ve kas 
kuvvetlendirme egzersizleri uygulandı. VTY grubuna bu tedavilere ek olarak video oyunları 
temelli egzersiz eğitimi verildi. Bireyler tedavi öncesi (TÖ) ve tedavi sonrası (TS) ağrı, eklem 
hareket açıklığı, ağrılı ark ve eklem pozisyon hissi açılarından değerlendirilerek karşılaştırıldı. 
Tedavi öncesinde değerlendirilen parametreler açısından gruplar benzerdi (p>0.05). KF 
grubunda omuz fleksiyon, abduksiyon ve adduksiyon hareketlerinde TÖ ve TS fark görülmedi 
(p>0.05). VTY grubunda omuz abduksiyon hareketi açısından TÖ ve TS fark bulunmadı 
(p>0.05). Diğer parametreler açısından grup içi değerlendirmelerde  her iki grupta da TÖ ve TS 
iyileşme yönünde farklılıklar belirlendi (p<0.05). Gruplar arası karşılaştırıldığında istirahatteki 
ağrı düzeyleri ve fleksiyon yönünde eklem pozisyon hissi açısından TÖ ve TS fark 
belirlenmiştir (sırasıyla p=0.021, p=0.028). Sonuç olarak, video temelli tedavi yönteminin hasta 
için eğlenceli ve daha az maliyetli olup, ağrı ve eklem pozisyon hissi açısından konservatif 
fizyoterapiye göre daha etkili olduğu söylenebilir.  

Anahtar kelimeler: Omuz eklemi, subakromial sıkışma sendromu, video temelli tedavi 

Abstract 

Subacromial impingement syndrome (SIS), occurs when the rotator cuff mechanism 
compresses between the acromion, ligament coracoacromiale, processus coracoideus and/ 
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or  acromioclavicular joint during the movements of the glenohumeral joint. Treatment is 
generally conservative, surgical treatment is sometimes required in ruptures. In conservative 
therapy, physical therapy modalities and appropriate exercise protocols have been applying to 
the patient. With the developing of technology, innovations have been introduced to the 
concepts of conservative physiotherapy treatment. One of these innovations are the adaptation 
of video games to exercise protocols. In our study, we investigated the effectiveness of a video-
based treatment approach in patients diagnosed with SIS. The study included 26 patients (14 
women and 12 men) with an average age of 52.00 ±8.84  years with a diagnosis of SIS. The 
dominant side of % 96.2 of patients (25 individuals) is right. In terms of the affected side, % 
69.2 of patients (18 individuals) were affected by the right side. In our study, 14 individuals 
were included in the VGT group and 12 individuals were included in the CP group by a 
randomization. Hotpack, TENS, ultrasound, codman exercises, shoulder wheel, isometric 
exercises, range of motion exercises, capsular stretching, stabilization exercises and muscle 
strengthening exercises applied to the CP group. In addition to what is mentioned above there 
was given video games based exercise training to VGT group. Individuals were evaluated and 
compared in terms of pain, painful arch, range of motion and joint position sense pre- and post 
treatment. Pre-treatment groups were similar in terms of parameters which are evaluated 
(p>0.05). There was no difference between pre- and post treatment in shoulder flexion, 
abduction and adduction movements in CP Group (p>0.05). There was no difference between 
pre- and post treatment in terms of shoulder abduction movement in VGT group (p>0.05). In 
terms of other parameters, differences in pre- and post treatment improvement  was determined 
in both groups (p<0.05). In comparison between groups, pre- and post treatment difference was 
determined in terms of pain levels at rest and joint position sense towards flexion (respectively 
p=0.021, p=0.028). As a result, the video-based treatment method is funny and less costly for 
the patient and is more effective in terms of pain and joint position sense than conservative 
physiotherapy. 
 
Key words: Shoulder joint, subacromial impingement syndrome, video-based treatment 
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ÖZET 
 
Dünya ekonomik kalkınma komisyonu sürdürülebilir kalkınmayı; gelecek kuşakların kendi 
ihtiyaçlarını karşılayabilme olanaklarından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek kalkınma olarak tanımlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın amacı 
insanların ekonomik ve sosyal yapılarını bugün ve gelecekte korumak,  olabilecek risklerden 
arındırarak daha iyi seviyeye getirmek ve performansı arttırarak devamlılığını sağlamaktır. 
Artan rekabet ortamında çevreye ve paydaşlarına duyarlı işletmeler sadece kar amacı güden 
işletmelere göre daha başarılı olmaktadırlar. Muhasebenin sosyal sorumluluk kavramının bir 
gereği olan bu yaklaşım sayesinde doğal kaynaklar daha bilinçli kullanılacak ve işletmelerin 
sürekliliği sağlanacaktır. İyi bir muhasebe süreci, sosyal adalet, çevre koruma ve ekonomik 
gelişmeleri konu edinen sürdürülebilir kalkınmanın devamlılığına katkı sağlayacaktır. Bu 
çalışmanın amacı sürdürülebilir kalkınma ile muhasebe arasındaki ilişkiyi genel anlamda 
incelemektir.    
 
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Sürdürülebilirlik, Kalkınma, Sosyal sorumluluk 
 
Abstract 
 
The World Economic Development Council defines sustainable development as; development 
that can meet today's needs without compromising the possibilities of future generations to 
meet their own needs. The aim of sustainable development is to protect the economic and 
social structures of people today and in the future, to enhance by removing potential risks, and 
to ensure continuity by increasing performance. In an increasingly competitive environment, 
businesses that are mindful to the environment and their stakeholders are more successful than 
businesses that are for profit only. With this approach, which is a requirement of the social 
responsibility concept of accounting, natural resources will be used more consciously and 
business continuity will be ensured. A good accounting process will contribute to the 
continuity of sustainable development, which deals with social justice, environmental 
protection and economic developments. The aim of this study is to examine the relationship 
between sustainable development and accounting in general. 
 
Keywords: Accounting, Sustainability, Development, Social responsibility 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MUHASEBE 
 

SUSTAINABILITY AND ACCOUNTING 
 

Ahmet Fethi DURMUŞ  
Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 

  
Zeliha KOCA 

Öğr. Gör. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arapgir MYO, Muhasebe ve Vergi Bölümü 
 
 
ÖZET 
 
Günümüzde sosyal bilimler, fen bilimleri ve diğer tüm alanlarda sürdürülebilirlik kavramı 
yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Birçok alanda kullanılan bu kavram kaynakların 
korunması ve faydalı şekilde kullanılması mantığına dayanmaktadır. Sürdürülebilirliğin 
ekonomik, çevresel ve toplumsal olmak üzere üç boyutu vardır. Sürdürülebilirlik, insanların 
günümüzdeki ekonomik ve sosyal yaşamlarının kalitesini geleceğe taşımak ve gelecekteki 
riskleri azaltarak yaşam kalitelerinin seviyesini artırmak anlamına gelmektedir. İşletmelerin 
rekabet güçlerini artırabilmeleri ve gelişen sermaye piyasalarında pay alabilmeleri için ortaya 
çıkan fırsatları takip etmeleri ve kullanmaları gerekir. İşletmeler bu fırsatları 
değerlendirebilmek için tüm faaliyetlerinin raporlanması ve bunların geliştirilmesi noktasında 
muhasebe bilgi sistemine ihtiyaç duymaktadır.  
İşletmelerin faaliyetleri ve buna bağlı olarak performanslarının sadece karla değerlendirilmesi 
sürdürülebilirlik açısından yeterli değildir. Özellikle teknolojik gelişmeler ve artan piyasa 
rekabeti işletmelerinin sürdürülebilirlik kavramına verdiği önemi arttırmıştır. Bu kavram 
muhasebedeki süreklilik kavramıyla da bu anlamda yakın ilişki içerisindedir. Bu kapsamda 
işletmelerin maruz kaldığı çevresel, sosyal ve yönetimsel riskler sürdürülebilirlik açısından 
oldukça dikkat edilmesi gereken hususlardır. İşletmenin ekonomik, sosyal ve çevresel 
faaliyetleri ile ilgili raporlamaları buna bağlı olarak yaptığı iyileştirmeler işletmelerin 
gelişimini sağlayacaktır. Bu çalışmada Sürdürülebilirlik ve muhasebe arasındaki ilişki 
incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Sürdürülebilirlik, Raporlama 
 
Abstract 
 
Nowadays, the concept of sustainability is extensively used in sciences, social sciences, and 
all other fields. This concept, which is used in many fields, is based on the logic of conserving 
and utilizing the resources. Sustainability has three aspects: economic, environmental and 
social. Sustainability means carrying the quality of people's economic and social lives to the 
future and increasing the level of life quality by reducing future risks. Businesses need to 
follow and use the opportunities that arise in order to increase their competitiveness and to get 
a share in the developing capital markets. In order to take advantage of these opportunities, 
businesses need the accounting information system for reporting and developing all their 
activities. 
Evaluating the activities of the businesses and their performances only with profit criteria is 
not sufficient for sustainability. Especially technological developments and increasing market 
competition have increased the emphasis given to sustainability concept by businesses. This 
concept has a close relationship with the concept of continuity in accounting. In this context, 
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environmental, social and administrative risks that businesses are exposed to are issues that 
need to be taken into consideration in terms of sustainability. Accordingly, reports regarding 
economic, social and environmental activities and related improvements made by businesses 
will ensure the development of the enterprises. In this study, the relationship between 
sustainability and accounting is examined. 
 
Keywords: Accounting, Sustainability, Reporting 
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О  гладких решениях  краевых задач на конечном отрезке для операторно-

дифференциалъных  уравнений второго порядка  
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В сепарабельном  гильбертовом пространстве H  рассмотрим краевую задачу 
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TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARETİN FİNANSMANINDA KULLANILAN TEKNİKLER, 
BU TEKNİKLERİN KULLANILMASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

FOREIGN TRADE FINANCING TECHNIQUES WHICH ARE USED IN TURKEY, 
PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS IN USING THESE TECHNIQUES 

Dr. Metin KETBOĞA 

ÖZET 
Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret firmalarının en önemli problemlerinden 
biri işletme sermayesinin yeterli düzeyde olmamasıdır. Bu ülkelerde yatırım ve üretim 
düzeyenin sağlanmasında yerli sermayenin yeterli olmaması, dış ticarette finansman 
sorununun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dış ticaretteki finansman sorunu, bir ülkenin 
dış ticaret rakamlarını olumsuz etkileyerek dış ticaret hacminin azalmasına veya artmamasına 
neden olmaktadır. Türkiye, gelişmekte olan ülke ekonomileri içindedir. Gelişmekte olan 
ülkelerde özellikle sanayi ürünlerinin ihracatı için yapılan aramalı ithalatı dış ticaret 
firmalarının finansmana olan ihtiyacını daha fazla artırmakta, dış ticaret finansmanını önemli 
bir sorun haline getirmektedir. 

Dış ticaretin finansmanı, ihracatçılar ve ithalatçılar açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi 
gereken bir konudur. Türkiye’nin ihracatında mal mukabili ödeme şeklinin, ithalatında ise 
peşin ödeme veya akreditifli ödeme sisteminin daha çok kullanılması, ihracat ve ithalatta 
finansman bulma ihtiyacını daha fazla arttırmaktadır. Türkiye’deki ihracatçılar, özellikle mal 
mukabili ödeme şeklinden dolayı ihracata konu olan ürünlerin hammadde, üretim ve işçilik 
bedellerini önceden finanse etmek zorunda kalmaktadır. İthalatta ise ithalata konu olan 
ürünün üretim, sevkiyat ve tekrar satılarak bedelinin tahsil edilmesi sürecinin belli bir zamana 
yayılması, finansman ihtiyacının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Bugün işletmelerin uluslararası pazarlarda başarılı olabilmeleri rekabet edebilme güçleriyle 
doğru orantılıdır. İşletmelerin uluslararası piyasalarda rekabet edebilmeleri ve bu piyasalarda 
söz sahibi olabilmeleri için finansal açıdan güçlü olmaları gerekir. Bu nedenle işletmeler 
sürekli yeni finansal kaynaklar arama ve bunları kullanma yoluna gitmişlerdir. Bunun bir 
sonucu olarak da günümüzde çeşitli finansman teknikleri ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Finansman, İhracat, İthalat 

 Abstract 

One of the most important problems of foreign trade companies in underdeveloped or 
developing countries is insufficant working capital. Insufficient domestic capital in these 
countries cause finincing problem of foreign trade. The foreign trade financing problem 
affects a country's foreign trade figures negatively and causes the foreign trade volume to 
decrease or not to increase. Turkey is one of developng countries. Especially  the import 
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which is done for  dialed product by developing countries cause to incease finincing problem 
of foreign trade companies and bring foreign trade finincing problem an important place. 

Foreign trade financing is an issue that should be evaluated separately for exporters and 
importers. In Turkey, the most used payments terms are cash against goods payment term for 
export and  cash in advance and letter of credit areused for imports. This cause to increase 
finincing need of foreign trade companies. Exporters in Turkey, especially the products that 
are subject to export raw materials due to the form of cash against goods, production and 
labor costs remain difficult to advance in the financing. In import, the process of collecting 
the price of the product subject to import, production, shipment and re-sale and spending over 
a certain period of time causes the need for financing. 

Today, companies' success in international markets is directly proportional to their 
competitiveness. Businesses need to be financially strong so that they can compete in 
international markets and have a say in these markets. For this reason, businesses are 
constantly looking for new financial resources and using them. As a result, various financing 
techniques have emerged today. 

Key Words: Foreign Trade, Finance, Export, Import 
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DOKU KÜLTÜRÜ KOŞULLARINDA TEKNOBİRLİK TÜTÜN ÇEŞİDİNDE EN 
UYGUN HORMON DOZUNUN BELİRLENMESİ 

 
Fadime KARABULUT 

Doktora Öğrencisi, Fırat Üniversitesi, 
Samet AYIŞIĞI 

Öğr. Gör., Fırat Üniversitesi 
Ayşe ERDOĞDU 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Fırat Üniversitesi 
Fethi Ahmet ÖZDEMİR 

Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi 
ÖZET 

Bitki doku kültürü teknikleri mikroçoğaltımda, hastalıklardan ari ve haploit bitki üretiminde, 
sekonder metabolit üretimi ve bitki transformasyon çalışmaları gibi alanlarda önemli bir yer 
teşkil etmektedir. Bu nedenle transformasyonu yapılacak bitkinin ve hatta o bitkinin 
çeşitlerinde doku kültürü koşullarında en uygun hormon dozunun tespit edilmesi 
gerekmektedir. Tütün bitkisi önemli kültür bitkisi olup hem doku kültürü hem de 
transformasyon çalışmalarında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu amaçla Teknobirlik 
tütün (Nicotiana tabacum L.) çeşidinde en uygun bitki büyüme düzenleyicilerinden 6-
Benzilaminopürin (BAP) ve 1-Naftalinasetik asit (NAA) konsantrasyonlarını belirlemek 
amacıyla yürütülmüştür. Çalışma boyunca Murashige and Skoog (MS) besi yeri ortamı 
kullanılmış olup tohumlar bu besi yeri ortamına ekimi yapılmıştır. Explant olarak sürgün 
uçları kullanılmıştır. Tohumlar çimlendikten 1 ay sonra sürgün uçları kesilerek farklı 
konsantrasyonlarda (1 mg/l BAP, 2 mg/l BAP, 3 mg/l BAP, 2 mg/l BAP+0,25 mg/l NAA, 2 
BAP mg/l+0,50 mg/l NAA, 3 mg/l BAP+0,25 mg/l NAA, 3 mg/l BAP+0,50 mg/l NAA, 4 
mg/l BAP+0,50 mg/l NAA, 5 mg/l BAP) dikimi yapılmıştır. Sürgün ucu eksplantından 
sırasıyla kallus ve sürgün oluşumu gözlemlenmiştir. Daha sonra meydana gelen kallus ve 
sürgünler, hormonsuz MS besi yeri ortamına alınarak köklendirilmesi sağlanmıştır. 
Köklenmiş olan sürgünler dış koşullara alıştırıldıktan sonra araziye dikimi yapılmıştır. Bu 
çalışmada kallus oluşum oranları (%), sürgün oluşum oranları (%), eksplant başına düşen 
sürgün sayıları (explant/adet), kallus ağırlıkları (g) ve kallus çapları (cm) tespit edilmiştir. 
Kallus oluşum oranları %13-%90 sürgün oluşum oranları %0-%90, eksplant başına düşen 
sürgün sayıları 0-109,9 adet, kallus ağırlıkları 0,02-8,8 g ve kallus çapları 0,3–4,4 cm 
aralığında değişim göstermiştir. Elde edilen sonuçlara göre 5 BAP konsantrasyonunun en 
etkili olduğu bulunmuştur.  

                                                                                                      

Anahtar kelimeler: Tütün, Teknobirlik, BAP, NAA, Transformasyon. 
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DETERMINATION OF THE MOST SUITABLE HORMONE DOSE IN 
TENOBIRLIK TOBACCO CULTIVAR IN TISSUE CULTURE CONDITIONS 

 

ABSTRACT 

Plant tissue culture techniques have an important place in micropropagation, disease-free and 
haploid plant production, secondary metabolite production and plant transformation studies. 
Therefore, it is necessary to determine the optimal hormone dose under the tissue culture 
conditions of the plant to be transformed and even the varieties of that plant. Tobacco plant is 
an important culture plant and used extensively in both tissue culture and transformation 
studies. For this purpose, Teknobirlik tobacco (Nicotiana tabacum L.) cultivars of the most 
appropriate plant growth regulator 6-Benzylaminopurine (BAP) and 1-naphthalacetic acid 
(NAA) was carried out to determine the concentrations. During the study, Murashige and 
Skoog (MS) medium was used and seeds were planted in this medium. Shoot tips were used 
as explant. 1 month after germination the seeds were cut and planted at different 
concentrations (1 mg / l BAP, 2 mg / l BAP, 3 mg / l BAP, 2 mg / l BAP + 0.25 mg / l NAA, 
2 BAP mg / l +0,50 mg / l NAA, 3 mg / l BAP + 0,25 mg / l NAA, 3 mg / l BAP + 0,50 mg / l 
NAA, 4 mg / l BAP + 0,50 mg / l NAA (5 mg / l BAP). Callus and shoot formation were 
observed from shoot tip explant, respectively. Then callus and shoots were taken into the 
medium of hormone-free MS medium and rooting was provided. Rooted shoots were 
accustomed to external conditions and then planted in the field. In this study, callus formation 
rates (%), shoot formation rates (%), number of shoots per explant (explant / number), callus 
weights (g) and callus diameters (cm) were determined. Callus formation rate 13% -90% 
shoot formation rate 0-90%, number of shoots per explant 0-109.9 pcs, callus weights 0.02-
8.8 g and callus diameter 0.3–4.4 cm showed a change in the range. According to the results, 
5 BAP concentrations were found to be most effective. 

 

Key words: Tobacco, Teknobirlik, BAP, NAA, Transformation.  

 

IV. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

KONGRE ÖZET KİTABI116



VERGİ KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ VE VERGİ DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ 

 Neslihan DERELİ 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Azteca Universidad PHD Doktora Öğrencisi  

 

ÖZET 

Sosyal devlet anlayışının gereği ve bir sonucu olarak kamu hizmetlerinin en yüksek kalite ve 
en uygun fiyatla sunulabilmesi ile sürekliliğinin sağlanabilmesinin en önemli koşulu, yeterli ve 
sürekli finansman kaynaklarına sahip olunmasıdır. Bu kaynakların en önemlisi de vergilerdir. 
Çağdaş vergi sistemleri beyan esasına dayanmaktadır. Çünkü beyan esası, verginin ödeme 
gücüne göre alınmasını sağlayan ve dolayısıyla vergilemede adalet ilkesinin 
gerçekleştirilmesinde daha etkin olan bir yöntemdir. Bu bağlamda mükellefler tarafından beyan 
edilen vergi matrahının gerçekleri yansıtıp yansıtmadığı da büyük bir önem taşımakta olup, 
etkin bir vergi denetimini zorunlu kılmaktadır.  

Etkin bir vergi sistemi ancak etkin bir vergi idaresinin ve vergi denetim yapısının olmasıyla 
oluşturulabilir. Vergi reformu ile amaçlanan adil vergileme, vergi kaçakçılığının bir başka 
deyişle kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, vergi tabanının genişletilmesi ve vergilerin 
ekonomik büyümeyi desteklemesi ancak vergi idaresinde yapılacak paralel düzenlemelerle 
sağlanabilmektedir. Bu amaçları gerçekleştirmede uygulamaya yön verme ve sistemin işleyişi 
açısından vergi idaresi ile vergi denetiminin daha etkin hale getirilmesinin de önemi açıktır. 

Vergi kaçakçılığı suçları geçmişten günümüze kadar gelmekle birlikte değişen yaşam koşulları, 
teknolojik gelişmelerin hızı ve insan nedeniyle her geçen gün suça konu olan eylem ve 
işlemlerin niteliği ile değişerek artmaktadır. Ülke ekonomisinde değişmeler de vergi kaçakçılığı 
suçlarının işlenme oranının artmasına ve dolayısıyla suç tiplerinin değişmesine de sebep 
olmaktadır. Bu sebeple günümüz vergi yasalarında düzenlenen vergi kaçakçılığı suçlarını 
oluşturan eylem ve işlemler üzerinde durulmuştur.  

Ancak vergi konusu, mükellef ile vergi idaresi arasında her zaman için bir sorun oluşturmuştur. 
Çünkü mükellefler genel olarak çeşitli sebeplerle ödeyecekleri vergi miktarlarını en düşük 
düzeyde tutmak istemekte, vergi idaresi ise toplayacağı vergi miktarını en üst düzeyde tutmak 
istemektedir. Ülkemiz de dâhil olmak üzere birçok modern ülke vergi alanından beyan esası 
sistemini tercih etmiştir. Beyan esasında, mükellefler tarafından ödenecek vergiler bizzat 
mükelleflerin kendisi tarafından beyan edilmektedir. Fakat verginin devlet tarafından cebren ve 
karşılıksız olarak alınması, mükelleflerin kimi zaman yasal zemine dayanarak, kimi zamanda 
yasal zeminin dışına çıkarak vergi suçu işlemelerine neden olabilmektedir. Bazen de, 
mükellefler vergi kanunlarını yeterince anlayamadıklarından yanlış beyanda 
bulunabilmektedirler. Dolayısıyla beyan esasının temel alındığı vergi sistemlerinde etkin bir 
vergi denetimi kaçınılmazdır. 
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İçerdiği önem nedeniyle, mükelleflerce ödenen vergilere ait bilgi ve belgelerin zamanında, 
eksiksiz ve gerçeğe uygunluğunun saptanması, vergi idaresi yasalarında belirtilen hüküm ve 
ilkelere uygun bir uygulama yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, bunları önlemede yapılan 
vergi denetiminin etkinliği, mücadele yöntemlerinin uygulama önerileri ve AB ülkelerindeki 
durum çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Denetimi, Vergi Kaçakçılığı 
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YARALAMA SUÇLARINDA ADLİ OLGUYA YAKLAŞIM VE ADLİ RAPOR 
DÜZENLEME 

 
Hülya GÜLER 

Dr. Öğr. Üyesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

ÖZET 
Bir kişinin sağlığını bozan olay başka kişi ya da kişilerin kasıtlı ya da tedbirsiz, dikkatsiz 
davranışları nedeniyle olmuş ise yasalar çerçevesinde bu durum adli bir yön içermektedir. Adli 
olgu, herhangi bir dış etki ile sağlık sorunları yaşayan bireydir. İçerisinde suç unsuru bulunan, 
bir yargılama sürecinde yer alması öngörülen durumlar adli olaydır. Trafik kazaları, darp, aile 
içi şiddet, çocuk ve yaşlı istismarı, kesici-delici, vb. alet yaralanmaları, ateşli silah, patlayıcı 
madde yaralanmaları, zehirlenmeler, her türlü intihar girişimleri, düşmeler, iş kazaları, cinsel 
saldırı iddiaları, yanıklar, asfiksiler, elektrik çarpmaları, cinayet, intihar, kaza orjinli 
olduğundan kuşkulanılan ölümler ve şüpheli ölümler adli olgulara örnektir. Adli olguların 
hastaneye başvurusunda yapılacak işlemler, muayene ve girişimler için hastanın aydınlatılmış 
onamının alınması, acil tedavi ve öncelik gerektiren tıbbi müdahalelerin yapılması, adli olgu 
bildiriminin yapılması, delil niteliği taşıyan bulguların kaybolmamasına özen gösterilmesi, 
müdahale ile kaybolacak ise müdahaleden önce elde edilmeye çalışılması, tıbbi bilgilerin 
kaydedilmesi ve adli rapor düzenlenmesidir. Muayene ve tetkikler sırasında temel insan hak ve 
hürriyetlerine ve mahremiyet kurallarına uyulmalı, hekim hastayı bizzat görmeli ve muayene 
etmeli, muayene uygun şartlar altında yapılmalıdır. Muayene esnasında hastanın yanında onun 
rahat anamnez vermesini ya da muayenesini engelleyebilecek şekilde başka kişilerin 
bulunmaması gerekir. Muayene odasında genel güvenlik önlemlerinin sağlanması koşulu ile 
hekim ve yardımcı sağlık personeli (hemşire, ebe) dışında güvenlik görevlileri de dahil olmak 
üzere kimse bulunmamalıdır. Bu durum özellikle gözaltı ve tutuklu durumundaki kişilerin ve 
cinsel saldırı mağdurlarının muayeneleri açısından son derece önem taşıyan bir husustur. Adli 
makamlarca yapılacak soruşturma sonucu suç unsuru tespit edilen ve dava konusu olacak 
durumlarda, yaralanan kişiye ait “adli raporların” düzenlenmesi istenebilir. Bu raporu şahsı 
muayene eden hekimin düzenlenmesi şart değildir. Kendisine resmi yazı ile rapor düzenlenmesi 
talebi iletilen hekim artık “bilirkişi” sıfatı kazanır. Rapor yazımında Genel Adli Muayene 
Formları kullanılmalıdır. Adli raporda; sorulan sorunun niteliğine göre değişmekle birlikte 
mağdurdaki travmatik bulgular tıbbi olarak belirtilir ve yargıya Türk Ceza Kanunu’ndaki 
yaralama suçlarının kriterlerine göre sanık için verebileceği suçu belirleyebileceği bir sonuç 
verilir. Adli rapor düzenlenmesinde standart sağlanması amacıyla ülkemizde “Türk Ceza 
Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi” 
kullanılmaktadır. Bu sunumun amacı; hangi olguların adli olgu olduğu, adli olgulara yaklaşımın 
nasıl olması gerektiği ve yaralanma olgularında adli rapor düzenlenmesinin temel ilkeleri 
hakkında bilgi verilmesidir. 
 
Anahtar kelimeler: Adli olgu, adli rapor, rehber, Türk Ceza Kanunu. 
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YENİ DIŞAVURUMCULUK ve FOTOĞRAF:Anselm Kiefer, Arnulf Rainer  

Derya ŞAHİN 

Doç.Dr. İnönü Üniversitesi 

 

Kavramsal temelli yaklaşımlara karşı tepki üzerine doğan, genellikle figüratif eğiliminde olan 
yeni dışavurumculuğun özünde; modernist ve kavramsalcı eğilimlerin dışladığı geleneksel 
resim anlayışının ve tuval resminin geri döndüğünün izleri vardır. Akımın sanatçıları arasında 
yer alan Anselm Kiefer farklı malzemeleri ve özellikle fotoğrafları tuval resminde kullanması 
açısından farklılık göstermektedir. Kiefer, çeşitli kaynaklardan derlenmiş kitaplar ve tahta 
kalıpla basılmış resimlerlerinin yanı sıra, büyük tablolarıyla da dikkat çekmektedir. 
Eserlerinde boya ve kolaj dışında, hasır, kum, kurşun ve başka materyallerden de faydalanan 
sanatçı, yapıtlarıyla tarihi canlandırmayı ve izleyiciyi çok çeşitli çağrışımlar yapmaya davet 
etmeyi amaçlamaktadır. 

 Arnulf Rainer ise, hem geçmişi hem de bugünü işin içine katacak şekilde, imgeyle imgenin 
yok edilmesi, silinmesi ilişkisini yorumlamak amacıyla, fotoğraf üzerine yaptığı karalamalarla 
dikkat çekmektedir. 

Bu araştırmada fotoğrafın yeni dışavurumcu sanat akımı içinde kullanım şekilleri Anselm 
Kiefer ve Arnulf Rainer’ın  eserleri üzerinden incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf-resim, yeni dışavurumculuk, Anselm Kiefer ,  Arnulf Rainer. 
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SAÇ KORTİZOLÜNÜN KAYNAKLARI 
 

Arş. Gör. Dr. Tuğçe ATÇALI 

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji AD. 
                                     

Prof. Dr. Sedat YILDIZ 

 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD. 
 
 

 
            ÖZET 
Kortizol, stres karşısında aktive olan hipotalamo pituiter adrenal eksenin (HPA) son ürünü 
olarak salgılanır. Steroid yapıda küçük bir hormon olup kolesterolden sentezlenir. Bu sebeple 
vücut sıvılarına ve dokulara geçebilmektedir. Kortizolün bu özelliğinden faydalanarak kan, saç, 
tükürük, idrar, tırnak ve ter gibi biyomateryaller kullanılarak HPA ekseninin aktivitesi hakkında 
bilgi sağlanabilmektedir. Kortizol vücutta serbest aktif şekilde ve proteinlere bağlı inaktif 
şekilde bulunmaktadır. Kortizolün %3-10’u serbest olan aktif formdur ve ölçümü önemlidir. 
Aktif olan kortizol; tükürükte ve saçta ölçülebilmektedir. Kortizolün saçta ölçümü yapılarak 
HPA ekseninin kronik stres karşısında gösterdiği aktive hakkında bilgi edinebiliriz. Saçta 
kortizol ölçümü özellikle psikonöroendokrinolojik çalışmalarda önem arz etmektedir. Zira 
kronik stres hakkında bilgi veren tek biyomateryaldir. Kortizolün saça nasıl geçtiği konusunda 
çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bu görüşler kan, saç folikülü, ter bezi ve yağ bezi şeklindedir. 
Bu çalışma saçtaki kortizolün kaynakları hakkında literatüre büyük katkılar sunabilir. Bu 
derleme HPA ekseninin kronik aktivitesinin belirlenmesinde non-invazif bir parametre olarak 
saçtaki kortizolün kaynakları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: HPA, Kortizol, Stres 
 

ABSTRACT 
Cortisol is secreted as the end product of the hypothalamic pituitary adrenal axis (HPA) 
activated against stress. It is a small steroid hormone that is synthesized from cholesterol. 
Therefore, it can pass into body fluids and tissues. By using this feature of cortisol, information 
about the activity of the HPA axis can be provided by using biomaterials such as blood, hair, 
saliva, urine, nail and sweat. Cortisol is active in free form in the body and inactive when bound 
to proteins. Approximately, 3-10% of cortisol is the active free form and its measurement is 
important. Active cortisol can be measured in saliva and hair. By measuring the cortisol in the 
hair, we can learn about the activation of the HPA axis against chronic stress. Cortisol 
measurement in hair is especially important in psychoneuroendocrinological studies. Because 
it is the only biomaterial that gives information about chronic stress. There are various opinions 
about how cortisol goes into hair. These views suggests that it passes into the hair from blood, 
hair follicle, sweat gland and sebaceous gland. This study can make contributions to the 
literature about the sources of cortisol in hair. This review was prepared to give information 
about the sources of cortisol in the hair as a non-invasive parameter in determining the chronic 
activity of the HPA axis. 

 
Keywords: Hair Cortisol, HPA, Stress 
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STRES AKSI HPA’NIN ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN BİYOMATERYALLER 
 

Arş. Gör. Dr. Tuğçe ATÇALI 

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji AD. 
 

Prof. Dr. Sedat YILDIZ 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD. 
 

            ÖZET 
Stres günlük hayatımızda yüzleşmek zorunda kaldığımız bir durumdur. Stres karşısında 
hipotalamo pituiter adrenal eksenin aktifleşmesi sonucunda kortizol salgılanmaktadır. Kortizol; 
kolesterolden sentezlenen steroid yapıda küçük bir hormondur. Kortizol kanda serbest ve bağlı 
olarak iki şekilde bulunmaktadır. Kortizolün kan proteinlerine bağlı olan kısmı inaktiftir. 
Kortizolün %3-10’u serbest olan aktif formudur. Küçük bir hormon olduğu için diğer vücut 
sıvılarına ve dokulara geçebilmektedir. Kortizolün vücut sıvılarında ve dokularda ölçümü 
yapılarak HPA ekseni hakkında bilgi sağlanabilir. Bu amaçla kan, saç, tükürük, idrar, tırnak ve 
ter kullanılmaktadır. Bu çalışma; stres ekseni olan HPA’nın aktivitesinin değerlendirilmesinde 
kullanılan biyomateryaller hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: HPA, Kortizol, Stres 
 

ABSTRACT 
Stress is a stiuation that we have to face in our daily lives. Cortisol is secreted as a result 

of activation of the hypothalamic pituitary adrenal axis against stress. cortisol is a small steroid 
hormone that is synthesized from cholesterol. Cortisol is available in the blood in two forms, 
free and bound. The part of cortisol that is bound to blood proteins is inactive. 3-10% of cortisol 
is its free active form. As it is a small hormone, it can pass into body fluids and tissues. By 
measuring the cortisol in body fluids and tissues, information about the HPA axis can be 
provided. For this purpose, blood, hair, saliva, urine, nails and sweat are usedThis work; It is 
prepared to give information about the biomaterials used to evaluate the activity of the stress 
axis HPA. 

Keywords: HPA, Cortisol, Stress 
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MALATYA’DA YETİŞEN DÖRT KAYISI TÜRÜNÜN (ÇÖLOĞLU, 
HACIHALİLOĞLU, KABAAŞI VE KARACABEY) FARKLI KURUTMA 

ŞARTLARINDA BÜTÜN VE PARÇAYA AYRILMIŞ ŞEKİLDE KURUTMA HIZ 
DEĞERLERİ 

 
Mehmet Alper ASLAN 

MS, Alper Medikal Malatya 
 

Yunus ÖNAL 
Doç. Dr., İnönü Üniversitesi 

 
Yeliz AKBULUT 

İnönü Üniveersitesi  
 
ÖZET 
 
Kayısı dünya ve ülkemiz genelinde önemli bir tarımsal ürün olup toplamda 375 türü mevcuttur. 
Kayısı olgunlaşdıktan sonra kurutulup (gün kurusu) raf ömrünün artırılması ve bağışıklık 
sistemi üzerine olumlu etkisinden dolayı kükürtleme işleminden geçirilip kurutulduktan sonra 
tüketilmektedir. Ayrıca zerdali olarak adlandırılan sofralık tüketilen bazı türler kükürtlenip iki 
parçaya ayrıldıktan snra kurutularak tüketilmektedir. Malatya’ya özgü türlerin dışarıda üretimi 
çok sınırlı olup ülkemizde %95’ı dünya genelinde  ise %90’ı üretilmektedir. İlimizde yıllık 
ortalama gelir 300 milyon USD dışarıda ekonomik getirisi 5 milyar USD değerine 
ulaşabilmektedir. Kayısı için en önemli sorunlardan bir tanesi kurutma olup ilimiz genelinde 
bilimsel temelli yapılmamaktadır. Kurutma işleminin hızlı ve uygun şekilde yapılması kayısının 
kükürt içeriği yanında görünüm açısından  büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada Malatya ilimize 
özgü ekonomik değeri yüksek Çöloğlu, Hacıhaliloğlu ve Kabaaşı yanında sofralık tüketilen 
Karacabey kayısılarının kükürtsüz bütün ve iki kısıma ayrıldıktan sonra güneşte, gölgede ve 
etüvde kurutma hızı belirlenmiştir. Aynı numuneler kükürtlendikten sonra aynı koşullarda 
kurutulmuşlardır. Kurutma işleminde ağaçtan imal edilmiş 60x60cm boyutlarında 0,5 cm 
aralıklı boşluklardan oluşan malzemeler kullanılmıştır.  Yapılan değerlendirmede Güneşte 
kurutmada en yüksek kurutma hız değerleri (0,140-0,230 kg su/saat m2) elde edilmiştir. 
Gölgede (0,040-0,100 kg su/saat m2) ve etüvde 0,060-0,250 kg su/saat m2) değerleri elde 
edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kayısı, kükürt, kurutma 
 
Abstract 
 
Apricot is an important agricultural product throughout the world and our country and there are 
375 species in total. Apricot is then dried (sun dried) and consumed after it is sulphured and 
dried due to its shelf life and positive effect on the immune system. In addition, some species 
consumed in the table, called zerdali, are consumed by being sulfurized and divided into two 
parts, and then dried. The production of species specific to Malatya is very limited and 95% of 
our country is produced worldwide and 90% of it is produced. The average annual income in 
our city can reach 300 million USD and its economic return can reach 5 billion USD. One of 
the most important problems for apricot is drying and it is not scientifically based in our city. 
Fast and proper drying process is of great importance in terms of appearance besides the sulfur 
content of apricot. In this study, the drying rate of the Karacabey apricots, which are consumed 
in the table besides the non-sulfur whole and two parts, was determined in the sun, shade and 
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oven, with high economic value specific to our Malatya province, Çöloğlu, Hacıhaliloğlu and 
Kabaaşı. The same samples were dried under the same conditions after sulphurization.  In the 
drying process, materials consisting of spaces with 0.5 cm spacing in dimensions of 60x60cm 
made of wood were used. In the evaluation made, the highest drying speed values (0,140-0,230 
kg water/hour m2) were obtained in sun drying. Values were obtained in the shade (0.040-0.100 
kg water/hour m2) and in the oven 0.060-0.250 kg water/hour m2. 
 
Keywords: Apricot, Sulphur, drying 
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ATIK LASTİKLERDEN ELDE EDİLEN SİYAH KARBON İLE MODİFİYE 
EDİLMİŞ ASFALTIN İŞLENEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ 

 
Tacettin GEÇKİL 

Doç. Dr., İnönü Üniversitesi 

 
Zülfükar AKSAĞAN 

Öğr. Gör., Munzur Üniversitesi 

ÖZET 
Bu çalışmada, atık malzeme çeşitlerinden biri olan atık lastiklerden elde edilen siyah karbonun 
(SK) bitümlü bağlayıcıların işlenebilirlik özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla 
B 160/220 saf bitümlü bağlayıcısına %5, %10, %15 ve %20 oranlarında SK ilave edilerek 
modifiye asfalt bağlayıcılar elde edilmiştir. Elde edilen saf ve modifiye bağlayıcıların fiziksel 
özellikleri penetrasyon, yumuşama noktası, düktilite, parlama ve yanma noktası gibi geleneksel 
deneylerle tespit edilmiştir. Ayrıca penetrasyon ve yumuşama noktası deney sonuçları 
kullanılarak modifiye bağlayıcıların ısıya karşı duyarlılığını ifade eden penetrasyon indeksi (PI) 
değerleri de hesaplanmıştır. Siyah karbonun, bitümlü bağlayıcının işlenebilirlik özellikleri olan 
plentteki karıştırma sıcaklıkları ve kaplama yapımı aşamasındaki sıkıştırma sıcaklıkları 
üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla, bağlayıcılar ASTM D 4402 standardına göre 
Brookfield Viskozimetre (RV) deneyine tabi tutulmuştur. Bağlayıcıların 135 °C ve 165 °C’de 
elde edilmiş olan viskozite değerlerine göre karıştırma ve sıkıştırma sıcaklık aralıkları 
belirlenmiştir. Deney sonuçlarına göre karışımdaki SK miktarının artışına bağlı olarak modifiye 
bağlayıcıların penetrasyon değerlerinde azalma, yumuşama noktası değerlerinde ise artış 
meydana gelmiştir. Ayrıca, bağlayıcıların düktilite değerlerinde azalma, parlama ve yanma 
noktası değerlerinde ise artış görülmüştür. Bununla birlikte bağlayıcıların sıcaklık 
hassasiyetinin %15 SK oranında azaldığı görülmüştür. Geleneksel test sonuçlarına göre, SK 
artışı ile modifiye bağlayıcıların kıvamında sertleşme meydana geldiği ve sıcaklık 
hassasiyetlerinin düştüğü, dolayısıyla yüksek sıcaklığa haiz bölgelerde kullanılabileceği 
görülmüştür. RV deney sonuçlarına göre, SK ilavesi ile bağlayıcıların 135 °C ve 165 °C 
sıcaklıklardaki viskozite değerlerinde önemli artışlar meydana geldiği ve bu sonuçların 
geleneksel deney sonuçları ile paralellik gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bağlayıcıların RV 
test sonuçlarından elde edilen viskozite değerleri yardımıyla belirlenen karıştırma ve sıkıştırma 
sıcaklıklarında veya işlenebilirlik sıcaklıklarında artışlar meydana geldiği görülmüştür. Bu 
sonuçlara göre, saf bağlayıcıya kıyasla SK ilavesi ile modifiye bağlayıcıların sertliğinin 
arttığını, sıcaklık hassasiyetlerinin düştüğünü ve en ideal karışımın %15 SK katkılı asfalt 
bağlayıcı olduğu görülmüştür. Ancak işlenebilirlik sıcaklıklarının yükselmesi plentte ve 
kaplama yapımı esnasında tüketilecek olan enerji miktarını kısmen yükseltebilecektir. Bu 
olumsuzluğa rağmen atık lastiklerin çevreye verdiği zarar, yol kaplamasında kullanılabilecek 
potansiyel bir iyileştirici olarak ortadan kaldırılmış olacaktır.  
 Anahtar Kelimeler: Asfalt, Siyah Karbon, Modifiye Asfalt, Dönel Viskozimetre, 
İşlenebilirlik 
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