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08.02.2020 Saturday / 1000-1200 
 

HALL-1, SESSION-1 Head of Session:  Dr. Natela Borisovna POPKHADZE 
Dr. Natela Borisovna 

POPKHADZE 
THE TECHNOLOGICAL ACHIEVEMENTS OF THE TALANTED AVIATOR 

ALEXANDRE KARTVELISHVILI BORN AND RAISED IN TBILISI 
Musa MURSAQULİYEV SHELTERS IN THE KESHIKCHIDAG CAVES COMPLEX 

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü 
KÜÇÜKKURT 

TÜRK KÜLTÜRÜNDE NAZAR İNANCININ AFYONKARAHİSAR DÜZ 
DOKUMALARINA MOTİF OLARAK YANSIMASI 

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 
Semra ÇERKEZOĞLU 

RUSYA’DA MÜSLÜMAN TÜRK KONGRELERİ (1905-1917) 

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 
Öğr. Gör. Özkan DEDE YABANCI TERÖRİSTLER: BUMERANG ETKİSİ 

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 
Sait Katrancı 

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ MUHAREBE-SAVUNMA ALANINDA KULLANIMI 
VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ GELİŞİMİ 

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 
Rawnaq Zanulabdeen Nayyef 

NAYYE 
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FİNANSAL GELİR KAYNAKLARI 

Zeynep GÜRMAN AFYONKARAHİSAR’DA ÇAN SESİ AYARI VE USTASI AHMET ÇANAKCIOĞLU 

Dr. Funda KUL 
TÜRKİYE’DE HUKUK BÖLÜMÜ BAŞARISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN 

BELİRLENMESİ 
 
 
 

08.02.2020 Saturday / 1300-1500 

 

HALL-1, SESSION-2 Head of Session: Doç. Dr. Mustafa İNCE 

Doç. Dr. Mustafa İNCE 
INFORMATION OR ENCOURAGEMENT; A STUDY ON MEDIA PRESENTATION OF 

SUICIDE NEWS 
Doç. Dr. Mustafa İNCE TURKISH DESCRIPTION IN THE WESTERN PRESS; 'BARBARIAN TURKS' 

Prof. Dr. Cemile Arzu AYTEKİN 
Uzm. Aşkın BAHADIR 

PROJE TABANLI ÖĞRENME VE REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMINDA SANAT 
PROJELERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AKAR 
Arş. Gör. Ahmet KARAKAŞ 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATANAMAMA KAYGISI İLE ÖĞRETMENLİK 
MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AKAR 
Arş. Gör. Ahmet KARAKAŞ 

AKILLI TAHTA KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK 
MOTİVASYONUNA ETKİSİ 

Doç. Dr. Şehnaz Yalçın 
RESİM YAPMADA KULLANILAN BOYALARIN FARKLI MALZEMELER 

ÜZERİNDEKİ DAVRANIŞININ RENK DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN 
BELİRLENMESİ 

Doç. Dr. Ahmet KAYA 
Dr. Öğr. Üye. Kasım KAYA 

Arş. Gör. Büşra BOLAT 
OKULLARDAKİ ÖRGÜTSEL KÜLTÜRE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇETİN 
Zeynep AKKURT 

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN VELİLERLE 
YAŞADIKLARI PROBLEMLERİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üye. Kasım KAYA 
Doç. Dr. Ahmet KAYA 

Arş. Gör. Büşra BOLAT 
ÖRGÜTSEL SİNİZME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

Doç. Dr. Ahmet KAYA 
Dr. Öğr. Üye. Kasım KAYA 

Arş. Gör. Büşra BOLAT 
OKULLARDA FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 
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08.02.2020 Saturday / 1500-1700 

 

HALL-1, SESSION-3 Head of Session: Assoc. Prof. Dr. Murat Türköz 
Gülay GENÇ EROĞLU 

Prof. Dr. Bülent SEZEN 
YAZILIM PROJELERİ PERSONELİ SEÇİMİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI TEKNİĞİNİN 

KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA 
Hasan AMANET 

Dr. Öğr. Üyesi Tolga BERBER 
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp GEDİKLİ 

ATEŞ BÖCEĞİ ALGORİTMASI KULLANARAK TÜRKÇE HABER METİNLERİNDE 
ÖZELLİK SEÇİMİ 

Assoc. Prof. Dr. Murat Türköz 
GROUND RESPONSE ANALYSIS BASED ON DIFFERENT SOIL PROFILE USING 

SHEAR WAVE VELOCITY 
Assoc. Prof. Dr. Murat Türköz 
Assoc. Prof. Dr. Hasan Savaş THE EFFECT OF FIBER LENGTH ON DYNAMIC BEHAVIOR OF CLEAN SAND SOIL 

Dr. Öğr. Üyesi Nuran TAPKI 
Zeynep Demetgül 

TÜRKİYE’DE NAR ÜRETİM, TÜKETİM VE PAZARLAMA YAPISI 

Öğr. Gör. Dr. İsmet Bolat 
Dr. Öğr. Üyesi Erhan 

AKARDENİZ 

TÜRKİYE’DEKİ KATILIM BANKALARI İLE YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN 
KARLILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Erhan 
AKARDENİZ 

Öğr. Gör. Dr. İsmet BOLAT 

TÜRKİYE’DE FAİZ, DÖVİZ KURU İLE SERMAYE HAREKETLERİ ARASINDAKİ 
İLİŞKİ 

Dr. Duygu Celayir THE ROLE OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF AN ENTERPRISE IN 
DETECTION AND PREVENTION OF FRAUD 

Salih KALAYCI 
THE LONG-RUN EFFECTS OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON FOREIGN 

TRADE: THE CASE OF BRAZIL 

Öğr. Gör. Dr. Gonca KÖSE PAZARLAMADA RADİKAL OLUŞU SEMBOLİZE EDEN GERİLLA REKLAMLARDA 
KULLANILAN REKLAM MESAJI ÇEKİCİLİKLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ 

 
08.02.2020 Saturday / 1000-1200 

 

HALL-2, SESSION-1 Head of Session: Öğr. Gör. Ömer BİLGİNER 
İnş. Müh. İzzet ÇELİK 

Dr.Öğr. Üyesi Alper BİDECİ 
Doç. Dr. Özlem SALLI BİDECİ 
Dr. Öğr. Üyesi Bekir ÇOMAK 

POLYESTER KAPLI AGREGALI BETONLARIN ÖZELLİKLERİ 

Mimar Feyza Nur IŞIK 
Dr. Öğr. Üyesi Alper BİDECİ 

Arş. Gör Ünal SEVER 
Doç. Dr. Özlem BİDECİ 

DÜZCE’DE 1999 DEPREMLERİ SONRASI YAPILAN TOPLU KONUTLARDA CEPHE 
HASARLARI 

Selin ÖZDEMİR 
Mustafa BİRİCİKÖZCAN 

Alim Fatih KILINÇ 

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNDE İNOVATİF YAKLAŞIM VE YENİ TEKNOLOJİLER: 
GELENEKSEL KARA TAHTALARIN EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERDEKİ UYGULAMALARI 

Mimar Deniz POYRAZ BOZEL 
Prof. Dr. Hümeyra BİROL 

MANİSA - KIRKAĞAÇ İLÇESİ TARİHİ DOKUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 
KORUMA SORUNLARININ BELİRLENMESİ 

Öğr. Gör. Ömer BİLGİNER YÜKSEKLİK BELİRLEME TEKNİKLERİNİN DOĞRULUK ANALİZİ 
Müge Ağca 

Aslıhan Yücel 
Efdal Kaya 

H. Murat Yılmaz 

HAVASAL LİDAR VERİLERİNDEN ELDE EDİLEN TOPOGRAFİK VERİLER 
ÜZERİNDEN OBJE YÜKSEKLİKLERİNİN TAYİNİ 

Müge Ağca 
Efdal Kaya 

H. Murat Yılmaz 
Aslıhan Yücel 

YERSEL VE FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLER İLE KAYA BLOKLARININ 
HACİMLERİNİN HESAPLANMASI: SELİME ÖRNEĞİ, AKSARAY 

Mimar Aslı Merve ÇIRAY 
Dr. Öğr.Üyesi F. Feyzal 

ÖZKABAN 

MANİSA KENTİ CUMHURİYET DÖNEMİ YAPILARININ TESPİTİ VE MODERN 
MİMARLIK MİRASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Y. Mimar Fatma Seda Çardak TÜRKİYE’DE ARKEOPARK KAVRAMI 

Y. Mimar Fatma Seda Çardak ARKEOLOJİK SİT ALANLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE 
YÖNELİK SORUNLAR: ADANA MİSİS ARKEOLOJİK SİT ALANI ÖRNEĞİ 
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08.02.2020 Saturday / 1300-1500 

 

HALL-2, SESSION-2 Head of Session: Dr. Rukiye DOĞANYİĞİT 
Dr. Rukiye DOĞANYİĞİT GAZİANTEP İLİNDE TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ 
Doç. Dr. Durmuş Çağrı 

YILDIRIM 
Doç. Dr. Seda YILDIRIM 

TÜRKİYE’DE MESLEKİ EĞİTİM – SAĞLIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ 

Doç. Dr. Zeynep Güngörmüş 
Şirin Çelikkanat GELECEĞİN HALK SAĞLIĞI SORUNU AŞI REDDİ 

Şirin Çelikkanat 
Doç. Dr. Zeynep Güngörmüş 

MEME KANSERİ RİSK DEĞERLENDİRME MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

MEHMET GÖĞREMIŞ 
NESRİN YAĞCI 

PREMENOPOZ DÖNEMDEKİ KADINLARDA OMURGA AĞRISI ve ANKSİYETE 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Sema AYTAÇ 
Prof. Dr. Özlem OVAYOLU 

TÜBERKÜLOZ HASTALARINA VE TEMASLILARA VERİLEN EĞİTİMİN VE 
TELEFONLA İZLEMİN TEDAVİYE UYUMA ETKİSİ 

MEHMET GÖĞREMIŞ GENÇ BİREYLERDE CEP TELEFONU KULLANIMINA BAĞLI EL-EL BİLEĞİ 
AĞRISININ BELİRLENMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02.2020 Saturday / 1500-1700 
 

HALL-2, SESSION-3 Head of Session: Öğr. Gör. Yalım GÜLTEKİN 
Sefa Enes Kılıç 

Minel Zeynep Şardan 
Murathan Kalender 

Yahya Bozkurt 

THE USE AND FUTURE OF POLYMER MATRIX COMPOSITE MATERIALS IN 
AVIATION INDUSTRY 

Minel Zeynep Şardan 
Sefa Enes Kılıç 

Yalçın Boztoprak 

EPOKSİ REÇİNESİNE TEK DUVAR KARBON NANOTÜP EKLENMESİNİN YAPININ 
MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

Tevfik Serdar Akkılıç AKILLI ŞEBEKELER VE ENERJİ HASATLAMA 

Ege Anıl DİLER 
Şehmus Kemal GÜLSOYLU 

EFFECT OF PRODUCTION PARAMETERS ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF 
AUTOMOTIVE PARTS MANUFACTURED FROM CAST (AL-SI ALLOY) 

COMPOSITES 
Mustafa YAPIŞOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Zeki ORALHAN 
INVESTIGATING ANXIETY LEVEL WITH USING EEG ANALYSIS 

Öğr. Gör. Yalım GÜLTEKİN 
Alper KARAKOÇ 

ANKARA-KAZAN’DA KURULACAK SOĞUK HAVA DEPOSUNUN ATIK ISISINDAN 
YARARLANARAK KURUTMA ÜNİTESİ TASARLAMAK 

Alper KARAKOÇ 
Öğr. Gör. Yalım GÜLTEKİN 

YATAĞAN KÖMÜR YAKITLI SANTRALİ 3-E (ENERJİ, EKSERJİ  
VE ÇEVRESEL ETKİ) ANALİZİ 

Elif Somuncu 
Ebru Karatas 

Calculation of Lennard-Jones (12–6) interaction energy for F2-F2 system 

Bahtiyar A. Mamedov 
Ebru Karatas 
Elif Somuncu 

Optimization of Ga(CH3)3 gases using ab initio basis set  
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08.02.2020 Saturday / 1000-1200 

 

HALL-3, SESSION-1 Head of Session: Sezgin Bahadır Tekin 

Sezgin Bahadır Tekin 
Mehmet Ömer Arpacıoğlu 

A COMPARATIVE EVALUATION OF THE CLINICAL AND RADIOLOGICAL 
RESULTS IN KNEE PROSTHETICS FOR WHICH THE CRUCİATE RETAINIG OR 

POSTERİOR STABILIZED 
Dr. Öğr. Üyesi Berna KAYA 

UĞUR 
Dr. Mehmet Ali TURGUT 
Dr. Öğr. Üyesi Elzem ŞEN 

Prof. Dr. Ayşe ARSLAN 
Prof. Dr. Mehmet CESUR 

ÜROLOJİK ENDOSKOPİK CERRAHİDE RİJİD PENİL EREKSİYONUN KETAMİN İLE 
TEDAVİSİ 

Engin Ramazanoğlu 
Serkan Usgu 
Yavuz Yakut 

Ahmet Erkılıç 

MAJOR YANIK YARALANMALARINDA KASLARIN VİSKOELASTİK ÖZELLİKLERİ 
İLE AĞRININ İNCELENMESİ 

 

OP.DR.RAMAZAN PARILDAR 
OP.DR.YUNUS EMRE BEKTAŞ 

İKİZ GEBELİK SONRASI GELİŞEN BİLATERAL FEMUR BAŞI OSTEONEKROZU, 
VAKA TAKDİMİ 

Ramazan Parıldar 
Sezgin Bahadır Tekin DIFFERENT TYPE OF FLOATING SHOULDER INJURY 

Ayşe CEYHAN 
Özge GÖKTEPE 

Münevver BARAN 
Pınar ALİŞAN SUNA 

Kübra Tuğçe KALKAN 
Özge CENGİZ 

Esra BALCIOĞLU 
Arzu YAY 

THE PROTECTIVE EFFECT OF MELATONIN ON NONYLPHENOL İNDUCED TO 
THE LİVER DAMAGE 

Gülsüm GÜRBÜZ 
Zeynep GÜNGÖRMÜŞ 

Filiz TAŞ 

HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ AKADEMIK ÖZYETERLIK VE AKADEMIK 
GÜDÜLENME DÜZEYLERI İLE EĞITIM YÖNTEMLERI ARASINDAKI İLIŞKILERIN 

İNCELENMESI 
Hacer Karakurt 

Deniz Erdan Kocamaz 
KANSER HASTALARINDA FONKSİYONELLİK,YORGUNLUK VE YAŞAM 

KALİTESİNİN İNCELENMESİ : PİLOT ÇALIŞMA 
 
 

08.02.2020 Saturday / 1300-1500 

 

HALL-3, SESSION-2 Head of Session: Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Sedef Habipoğlu 
ELİT KADIN VOLEYBOLCULARIN BESLENME BİLGİ VE ALIŞKANLIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
Muhammet Taha İLHAN 

Bekir MENDEŞ 
BAZI SPOR BRANŞLARINDA EL KAVRAMA KUVVETİNİN EL BECERİSİ ÜZERİNE 

ETKİSİ 
Mehmet ŞENGÜL 

Bekir MENDEŞ 
FARKLI KLASMANDAKİ FUTBOL HAKEMLERİNİN KAN GRUPLARI İLE 

BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİLERİ 
Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 

Yakup AYTEKİN HASAN SABBAH VE FEDAİLERİNİN FAALİYETLERİ 

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 
Alper YILMAZ 

TERÖR, MEDYA VE İNTERNET SORUNSALI 

R. Gülenay Yalçınkaya TÜRK KÜLTÜR VE EDEBİYATINDA KEÇE 
Prof. Dr. Fadime SUATA 

ALPASLAN 
Hatice KUZU 

CARNİVORA TAKIMININ ODONTOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Öğr. Gör. Orhan KARAKAPLAN DELEUZE ELEŞTİRİSİ ÜZERİNDEN FRANCIS BACON RESMİNDE ET’E BAKIŞ 
Öğr. Gör. Orhan KARAKAPLAN JOSEPH BEUYS: SANAT-HAYAT DÖNGÜSÜ 

Prof. Dr. Fadime SUATA 
ALPASLAN 

Hatice KUZU 
İNSECTİVORA TAKIMININ ODONTOLOJİK ÖZELLİKLERİ 
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Pinar Alişan Suna 

Dr. Öğr. Üyesi Munevver Baran 
Öğr. Gör. Ayşe Ceyhan 

Doç. Dr. Arzu YAY 
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Dr. Öğr. Üyesi Nihal ALOĞLU HEMŞİRELERİN MİZAH TARZLARININ İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Nihal ALOĞLU KLİNİK SORUMLU HEMŞİRELERİN İŞ YÜKLERİ VE SÜRELERİNİN 
TANIMLANMASI 

Uzm.Dr. Akif DOĞANTEKİN D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE KAN LİPİD PROFİLİNİN ARAŞTIRILMASI 
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THE TECHNOLOGICAL ACHIEVEMENTS OF THE TALANTED 
AVIATOR ALEXANDRE KARTVELISHVILI BORN AND RAISED IN 

TBILISI 
 

Dr. Natela Borisovna POPKHADZE 
Head of the Center for Scholarly Information at Phassis Academy in Tbilisi 

 
Abstract 
I shall talk about the achievements of Alexandre Kartvelishvili born in my 

hometown Tbilisi in Kartu//Sakartuelo//Gurcistan//Georgia in 1894. He graduated the 
best school for the nobility in Tbilisi in 1914. His father was a well-educated man. His 
photo with his sister Tamar in their childhood reveals he was educated to become a 
good patriot of his/our ethnic nation. I graduated the same school later. Most famous 
persons of our nation studied in that school. In 1919 he started to study in Paris at the 
Aviation School. In 1927 he emmigrated to the USA and became the salient, famous 
aviation engineering constructor of over ten kinds of the airplanes used in wars. I shall 
overview his biography. He died in the USA in 1974 and is buried there. There is an 
Association of his name in Tbilisi. Several International Scientific Popular 
Conferences were held in Tbilisi dedicated to that famous aviator. When his sister 
Tamar died in Tbilisi he said that she was happy because she was buried in her ethnic 
homeland earth. He was married but did not have children. Persons that investigate 
his achievements may be considered to be his sons and daughters. He lived and 
worked in the turbulent period of world history. His achievements are paramount and 
they will inspire others to become good engineers in aviation and in other areas of 
activity. He had received great honours in the USA. He is honoured in his ethnic land 
especially in recent years. The Aviation Factory in Tbilisi became of his name. The 
International Airport in Batumi was given his name.  He had good colleagues and 
friends. Another prominent military person was General Shalikashvili. He had a 
Kartveli//Gurcu//Georgian father. He moved to the USA and became a famous 
military man. There are interesting publications in the Internet. Readers may get 
acquainted with them searching “Alexander Kartvelishvili//Kartveli” and “General 
Shalikashvili” on-line. Their talent, gift enabled them to achieve very high positions 
in their lives. Their examples may enspire others to study well, work hard and achieve 
good results in their activity. That is why I chose this theme for my presentation at 
this International Scholarly Conference gathering. 

Keywords: Aviator, Alexandre Kartvelishvili 
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    KEŞİKÇİDAĞ MAĞARALAR KOMPLEKSİNDƏ SIĞINACAQ 
MƏSKƏNLƏRİ 

 
Musa MURSAQULİYEV 

“Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun direktoru, 
Azərbaycan Respublikası, Ağstafa şəhəri, 

 
Özet  
Tolerant bir ölkə olaraq Azərbaycanda müxtəlif dövrlərdə yaradılmış, fərqli 

dini etiqadlara xidmət edən abidələrə münasibət həmişə müsbət olmuşdur. Həmin 
abidələrdən biri “Keşikçidağ” mağaralar kompleksidir. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, İlham Əliyev cənablarının tarixi ərazilərin,  abidələrin qorunub 
saxlanması, mühafizəsi üçün atdığı addımlar, verdiyi sərəncamlar və fərmanlar 
diqqətəlayiqdir. Belə ki, 2005-ci il oktyabr ayının 12-də şimal-qərb regionlarında, 
Ağstafa rayonunun Gürcüstan Respublikası ilə sərhəd zolağında yerləşən sərhəd keçid 
məntəqələrinin açılış mərasimində iştirak edən zaman Keşikçidağ mağaralar 
kompleksinin təkraredilməz relyefə, çoxsaylı arxeoloji abidələrlə zəngin olduğunu 
görmüş, bu tarix və mədəniyyət abidəsinin daha da dərindən öyrənilməsi, qorunması 
və təbliği məqsədilə 19 dekabr 2007-ci il tarixli, 2563 saylı sərəncamı ilə Ağstafa 
rayonunun ərazisində yerləşən Keşikçidağ silsiləsinin bir hissəsini “Keşikçidağ” 
Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğu elan etmişdir.  Ali baş komandanın bu bölgəyə səfər 
etməsi şərəfinə qərb bölgəsinin strateji cəhətdən ən hündür yüksəkliklərindən biri 
“İlham Əliyev adına zirvə” adlandırılmış və həmin zirvədə monumental abidə 
ucadılmışdır. 

Özünəməxsus əzəmətli görünüşü ilə insanları valeh edən, qədim yurdun daş 
kitabəsi hesab edilən mağara-məbədlər kompleksi ulu əcdadlarımızdan bizlərə miras 
qalmış unikal tarix-mədəniyyət abidələrindəndir. Qoruğun ərazisi Gürcüstanla sərhəd 
boyunca 25 kilometrədək uzanır. Qoruq Ağstafa rayonunun mərkəzindən 75 km 
məsafədə, sonuncu yaşayış məntəqəsindən 28 km şimal-şərq istiqamətində yerləşir. 
Mağaralar kompleksi ucsuz-bucaqsız Ceyrançöldə, Candar gölündən 15 km şimal-
şərq istiqamətində, dəniz səviyyəsindən 750-950 metr hündürlükdə, dağların cənub və 
cənub-şərq tərəfindəki sıldırım qayalıqları əhatə edir.  

Bu mədəniyyəti bizlərə miras qoyub getmiş istər atəşpərəstlər, istərsə də 
xaçpərəstlər mahiyyət etibarı ilə eyni məqsədə - mənəvi-əxlaqi kamilliyə can atmış, 
tanrıçılıq fəlsəfəsini təbliğ edərək onun carçısı olmuşlar. Mağara-məbədlərin həm 
müqəddəs yer kimi ziyarət edilməsi, həm də oraya turistlərin cəlbi dini azadlığın, 
tolerantlığın təntənəsi olmaqla yanaşı, bu abidələrin dünyaya tanıdılmasında çox 
əhəmiyyətlidir. Qeyd etməliyik ki, qoruğun ərazisində yerləşən mağaraların divar və 
tavanlarında Bibliya süjetləri əsasında işlənmiş zəngin freskalar respublikada 
möhtəşəm incəsənət abidəsidir. Bu nümunələrin özəlliyi ondadır ki, kim tərəfindən 
işlənilməsindən asılı olmayaraq, xristian incəsənəti, monumental divar boyakarlığının 
bariz nümunəsi kimi əhəmiyyət kəsb edir. Bu nümunələrin bugünümüzə qədər 
qorunub saxlanılması respublikamızda tolerantlığın əyani sübutudur. Lakin zaman 
keçdikcə fiziki təsirlərə məruz qalan qiymətli abidə öz vizual effektini qismən də olsa, 
itirməkdədir. Bu da onunla izah  olunur ki, bu ərazidə 1948-ci ildən başlayaraq 1990-
cı ilədək SSRİ-nin Qafqazda ən böyük poliqonunun yerləşdiyi dövrdə onilliklərlə ağır 
artilleriya təlimləri keçirilmiş, bu təlimlərin keçirilməsi abidələrə öz mənfi təsiririni 
göstərmiş, hərbçilər tərəfindən təsvirlərin ayrı-ayı hissələri küt alətlərlə cızılmış, 
kobud vəziyyətə salınmışdır.  

Anahtar kelimeler: sığınacaq, su quyusu, anbar. 



[IX. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON 
VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES] Gaziantep, TURKEY 

 

 
3 Abstracts Book            February 7-8, 2020       www.umteb.org 

TÜRK KÜLTÜRÜNDE NAZAR İNANCININ AFYONKARAHİSAR DÜZ 
DOKUMALARINA MOTİF OLARAK YANSIMASI 

 
Dr. Öğr. Üyesi Ülkü KÜÇÜKKURT 

Afyon Kocatepe Üniversitesi  
 
Özet 
Nazar inancı birçok kültürde yer almaktadır. Türk kültüründe günlük hayatta 

davranışlarda, takılarda, ev aksesuarlarında, örgülerde, işlemelerde, dokumalarda 
motif olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı insanların, gözlerinden çıktığına inanılan 
yoğun enerjinin baktıkları objeye zarar vermesi olarak nitelendirilen nazar, korunması 
gereken bir olaydır. Nazara maruz kalan insanların güzellikleri ve başarılarıyla dikkat 
çeken kişiler olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca korunmaya muhtaç bebeklerin, 
çocukların kolayca nazara maruz kalacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bebek ve 
çocuklar kalabalık ortamlara çıkartılırken dikkat edilmekte, kırmızı kıyafet 
giydirilmemekte, bebeklerin yüzü gösterilmemektedir. Nazar değmesinin belirtisi 
nazarın değdiği objeye göre değişmektedir. Bu belirtiler arasında insanların esnemesi, 
zayıflaması, hasta olması, cam, ayna gibi materyallerin çatlaması, kırılması 
bulunmaktadır. Hayvanlara, bitkilere değen nazarın çeşitli olumsuzlukları beraberinde 
getirdiğine inanılmaktadır. Hayvanlar zayıflamakta, bitkiler sararıp solmakta, 
verimleri düşmekte, eşyaların formu bozulmaktadır. İnsanlar kötü bakışı engellemek 
için birçok materyal kullanmıştır. Bu materyallerin en yaygını gözü temsil eden nazar 
boncuğudur. Nazar boncuğunun yanı sıra at nalı, karanfil, çörek otu, hurma çekirdeği, 
üzerlik otu, nazar dualarının evlerde bulundurmasına dikkat edilmektedir. 
Afyonkarahisar halkı da nazar inancına sahiptir. Günlük yaşantılarında kötü gözden 
korunmak için nazar boncuğu takmakta, dua etmekte, mavi kıyafet giymeye özen 
göstermektedir. Evlerinde üzerlik bulundurarak, dikkati dağıtacak süsleri duvarlara 
asıp fazla enerjiden korunmaya çalışmaktadır. Afyonkarahisar halkı, ürettikleri el 
sanatlarında nazar inancını ifade etmektedir. Oyalarında, el örgüsü çoraplarında, 
takılarında, halı ve düz dokumalarında nazar ile ilgili motifler kullanılmıştır. Göz, 
muska, el, parmak, tarak, çengel bu motiflerden bazılarıdır. Nazar inancının geniş 
kapsamlı bir konu olması nedeniyle bildiri, Türkiye’nin İç Ege bölgesinde yer alan 
Afyonkarahisar ile sınırlandırılmış, materyalini Afyonkarahisar merkez, ilçe ve 
köylerinde dokunan düz dokumalar oluşturmuştur. Gün geçtikçe düz dokuma 
üretiminin yörede azalması orijinal eserlere ulaşılmasını zorlaştırmıştır. Kültür 
birikimi olan dokumalardaki motiflerin tespit edilmesi bu mirasın aktarılması 
açısından önemlidir. Nazar inancını ifade eden motiflerin Afyonkarahisar düz 
dokumalarında belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın 
metodunda alan araştırması, literatür taraması kullanılmış, tespit edilen düz 
dokumaların nazar ile ilgili motif ve kompozisyon özelliklerine yer verilmiştir. Elde 
edilen veriler değerlendirme kısmında sunularak, düz dokumaların üretimine yönelik 
önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Nazar, Afyonkarahisar, düz dokuma, motif, kilim. 
 

THE REFLECTION OF THE EVIL EYE BELIEF IN TURKISH CULTURE AS A 
MOTIF IN AFYONKARAHİSAR FLAT WEAVİNGS 

 
Abstract 
The evil eye belief is present in many cultures. In Turkish culture, it appears as 

a motif in weaves, embroideries, fabrics, home accessories, ornaments and daily 
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behavior. The evil eye belief, which is defined as the intense energy believed to come 
out of the eyes damaging the object they are looking at, is a phenomenon that should 
be protected from. It is believed that people exposed to evil eye attract attention with 
their beauty and success. It is also thought that babies in need of protection and 
children will be easily exposed to evil eye. For this reason, care is taken when 
bringing babies and children to crowded environments, they are not dressed in red 
clothes and the face of babies is not shown. The sign of the evil eye changes 
according to the object. These symptoms include stretching, weakening, sickness, 
cracking and fracture of materials such as glass and mirrors. It is believed that the evil 
eye that touches animals and plants brings along various negativities. Animals 
weaken, plants turn yellow and fade, yields fall, the form of goods deteriorates. 
People have been using many materials to block the evil eye. The most common of 
these materials is the evil eye amulet, which represents the eye. In addition to the evil 
eye amulet, people give importance to keeping items such as horseshoes, cloves, 
black cumin, palm kernel, wild rue and prayers against the evil eye. The people of 
Afyonkarahisar also have the belief of the evil eye. They wear evil eye beads, pray 
and wear blue clothes to protect them from bad eyes in their daily lives. They are 
trying to protect the house from excess energy by hanging ornaments on the walls to 
distract them. The people of Afyonkarahisar express the belief of evil eye in the crafts 
they produce.  They have been using motifs related to the evil eye in their laces, hand-
knitted socks, ornaments, carpets and flat weaving. The eye, amulets, hands, fingers, 
combs and hooks are some of these motifs. Due to the fact that the belief of the evil 
eye is a wide-ranged subject, this paper was limited to Afyonkarahisar, which is 
located in the Inner Aegean region of Turkey, and its material consisted of the flat 
weavings produced in the city center, districts and villages of Afyonkarahisar. The 
decreasing production of flat weavings in the region and the distancing of these 
weaves due to various reasons makes it difficult to access the original works. The 
identification of the motifs in these weaves, which are products of cultural 
accumulation, is important in terms of transferring this heritage. The identification of 
motif representing the evil eye belief in Afyonkarahisar flat weavings is the aim of the 
present study. Field research and literature review were used as the methods of the 
study and the composition features motif of the identified flat weaving in relation to 
the evil eye belief were stated. The data obtained were presented in the evaluation 
section and suggestions were made for the production of flat weaving.  

Keywords: Evil Eye, Afyonkarahisar, flat weaving, motif, rug.
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RUSYA’DA MÜSLÜMAN TÜRK KONGRELERİ (1905-1917) 
MUSLIM TURKISH CONGRESSES IN RUSSIA (1905-1917) 

 
Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 

Gaziantep Üniversitesi 
Semra ÇERKEZOĞLU 

Gaziantep Üniversitesi 
 
Abstract 
In 1917, there were many Muslim Turkish communities on the territory of the 

Russian Tsarist. The Russian tsarism occupied the lands inhabited by the Turkish 
communities and took it under their rule. Tatars were the first Muslim Turkish 
community to be under Russian rule. (1552) After that, the Russians' goal was to put 
pressure on the Turkish communities. As the longest living people in Russia, Tatars 
had to live as a people who succumbed to many religious pressures and sanctions. 
Tatars played a leading role in the fate of Russian Muslims. The idea of the unity of 
the Turks was also influential among the Tatars and they tried to spread it to the Turks 
of the world. For this purpose, İsmail Gaspıralu, who invites the whole Turkish world 
to speak in a single language, is one of the most important personalities. He and Tatar 
leaders such as Yusuf Akçura, Sadri Maksudi Arsal, Rızaeddin Fahreddin, Ayaz 
İshaki, engaged in unifying political activities during the Russian revolution of 1905-
1907, such as to ensure that Russian Muslims united and acted jointly. The Congress 
Period, covering the period 1905-1917 and considered as an indicator of awakening in 
the national, civil, political, religious, social and cultural fields for the Russian Turks, 
is actually the XIX. century  in the second half is based on Ceditism. The struggle of 
the Russian Turks between 1905-1917 has a special importance in terms of showing 
the stages that started with religious demands and went up to the war of 
independence. Minority leaders convened the First Congress in August 1905 on a 
steamboat on the Oka River. After II.Congress, great developments were seen in the 
Muslim press. The communication gap between the Turks living in very 
geographically dispersed settlements has been minimized with the strengthening of 
the press. In 1907, increasing government pressures caused the alliance of Russian 
Muslims to dissolve. At the same time, Russian leaders such as Abdurresid Ibrahim, 
Yusuf Akçura, Ahmet Agayev, Huseyinzade Ali left Russia. Immediately after the 
revolution of 1917, many political activities were initiated under the leadership of 
Tatar leaders. The most important of these is the First Congress of All Russian 
Muslims. Program of the Congress was written by Zeki Veli Togan, the purpose of 
this congress, discussion topics and decisions are remarkable, It shows the 
development point of the Ceditism movement of the Russian Turks during the 12-year 
period. 

Keywords: Russia, Muslim, Turkish, Press, Education, Pressure, Ceditism 
 
Özet 
1917 yılında Rus Çarlığı toprakları üzerinde birçok Müslüman Türk topluluğu 

yer almaktaydı. Rus Çarlığı, Türk topluluklarının yaşamış olduğu toprakları işgal 
ederek kendi yönetimine almıştı. Ruslar’ın hakimiyeti altına giren ilk Müslüman Türk 
topluluğu Tatarlar olmuştur. (1552)  Bundan sonra Ruslar’ın hedefi, Türk toplulukları 
üzerinde baskı yapmak, olmuştur. Rusya içerisinde en uzun yaşayan halk olarak 
Tatarlar, birçok dini baskı ve yaptırımlar altında, boyun eğen bir halk olarak yaşamak 
zorunda kalmışlardır. Tatarlar Rusya Müslümanlarının kaderlerinde öncü rol 
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oynamışlardır. Türkler’in birliği fikri yine Tatarlar arasında etkili olmuş ve bunu tüm 
dünya Türklerine yaymaya çalışmışlardır. Bu amaçla Kırım’dan yola çıkarak bütün 
Türk dünyasını tek bir dil altında konuşmaya davet eden İsmail Gaspıralu en önemli 
şahsiyetlerdendir. O ve Yusuf Akçura, Sadri Maksudi Arsal, Rızaeddin Fahreddin, 
Ayaz İshaki gibi Tatar liderleri, 1905-1907 I. Rus ihtilali döneminde, Rusya 
Müslümanlarının birleşerek, ortak hareket etmelerini sağlamak gibi birleştirici siyasi 
faaliyetler içerisinde bulunmuşlardır. 1905-1917 yılları arasını kapsayan ve Rusya 
Türkleri için milli, medeni, siyasal, dinsel, sosyal ve kültürel sahalarda uyanışın 
göstergesi olarak kabul edilen Kongreler Dönemi gerçekte XIX. yy ikinci yarısında 
kendini gösteren Ceditçilik temeline dayanır. Rusya Türklerinin 1905-1917 tarihleri 
arasındaki mücadelesi önce din nitelikli, taleplerle başlayıp bağımsızlık savaşına 
kadar giden aşamaları göstermesi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Azınlık liderleri I. 
Kongreyi 1905 yılı Ağustos ayı içerisinde Oka nehri üzerinde bir vapurda 
gerçekleştirir. II. Kongre sonrasında, Müslüman basınında büyük gelişmeler görüldü. 
Coğrafi açıdan çok dağınık yerleşim bölgelerinde yaşayan Türkler arasındaki iletişim 
kopukluğu, basının güçlenmesi ile beraber asgari düzeye indi. 1907 yılı ile artan 
hükümet baskıları Rusya Müslümanları ittifakının, dağılmasına sebep olmuştur. Aynı 
zamanda Abdürreşid İbrahim,Yusuf Akçura, Ahmet Ağayev, Hüseyinzade Ali Bey 
gibi Rusya Türk liderlerinin Rusya’yı terk etmesine yol açtı. 1917  inkılabından 
hemen sonra Tatar liderlerinin öncülüğünde bir çok siyasi faaliyetlere girişilmiştir. 
Bunların en önemlisi, I. Bütün Rusya Müslümanları Kongresidir. Kongrenin programı 
Zeki Veli Togan tarafından yazılmıştır, bu kongrenin toplanma amacı, tartışma 
konuları ve alınan kararlar dikkat çekicidir, Rusya Türklerinin, 12 yıllık zaman dilimi 
içinde gösterdikleri, Ceditçilik harekatının gelişim noktasını gösterir. 

Anahtar Kelimeler: Rusya, Müslüman, Türk, Basın, Eğitim, Baskı, Ceditçilik 
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YABANCI TERÖRİSTLER: BUMERANG ETKİSİ 
FOREIGN TERRORISTS: BUMERANG EFFECT 

 
Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 

Gaziantep Üniversitesi 
Öğr. Gör. Özkan DEDE 

Kilis Yedi Aralık Üniversitesi 
 

Abstract 
In regions where wars and regional armed conflicts are taking place, the 

existence of radicals coming to fight from third countries is almost as old as history. 
They are sometimes classified as volunteers, sometimes combatants and sometimes 
terrorists according to the legitimacy of the structure they are in and the manner of 
action they engage in. In fact, these foreign terrorists, whose existence has been going 
on for centuries, are indispensable elements of the Cold War era proxy wars; it 
became more visible in the international arena with the Soviet invasion of 
Afghanistan, which began in 1979. The American invasion of Iraq in the early 2000s 
and the outbreak of the Syrian civil war in 2011 revealed the need for a clear 
definition of the problem of foreign terrorists. With the announcement of the 
establishment of ISIS in 2014 and inviting Foreign Terrorists under the name of Hijret 
to the region, the problem of definition emerged, and finally, in 2014, the United 
Nations Security Council numbered 2178 defined these elements as Foreign Terrorist 
Warriors. Of course, countries have also been charged with the fight against terrorism 
in this context. Their transfer to the conflict zones in the Middle East, especially from 
the countries they are citizens of, has revealed a different dimension of terrorist 
activities. Until now, the problem of Foreign Terrorists has not been attracted by the 
world public opinion, and the return of violence to the countries they are citizens of 
has made Western academicians, politicians and the public more prone to the issue. 
Regardless of their ideology and belief, these terrorists from a third country who came 
to conflict zones for specific purposes were exposed to the double standard of 
Western countries. While the radicals set out to join ISIS are considered Foreign 
Terrorists, Foreign Terrorists with YPG believed to be fighting ISIS have always been 
ignored by the West and encouraged in some cases. In this respect, it would be 
appropriate to explain this kind of behavior of Western countries with rising populism 
and Islamophobia. It would not be wrong to say that the fact that the foreign terrorists 
were not deliberately prevented from traveling from Western countries to conflict 
zones on the basis of this double standard axis, and that the return of these terrorist 
elements to the streets of the countries where they came from had a Boomerangeffect. 
In addition to all these, YPG and ISIS like terrorist organizations such as the use of 
Turkey as a transit route to the combat zone, having a long border line with Turkey's 
conflict zones and their capacity to act within the country jeopardizes Turkish 
National Security. In this respect, it is obvious that there should be an approach that 
envisions international cooperation with interdisciplinary coordination when fighting 
Foreign Terrorists. 

Keywords: Foreign Terrorısts, ISIS, YPG, Counter Terrorısm 
 
Özet 
Savaşların ve bölgesel silahlı çatışmaların yaşandığı coğrafyalarda üçüncü 

ülkelerden savaşmak için buralara gelen radikallerin varlığı neredeyse tarih kadar 
eskidir. İçerisinde bulundukları yapının meşruluğuna ve giriştikleri hareket tarzına 
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göre bunlar bazen gönüllü, bazen savaşçı, bazen de terörist olarak 
sınıflandırılmışlardır. Aslında varlığı yüzyıllardır devam eden bu Yabancı Teröristler 
Soğuk savaş dönemi vekalet savaşlarının vazgeçilmez unsurları olmalarına rağmen; 
uluslararası arenada 1979’da başlayan Sovyetlerin Afganistan’ı işgaliyle daha da 
görünür olmaya başlamıştır. 2000’li yılların başında Amerika’nın Irak’ı işgali ve 2011 
Suriye iç savaşının patlak vermesi Yabancı teröristler sorununun net bir şekilde 
tanımlanma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 2014’te IŞİD’in kuruluşunu ilan etmesi ve 
bölgeye Hicret adı altında Yabancı Teröristleri davet etmesiyle birlikte bunların tanım 
sorunsalı ortaya çıkmış ve nihayetinde yine 2014’te Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin almış olduğu 2178 sayılı kararla bu unsurlar Yabancı Terörist Savaşçı 
olarak tanımlanmıştır. Tabidir ki ülkelere de bu bağlamda terörle mücadele 
sorumluluğu yüklenmiştir. Vatandaşı oldukları ülkelerden özellikle Ortadoğu’daki 
çatışma bölgelerine intikal etmeleri terörist faaliyetlerin farklı bir boyutunu ortaya 
çıkarmıştır. Bu aşamaya kadar Yabancı Teröristler sorunu Dünya kamuoyu tarafından 
ilgi çekici bulunmazken eve dönüşlerle birlikte şiddetin, vatandaşı oldukları ülkelere 
taşınması Batılı akademisyenleri, siyasetçileri ve kamuoyunu konuya daha eğilimli bir 
hale getirmiştir. İdeolojisi ve inancı ne olursa olsun üçüncü bir ülkeden çatışma 
bölgelerine belirli amaçlar için gelen bu teröristler Batılı ülkelerin çifte standardına 
maruz kalmıştır. IŞİD’e katılmak için yola çıkan radikaller Yabancı Terörist olarak 
değerlendirilirken, sözde IŞİD ile mücadele ettiğine inanılan YPG’li Yabancı 
Teröristler Batı tarafından her zaman göz ardı edilmenin yanı sıra bazı durumlarda da 
teşvik edilmiştir. Bu açıdan Batılı ülkelerin bu türlü bir davranış ortaya koymasının 
yükselen popülizm ve İslamofobi ile açıklamak yerinde olacaktır.  İşte bu çifte 
standart ekseninde esasen Yabancı Teröristlerin Batılı ülkelerden çatışma bölgelerine 
seyahatlerinin kasıtlı olarak engellenmemesi bu terörist unsurların geri dönüşleriyle 
birlikte şiddeti ve terörü geldikleri ülkelerin sokaklarına taşıması Batı’da bir 
Bumerang etkisi yaptığını söylemek yanlış olmaz. Tüm bunların yanı sıra YPG ve 
IŞİD gibi terör örgütlerinin Türkiye’yi çatışma bölgelerine geçiş güzergahı olarak 
kullanması, Türkiye’nin çatışma bölgelerine uzun bir sınır hattına sahip olması ve 
ülke içinde eylem yapabilme kapasiteleri Türk Milli Güvenliğini tehlikeye 
düşürmektedir. Bu açıdan Yabancı Teröristlerle mücadele ederken disiplinler arası 
koordinasyonla uluslararası iş birliğini öngören bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği 
ortadadır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Teröristler, IŞİD, YPG, Terörle Mücadele 
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İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ MUHAREBE-SAVUNMA ALANINDA 
KULLANIMI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE, İNSANSIZ HAVA 

ARAÇLARININ GELİŞİMİ 
 

THE USE OF UNMANNED AIRCRAFT IN COMBAT-DEFENSE SYSTEM AND 
THE EFFECT OF UMANNED AIRCRAFT ON TURKISH ARMED FORCES 

 
Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 

Gaziantep Üniversitesi 
Sait Katrancı 

Gaziantep Üniversitesi 
Abstract 
In a changing and globalizing world geography, war, defense and security 

measures change every day in parallel with this variability. With the technological 
innovations in the field of informatics, the rapid change in artificial intelligence and 
robotic engineering in the last 8-10 years has transformed unmanned systems from 
imagination and put into today's battlefields. In this context, man-made warfare and 
defense technology is being replaced by unmanned combat equipment at the forefront 
of the measures taken in combat areas. Thanks to the developing technology, the 
production of unmanned vehicles that meet various needs used on land and air has 
increased. The most prominent of these vehicles are unmanned aerial vehicles (UAV). 
Human life; The fact that it has become a priority in developed world states has made 
the use of unmanned vehicles even more important. In this context, the use of 
unmanned aerial vehicles has increased both in the field of war-defense and 
intelligence and information gathering. Moreover, mankind's perceptions of warfare 
methods and battlefields for centuries are on the verge of a great transformation. This 
change takes place in different parts of the globalizing world. Our country, which is in 
the place near the top among the developing world countries, has not been indifferent 
to the unmanned systems in the field of defense industry together with the political-
military decision-makers and the development has increased in recent years. The 
geography where Turkey is located is the most important factor among the factors that 
make unmanned aerial vehicles essential to the modernization and development in 
Turkey. However, the next breakthrough is to see this leadership as an opportunity to 
pioneer the geopolitical breakthrough. The development of unmanned aerial vehicles 
and the presence among producing countries in this region will make it possible to 
obtain a great advantage in the battlefields to Turkey. In addition to the use of UAVs 
in combat field; border control, smuggling, reconnaissance, tactical reconnaissance 
and surveillance, special operations and psychological operations, mine search and 
destruction, chemical biological and radiological screening activities are also used. 
The inclusion of unmanned aerial vehicles in the inventory of the Turkish Armed 
Forces and integrating them with other defense systems will provide superiority in the 
field.  

In this article, the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) in the coming 
years and their effects on the combat areas have been examined by making 
determinations about the expansion of the field of use. The use of unmanned aerial 
vehicles in combat-defense areas and related exploration activities, which are a big 
part of the war, has been tried to be examined. This article describes the measures 
which are Turkey has taken in the defense industry in recent years and also describes 
unmanned systems which are has taken to the inventory of the Turkish Armed Forces. 
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In addition to these, the possibilities, advantages and disadvantages of unmanned 
aerial vehicles have been tried to be addressed in various aspects. 

Keywords: Defense, War, Security, Technology, UAV 
 
Özet 
Değişen, gelişen ve küreselleşen dünya coğrafyasında, ülkelerin savaş, 

savunma ve güvenlik alanlarındaki aldığı tedbirlerde, değişime paralel olarak her gün 
güncellenmektedir. Bilişim alanındaki teknolojik yenilikler, yapay zekâ ve robotik 
mühendislik, konusunda son 8-10 yıl içindeki hızlı değişim, insansız sistemleri hayal 
ürünü olmaktan çıkarmış ve günümüz muharebe sahalarının içine sokmuştur. Bu 
bağlamda muharebe sahalarında alınan tedbirlerin en başında insan kaynaklı savaş ve 
savunma teknolojisi, yerini insansız savaş aletlerine bırakmaktadır. Gelişen teknoloji, 
karada ve havada kullanılan çeşitli ihtiyaçlara karşılık veren, insansız araçların 
üretimini arttırmıştır. Bu araçlar içerisinde öne çıkanlar ise insansız hava araçlarıdır 
(İHA). İnsan hayatının; gelişmiş dünya devletlerinde öncelikli hale gelmesi, insansız 
araçların kullanımını daha da önemli hale getirmiştir. Bu kapsamda gerek savaş-
savunma alanında, gerekse istihbarat ve bilgi toplama alanında insansız hava 
araçlarının kullanımı artmıştır. Dahası, insanlığın yüzyıllardır harp icra etme 
yöntemleri ve muharebe sahalarına yönelik algısı büyük bir dönüşümün eşiğindedir. 
Bu değişim küreselleşen dünyanın farklı bölgelerinde vuku bulmaktadır. Dünyada 
olan değişime,  gelişmekte olan dünya ülkeleri arasında, ilk sıralar da bulunan 
ülkemiz siyasi-askeri, karar alıcılarla beraber savunma sanayi alanında insansız 
sistemler konusunda kayıtsız kalmamış, son yıllarda gelişim gözle görülür seviye de 
artmıştır. Türkiye’de insansız hava araçlarının modernizasyonu ve gelişimini zaruri 
kılan etkenlerin başında bulunduğu coğrafya en önemli faktördür. Bununla beraber bir 
sonraki atılım, jeopolitik atılımın öncülüğünü yapma yolunda, bu öncülüğü bir fırsat 
olarak görmesidir. İnsansız hava araçlarının geliştirilmesi ve bu coğrafya da üreten 
ülkeler arasında bulunması, Türkiye’nin muharebe sahasında çok büyük avantaj elde 
etmesine imkân sağlayacaktır. Bunlarla beraber üretilen  İHA’ ların,  muharebe 
alanında ki kullanımına ek olarak; sınır kontrolü, kaçakçılık, keşif, taktik keşif ve 
gözetleme, özel operasyonlar ve psikolojik harekât, mayın arama ve imha, kimyasal 
biyolojik ve radyolojik tarama gibi faaliyetlerde de kullanım alanları mevcuttur. Bu 
mevcut imkanlara yönelik, insansız hava araçlarının Türk Silahlı Kuvvetleri 
envanterine dahil edilmesi ve diğer savunma sistemlerine entegre edilmesi sahada 
üstünlüğü sağlayacaktır.           

Bu makale, İnsansız hava araçlarının (İHA) önümüzdeki yıllarda daha fazla 
kullanılması, kullanım alanlarının genişlemesiyle ilgili tespitler yaparak, muharebe 
alanlarına etkileri incelenmiştir. İnsansız hava araçlarının savaş-savunma alanların da 
ve bununla bağlantılı olarak savaşın büyük bir parçası olan,  keşif gözetle 
faaliyetlerinde kullanımı irdelenmeğe çalışılmıştır. Türkiye’nin savunma sanayide son 
yıllarda almış olduğu tedbirler ve bununla beraber insansız sistemlerin, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin  envanterine alınmasına da detayları ile yer verilmiştir. Bunların yanı 
sıra insansız hava araçlarının imkân kabiliyetleri, avantaj ve dezavantajları konusu da 
çeşitli yönleri ile ele alınmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Savunma, Savaş, Güvenlik, Teknoloji, İHA
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TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FİNANSAL GELİR KAYNAKLARI 

 
Financial Income Resources Of Terrorist Organizations 

 
Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ  

Gaziantep Üniversitesi 
Rawnaq  Zanulabdeen Nayyef NAYYE 

 Gaziantep Üniversitesi 
 

Abstract 
Terrorism has a history as old as human history. Today, terrorism is a serious 

problem and threatens world peace. Terrorism is not only a national but also an 
international problem. Many countries have faced the problem of terrorism and have 
had to struggle with terrorist organizations with different ideologies. Terror and 
terrorism activities require various financial support in order to operate, grow, 
develop and professionalize in the society in which they exist. it is not possible for a 
terrorist organization that does not receive financial support to survive for a long time. 
The actions of terrorist organizations do not require high amounts of money, but due 
to the developing and changing technological conditions and the globalization of 
terrorism, terrorist organizations are in need of financial support for the active 
continuation of their actions and activities, it is not possible for a terrorist organization 
that does not receive financial support to survive for a long time. It is not possible for 
the members of the terrorist organization to earn money by working in a job where 
ordinary people can work. In order to meet the vital needs of terrorist organizations 
and to carry out terrorist activities, there are legal and illegal sources of income. Legal 
sources of income are non-profit organizations, donations or dues given by real or 
legal persons are transferred to terrorist organizations by these organizations. With the 
use of these organizations, which have gained the trust of the society and the state, 
terrorist organizations can easily generate income. Donations to an organization that 
has gained the trust of the public have the idea that they will be spent for the benefit 
of the society. Terrorist organizations gain high incomes from these institutions. 
Another legitimate revenue gate of terrorist organizations is the use of commercial 
enterprises. Terror militants can earn money from cafes, restaurants or any 
commercial enterprise under the legal framework. Legal income sources of terrorist 
organizations include revenues from broadcast sales, trips and cultural and social 
activities of the organization. As far as possible, the States takes measures against the 
legitimate sources of income of terrorist organizations. Therefore, terrorist 
organizations also need illegal sources of income to cover the costs of their militant 
training or other terrorist activities. These organizations’, illegal sources of income; 
drug trafficking, tribute collection, migrant and human trafficking, gun smuggling and 
similar crimes. 

Keywords: Terror, Terrorism, Financing, Legal Income, Illegal Income 
 
Özet 
Terörizm İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Günümüzde de terör 

çok ciddi bir sorundur ve dünya barışını tehdit etmektedir. Terörizm sadece ulusal 
değil aynı zamanda uluslararası bir sorundur. Bir çok ülke terör sorunu ile karşılaşmış 
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ve farklı ideolojilere sahip, terör örgütleri ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. 
Terör ve terörizm faaliyetleri, varolduğu toplumda etkinlik göstermesi, büyümesi, 
kalkınması ve profesyonelleşmesi için çeşitli finansal desteğe gereksinim duyar. Terör 
örgütlerinin eylemleri yüksek miktarlarda parayı gerektirmez fakat gelişen ve değişen 
yeni teknolojik koşullar gereği ve terörizmin küreselleşmesine bağlı olarak, eylem ve 
faaliyetlerinin aktif şekilde devamı için terör örgütleri, finansal desteğe muhtaçtır, 
finans desteği almayan bir terör örgütünün uzun süre ayakta kalması mümkün 
değildir. Terör örgütü üyelerinin, sıradan insanların çalışabilecekleri bir işte çalışıp, 
para kazanmaları mümkün değildir. Terör örgütlerinin, yaşamsal ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi, terör faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için yasal ve yasadışı olmak 
üzere gelir kaynakları mevcuttur. Yasal gelir kaynakları kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlardır, gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilen bağış veya aidatlar bu 
kuruluşlar tarafından terör örgütlerine aktarılmaktadır. Toplumun ve devletin güvenini 
kazanmış olan bu kuruluşların kullanılması ile terör örgütleri, kolayca gelir elde 
edebilmektedir. Halkın güvenini kazanmış bir kuruluşa yapılan bağışlar, toplum 
yararına harcanacağı düşüncesini barındırmaktadır. Terör örgütleri, bu kurumlardan  
yüksek gelirler, elde etmektedir. Terör örgütlerinin, bir diğer yasal görünümlü gelir 
kapısı da ticari işletmelerin kullanılmasıdır. Terör militanları, kafe, restoran yada 
herhangi bir ticari işletmeden, yasal çerçeve altında kazanç elde edebilmektedir. Terör 
örgütlerinin yasal gelir kaynakları arasında  örgütün yayın satışları, gezileri, kültürel 
ve sosyal etkinliklerinden elde edilmiş gelirlerde bulunmaktadır. Terör örgütlerinin, 
yasal görünümlü gelir kaynaklarına, Devlet’ler mümkün olduğu kadar tedbir 
almaktadır. Dolayısı ile terör örgütleri militan eğitimlerinin veya başkaca terörist 
faaliyetlerinin, masraflarının karşılanması için yasadışı gelir kaynaklarına da ihtiyaç 
duyarlar. Bu örgütlerin, yasadışı gelir kaynakları; uyuşturucu ticareti, haraç toplama, 
göçmen ve insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve benzer suçlardan elde edilen 
kazançlardır.  

Anahtar Kelimeler: Terör, Terörizm, Finansman, Yasal Gelir, Yasadışı Gelir 
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AFYONKARAHİSAR’DA ÇAN SESİ AYARI VE USTASI AHMET 
ÇANAKCIOĞLU 

 
Zeynep GÜRMAN 

 
Özet 
Çan, genellikle metalden yapılan, içindeki bir dille ya da tokmakla kenar 

ucuna vurulduğunda çınlayan içi boş bir araç olarak tanımlanmaktadır.  Çıngırak, zil, 
ceres isimleri ile de bilinmektedir. Anadolu insanı çanı bir iletişim aracı, çancılığı da 
bir meslek olarak benimsemiştir. Çan dünyada ve Türk kültüründe farklı amaçlar için 
kullanılmış ve hala kullanılmaktadır. En çok kullanıldığı alan ise küçükbaş ve 
büyükbaş hayvanların boynuna takılmasıdır. Çanlar iki türlü yapılmaktadır. Döküm 
çanlar ve sacdan yapılan çanlardır. Döküm çanlar pirinçten kalıba dökülerek 
yapılmaktadır. Sacdan yapılan çanlar ise yapılacak çanın ebadına göre sac makasıyla 
kalıplar halinde kesilmektedir. Kesilen saclara ateşte ısıtıldıktan sonra dövülerek şekil 
verilir. Yanlardan birleştirilir ve kulp takılır. Renk ve sesin oluşturulabilmesi için 
içine bakır tozu atılır dışı da sarı, bakır metali ve cam parçacıklarının içinde 
bulunduğu kireçli bulamaçla kaplanarak ateşe verilir ve tavlanır. Tas şeklinde içi boş 
olan çanlara dil takılarak ses ayarı yapılır. Çanın kalitesi ve görünüşünden ziyade sesi 
önemlidir. Ateşte dövülerek yapılan çanlardaki sesler daha güzel ve kalitelidir. 
Çanlarda kalitesine göre tercih edilmektedir. Afyonkarahisar’da çan satan birçok iş 
yeri bulunmaktadır. Ancak bu çan satıcılarından birisi diğerlerinden farklıdır. 
Afyonkarahisar İli Merkez Burmalı Mahallesinde bulunan iş yerinde Ahmet 
Çanakçıoğlu çanlara dil takarak ses ayarlarını yapmaktadır. Camız boynuzu ve 
keçiboynuzundan yapılan dilleri temizleyerek, çanın içine yerleştirmektedir. Çanlar 
büyüklüklerine göre farklı hayvanlara takılmaktadır. Çanları yapan usta kendine göre 
numara ile isim vermiştir. Çanlar kullanıldığı yörelerde farklı isimler ile anılmaktadır. 
Çanı kullanan yöre halkı ise kuzu yedeği, fildin, şınşın, çene, kaba, yedek, güpgüp,  
gübdük,  kekeç, kelek gibi isimler vermiştir. Her yörenin tercih ettiği çan şekli 
farklıdır. Bu araştırmada Afyonkarahisar da faaliyet gösteren Ahmet Çanakcıoğlu 
ustanın nasıl başladığı ve çanlara ses ayarını nasıl yaptığı anlatılacaktır. Ses ayarı 
yapılırken kullanılan malzemeler tanıtılacaktır. Ustanın çalıştığı çan ustaları ile çan 
çeşitleri kayda geçirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Çan, Afyonkarahisar, sac, ses 
 
 

AHMET ÇANAKCIOĞLU, BELL SOUND ADJUSTMENT MASTER IN 
AFYONKARAHİSAR  

 
Abstract 
The bell is generally defined as a hollow section made of metal, which 

resonates when striking the edge end with a tongue or hammer. It is also known as 
rattle, bell or “ceres”. Anatolian people have used the bell as a communication tool, it 
has adopted as a profession. Bell has been used for different purposes in the world and 
in Turkish culture and is still used. It is mostly used in the neck of sheep and cattle. 
The bells are made of two types: cast bells and bells made of sheet metal. Casting 
bells are made by pouring brass into the mold. Bells made of sheet metal are cut into 
molds by sheet metal shears according to the size of the bell to be made. The cut 
sheets are forged into shape after being heated in fire. Then the sides are joined and 
the handle is attached. Copper powder is thrown into it to create color and sound. The 
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exterior is covered with a lime slurry containing yellow, copper metal and glass 
particles. Then it is set on fire and annealed. The hollow bells in the shape of a bowl 
are fitted with a tongue to adjust the sound. The sound of the bell is more important 
than the quality and appearance. The sounds in the bells being forged on fire are more 
beautiful. Bells are preferred according to the quality. There are many shops selling 
bells in Afyonkarahisar. However, one of these bell sellers is different from the 
others. Ahmet Çanakçıoğlu, who is in Afyonkarahisar Province Burmalı 
neighborhood, makes sound adjustments by attaching tongue to the bells. He puts 
tongues made of water buffalo and goat horn into the bell. The bells are attached to 
different animals according to their size. The bells were named by the master who 
made the bell. Bells are known by different names in the regions where they are used. 
Local people who used the bell gave names such as “kuzu yedeği, fildin, şınşın, çene, 
kaba, yedek, güpgüp, gübdük, kekeç, kelek”. The bell shape preferred by each region 
is different. In this research, how the master started to work and how to adjust the 
sound of the bells will be explained. The materials used to adjust the sound will be 
introduced. The types of bells and the persons with whom the master works together 
will be recorded. 

Keywords: Bell, Afyonkarahisar, sheet metal, sound 
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TÜRKİYE’DE HUKUK BÖLÜMÜ BAŞARISINA ETKİ EDEN 
FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

 
Dr. Funda KUL 

Hacettepe Üniversitesi 
Özet 
Türkiye’de lise eğitimini bitiren öğrenciler, üniversite eğitimine devam 

edebilmek için Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girmektedirler. Bu sınavlarda 
Türkçe, Edebiyat, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ve Coğrafya 
testlerine ağırlık oranları verilerek farklı puan türlerine göre değerlendirme sonuçları 
elde edilmektedir. Puan türlerine göre lisans programları öğrenci almaktadır. Lisans 
programları içerisinde en çok tercih edilen üniversite bölümünün Hukuk’tur. Hukuk 
Bölümü’ne talebin fazla olması üniversitelerde bu bölümlerin gereğinden fazla 
açılmasına neden olmuştur.  

Bu çalışmada; Adli Yargı Sınavı başarı sonuçlarını etkileyen önemli 
faktörlerin belirlenebilmesi için Hukuk Bölümüne girişe ilişkin YÖK Lisans 
Atlası’ndan elde edilen istatistiki bilgiler kullanılmıştır. Lojistik modele dahil edilecek 
bağımsız değişkenler, tek değişkenli lojistik regresyon analiziyle belirlendikten sonra, 
çok değişkenli modele dahil edilen her bir değişkenin önemliliği gösterilmiştir. Tek 
değişkenli modelde önemli bulunduğu halde çok değişkenli modelde önemsiz olan 
değişkenler analiz dışında bırakılmıştır. Final modele ilişkin elde edilen sonuçlara 
ilişkin bulgular tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye; Hukuk Bölümü; Başarı Faktörleri; 
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BİLGİLENDİRME Mİ, ÖZENDİRME Mİ; MEDYANIN İNTİHAR 
HABERLERİNİ SUNUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 
Doç. Dr. Mustafa İNCE  

Karabük Üniversitesi 
 
Özet 
Toplumsal yaşamda önemli bir role sahip olan medyanın birçok işlevi 

bulunmaktadır. Bu işlevlerden en önemlisi haber ve bilgi vermedir. Medyanın; bireyin 
ve toplumun tutum ve davranışlarını doğrudan ya da dolaylı etkileyebilen, onların 
düşüncelerini, görüşlerini, değer yargılarını şekillendirebilen bir araç olduğu, bilinen 
bir gerçektir. Dikkat edilmediği takdirde, medyanın bireyin davranışları üzerindeki bu 
etkisi, istenmeyen sonuçlar doğurabilir ve insanları olumsuz düşünce ve davranışlara 
sevk edebilir. Bu durumun en çarpıcı örneğini bugün medyada yer alan intihar 
haberlerinde görmek mümkündür. Bu bağlamda medyanın, haber ve bilgi verme 
fonksiyonunu yerine getirirken yayınladığı haber ve içeriklerin milyonlarca insanı 
etkileyebileceği bilinciyle hareket etmesi ve -kamu yararı ilkesi gereği- mümkün 
olduğu kadar hassas davranması gerekmektedir. Medyanın, intihar haberine konu olan 
kişi ya da kişilere ait yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek gibi sosyo-demografik 
özelliklerin yanı sıra, yaşanılan sorun alanları ile ilgili bulgu ve bilgilere yer verdiği 
takdirde, benzer özelliklere sahip okuyucuların bu haberlerden etkilenme olasılığının 
arttığı düşünülmektedir. Özellikle kişilerin içinde bulunduğu sorun alanı ile intihar 
davranışının özdeşleştirilmesi, benzer durumdaki insanlara intiharın bir çıkar yol gibi 
gösterilmesi anlamına gelebilmektedir. Böyle bir yaklaşım en azından intihar 
eyleminin taklit edilmesi ya da tetiklenmesi yönünde risk taşıyan bir haber sunumu 
olacaktır. 

Bu çalışmanın amacı, medyanın, intihar haberlerini ne şekilde sunduğunu 
ortaya koymaya çalışmaktır. Çalışma kapsamında, Türkiye’de en çok tiraja sahip olan 
gazetelerin intihar haberlerini nasıl yayınladıkları, konuyla ilgili haberlerde hangi 
unsurlara yer verdikleri içerik çözümlemesiyle değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
Çalışma, 2019 yılı Kasım ayında art arda yaşanan 3 intihar olayıyla sınırlı 
tutulmuştur. Ayrıca çalışmanın literatür kısmında medyanın toplum üzerindeki 
etkisine değinilmiş, medya intihar ilişkisini ele alan araştırmalarda ulaşılan verilere de 
yer verilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; söz konusu gazetelerin 
konuyla ilgili yayınladıkları haberlerde gereksiz detaylara yer verdikleri, taklit, teşvik, 
özendirmeye sebebiyet verebilecek ifadeler kullandıkları ve ‘Dünya Sağlık Örgütü’ 
tarafından belirlenmiş olan etik ilkelere uyma hususunda gerekli hassasiyeti 
göstermedikleri anlaşılmıştır. Yine araştırmada, bazı gazetelerin haber sunumlarında 
intihar davranışlarına neden olan sorunları ön plana çıkararak, ekonomik nedenlerle 
intihar davranışı arasında bir bağlantı kurulmasına yönelten bir ifade tarzı 
benimsedikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler:  Medya ve intihar, intihar haberleri, özenti, intihar 
 
INFORMATION OR ENCOURAGEMENT; A STUDY ON MEDIA 

PRESENTATION OF SUICIDE NEWS 
 

Abstract 
Media has an important role in social life and has many functions. The most 

important of these functions is news and information. The media; It is a known fact 
that it is a tool that can directly or indirectly affect the attitudes and behaviors of the 
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individual and society and shape their thoughts, views and value judgments. If not 
paid attention, this effect of the media on the individual's behavior can have 
undesirable consequences and may lead people to negative thoughts and behaviors. 
The most striking example of this situation can be seen in the suicide news in the 
media today. In this context, the media should act with the awareness that the news 
and content it publishes can affect millions of people while performing the function of 
giving news and information and should act as sensitive as possible by the public 
interest principle. It is thought that if the media includes the socio-demographic 
characteristics such as age, gender, marital status, occupation of the person or persons 
subject to suicide news, and the findings and information related to the problem areas 
experienced, the likelihood that the readers with similar characteristics will be 
affected by these news is increased. In particular, identifying the problem area in 
which people are involved and suicidal behavior may mean that suicide is shown to 
people in similar situations as a benefit. Such an approach would at least be a news 
presentation that carries the risk of imitating or triggering suicide. 

The aim of this study is to find out how the media presents the suicide news. 
In the study, suicide news on how newspapers with the most circulation in Turkey 
being published, the news on the subject have been evaluated by analyzing the content 
they give place to which elements. The study was limited to 3 consecutive suicides in 
November 2019. In addition, in the literature part of the study, the effect of media on 
the society is mentioned and the data obtained in the studies dealing with the media 
suicide relationship are included. According to the findings; it was understood that the 
newspapers in question published unnecessary details on the subject, used expressions 
that could cause imitation, encouragement and encouragement and did not show the 
necessary sensitivity to comply with the ethical principles determined by the World 
Health Organization. In the study, it was seen that some newspapers adopted a style of 
expression in the news presentations that led to a connection between economic 
reasons and suicidal behavior by highlighting the problems causing suicidal behavior. 

Keywords: Media and suicide, suicide news, affectation, suicide 
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BATI’NIN MATBUATINDA TÜRK TASVİRİ; ‘BARBAR TÜRKLER’ 
 

Doç. Dr. Mustafa İNCE  
Karabük Üniversitesi 

 
Özet 
Batı, asırlardır Türk düşmanlığını farklı yöntemler kullanarak çeşitli 

platformlarda kendi toplumlarının ve diğer ülke insanlarının bilinçaltına yerleştirme 
çabasında olmuştur. Türk düşmanlığını; Türk karşıtlığı, Türk fobisi, Türklere, Türk 
kültürüne, Osmanlı İmparatorluğu'na, Türkiye'ye, Türk halklarına ve buna bağlı 
olarak -zamanla İslamiyet’e- karşı olan / gelişen düşmanlık olarak tanımlamak 
mümkündür. Türklere ve Türkiye'ye karşı olumsuz algılamaların temelinde, şüphesiz 
dinin yanında, pratikte Osmanlıların Avrupa aleyhine yayılması ve Türklerin 18. 
yüzyılın sonuna kadar Avrupa'nın en önemli güçlerinden birisi olmasının yattığı 
söylenebilir. Türklerin güçlü olmasını bir türlü kabullenemeyen batılılar her fırsatta 
Türkleri karalama ve bu doğrultuda bir kamuoyu yaratma çabasında olmuştur. Bugün 
dahi pek çok yazılı eserde, sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde 
karşılaştığımız Türk düşmanlığı propagandasının geçmişi, aslında çok eskiye 
dayanmaktadır. Dünya savaşları dahil, tarihsel süreç içerisinde pek çok batı ülkesinin 
kendi halkına ve dünya kamuoyuna Türkleri karalamak için farklı yöntemlerle, çeşitli 
karalama ve propaganda faaliyetleri yürüttükleri bilinmektedir. Geçmiş dönemlerde 
Türkleri, dünyaya, ‘barbar’, ‘acımasız’, ‘güçsüz’, ‘korkak’ vb. vasıflarla lanse etmeye 
çalışan batılı ülkeler, dönemin matbuatını bu maksatlarını gerçekleştirmek için 
sıklıkla kullanmışlardır. Bu bağlamda kitaplardan dergilere posterlerden afişlere 
kadar, propaganda maksatlı yüzlerce basılı materyal yayınlamışlardır. Amerika’dan 
Rusya’ya, Sırplardan Bulgarlara pek çok ülke ve topluma Türkler, sadece bu matbu 
yayınlardan tanıtılmak istenmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, batılıların, Türkleri kendi toplumlarına ve dünya 
kamuoyuna ‘kötü ve tehlikeli’ insanlar olarak tanıtmak maksadıyla çeşitli basılı 
materyaller kullandıklarını ortaya koymaya çalışmaktır. Çalışma kapsamında batılılar 
tarafından Türklerin zararlı insanlar olduğunu göstermek ve Türkler aleyhinde 
propaganda yapmak maksadıyla, çeşitli kitap, dergi, afiş, poster vb. materyalleri nasıl 
kullandıkları incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, batının Türkleri 
karalama çabası -kendi açılarından- sonuç vermiş, kimi batılı ülke toplumları Türkleri 
‘çok tehlikeli’ olarak görmüş, örneğin Slovenler Türk kelimesiyle ‘zulüm’ kelimesini 
eş anlamlı olarak değerlendirmişlerdir. Pek çok batılı ülke kaynaklarında Türklere 
yönelik böyle bir yaklaşımın olduğu ve benzer ifadelerin kullanıldığını, tarih ders 
kitaplarında da karikatür ve minyatür şeklinde görmek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler; Batı’nın Türk düşmanlığı, Propaganda, Matbuat, Türkler 
 
 
 

TURKISH DESCRIPTION IN THE WESTERN PRESS; 'BARBARIAN TURKS' 
 
Abstract 
For centuries, the West has been trying to place the Turkish hostility on the 

subconscious of their communities and other people on various platforms using 
different methods. Turkish hostility; Turkish opposition, Turkish phobia, to the Turks, 
the Turkish culture, the Ottoman Empire, the Turkish people and consequently against 



[IX. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON 
VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES] Gaziantep, TURKEY 

 

 19 Abstracts Book            February 7-8, 2020       www.umteb.org 

-ultimately Islam- growing hostility as possible to define. On the basis of the negative 
perceptions against Turks and Turkey, of course, beside the religious practice spread 
to Europe against the Ottoman Turks and said that being one of Europe's most 
important power or until the end of the 18th century. Westerners, who could not 
accept the strength of the Turks, tried to defame the Turks and create a public opinion 
in this direction. In fact, the history of anti-Turkish propaganda that we have 
encountered in many written works, feature films and TV series is still very old. It is 
known that many western countries, including world wars, have carried out various 
smearing and propaganda activities in different ways in order to defame the Turks to 
their people and the world public opinion. In the past, the Turks, the world, 
"barbarian", "brutal", "weak", "coward" and so on. Western countries, trying to launch 
them with qualifications, often used the printing of the period to realize these aims. In 
this context, they have published hundreds of printed materials for propaganda 
purposes, from books to magazines, posters to posters. From America to Russia, from 
Serbs to Bulgarians to many countries and societies, the Turks wanted to be 
introduced only from these printed publications. 

The aim of this study is to try to reveal that Westerners use various printed 
materials to introduce Turks as bad and dangerous people to their communities and 
the world public. Within the scope of the study, various books, magazines, posters, 
etc. were used by Westerners to show that Turks were harmful people and to make 
propaganda against the Turks. how they use materials. According to the results of the 
study, the West's efforts to slander the Turks - for their own sake - yielded results. It is 
possible to see that such an approach towards Turks and similar expressions are used 
in the sources of many western countries in the form of cartoons and miniatures in 
history textbooks. 

Keywords: West, Turkish hostility, Propaganda, Press, Turks 
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PROJE TABANLI ÖĞRENME VE REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMINDA 
SANAT PROJELERİ 

 
Prof. Dr. Cemile Arzu AYTEKİN 

    Uzm. Aşkın BAHADIR 
  Dokuz Eylül Üniversitesi 

 
Özet 
Proje, tasarı veya tasarı geliştirme, hayal etme ve planlama anlamlarına 

gelmekle birlikte, sonucu gösteren bir kelimenin aksine, bir kurguyu ifade eden bir 
kelimedir. Yani proje kelimesinin anlattığı şey süreçtir. Proje ile öğrenme ise öğrenme 
olayının bir süreçte, bir kurguyla ve tasarıyla olan şeklidir. ‘Proje tabanlı öğrenme’ 
tümcesindeki ‘tabanlı’ kelimesi ise kurguyla öğrenme sürecinin bir hedef olmak 
yerine, alt yapı unsuru olduğunu, sürecin önemli olduğu bir yapılanmayı anlam 
bakımından katmaktadır. Proje tabanlı eğitim veren bir eğitim kurumu da Reggio 
Emilia Yaklaşımı ile eğitim veren okullardır. 

II. Dünya Savaşının yıkımının ardından, İtalya’nın Reggio Emilia kentine 50 
km uzaklıkta, ailelerin çocukları için okul kurma girişimi çok yankı uyandırmış ve bu 
girişimci ailelere katılan Malaguzzi bu okulun eğitim felsefesinin temellerini atmıştır. 
Malaguzzi ve öğretmen arkadaşları, çocuklarda kendi kendine, birbiriyle ve diğer yaş 
gruplarıyla ilişkiyle ve çevreyle ilişkileri sonucu öğrenmenin gerçekleştiğini tespit 
etmişlerdir. Reggio Emilia okullarında çevre üçüncü öğretmen olarak kabul 
edilmektedir. Çünkü öğrenmeyi aktif hale getiren çevredir. Bu nedenle, çevre zengin 
nesnelerle donatılmıştır. Reggio Emilia yaklaşımında çocukların öğrenmesi proje 
tabanlı olarak gerçekleşmektedir ve bu projelerde çocuklar, bilim adamı, ressam, 
yazar vb. birer karakteri canlandırarak bilgiyi edinmektedir. Bu yaratıcılığı ve 
sorgulamayı destekleyen bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Proje tabanlı eğitim, 
öğrencilerin çevrelerini anlamaları, sorunları çözmeleri ve iletişim becerilerini 
geliştirmelerini sağlamaktadır. Reggio Emilia okullarında, projeler için çeşitlilik 
gösterecek fikirlerin paylaşılması ve çocukların denemeler yapabilmesi için olanak 
sağlanmaktadır. Öğretmen ise proje süreciyle alakalı olarak çocukların 
konuşmalarının, çalışmalarının ve etkinliklerinin verilerini incelemekte ve analiz 
etmektedir. Reggio Emilia eğitimcileri, sanat projelerinde doğal bilimlerini sanatın 
içine ekleyerek öğrenciye vermektedir. Reggio Emilia yaklaşımı  doğal hayatla ilişkili 
projelerin nasıl üretileceği konusunda eğitimcilere örnek niteliği taşımaktadır. Bu 
yaklaşımda çocuk hem sanat öğrenimini gerçekleştirmekte, hem de doğal bilimlerde 
kazanımlarını elde etmektedir. Ayrıca tam tersi şekilde bilimsel projelerde de sanat 
etkinlikleri yer alabilmektedir. Reggio Emilia yaklaşımı olan okullarda yapılacak 
etkinliklerde sanat kelimesinin yerine proje kelimesi kullanılmaktadır. Sanat bu 
okullarda çocuğun kendisini ifade etmesini sağlayan bir araçtır. Çünkü, plastik sanat 
çalışmaları, hayatın, duyuların ve anlamlandırmanın en iyi yoludur. 

Anahtar Kelimeler: Reggio Emilia, Proje Tabanlı Eğitim, Sanatsal Öğrenme, 
Sanat Projesi. 

 
Abstract 
Project means desing or desing development, imagine and planning and a 

word that expresses fictions. Learning with the project is the form of the learning 
event in a process, with a fiction and a design. The word 'based' in the 'project-based 
learning' sentence adds that the process of editing with fiction is meaningful, rather 
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than being a target, and a structuring in which the process is important. Another 
educational institution that provides project-based education is the schools that 
provide education with the Reggio Emilia Approach. 

After the Second World War, ruined the Europea, Malaguzzi and some 
initiative families come up with an ,dea to bring different methodology for children 
brought up Reggio Emilia 50 km for away in İtaly. They laid faundations educations 
philosophy in that school. Malaguzzi and his teachers friends accepted that children 
learns by themselves, interact with each other and different pear groups. It is accepted 
an idea surrounding is other teacher at Reggio Emilia’s schools, because it affects 
active learning. For this reason, surroundings covered rich objects. It was a Project for 
children’s learning in Reggio Emilia’s appoach and in that Project children play the 
role of different characterssuch as scientists, painter and author.  This kind of method 
support creativity and inquiry accepted at that schools. This type of project basis 
education, provide students for understanding surroundings, solving the problems and 
develop communication skills. Project at Reggio Emilia’s schools, provide sharing 
variety of ideas. Teacher’s effects in this Project examine and analysis children’s 
talking, studying and other activities. Reggio Emilia’s educators in their art projects, 
insert natural sciences in art and give for students. It is an example for educators how 
to produce projects about natural life in Reggio Emilia’s approach. In this 
approachment, children obtain art education also natural sciences. Schools include 
Reggio Emilia approachment use the word “project” instead of the Word “art” . Art in 
this schools is a vehicle for children to express by themselves, because plastic art 
studyings is the best way for life, senses and elaboration. 

Keywords: Reggio  Emilia, Project Based Education, Artistic Learning, Art 
Project.  
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATANAMAMA KAYGISI İLE 
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 
 

Dr. Öğr.Üyesi Hüseyin AKAR 
Arş. Gör. Ahmet KARAKAŞ 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
 
Özet 
Öğretmenlik; bilgi, beceri ile birlikte olumlu tutum ve davranış da gerektiren 

bir meslektir. Öğretmen adaylarının meslekle ilgili değer ve tutum kazanmaları en az 
bilgi kadar önemlidir. Çünkü araştırmalar bir öğrencinin, öğretmenin tutum ve 
davranışlarından etkilendiğini göstermektedir (Varış, 1988; akt. Çetin, 2006). Bu 
nedenle öğretmenlerin mesleğe yönelik olumlu tutum geliştirmeleri, günümüzde 
öğretmen yetiştirme programlarının önemli amaçları arasında görülmektedir (Başbay, 
Ünver, & Bümen, 2009). Özellikle öğretmenlik mesleğine adım atan öğretmen 
adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum ve değerler kazanmaları, 
olumlu algılara sahip olmaları, meslek yaşamlarındaki başarılarının belirleyicisi 
olacaktır (Karadağ, 2012). Bu açıdan öğretmen adaylarının mesleğe yönelik 
tutumlarını olumlu veya olumsuz olarak etkileyen etmenlerin belirlenmesi önemlidir. 
Öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilen pek çok çalışmada öğretmen adaylarının 
atanma merkezli kaygılarının yüksek olduğu ve geleceğe yönelik yüksek düzeyde 
işsizlik kaygısı yaşadıkları belirlenmiştir (Yetişensoy ve Şahin, 2019). Bu durumun 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkilediği düşünülmektedir. Bu araştırma 
kapsamında öğretmen adaylarının atanamamaya yönelik kaygılarının öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumlarını etkileyip etkilemediği incelenecektir. Bu araştırmanın 
amacı, öğretmen adaylarının atanamamaya yönelik kaygıları ile öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu kapsamda araştırma 
ilişkisel tama modeli temele alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma 
grubunu Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinde farklı 
öğretmenlik programlarında öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 
318 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplamak amacıyla, öğretmen 
adaylarının atanamamaya yönelik kaygıları ölçeği ve öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutum ölçeği kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistikler 
(ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde) ve korelasyon analizi gibi yöntemlerden 
faydalanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde öğretmen 
adaylarının kaygı düzeyinin yüksek düzeyde ( x =3.42), öğretmenlik mesleğine 
yönelik tutumlarının da ( x =3.75) yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Bununla 
birlikte iki değişken arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu 
(r= -.11; p˂ .05) belirlenmiştir. Bu bulguya dayalı olarak öğretmen adaylarının 
atanamamaya yönelik kaygı düzeylerindeki artışın öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumlarını düşük düzeyde de olsa olumsuz yönde etkileyebileceği söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Atanamama kaygısı, Öğretmen adayı, öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutum 

 
THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS' ANXIETY OF 
NOT BEING APPOINTED AND THEIR ATTITUDES TOWARDS TEACHING 

PROFESSION 



[IX. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON 
VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES] Gaziantep, TURKEY 

 

 23 Abstracts Book            February 7-8, 2020       www.umteb.org 

 
Abstract 
Teaching; It is a profession that requires positive attitude and behavior along 

with knowledge and skill. It is as important as the knowledge that prospective 
teachers gain value and attitude about the profession. Because the researches show 
that a student is affected by the teacher's attitudes and behaviors (Varış, 1988). For 
this reason, it is seen that teachers' positive attitude towards the profession is among 
the important goals of teacher training programs today (Başbay, Ünver, & Bümen, 
2009). Especially, the pre-service teachers who step into the teaching profession will 
have positive attitudes and values towards the teaching profession, their positive 
perceptions will be the determinant of their success in their professional life (Karadağ, 
2012). In this respect, it is important to identify the factors that affect the attitudes of 
prospective teachers towards the profession positively or negatively. In many studies 
conducted with prospective teachers, it has been determined that pre-service teachers 
have high appointing-centered anxiety and high level of unemployment anxiety 
towards the future (Yetişensoy & Şahin, 2019). This situation is thought to affect their 
attitudes towards teaching profession. Within the scope of this research, it will be 
examined whether the anxieties of prospective teachers about not being appointed 
affect their attitudes towards teaching profession. The aim of this study is to examine 
the relationship between pre-service teachers' anxiety about not being appointed and 
their attitudes towards teaching profession. In this context, the research was carried 
out on the basis of the relational screening model. The study group of the research 
consists of 318 prospective teachers studying at different teaching programs at Kilis 7 
Aralik University, Muallim Rifat Faculty of Education and volunteering to participate 
in the research. In order to collect data, the anxiety of pre-service teachers’ not to 
beappointed to teachership scale and the attitude towards the teaching profession scale 
were used. Descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency and percentage) 
and correlation analysis methods were used to analyze the collected data. When the 
findings obtained as a result of the analysis were analyzed, it was observed that the 
anxiety of prospective teachers was at a high level ( x = 3.42) and their attitudes 
towards the teaching profession were high ( x = 3.75). However, it was determined 
that there was a low-level significant relationship (r = -.11; p˂ .05) between the two 
variables. Based on this finding, it can be said that the increase in anxiety levels of 
prospective teachers not being appointed may negatively affect their attitude towards 
teaching profession, albeit at a low level. 

Keywords: Anxiety of not being appointed, prospective teacher, attitude 
towards teaching profession 
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AKILLI TAHTA KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK 
MOTİVASYONUNA ETKİSİ 

 
Dr. Öğr.Üyesi Hüseyin AKAR 
Arş. Gör. Ahmet KARAKAŞ 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
 
Özet 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı değişimler, hayatın her 

alanında olduğu gibi eğitim alanında da etkili olmuş, geleneksel sınıf ortamı ve 
öğretim yöntemlerinde köklü değişimler meydana getirmiştir. Bu değişimlere paralel 
olarak öğretim ortamına girmiş olan bilgisayar, tablet, projeksiyon, flash diskler, cep 
telefonları, dijital kameralar ve video kaydediciler öğrenci projelerinden ders 
sunumlarına kadar eğitimin bir çok yönünü etkilemiştir. Son 20 yılın diğer bir yeniliği 
ise bilgisayar, projeksiyon ve dokunmatik ekran elektronik tahtayı birleştiren akıllı 
tahtadır (Akbaş ve Pektaş, 2011). Akıllı tahtalar, günümüz dünyasının en popüler 
eğitim teknolojilerinden biridir (De Vita, Verschaffel ve Elen, 2018). Akıllı tahtalar 
derslerin işlenmesinde eğitimcilere büyük kolaylıklar sağlamaktadır (Balta ve Duran, 
2015). Türkiye'de özellikle Fatih projesi ile birlikte eğitimde kullanımı yaygınlaşan 
akıllı tahtaların öğrencilerin motivasyonu üzerindeki etkisi gerek eğitim otoritelerinin 
gerekse de birçok eğitimcinin ve araştırmacının yoğun bir biçimde ilgisini çekmiştir 
ve çekmeye devam etmektedir. Bu kapsamda çeşitli derslerin ve konuların 
öğretiminde akıllı tahta kullanımının (geleneksel araçlarla karşılaştırıldığında)  
öğrencilerin motivasyonuna olumlu bir etkisinin olup/olmadığı ile ilgili birçok 
deneysel çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların bütüncül bir anlayışla ele alınıp 
sonuçlarının sentezlenmesi ve genel bir sonucun ortaya konulması zorunluluğu bu 
çalışmanın yapılmasında itici bir güç olmuştur. Bu bağlamda; bu çalışmanın amacı, 
derslerde akıllı tahta kullanımının (geleneksel araçlarla karşılaştırıldığında) 
öğrencilerin derse yönelik motivasyonu üzerindeki etkisini meta-analiz yöntemiyle 
incelemektir. Öncelikle, literatür taraması yapılarak akıllı tahtanın motivasyona 
etkisini inceleyen birincil çalışmalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda "akıllı 
tahta ve motivasyon", "etkileşimli tahta ve motivasyon" ifadeleri (Türkçe/İngilizce 
olarak) Google Scholar, ERIC, Web of Science, TR Dizin ve Yüksek Öğretim Kurulu 
Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarına girilerek tarama yapılmıştır. Literatür taraması 
sonucunda, araştırmacılar tarafından belirlenmiş olan dâhil edilme kriterlerine uygun 
olan 7 çalışmaya ulaşılmıştır. Daha sonra, meta-analize dâhil edilen bu çalışmaların 
seçiminde yanlılık olup/olmadığı kontrol edilmiştir. Yapılan analizler yayın 
yanlılığının söz konusu olmadığını göstermiştir. Analizler rastgele etkiler modeline 
göre yapılmıştır. Analiz sonucunda akıllı tahta kullanımının (geleneksel araçlarla 
karşılaştırıldığında) öğrencilerin derse yönelik motivasyonu üzerinde pozitif yönde, 
anlamlı ve geniş düzeyde [ES(g) = .78, p ˂ .05]  etki büyüklüğüne sahip olduğu, 
hesaplanan etki büyüklüğünün çalışmaların yapıldığı okul kademesi, yayın türü ve 
bilim alanı (ders)  göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Bu bulguya 
dayalı olarak derslerde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin derse yönelik 
motivasyonu olumlu yönde etkilediği ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı tahta, motivasyon, meta-analiz 
 

THE EFFECT OF SMART BOARD USAGE ON STUDENTS' MOTIVATION FOR 
THE COURSE 
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Abstract 
Rapid changes in information and communication technologies have been 

effective in the field of education as in all areas of life, and have created radical 
changes in traditional classroom environment and teaching methods. In parallel with 
these changes, computers, tablets, projection, flash disks, mobile phones, digital 
cameras and video recorders, which have entered the teaching environment, have 
influenced many aspects of education from student projects to lecture presentations. 
Another innovation of the last 20 years is the smart board combining computer, 
projection and touch screen electronic board (Akbaş & Pektaş, 2011). Smart boards 
are one of the most popular educational technologies in today's world (De Vita, 
Verschaffel and Elen, 2018). Smart boards provide great convenience to educators in 
the processing of lessons (Balta & Duran, 2015). Turkey in particular has attracted the 
attention of many educators and researchers intensively Fatih project with widespread 
use in training smart boards should impact on the motivation of students to education 
authorities both and continue to draw. In this context, many experimental studies have 
been conducted on whether the use of smart board (compared to traditional tools) has 
a positive effect on students' motivation in teaching various courses and subjects. The 
fact that these studies are handled with a holistic understanding and that their results 
are synthesized and that a general result is revealed has been a driving force in 
conducting this study. In this context; The aim of this study is to investigate the effect 
of using smart board (compared to traditional tools) on students' motivation for the 
course with meta-analysis method. First of all, primary studies examining the effect of 
the smart board on motivation were tried to be reached by searching literature. In this 
context, the terms "smart board and motivation", "interactive board and motivation" 
(in Turkish / English) were scanned by entering the Google Scholar, ERIC, Web of 
Science, TR Directory and Higher Education Council National Thesis Center 
databases. As a result of the literature review, 7 studies that meet the inclusion criteria 
determined by the researchers were reached. Then, it was checked whether there was 
any bias in the selection of these studies included in the meta-analysis. Analyzes have 
shown that publication bias is not an issue. Analyzes were made according to random 
effects model. As a result of the analysis, the use of smart board (when compared to 
traditional tools) has a positive, meaningful and large  effect size on the motivation of 
the students [ES (g) = .78, p ˂ .05], and it has been determined that the calculated 
effect size does not differ significantly according to the school level, publication type 
and science field (course). Based on this finding, it can be stated that the use of smart 
boards in lessons positively affects students' motivation for the lesson. 

Keywords: Smart board, motivation, meta-analysis 
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RESİM YAPMADA KULLANILAN BOYALARIN FARKLI MALZEMELER 
ÜZERİNDEKİ DAVRANIŞININ RENK DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN 

BELİRLENMESİ 
 

Doç.Dr. Şehnaz Yalçın 
Marmara Üniversitesi  

 
Özet 
Resim sanatında farklı fiziksel yüzey özelliklerine sahip kağıtlar, bezler, su ve 

yağ bazlı boyalar kullanılır. Resim yapmada kullanılan bu iki temel malzemenin 
yapısal özellikleri ve birbiriyle olan ilişkisi resmin sanatsal kalitesini etkilemez ancak 
resimdeki renklerin şiddeti üzerinde etkileri görülebilmektedir. Üzerine resim yapılan 
kağıt ve bezlerin yüzeyi kaplanmamış gözenekli, kaplanmış gözeneksiz, plastik esaslı 
veya iplik dokuma olabilmektedir. Resim sanatçısı bu malzemelerin üzerine su bazlı 
veya yağ bazlı boyalar kullanarak resim yapmaktadır. Uygulanan boyalar malzeme 
yüzeyinde zamana bağlı olarak tamamen fiziksel yolla kururlar. Kuruma süreci; 
malzemenin emiş özellikleri, boyanın sıvı kısmının(baz) özelliklerine ve ortamın 
fiziksel şartlarına bağlı olarak değişmektedir. Boyalar kuruma sürecinde kâğıt 
bünyesine mikro adımlarla nüfuz ettikçe kâğıt yüzeyindeki film kalınlığı azalmakta ve 
gözle fark edilmese bile renk şiddeti de azalmaktadır. Özellikle yağ bazlı boyaların 
tamamen kuruması bazen birkaç hafta sürebilmektedir. Üzerine resim yapılan 
malzemenin kendi doğal rengi de gözlemci yani insan gözü tarafından da farklı 
algılanabilmektedir. Çalışmada resim sanatında en çok kullanılan kaplanmış, 
kaplanmamış kağıtlar ve astarlı tual bezi olmak üzere 3 adet farklı resim altı 
malzemesi ve yine en çok kullanılan yağ ve su bazlı boyalar seçildi. Bu resim altı 
malzemelerin üzerine, aynı renk tonundaki (Cadmium Red Hue) ve viskozitedeki 
boyalar samur resim fırçası üzerine 3 gram akıtılarak sabit basınçla ve zemin olarak 
uygulandı. Boyaların uygulanması ve kurutulması sırasında kuruma ortamının fiziksel 
şartları optimum tutularak değişmemesi sağlandı.  Uygulandığı anda ve tam 
kurumanın gerçekleştiği 15 gün sonra boyaların GretagMacbeth Spectrofotometre ile 
L*a*b* renk değerleri ölçüldü. Malzeme gözenekliliğine ve emiş özelliklerine bağlı 
boya nüfuzundan kaynaklanan renk sapmaları (∆E) uygun bir yazılımla tespit edildi. 
Üç farklı malzemenin boya-malzeme ara yüzeyi mikroskopla fotoğraflanarak çıplak 
gözle bile görülebilen boya nüfuzu incelendi. Sonuçlar tablo ve grafiklerle gösterildi. 
Alınabilecek önlemler belirtildi. 

Anahtar Kelimeler: Kâğıt gözenekliliği, tual bezi, boya emilimi, renk şiddeti 
 

INVESTIGATING THE EFFECTS OF THE PAINTS’ BEHAVIORS USED FOR 
DRAWING ON DIFFERENT MATERIALS TO COLOR VALUES  

Abstract 
Papers and paints with different physical properties are used in the art of 

painting. The structural properties of these two basic materials and their relationship 
with each other do not affect the artistic quality of the painting, but their effects on the 
intensity of the colors can be seen. The papers on which the pictures are painted can 
be non-coated porous, coated non-porous, plastic-based or woven fabric. The artist 
paints on these materials using water-based or oil-based paints. The applied paints dry 
completely on the material surface depending on the time. The drying process varies 
depending on the absorption properties of the material, the properties of the liquid part 
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(base) of the paint and the physical conditions of the environment. As the paints 
penetrate the paper body with micro-steps in the drying process, the film thickness on 
the paper surface decreases and also the color intensity decreases even if it is not 
noticed by the eye. It can sometimes take several weeks for the oil-based paints to dry 
completely. The natural color of the material on which it is painted can be perceived 
differently by the observer. In the study, the most commonly used 3 different painting 
materials that are coated and uncoated papers and lined canvas were selected for base 
material, and the most frequently used oil and water-based paints were selected for 
painting. This painting was applied on these base materials with the same color tone 
(Cadmium Red Hue) and viscosity with constant pressure and equal amounts as a 
base paint by using a sable art brush with 3 gr paint on it. L*a*b* color values of the 
dyes were measured with GretagMacbeth Spectrophotometer after the application and 
after 15 days of complete drying. Color deviations (∆E) due to paint penetration 
related to paper porosity and absorption properties were detected. The paint-material 
interface of three different base materials was photographed with a microscope, and 
paint penetration that can be seen even with the naked eye was examined. The results 
are shown in tables and graphs. Suggestions are specified. 

Keywords: Paper porosity, painting canvas, absorption of paint, color 
intensity 
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OKULLARDAKI ÖRGÜTSEL KÜLTÜRE İLIŞKIN ÖĞRETMEN 
GÖRÜŞLERI 

 
Doç. Dr. Ahmet KAYA 

Harran Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Kasım KAYA 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Arş. Gör. Büşra BOLAT 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
 

Özet 
Bu çalışmanın amacı, okullardaki örgütsel kültüre ilişkin öğretmen 

görüşlerini; cinsiyet, medeni durum, yaş, mezun olunanen son eğitim kademesi, 
mezun olunan fakülte, okul türü gibi çeşitli demografik değişkenlere göre 
incelemektir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre 
desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemi, Kahramanmaraş’ta görev yapan ve uygun 
örnekleme yoluyla seçilen 345 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri; İpek 
(1999) tarafından geliştirilen 37 maddeden oluşan “Örgütsel Kültür Ölçeği” isimli 
ölçekle elde edilmiştir. Ayrıca, kişisel bilgi formu kullanılarak demografik 
değişkenlerle ilgili bilgi toplanmıştır. Katılımcı görüşlerinin bağımsız değişkenlere 
göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla, yapılacak 
normallik testine göre verilerin normal dağılım göstermesi durumunda Bağımsız 
[İlişkisiz] Gruplar t Testi (Independent Samples t Test) ve Tek Yönlü Varyans Analizi 
(One Way ANOVA)  kullanılacak, veriler normal dağılıma sahip değil ise 
parametrik olmayan testlerden olan Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis-H 
testleri kullanılacaktır. Araştırmanın analiz süreci devam ettiğinden bulgular, yorum, 
sonuç ve öneri kısımlarına ilişkin bilgilere bu kongrenin tam metin bildiri kitabında 
yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Kültür, Güç Kültürü, Öğretmen 
 

TEACHERS' VIEWS ON ORGANIZATIONAL CULTURE IN SCHOOLS 
 

Abstract 
The aim of this study is to investigate teachers' views on organizational culture 

in schools according to the gender, marital status, age, final education level, graduated 
faculty and type of school. The study was designed according to the survey model, 
one of the quantitative research methods. The sample of the study consists of 345 
teachers working in Kahramanmaraş and selected by convenient sampling way. The 
data of the study was collected with “Organizational Culture Scale” developed by 
İpek (1999) consisting of 37 items. In addition, personal information form was used to 
collect information about demographic variables. In order to test whether the 
participants’ opinions differ significantly according to independent variables, If the 
data shows normal distribution according to the normality test, Independent Samples t 
Test and One Way ANOVA tests will be used and if the data do not have normal 
distribution, Mann-Whitney U Test and Kruskal Wallis-H tests, which are 
nonparametric tests, will be used. As the analysis process of the research is 
continuing, information on the findings, comments, conclusions and suggestions will 
be included in the full text paper of this congress. 

Keywords: Organizational Culture, Power Culture, Teacher 

http://mustafaotrar.net/istatistik/kruskal-wallis-h-testi/
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ÖRGÜTSEL SINIZME İLIŞKIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERI 
 

Dr. Öğr. Üyesi Kasım KAYA 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Doç. Dr. Ahmet KAYA 
Harran Üniversitesi 

Arş. Gör. Büşra BOLAT 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

 
 

Özet 
Bu çalışmanın amacı, okullardaki örgütsel sinizme ilişkin öğretmen 

görüşlerini;  cinsiyet, medeni durum, yaş, mezun olunanen son eğitim kademesi, 
mezun olunan fakülte, okul türü gibi çeşitli demografik değişkenlere göre 
incelemektir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre 
desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemi, Kahramanmaraş’ta görev yapan ve uygun 
örnekleme yoluyla seçilen 311 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri; 
Brandes (1997) tarafından geliştirilmiş Kalağan(2009) tarafından Türkçeye uyarlanan 
ve 13 maddeden oluşan “Örgütsel Sinizm Ölçeği” isimli ölçekle elde edilmiştir. 
Ayrıca, kişisel bilgi formu kullanılarak demografik değişkenlerle ilgili bilgi 
toplanmıştır. Katılımcı görüşlerinin bağımsız değişkenlere göre anlamlı bir şekilde 
farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla, yapılacak normallik testine göre 
verilerin normal dağılım göstermesi durumunda Bağımsız [İlişkisiz] Gruplar t Testi 
(Independent Samples t Test) ve Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA)  
kullanılacak, veriler normal dağılıma sahip değil ise parametrik olmayan testlerden 
olan Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis-H testleri kullanılacaktır. Araştırmanın 
analiz süreci devam ettiğinden bulgular, yorum, sonuç ve öneri kısımlarına ilişkin 
bilgilere bu kongrenin tam metin bildiri kitabında yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sinizm, Bilişşel Sinizm, Duyuşsal Sinizm, 
Davranışsal Sinizm, Öğretmen 

 
VIEWS ON ORGANIZATIONAL CYNICISM 

 
Abstract 
 The aim of this study is to examine teachers' opinions about organizational 

cynicism in schools according to various demographic variables such as gender, 
marital status, age, final education level, graduated faculty and school type. The study 
was designed according to the survey model, one of the quantitative research 
methods. The sample of the study consists of 311 teachers working in 
Kahramanmaraş and selected by convenient sampling way. The data of the study was 
collected with “Organizational Cynicism Scale”,developed by Brandes (1997) and 
adapted into Turkish by Kalağan (2009),consisting of 13 items. In addition, 
information about demographic variables was collected by using personal information 
form. In order to test whether the participants’ opinions differ significantly according 
to independent variables, If the data shows normal distribution according to the 
normality test, Independent Samples t Test and One Way ANOVA tests will be used 
and if the data do not have normal distribution, Mann-Whitney U Test and Kruskal 
Wallis-H tests, which are nonparametric tests, will be used. As the analysis process of 

http://mustafaotrar.net/istatistik/kruskal-wallis-h-testi/
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the research is continuing, information on the findings, comments, conclusions and 
suggestions will be included in the full text paper of this congress. 

Keywords: Organizational Cynicism, Cognitive Cynicism, Affective 
Cynicism, Behavioral Cynicism, Teacher 
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OKULLARDA FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLIŞKIN ÖĞRETMEN 
GÖRÜŞLERI 

 
Doç. Dr. Ahmet KAYA 

Harran Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Kasım KAYA 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Arş. Gör. Büşra BOLAT 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Özet 
Bu çalışmanın amacı, okullardaki farklılıkların yönetimine ilişkin öğretmen 

görüşlerini;   cinsiyet, medeni durum, yaş, mezun olunanen son eğitim kademesi, 
mezun olunan fakülte, okul türü gibi çeşitli demografik değişkenlere göre 
incelemektir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre 
desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemi, Kahramanmaraş’ta görev yapan ve uygun 
örnekleme yoluyla seçilen 339 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri; 
Balay ve Sağlam (2006) tarafından geliştirilen ve 28 maddeden oluşan “Farklılıkların 
Yönetimi Ölçeği” isimli ölçekle elde edilmiştir. Ayrıca, kişisel bilgi formu 
kullanılarak demografik değişkenlerle ilgili bilgi toplanmıştır. Katılımcı görüşlerinin 
bağımsız değişkenlere göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek 
amacıyla, yapılacak normallik testine göre verilerin normal dağılım göstermesi 
durumunda Bağımsız [İlişkisiz] Gruplar t Testi (Independent Samples t Test) ve Tek 
Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA)  kullanılacak, veriler normal 
dağılıma sahip değil ise parametrik olmayan testlerden olan Mann-Whitney U Testi 
ve Kruskal Wallis-H testleri kullanılacaktır. Araştırmanın analiz süreci devam 
ettiğinden bulgular, yorum, sonuç ve öneri kısımlarına ilişkin bilgilere bu kongrenin 
tam metin bildiri kitabında yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Farklılıkların Yönetimi, Örgütsel Değerler, Öğretmen 
 

TEACHERS' VIEWS ON DIVERSITY MANAGEMENT IN SCHOOLS 
 

Abstract 
The aim of this study is to examine the views of teachers on the management 

of differences in schools according to various demographic variables such as gender, 
marital status, age, final education level, graduated faculty and school type. The study 
was designed according to the survey model, one of the quantitative research 
methods. The sample of the study consists of 339 teachers working in 
Kahramanmaraş and selected by convenient sampling way. The data of the study was 
collected with “Diversity Management Scale” developed by Balay and Sağlam 
(2006), consisting of 28 items. In addition, information about demographic variables 
was collected by using personal information form. In order to test whether the 
participants’ opinions differ significantly according to independent variables, If the 
data shows normal distribution according to the normality test, Independent Samples t 
Test and One Way ANOVA tests will be used and if the data do not have normal 
distribution, Mann-Whitney U Test and Kruskal Wallis-H tests, which are 
nonparametric tests, will be used. As the analysis process of the research is 
continuing, information on the findings, comments, conclusions and suggestions will 
be included in the full text paper of this congress. 

Keywords: Diversity Management, Organizational Values, Teacher 

http://mustafaotrar.net/istatistik/kruskal-wallis-h-testi/
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN 
VELİLERLE YAŞADIKLARI PROBLEMLERİN İNCELENMESİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇETİN  

 Zeynep AKKURT 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

 
Özet 
Bu araştırmanın amacı sınıf ve branş öğretmenlerinin; velilerle yaşadıkları 

problemleri, problemi yaşama nedenlerini, problemle karşılaştıklarında verdikleri 
tepkileri, yaşadıkları problemlerin özel hayatlarına yansımalarının neler olduğunu 
belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseninde 
yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 
Kahramanmaraş’ta bir ilkokulda görev yapmakta olan 10 sınıf öğretmeni ile bir lisede 
görev yapmakta olan 10 branş öğretmeni (4 İngilizce, 2 Edebiyat, 2 Meslek Dersleri, 
1 Felsefe, 1 Matematik) oluşturmuştur. Öğretmenlerin dokuzu kadın, on biri erkektir. 
Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken öğretmenlerin araştırmaya gönüllü olarak 
katılmasına özen gösterilmiştir. Araştırmanın verileri görüşme yoluyla elde edilmiştir. 
Görüşmede yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun 
kapsam, yapı ve dil geçerliliğini sağlamak amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde görevli iki öğretim üyesinden uzman 
görüşü alınmıştır. Görüşme formunun ilk bölümü katılımcıların kişisel özelliklerini 
belirlemeye yönelik sorulardan oluşurken ikinci bölüm öğretmenlerin yaşadıkları 
problemlerle ilgili algılarını belirlemek için altı açık uçlu sorudan oluşmuştur. Elde 
edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna 
göre sınıf ve branş öğretmenleri velilerle farklı ve benzer sorunlar yaşadıkları 
belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin en çok karşılaştıkları problemler; ödevle ilgili 
problemler, velilerin eğitim ve öğretimle ilgili uygun olmayan istekleri ve öğretmenin 
işine müdahale etme olarak belirlenirken, branş öğretmenlerin en çok karşılaştıkları 
problemler iletişim eksikliği, velilerin ilgisizliği ve velilerin öğretmenlere karşı ön 
yargılı davranmalarıdır. Velilerle yaşanılan problemlerin nedenleri olarak sınıf 
öğretmenleri ödev verme ve velinin kendi çocuğunu ön planda tutma isteği, 
iletişimsizlik olarak belirtirken branş öğretmenleri öğrencilerin ebeveynlerini yanlış 
bilgilendirmelerinden kaynaklı olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında sınıf ve branş 
öğretmenleri yaşadıkları problemlerin çoğunlukla velilerin önyargılı olmaları, 
bilinçsiz olmaları ve bencil davranmalarından kaynaklı olduğunu belirtmişlerdir. 
Öğretmenler problemle karşılaştıklarında sakin ve ılımlı tepkiler verdiklerini, empati 
yaptıklarını ve problemin çözümü için görüşme yaptıklarını vurgulamışlardır. 
Öğretmenler okulda yaşadıkları problemlerin genel olarak mesleklerine ve özel 
hayatlarına gerginlik olarak yansıdığını ifade etmişlerdir. Öğretmenler problemlerin 
önlenebilmesi için okul idaresinin öğretmenleri desteklemesi, velilere eğitim 
verilmesi, velilerle daha sık iletişime geçilmesi, öğrencilere değerler konusunda 
eğitim verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, Branş öğretmeni, veli. 
 

EXAMINING THE PROBLEMS OF CLASS TEACHERS AND BRANCH 
TEACHERS WITH PARENTS 

 
Abstract 
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The purpose of this research is to determine the problems experienced by the 
class and branch teachers with parents, the reasons for experiencing the problem, their 
reactions when they encounter the problem, and the reflections of the problems they 
experience in their private lives.  The research has been carried out in the science 
pattern, which is one of the qualitative research methods. The study group of the 
research consisted of 10 classroom teachers working in a primary school in 
Kahramanmaraş in the 2018-2019 academic year and 10 branch teachers (4 English, 2 
Literature, 2 Vocational Courses, 1 Philosophy, 1 Mathematics) working in a high 
school. Nine of the teachers are women and eleven are men. While forming the 
working group of the research, care was taken to voluntarily participate in the 
research. The data of the research were obtained through interviews. A semi-
structured interview form was used in the interview. To ensure the scope, structure 
and language validity of the interview form, expert opinion was received from two 
faculty members working in the Department of Educational Sciences at 
Kahramanmaraş Sütçü İmam University. While the first part of the interview form 
consists of questions to determine the personal characteristics of the participants, the 
second part consists of six open-ended questions to determine teachers' perceptions 
about the problems they face. The content analysis technique was used in the analysis 
of the data obtained. According to the results of the research, it was determined that 
the teachers of the class and branch had different and similar problems with the 
parents. The most common problems of classroom teachers; While the problems 
related to homework are determined as the unsuitable requests of parents about 
education and training and intervention in the work of the teacher, the most common 
problems that branch teachers encounter are lack of communication, the apathy of 
parents, and parents' bias towards teachers. As the reasons for the problems 
experienced with the parents, the classroom teachers stated that the desire to give 
homework and to keep their child in the foreground was not communication, while 
the branch teachers stated that the students were due to misinforming their parents. 
Besides, classroom and branch teachers stated that the problems they experienced 
mostly originated from the fact that parents were biased, unconscious and selfish. The 
teachers emphasized that when they encounter the problem, they respond calmly and 
moderately, empathize and interview for the solution of the problem. The teachers 
stated that the problems they experienced at school were reflected in their occupations 
and private lives as a tension. Teachers stated that to prevent problems, the school 
administration should support teachers, provide education to parents, contact parents 
more frequently, and give students education on values. 

Keywords: Class Teacher, Branch Teacher, Parent. 
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YAZILIM PROJELERİ PERSONELİ SEÇİMİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI 
TEKNİĞİNİN KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA 

 
Gülay GENÇ EROĞLU   
Gebze Teknik Üniversitesi 
Prof. Dr. Bülent SEZEN 
Gebze Teknik Üniversitesi 

 
Özet 
Yazılım projeleri, kurumun ihtiyaçlarını karşılamaya veya süreçlerini 

iyileştirmeye yönelik, belli bir kapsam ve bütçe dâhilinde, başlangıç ve bitiş tarihi 
belli olan, belirli hedeflere sahip teknoloji yaşam döngüsüdür. Yazılım projelerinin 
başarısız olmasının en önemli sebeplerinden biri doğru personelin doğru projelere 
konumlandırılmamasıdır. Doğru personel seçimi personel verimliliği ve iş sürekliliği 
açısından önemlidir. Özellikle BT personeli seçimi insan kaynakları departmanı için 
hâlâ tam olarak anlaşılmış bir alan değil.  

Çalışmada daha spesifik ve artık olmazsa olmaz bir alan olan yazılım projeleri 
için çalışacak kişilerin uygunluğunu ölçecek şekilde makine öğrenimi teknikleri 
kullanarak, proje başarısını arttırmanın ve başarılı sonuçlar elde etmek için göz önüne 
alınması gereken parametreleri de önerdik.  

Bu çalışma banka sektöründe geliştirilecek yazılım projelerinin başarılı 
tamamlanmasını sağlayacak şekilde, yapay sinir ağları ve makine öğrenimi 
teknolojilerini kullanarak, projede çalışacak yazılım uzmanının objektif olarak 
seçilmesine öneri niteliğindedir.  

Yazılım projelerinde çalışacak personelin seçimi için çoklu kriterlerin 
kullanılacağı bir yöntem ile ilerlemek, projelerin başarılı olarak sonuçlanması için 
gerekli parametrelerden biri olan kaynak probleminin çözümlenmesini 
kolaylaştıracaktır. Yazılım projelerinin riskleri göz önüne alınarak bankada 
tamamlanmış veya yeni başlanacak yazılım projeleri baz alındı. Literatürde tanımlı ve 
projenin başarılı olmasını etkileyen; Kritik Başarı Faktörleri’ne (KBF) dayalı olarak 
projenin başarısız olmasının analiz edilen kök-nedenleri de dikkate alınarak anket 
oluşturulmuştur. Veri analizinde kullanılan veriler, anketteki soruların cevabını 
kapsamaktadır. Anketimiz gerçek banka yazılım projelerinde çalışmış 105 katılımcı 
tarafından dolduruldu. Ankette çalışılan projenin özellikleri ve ilgili projede çalışmış 
personelin yetenekleri toplandı. Projeler benzerliklerine göre gözetimsiz öğrenme 
tekniği ile sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma için k-means kümeleme algoritmasından 
yararlanılmıştır. Yeni geliştirilecek proje değerleri sisteme girildiğinde, projenin 
sınıflandırılmasının doğru olduğu görülmüştür. Yeni projelerde çalışabilecek 
adayların, bu sınıflandırmaya uyumluluğu makine öğreniminin öğrenme 
yöntemlerinden biri olan gözetimli öğrenme tekniği ile belirlenmiştir. Adayı yeni 
geliştirilecek projeye seçebilmek ve sistemi eğitmek için gözetimli öğrenme 
metotlarından yapay sinir ağları algoritmasından faydalanılmıştır.  Bu analiz 
sonucunda ilgili proje için çalışacak adayların daha önce de aynı kategoride çalışan 
adaylardan seçildiği, yapılan sağlama testleriyle izlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yazılım Proje Yönetimi Riskleri, Personel Seçimi, Veri 
Analizi, Yapay Sinir Ağları, K-Means, Makine Öğrenimi 

 
USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TECHNIQUE OF SOFTWARE 

PROJECTS PERSONNEL SELECTION AND AN APPLICATION 
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Abstract 
Software projects are a technology lifecycle with specific objectives, with a 

start and end date, within a scope and budget, to meet the requirements of the 
organization or to improve its processes. One of the most important reasons why 
software projects fail is that the right personnel are not located in the right projects. 
Choosing the right employee is important in terms of employee productivity and 
business continuity. In particular, the choosing of IT employee is still not fully 
understood for the human resources department. 

In the study, we proposed the parameters that should be considered in order to 
increase project success and achieve successful results by using machine learning 
techniques to measure the suitability of people who will work for software projects, 
which is a more specific and indispensable area. 

This study is a proposal for the objective selection of the software expert to 
work on the project by using artificial neural networks and machine learning 
technologies in order to ensure the successful completion of the software projects to 
be developed in the banking sector. 

Moving through a method using multiple criteria to choose employee to work 
in software projects will facilitate the resolution of the resource problem, which is one 
of the necessary parameters for the successful completion of the projects. Taking into 
account the risks of software projects, software projects that were completed or to be 
started at the bank were taken as basis. Defined in the literature and affecting the 
success of the project; A questionnaire was formed by considering the root-causes of 
the failure of the project based on Critical Success Factors (CSF). The data used in the 
data analysis includes the answers to the questions in the survey. Our questionnaire 
was completed by 105 participants who worked on real bank software projects. The 
characteristics of the project and the capabilities of the employee who worked in the 
project were collected. The projects were classified according to their similarities with 
unsupervised learning technique. The k-means clustering algorithm was used for 
classification. When new project values are entered into the system, it is seen that the 
classification of the project is correct. The applicability of new projects to this 
classification was determined by supervised learning technique which is one of the 
learning methods of machine learning. Supervised learning methods and artificial 
neural networks algorithm were used to select the candidate for the new project and to 
train the system. As a result of this analysis, it was observed that the candidates who 
will work for the related project were selected from the candidates who worked in the 
same category before. 

Keywords: Software Project Management Risks, Employee Selection, Data 
Analysis, Artificial Neural Networks, K-Means, Machine Learning 
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ATEŞ BÖCEĞİ ALGORİTMASI KULLANARAK TÜRKÇE HABER 
METİNLERİNDE ÖZELLİK SEÇİMİ 

 
Hasan AMANET 

Dr. Öğr. Üyesi Tolga BERBER 
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp GEDİKLİ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
 
Özet 
İnternet ortamında metinsel veri sayısının artmasıyla doküman sınıflandırma 

işleminin önemide artmaktadır. Sınıflandırma işlemi yapılırken dokümana ait uygun 
özelliklerin seçimi doğruluğu arttırmak açısından önemlidir. Metinsel verilerde 
kullanılan öznitelik seçim işlemlerinde genellikle terim frekansı ve ters doküman 
frekansı yöntemleri kullanılmaktadır. Türkçe’nin yapısı itibariyle zor olmasından 
kaynaklı olarak bu alanda çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmayla birlikte 
Türkçe Metin Sınıflandırma işlemi incelenmiştir. Türkçe Doğal Dil işleme alanında 
yeni bir öz nitelik seçim yöntemi önerilmektedir. Bu yöntemle daha verimli analizler 
yapılmasına katkı sunulacağı düşünülmektedir.  

Geleneksel yaklaşımlardan farklı olarak Ateş Böceği Algoritması kullanılarak 
metinlerdeki özellikler daha hızlı elde edilmiştir. Bu çalışma metinsel veri boyutu 
büyüdükçe geleneksel yöntemlerle yapılan çalışmaların hız açısından problem 
yaratacağını göstermektedir. Yapılan çalışmayla Ateş Böceği Algoritmasıyla 
Öznitelik Seçimi (ABAÖS) yönteminin Türkçe Metin Sınıflandırma alanında başarım 
sağlayacağı görülmektedir. Türkçe için bu alanda yapılmış çalışma bulunmamaktadır. 
Bu çalışmayla Türkçe Metin Sınıflandırma işleminde kullanılmak üzere yeni bir 
yöntem önerilmektedir. Bu yöntem hız ve başarım olarak geleneksel yöntemlerden 
ayrılmaktadır. Ateş Böceği Algoritması kullanılarak özniteliklerin seçilmesi yöntemi 
Türkçe metinler üzerine uygulanmaktadır. Elde edilen özniteliklerle yapılan 
sınıflandırma işleminde %99 başarım elde edilmiştir. ABAÖS yöntemiyle elde edilen 
başarım kullanılan yöntemin geleneksel yöntemlerden daha başarılı olduğunu 
göstermektedir.  

Özniteliklerin elde edilmesi ve sınıflandırma işlemi için Hürriyet haber 
sitesinde yayınlanan haberlerden oluşan internet ortamındaki haber sitelerinden elde 
edilen veriler kullanılmaktadır. Veri setinde 12665 tane haber içeriği yer almaktadır. 
Haber içerikleri Spor, Siyaset, Dünya, Teknoloji, Magazin ve Kültür ve Sanat 
başlıkları altında 6 kategoriye ayrılmaktadır.  Verilerin %80’ni eğitim verisi, %20’si 
de test verisi olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemin değerlendirilmesi için Bayes 
Sınıflandırıcısı ve kesinlik, duyarlılık ve F-Ölçütü gibi değerlendirme ölçütleri 
kullanılmaktadır. Bayes Sınıflandırıcısı ile elde edilen başarım TF-IDF için kesinlik 
%96, duyarlılık %96, F-Ölçütü %95 olarak elde edilmiştir. Bayes Sınıflandırıcıyla 
ABAÖS için keskinlik %99, duyarlılık %99, F-Ölçütü %99 olarak elde edilmiştir. 
Haber Derlemi kullanılarak sınıflandırma işleminin başarımı parametre değişimleri 
yapılarak irdelenmiştir. Ayrıca Destek Vektör Makinası (SVM), Random Forest gibi 
diğer sınıflandırma yöntemleriyle karşılaştırmalar yapılmaktadır. Metin sınıflandırma 
adımı ve metin ön işleme aşaması Türkçe’nin yapısına uygun olarak Java 
programlama dilinde kodlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Metin sınıflandırma, Ateş Böceği Algoritması, Öznitelik 
Seçimi 
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FEATURE SELECTION IN TURKISH NEWS TEXT USING FIREFLY 
ALGORITHM 

 
Abstract 
With the increase in the number of textual data on the internet, the importance 

of document classification process increases. The selection of the appropriate features 
of the document is important in order to increase the accuracy of the classification 
process. The term frequency and inverse document frequency methods are generally 
used in feature selection processes used in textual data. There are not many studies in 
this field due to the difficult nature of Turkish. In this study, Turkish Text 
Classification process is examined. A new feature selection method is proposed in the 
Turkish Natural Language Processing field. It is thought that this method will 
contribute to more efficient analyzes. 

Unlike traditional approaches, the features in the texts were obtained faster by 
using Firefly Algorithm. This study shows that as the textual data size increases, 
traditional methods will create problems in terms of speed. In this study, it is seen that 
Attribute Selection with Firefly Algorithm (ABACS) method will be successful in 
Turkish Text Classification. There are no studies in this field for Turkish. In this 
study, a new method is proposed to be used in Turkish Text Classification. This 
method differs from traditional methods in terms of speed and performance. The 
method of selecting attributes using Firefly Algorithm is applied on Turkish texts. 
99% performance was achieved in the classification process with the obtained 
features. The performance obtained by ABASS method shows that the method used is 
more successful than traditional methods. 

For the acquisition of attributes and classification process, the data obtained 
from the news sites on the internet consisting of news published on the Hürriyet news 
website are used. The data set contains 12665 news content. News content is divided 
into 6 categories under the titles of Sports, Politics, World, Technology, Magazine 
and Culture and Arts. 80% of the data is used as training data and 20% is used as test 
data. Bayes classifier and evaluation criteria such as precision, sensitivity and F-
criterion are used for the evaluation of this method. For the TF-IDF, the accuracy 
obtained with Bayes classifier was 96%, sensitivity 96%, and F-Criterion 95%. With 
the Bayes classifier, acuity was 99%, sensitivity 99%, F-Criterion 99%. The 
performance of the classification process is evaluated by using parameter changes. 
Furthermore, comparisons are made with other classification methods such as Support 
Vector Machine (SVM) and Random Forest. The text classification step and the text 
preprocessing phase are coded in the Java programming language in accordance with 
the structure of the Turkish language. 

Keywords: Text classification, Firefly Algorithm, Attribute Selection 
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GROUND RESPONSE ANALYSIS BASED ON DIFFERENT SOIL PROFILE 
USING SHEAR WAVE VELOCITY 

 
Assoc. Prof. Dr. Murat TÜRKÖZ 

Eskisehir Osmangazi University 
 
Abstract 
Measurement of soil dynamic properties is a very essential as a part of the 

dynamic design of structures. Because of the difficulties in representing the whole soil 
layer determined in laboratory experiments, it is preferred to estimate the dynamic 
soil properties by the in situ field tests. Damages caused by earthquakes occur 
differently depending on the characteristics of the soils. Geotechnical soil conditions, 
which may vary a lot due to changes in bedrock depth, groundwater level, 
characteristics and thickness of soil layers, are the main factors controlling the ground 
motion characteristics on the surface. Site-specific ground response analysis is 
commonly used to assess the effect of local soil conditions, such as soil amplification. 
Since local soil conditions are largely affected by the characteristics of seismic waves 
that develop during earthquakes, the soil response is an important stage in assessing 
the effects of earthquakes. In ground response analysis, the propagation of shear 
waves assumed to move upwardly from the base rock is analyzed. The Multichannel 
Analysis of Surface Waves (MASW) method has emerged as a non-destructive 
seismic test method to evaluate the shear wave velocity of the soil on the bedrock 
during geotechnical field investigations and has been used in geotechnical engineering 
applications widely. Shear wave velocity (Vs) is a commonly used parameter to 
evaluate the dynamic properties of soils and ground response analysis. 

In this study, some experiments were made based on MASW geophysical 
method in an area which has been subjected to very intense tectonic activities in 
geological history. Variations of Vs over a depth of 30 m were determined for soil 
profiles with two different layering. In the dynamic analysis, the synthetic 
acceleration record obtained from the seismic hazard analysis for the studied area and 
the real acceleration record measured at the Gebze station of the Kocaeli earthquake 
of 17 August 1999 were used. Site response analyses were performed in SHAKE 
based on Vs using both synthetic and real earthquake data. The spectral values of 
acceleration-time recordings obtained on both rock and soil surface for profiles with 
different layering were obtained by using MASW test results under different 
earthquake conditions. The changes in the spectral acceleration obtained on the 
ground surface were quite different in the soil profiles having soil layers of different 
thicknesses and characteristics although they had the same Vs,30 values. As a result of 
the study, it was found that both average shear wave velocity and soil profile had a 
significant effect on soil response analysis. 

Keywords: Ground Response Analysis, Shear Wave Velocity, Local Site 
Condition.
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THE EFFECT OF FIBER LENGTH ON DYNAMIC BEHAVIOR OF CLEAN 
SAND SOIL 

 
Assoc. Prof. Dr. Murat Türköz 

Assoc. Prof. Dr. Hasan Savaş 
Eskisehir Osmangazi University 

 
Abstract 
Loss of bearing capacity and liquefaction on soils affected by dynamic loads 

cause various levels of damage to the superstructures. This has led to the development 
of many soil improvement methods based on different principles. One of the 
techniques used in recent years is the addition of fibers produced from artificial or 
natural sources to the soils. Fiber is reinforcement with high strength, high modulus of 
elasticity and ductility. Unlike steel reinforcements, fiber material can be used safely 
in structural materials and soils because of its corrosion resistance. Studies have 
shown that the strengths of the mixed sand samples are not only dependent on the 
shear deformation, but also on fiber additive ratio, fiber dimensions, confining 
pressure and friction surface. Fiber additives significantly increase the strength and 
stiffness of soils especially in sands. This increase is a function of the grain properties 
of sands such as structure, shape, friction surface and modulus of elasticity and fiber 
characteristics like additive ratio and dimensions as well as the effective pressure 
value. 

The aim of this study was to evaluate the effect of fiber additive on the 
dynamic behavior of sand soils prepared with different relative densities. In this 
scope, deformation-controlled cyclic triaxial tests were performed on saturated clean 
sand samples with and without fiber additive under undrained conditions. CEN 
standard sand was used as the main material and synthetic microfiber according to 
ASTM C1116 standard was used as fiber additive. In the experimental study, a total 
of nine samples were prepared by using fiber additives of two different lengths (2 cm 
and 4 cm) with three different relative densities (30%, 60% and 80%) by keeping 
0.5% fiber additive constant. Experimental test results of clean sand samples with and 
without fiber additive were evaluated on the basis of the following relationships: i) 
cyclic stress - cyclic strain, ii) shear strain - shear modulus and damping ratio and iii) 
pore water pressure-time. It was clearly observed that the relative density was very 
high effect on the dynamic behavior of clean sand soils and fiber additive have 
varying influence on the behavior in terms of the length of the fiber at different 
relative densities.  

 Keywords: Clean sand, cyclic triaxial test, fiber reinforcement, excess pore 
water pressure.  
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TÜRKİYE’DE NAR ÜRETİM, TÜKETİM VE  PAZARLAMA YAPISI 
    

Dr. Öğr. Üyesi Nuran TAPKI  
   Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi  

  Zeynep Demetgül  
     
Özet 
Nar milattan önce yetiştirilmeye başlayan ve günümüze kadar süregelen çok 

faydalı bir meyvedir. Kullanım çeşitliliği oldukça fazla olan bir üründür. Anavatanı 
Asya olarak bilinmektedir. Dünya üzerinde çok geniş bir sahada üretimi 
yapılmaktadır. Üretim alanı ABD’den Çin’e, Avustralya’dan Güney Afrika’ya kadar 
yayılmış olan subtropik ve tropik bir iklim meyvesidir. Bu çalışmada Türkiye’de nar 
meyvesinin üretim ve ticaret durumu, Türkiye’de nar pazarlama yapısı, tüketim 
durumu ile nar pazarlama kanalları ve nar üretimine yapılan desteklemeleri belirlemek 
amaçlanmıştır.   Nar Türkiye’de tüm illerimizde üretimi yapılan bir meyve olmasının 
yanısıra özellikle Akdeniz ve Ege  bölgelerinde yaygın olarak üretilmektedir. 
Türkiye’nin 2018 yılı nar üretim miktarı 537.847 ton, ekim alanı ise 291.490 dekardır. 
Ekim alanı son 10 yılda %41 oranında üretim miktarı ise, %158 oranında artış 
göstermiştir. Nar üretimi 2018 yılı verilerine göre Akdeniz bölgesinde 304.045 ton, 
Ege bölgesinde 166.430 ton ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde ise 57.974 tondur. 
Üretimin %56,3’ü Akdeniz bölgesinde, %30,9’ü Ege bölgesinde yapılmaktadır.  
Akdeniz bölgesi dikim alanı 133.003 da ile birinci sıradadır.  Türkiye’de nar üretimi 
yapan iller içinde Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Denizli ve Hatay illeri gelmektedir. 
Antalya ili Türkiye toplam nar üretiminin %23,0’ünü, Muğla %16,2’sini, Mersin  
%15,5’ini, Adana %12,6’sını  üretmektedir. Nar meyvelik alanlarının %18,9’u 
Antalya’da,%13,9’u Mersin’de, %11,6’sı Muğla’da ve %6,4'ü Adana’da 
bulunmaktadır. Türkiye’de nar üretiminin %2’si üretimde kaybedilmektedir. 2018 yılı 
istatistiki verilerine göre, üretilen narın %63,9’u yurt içerisinde tüketilmekte, %36,1’i 
ise ihraç edilmektedir. Nar meyvesinin tüketim esnasında %8,0’i kayıp verilmektedir. 
Türkiye’nin nar yeterlilik derecesi ise %156’dır. Türkiye’de nar tüketimi kişi başına 
ortalama yıllık 3,6 kg’dır. Bu miktar 2010 yılından bu yana %111 oranında artmıştır. 
Türkiye’de nar ithalatı 514 tondur. Türkiye’de nar üreticiler tarafından doğrudan 
tüketiciye satılırken, üreticiden perakendeciye, toptancıya, tüccar ve komisyonculara 
da satılabilmektedir. Ayrıca, tüccar ve komisyoncular da ihracatçı ya da sanayicilere 
nar satışını gerçekleştirebilmektedir. Nar ayrıca perakende satış yerlerinde ve 
toptancılar aracılığı ile tüketiciye ulaşabilmektedir. Türkiye nar ihracatının %23,9’u 
AB ülkelerine gerçekleştirilmektedir. Türkiye’nin nar ihracatında önemli olan ülkeler; 
Irak, Rusya Federasyonu, Almanya, Ukrayna, Belarus ve Fransa’dır. Türkiye’de nar 
üreticisi biyolojik ve biyoteknik mücadele ile mazot desteklerinden 
yararlanabilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Nar Üretimi, Pazarlama Yapısı, İhracat, İthalat, Yeterlilik  
 
Abstract  
Pomegranate is a very useful fruit that started to be cultivated before B.C. and 

continued until today. This fruit is of Asian origin and has a wide usage area. It is 
produced in a very wide area in the world. Its production areas are subtropical and 
tropical zones spread from the USA to China, from Australia to South Africa. In this 
study, production, consumption, trade and incentive status, and marketing structure of 
pomegranate fruit were revealed in Turkey. Pomegranate fruit as well as being made 
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in all provinces of Turkey, is mainly produced widely in Mediterranean and Aegean 
regions. The amount of pomegranate production and production areas were 537.847 
tonnes and 291.490 decares in 2018 in Turkey. The cultivation areas and production 
amount increased by 41% in the last 10 years. The amounts of pomegranate 
production of Mediterranean, Aegean and South East Anatolia regions in Turkey were 
304.045, 166.430 and 57.974 tonnes in 2018 respectively. While the Mediterranean 
region had 56.3% of the total Pomegranate production, this rate was 30.9% in the 
Aegean region. Antalya province had the largest production area (133.003 da) in the 
Mediterranean region, followed by Muğla, Mersin, Adana, Hatay and Denizli 
provinces. While the rates of production amounts of Antalya, Muğla, Mersin and 
Adana provinces in total production were 23.0%, 16.2%, 15.5% and 12.6%, the rates 
of production areas of Antalya, Muğla, Mersin and Adana provinces in total 
production were 18.9%, 13.9%, 11.6% and 6.4% respectively. The pomegranate loss 
rate was about 2% of production in Turkey. According to the 2018 statistical data, the 
rate of consumed pomegranate in Turkey was 63.9%, the export rate was 36.1%. The 
loss rate of pomegranate during consumption is approximately 8.0%. The self-
sufficiency rate in of Turkey about pomegranate production was 156.0%, the 
consumption amount of per capita was 3.6 kg. This amount has increased about 
111.0% since 2010. The pomegranate import of Turkey was 514 tonnes. The 
pomegranate is marketed directly to consumers or to the retailers, merchants, 
wholesalers and brokers. Also, the merchants and brokers sell pomegranates to 
exporters and industrialists. On the other hand, pomegranate is marketed to consumers 
by the wholesalers in the retail markets. The ratio of Turkey's pomegranate exports to 
the EU countries was approximately 23.9%. The Iraq, Russian Federation, Germany, 
Ukraine, Belarus and France are important countries for the pomegranate export of 
Turkey. The producers of pomegranate can benefit from the supports of biological 
and biotechnical controls, and diesel in Turkey 

Keywords: Pomegranate Production, Marketing Structure, Export, Import, 
Self-Sufficient 
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TÜRKİYE’DEKİ KATILIM BANKALARI İLE YABANCI SERMAYELİ 
BANKALARIN KARLILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 
Öğr. Gör. Dr. İsmet Bolat   

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKARDENİZ 

Gaziantep Üniversitesi 
 
 
Özet  
Türkiye’de ilk olarak 1983 yılında alınan bakanlar kurulu kararı ile faaliyete 

geçen özel finans kurumları 1999 yılında bankalar kanunu kapsamına dahil edilmiştir. 
2005 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile sektördeki kuruluşların unvanı "Özel 
Finans Kurumu" yerine "Katılım Bankası" şeklinde değiştirilmiştir. Katılım bankaları 
faizsizlik prensibine uygun olarak her türlü bankacılık faaliyetini yürütmektedirler. 
Ülkemizde tasarruflarını faizli bankalarda değerlendirmek istemeyen kesimin daha 
çok tercih ettiği katılım bankaları özellikle son yıllarda artan performanslarına bağlı 
olarak ülkemizde önemli bir gelişme göstermiştir. Yıldan yıla artan şube ve çalışan 
sayıları ile ekonomik gelişmeye pozitif katkı sunan katılım bankalarına olan rağbetin 
artmasıyla birlikte sektöre kamu katılım bankaları da dahil olmuştur. Devlet destekli 
katılım bankalarının da eklenmesiyle birlikte ülkemizde şuan da 6 katılım bankası 
faaliyet göstermektedir. 

Yabancı sermayeli bankalar ise, sermayelerinin tümü yabancı uyruklu kişi 
veya kuruluşlara ait olan bankalardır. Yabancı sermayeli bankaların kuruluş ve 
yönetim merkezleri genellikle ülkemiz sınırları dışında bulunur. Yabancı sermayeli 
bankalar yeni ticaret alanları bulmak, karlı piyasalarda faaliyet göstermek ve 
kazançlarını arttırmak için başka ülkelerin ekonomik sistemlerine katılmaktadırlar. 
Türkiye’de de birçok yabancı sermayeli banka bulunmaktadır. Bu bankalardan 
bazıları Türk bankacılık sektörüne iyi adapte olmuş ve sektörde bazı alanlarda piyasa 
yapıcı konumundayken, bazıları sektörde hala tam istediği gelişmeyi 
kaydedememiştir. Ülkelere yabancı sermaye girişini sağlayan yabancı sermayeli 
bankalar Türkiye ekonomisinde de önemli birer aktör olarak rol oynamaktadırlar. 
Güçlü sermayeye sahip yabancı bankaların sayısının artması ülke ekonomisinde reel 
sektörün krediler yoluyla desteklenmesi noktasında önem arz etmektedir.  

 Bu çalışmada öncelikle Türkiye’de halen aktif olarak çalışan 5 katılım 
bankası ile ( Emlak katılım verilerine ulaşılamadığı için dahil edilmedi), (Kuveyt Türk 
Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, 
Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası), 16  Yabancı Sermayeli Bankanın 
şube ve personel sayılarıyla, karlılık oranlarının karşılaştırılması ve hangilerinin daha 
etkin çalıştıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada etkinlik analiz yöntemi 
olarak çıktı odaklı ölçeğe göre değişken getiri altında VZA(Veri Zarflama Analizi) 
Yöntemi kullanılacaktır.  

 Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Katılım Bankacılığı, Veri Zarflama Analizi 
 
Abstract 
In 1983, the first ministerial taken on board by the decision of private financial 

institutions operating in Turkey in 1999, banks were included in the scope of the law. 
In 2005, with the Banking Law No. 5411, the title of the institutions in the sector was 
changed to "Participation Bank" instead of "Private Finance Institution". Participation 



[IX. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON 
VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES] Gaziantep, TURKEY 

 

 43 Abstracts Book            February 7-8, 2020       www.umteb.org 

banks carry out all kinds of banking activities in accordance with the principle of 
interest-free. Participation banks, which are preferred by the people who do not want 
to use their savings in interest banks in our country, showed an important 
development in our country especially due to their increasing performance in recent 
years. Public participation banks have also been included in the sector with the 
increasing demand for participation banks, which have contributed positively to 
economic development, with the number of branches and employees increasing year 
by year. With the addition of state-sponsored participation banks, 6 participation 
banks are currently operating in our country. On the other hand, foreign capital banks 
are whose capitals belong to foreign individuals or institutions. Establishment and 
management centers of foreign banks are usually located outside the borders of our 
country. Foreign capital banks participate in the economic systems of other countries 
in order to find new trade areas, operate in profitable markets and increase their 
earnings. There are also many foreign banks in Turkey. While some of these banks 
have adapted well to the Turkish banking sector and are market makers in some areas 
in the sector, some have not yet achieved the desired development in the sector. 
foreign-owned banks are allowing foreign capital inflows into the country also play a 
role as an important actor in Turkey's economy. Increasing the number of foreign 
banks with strong capital is important in supporting the real sector in the country's 
economy through loans. 

 In this study, with still actively operating five participation banks in Turkey 
(were excluded for failing to achieve the estate attendance data) (Kuwait Turkish 
Participation Bank, Turkey Finans Participation Bank, Albaraka Turk Participation 
Bank, Ziraat Participation Bank and Foundation Participation Bank), It is aimed to 
compare the number of branches and personnel of the sixteen Foreign Capital Bank 
with the profitability ratios and to determine which ones work more effectively. 

In the study, DEA (Data Envelopment Analysis) Method will be used under 
variable return scale according to the output-oriented scale as the activity analysis 
method. 

Keywords: Banking, Participation Banking, Data Envelopment Analysis 
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TÜRKİYE’DE FAİZ, DÖVİZ KURU İLE SERMAYE HAREKETLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKARDENİZ 

Gaziantep Üniversitesi 
Öğr. Gör. Dr. İsmet BOLAT 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
 
Özet 
Türkiye, dalgalı kur rejimine geçtiği 2001 yılından itibaren farklı tutarlarda 

sermaye hareketine maruz kalmıştır. Sermaye hareketlerindeki bu değişikliğe etki 
eden unsurların belirlenmesi, ekonomik karar vericiler için önemli bir husustur. 
Çalışmamızda; faiz, döviz kuru  ile sermaye hareketleri(doğrudan yabancı yatırımlar, 
portfoy yatırımlar, diğer yatırımlar) arasındaki ilişki analiz edilecektir. 2001-01/2019-
12 dönem aralığını kapsayan veriler kullanılmıştır. Sermaye hareketlerini etkileyen 
belirleyiciler üzerine konu incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler :Faiz Kararları, Doğrudan Yabancı Yatırım, Portfolyo 
Yatırımı 

Jel Kodları  :E22, E43, F32 
 
Abstract 
Turkey, which switched to floating exchange rate regime since 2001 has been 

exposed to different amounts of capital movement. Identifying the factors affecting 
this change in  capital movements is an important consideration for economic decision 
makers. In our study; the relationship between interest rate, exchange rate and capital 
movements (foreign direct investments, portfolio investments, other investments) will 
be analyzed. Data covering the period 2001-01 / 2019-12 were used. The subject is 
examined on the determinants effecting the capital movements. 

Key Words : Interest Rate Decisions, Foreign Direct Investment, Portfolio 
Investment 

Jel Codes :E22, E43, F32 
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THE ROLE OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF AN ENTERPRİSE 
İN DETECTİON AND PREVENTİON OF FRAUD 

 
Dr. Duygu Celayir 

Istanbul Commerce University 
 
Abstract 
Globalization, increasing competition, rapidly changing technology and 

economic crises are the basic factors increasing the risk of fraud for organizations. 
Despite the destructive impact of fraud on enterprises, the level of the systems and 
procedures developed by many enterprises to fight fraud is very low, or these systems 
and procedures do not exist at all. The risk of fraud realizes inevitably when the 
relevant situations and conditions prevail, regardless of the rank of the employee. 
Both the lowest rank employees and the executives of the enterprise may be involved 
in fraud. Fraud not only hurts the enterprise financially but at the same time 
diminishes the trust of the enterprise’s stakeholders, the major ones being the 
investors. Consequently, the reputation of the enterprise deteriorates. Moreover, fraud 
prevents the enterprise from sustainable achievements. Therefore, it is important for 
an enterprise to develop an control structure (ınternal control). Internal control system 
means “all the policies and procedures (internal controls) adopted by the management 
of an entity to assist in achieving management’s objective of ensuring, as far as 
practicable, the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to 
management policies, the safeguarding of assets, the prevention and detection of fraud 
and error, the accuracy and completeness of the accounting records, and the 

timely preparation of reliable financial information. In order to prevent the 
negative outcomes of fraud, enterprises need to establish an internal control system 
and implement it effectively. This study covers the role of the internal control system 
in the prevention and discovery of fraud and discusses the effectiveness of the internal 
control system with respect to fraud.  

Keywords: Fraud, Control Environment, Internal Control 
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THE LONG-RUN EFFECTS OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON 
FOREIGN TRADE: THE CASE OF BRAZIL 

 
Salih KALAYCI 

Bursa Technical University 
 

Abstract 
Exchange rate regimes is a significant subject that is frequently discussed in 

the international economics literature. It is one of the most crucial determinant of 
international economic in terms of trade relations and directly affects local markets 
which is proved empirically through econometric methods including GMM, FMOLS, 
DOLS and CCR models from 1980 to 2018 for Brazil. Data set is derived from World 
Banks’ official website as annual structure. Exchange rate is determined as 
independent variable and export volume is determined as dependent variable. 
According to the research results of this paper, the exchange rate volatility affects the 
export volume for Brazil from 1960 to 2018. In addition, there is a long-term linkage 
among export volume and exchange rate volatility. In this context, there are different 
thoughts in the academic literature regarding the level of relationship between 
exchange rate and export volume. According to the Standard Theory, the direction of 
causality arrow is from the changes in foreign trade to the real exchange rate. 
According to this approach, any improvement in foreign trade will result in the 
transfer of income from the outside, leading to an increase in the domestic price level 
relative to the international price level. According to the other approach (Reflection 
Theory), there is a causality relationship from the exchange rate to change in foreign 
trade. Consequenty, although the increase in aggregate foreign investment, Brazil's 
trade deficit increased sharply due to exchange rate regimes. In the conclusion of the 
paper, exchange rate regimes of the Brazil is discussed in detail by providing some 
recommendations.  

Keywords: International Trade, International Economics, Exchange Rate 
Regimes, Standard Theory, Reflection Theory, GMM Test, FMOLS, DOLS, CCR 
Tests.  
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POLYESTER KAPLI AGREGALI BETONLARIN ÖZELLİKLERİ 
 

İnş. Müh. İzzet ÇELİK 

 Dr. Öğr. Üyesi Alper BİDECİ 
Doç. Dr. Özlem SALLI BİDECİ 

Dr. Öğr. Üyesi Bekir ÇOMAK 
Düzce Üniversitesi 

 
Özet 
Yapay bir malzeme olan beton, olumlu özelliklerini koruyabilme kabiliyeti, 

sürekliliğine bağlıdır. Betonun dayanıklılığının gözenek yapısı özellikleri ile ilişkili 
olduğu genel bir varsayımdır. Betonun geçirgenliği doğrudan gözenek miktarı ve 
gözenekler arasındaki bağlantı ile ilgilidir. Betonun geçirgenliği, beklenen işlevi 
yerine getirmesi ve zamanla dış etkilere karşı direnci açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bu çalışmada, gözenekli betonun su emilimini ve işlenebilirliğini 
olumsuz yönde etkileyen pomza agregasının performansını arttırmak için hidrofobik 
ve güçlü yapışma özelliklerine sahip polyester ile kaplanmıştır. Polyester kaplı 
agregalarla 400 dozlu beton serileri üretilmiştir. Elde edilen bu numunelere birim 
ağırlık, basınç dayanımı ve su emme testleri uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarında; 
polyester kaplanmamış agrega ile üretilen numunelerin kontrol numuneleri ile 
karşılaştırıldığında, polyester kaplı agregalarla üretilen beton numunelerinin su emme 
oranının diğer numunelere kıyasla azaldığı görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Agrega, Polyester, Kaplama 
 

THE PROPERTIES OF POLYESTER COATED AGGREGATE CONCRETES  
Abstract 
Concrete, which is an artificial material, depends on its ability to maintain its 

positive properties and its continuity. It is a general assumption that the strength of 
concrete is related to the pore structure properties. The permeability of concrete is 
directly related to the amount of pores and the connection between the pores. The 
permeability of concrete is of great importance in terms of fulfilling the expected 
function and resistance to external influences over time. In this study, in order to 
increase the performance of the pumice aggregate, which adversely affects the water 
absorption and workability of the porous concrete, it is coated with hydrophobic and 
strong adhesion properties. 400 doses concrete series were produced with polyester 
coated aggregates. Unit weight, compressive strength and water absorption tests were 
applied to these samples. In the study results; when the samples produced with 
polyester uncoated aggregate were compared with the control samples, it was seen 
that the water absorption rate of concrete samples produced with polyester coated 
aggregates decreased compared to other samples.  

Keywords: Aggregate, Polyester, Coated
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DÜZCE’DE 1999 DEPREMLERİ SONRASI YAPILAN TOPLU 
KONUTLARDA CEPHE HASARLARI 

 
Mimar Feyza Nur IŞIK 

Dr. Öğr. Üyesi Alper BİDECİ  
Arş. Gör Ünal SEVER 

 Doç.Dr. Özlem BİDECİ 
Düzce Üniversitesi 

 
Özet 
Dünya’da deprem riski açısından en önde gelen ülkelerden olan ülkemizde, 

son yıllarda yıkıcı depremlerde yaşanmıştır. Özellikle 1999 yılında Ağustos ve Kasım 
aylarında meydana depremler çok sayıda can ve mal kaybına sebep olmuştur. Düzce, 
bu depremlerde en çok zarar gören iller arasındadır. Bu depremler sonrası Düzce’de 
depremzedeler için farklı bölgelerde toplu konutlar inşa edilmiştir. Yapılan bu toplu 
konutlarda zamanla cephelerinde bozulmalar olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada, 
Düzce İli Koçyazı Mahallesi’nde yapılan toplu konutların (Metek-Toki) cephe 
kaplama malzemelerinde hasara neden olan ve estetik sorunlara yol açan hasarlar 
araştırılmıştır. Bu amaçla, yapıların cephelerinde; çiçeklenme, yüzeysel bozulmalar, 
renk değişimleri, atmosferik kirlilikler, hafif aşınmalar, eskimiş görüntü, kullanım 
hatalarından kaynaklı bozulmalar ve metallerde yüzeysel korozyonlar olup olmadığı 
incelenmiştir. Bu incelemede, cephelerde oluşan hasarların neden kaynaklandığı, 
bunların analizleri ve çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışmanın sonucunda; yapıların 
cephelerinde bölgesel ve belirli alanlarda çiçeklenme olduğu, atmosferik şartlardan ve 
kullanılan dış cephe boyası kalitesinin iyi olmadığından renk değişimleri ve yüzeysel 
bozulmalar olduğu, aynı zamanda yağmur oluk iniş borularının kelepçelerinin 
bulunduğu yerlerde metallerde korozyon meydana geldiği görülmüştür. Atmosferik 
kirliliğin sebebi olarak Düzce ilinde yaygın kullanılan katı yakıtın olması 
gösterilebilir. Elbette bu cephelerdeki kirlilik yapılara eskimiş görünümünü de 
vermektedir.  Tasarım, uygulama ve kullanım sürecinde yapılan hatalar üzerinden 
incelendiğinde en çok hasara sebep olan etkenin uygulama aşamasındaki hatalardan 
kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Cephe Hasarları, Düzce, Deprem Sonrası 
 

AFTER THE 1999 EARTHQUAKES FACADE DAMAGES IN DÜZCE 
BUILDINGS  

 
Abstract 
Our country (Turkey), which is one of the leading countries in terms of 

earthquake risk in the world, has experienced destructive earthquakes in recent years. 
Especially in August and November 1999 earthquakes caused many lives and 
property losses. Düzce is among the most damaged provinces in these earthquakes. 
After these earthquakes, mass housing units were built in Düzce for earthquake 
victims. The deterioration of the facades was observed over time in these housing 
units. In this study, the damages which cause damage to the facade cladding materials 
of the corporate housing units (Metek-Toki) constructed in the Koçyazı neighborhood 
of Düzce province were investigated. For this purpose, on the facades of the 
buildings; flowering, surface deterioration, color changes, atmospheric contamination, 
slight erosion, obsolete appearance, deterioration due to usage errors and surface 
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corrosion of metals were investigated. In this study, the causes of the damage caused 
by the facades, their analysis and solution proposals are presented. As a result of the 
study; it is seen that there are blooming in the regional and specific areas of the 
facades of the buildings, color changes and surface deterioration occur due to 
atmospheric conditions and the quality of the exterior paint used is not good, as well 
as corrosion of metals occurs in the places where the rain gutter downpipes are 
located. The reason of atmospheric contamination is the presence of solid fuel which 
is widely used in Düzce province. Of course, the pollution on these facades also gives 
the buildings an outdated appearance. When the design, application and usage errors 
were examined, it was found that the most damaging factor was caused by the errors 
in the application phase. 

Keywords: Facade Damages, Düzce, After Earthquake 
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EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNDE İNOVATİF YAKLAŞIM VE YENİ 
TEKNOLOJİLER: GELENEKSEL KARA TAHTALARIN EV TEKSTİLİ 

ÜRÜNLERDEKİ UYGULAMALARI 
 

Selin ÖZDEMİR 

Mustafa BİRİCİKÖZCAN 

 Alim Fatih KILINÇ 
Sanem Plastik 

 
Özet 
Kara tahta olarak kullanılan ev tekstili ve dekorasyon ürünlerinden birkaçı 

olan, PVC filmden üretilen masa örtüsü, yapışkanlı folyo ve duvar kâğıdı gibi 
ürünlerin tebeşir ile yazı yazılıp silinebilme özelliklerinin yanında, kullanıldığı 
yüzeyde farklı dokunuş oluşturma, kontrast görüntü verme ve çok fonksiyonlu 
kullanılabilme gibi tüketici açısından pek çok farklı kullanım özelliği de 
bulunmaktadır. Çağımızın hızla gelişen dünyasında tüketicilerin pratik, dekoratif ve 
kullanım amacına uygun ürünleri tercih etmesi gibi pek çok ortak faydaya hizmet 
edebilecek inovatif yaklaşımla üretilmiş ürünlerin tasarlanması ve üretilebilirliğinin 
sağlanması üreticiler açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışmada inovatif 
yaklaşım modeli üzerinden kara tahta yüzeye sahip masa örtüsü, yapışkanlı folyo ve 
duvar kâğıdı olmak üzere üç farklı ev tekstili ve dekorasyon ürünü ortaya 
çıkarılmıştır. Bu model ile kavramsal olarak ortaya atılan bir ürün fikrinin Ar&Ge 
çalışmaları ile prototipinin üretilmesi, ürün prototipinin pazara sunulması, pazardan 
gelen geri bildirimlere göre işletmenin hem ürün olarak hem de yöntemsel olarak 
iyileştirme faaliyetlerinde bulunması ve sonuçta satışa sunulabilir bir ürünün ortaya 
çıkması sağlanmıştır. Geleneksel kara tahta görünümünde olan bu ürünlerin üretimi 
ilk olarak pvc filmin üretilmesi, ardından üzerine uygulanan mürekkep kısmın 
üretilmesi ve son olarak taşıyıcı alt katmanın lamine edilmesi aşamalarını 
kapsamaktadır. İnovatif model yaklaşımı esas alınarak tasarlanan ürün film 
üretiminden başlanarak Ar&Ge çalışmaları yapılmış, tebeşirin yüzeyde tutunması için 
de ayrıca bir Ar&Ge çalışması yürütülmüştür. Uygulanan mürekkep ile ürüne 
kazandırılan kara tahta işlevi ve son olarak ürünün kullanım yerine göre alt katmanına 
eklenen farklı materyaller ile ürün çeşitlendirilmiştir. Ürün kullanım amacına göre 
seçilen alt katman materyalleri olan tekstil, nonwoven kâğıt ya da çıkarılabilir kâğıt 
laminasyon işlemi ile pvc yapıya yapıştırılmıştır. Mürekkep ile sağlanan pürüzlü 
yüzey sayesinde uygulanan tebeşirin yüzeyde kalması ve aynı zamanda kolaylıkla 
silinebilmesi sağlanabilmiştir. Yapılan Martindale testleri ile ürünün kullanım şekli 
nedeniyle yaşanacak yüzeysel bozulma değeri belirlenmiştir. Ürün bu haliyle farklı 
ürün ve kullanım şekillerine de hizmet edebilecek ve geliştirilmeye açık bir çalışma 
niteliği taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: Kara tahta, ev tekstili, dekorasyon, pvc film, masa örtüsü, 
inovatif yaklaşım, ürün tasarımı, Ar&Ge, laminasyon, Martindale. 

 
INNOVATIVE APPROACH AND NEW TECHNOLOGIES IN HOME TEXTILE 

SECTOR: APPLICATIONS OF TRADITIONAL BLACKBOARDS IN HOME 
TEXTILE PRODUCTS 

 
Abstract 
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In addition to the ability to write and erase the chalk with the products such as 
tablecloths, adhesive foils and wall paper, which are some of the home textiles and 
decoration products used as chalkboards, they can create different touches on the 
surface on which they are used, giving contrast images and multifunctional usage. 
There are also many different usage features. In the rapidly developing world of our 
age, it is of great importance for the producers to design and produce products that are 
manufactured with an innovative approach that can serve many common benefits such 
as consumers preferring products that are practical, decorative and suitable for their 
intended use. In this study, three different home textiles and decoration products, 
tablecloths with chalkboard surface, adhesive foil and wall paper, were revealed 
through the innovative approach model. With this model, the R & D studies of a 
product idea conceptually put forward to produce the prototype, the product prototype 
to the market, according to the feedback from the market and the company as a 
product and methodological improvement activities and the result of a product that is 
available for sale. The production of these products, which have the appearance of a 
traditional chalkboard, includes the steps of producing the pvc film first, then 
producing the ink portion applied on it and finally laminating the carrier substrate. R 
& D studies were carried out starting from film production, which was designed on 
the basis of an innovative model approach, and an R & D study was conducted to 
keep the chalk on the surface. The product has been diversified with the chalkboard 
function brought to the product with the applied ink and finally with different 
materials added to the substrate according to the usage area of the product. Textile, 
nonwoven paper or removable paper, which are the substrate materials selected 
according to product use purpose, are glued to the pvc structure by lamination 
process. Thanks to the rough surface provided by the ink, the applied chalk remains 
on the surface and at the same time it can be easily erased. The Martindale tests were 
performed to determine the superficial deterioration value of the product. As such, the 
product is capable of serving different products and uses and is open to improvement. 

Keywords: Chalkboard, home textile, decoration, pvc foil, tablecloth, 
innovative approach, product design, R&D, lamination, Martindale. 
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MANİSA - KIRKAĞAÇ İLÇESİ TARİHİ DOKUSUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE KORUMA SORUNLARININ BELİRLENMESİ 

 
Mimar Deniz POYRAZ BOZEL  

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Prof. Dr. Hümeyra BİROL  

Dokuz Eylül Üniversitesi  
 
Özet 
İçinde yaşadığımız yerleşimler, hizmet verdiği toplumun, ekonomik girdilerin 

ve bilginin değişimi ile dönüşen dinamik yapılardır. Ancak, yerleşimlerin gelişimine 
neden olan söz konusu değişimler kimi zaman kentsel ve mimari karakterin 
zedelenmesine ve hatta yitimine de yol açmaktadır. Günümüzde, kültürel mirasımızın 
önemli bileşenlerinden olan geleneksel yerleşimler toplumsal ve ekonomik 
değişimlerin dönüştürücü etkisi ile risk altındadır. Bu yerleşimler taşıdıkları kültürel 
ve mimari değerler ile birlikte korunarak gelişmelidir.  Geleneksel yerleşimlerin 
korunabilmesi için miras niteliklerinin tanımlanması, koruma sorunlarına neden olan 
etkenlerin belirlenmesi ve çözüm stratejilerinin belirlenmesi gereklidir.   

Çalışma alanı olarak seçilen Kırkağaç, Manisa İline bağlı 17 ilçe merkezinden 
biridir. Batı Anadolu bölgesinde Ege Denizi kıyısından yaklaşık 60 km. içeridedir. 
Kırkağaç geleneksel yerleşimi konumu ve barındırdığı geleneksel konut dokusu ve 
ticari alanı ile kültürel miras niteliğine sahiptir. Batı Anadolu bölgesinin çeperinde 
konumlanan Kocakaya tepesinin doğu eteklerinde yer alan Kırkağaç kentsel sit alanı, 
19. yy Osmanlı kentsel yerleşim özelliklerini taşımaktadır. İzmir 2 numaralı Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 2008’de kentsel sit olarak tescil 
edilen ve 2012’de son şeklini alan kentsel sit alanında, 46 adet tescilli sivil mimarlık 
örneği ve 10 adet tescilli anıtsal yapı yer almaktadır. Kültürel mirasımızı oluşturan 
yapılar yapıldıkları döneme ait toplumsal kültürü yansıtması, yerel kültür değerlerinin 
ve toplumsal kimliğin bilinmesi için gelecek kuşaklara iletilmesi oldukça önemlidir. 
Kırkağaç geleneksel yerleşiminde toplumun sosyal yapısı ve kültürü ile şekillenmiş 
konut yapıları mevcuttur. Bu konut stoğu yerleşimde yaşamış olan Müslüman, 
Ermeni, Rum ve Yahudi kültürlerini yansıtmaktadır. Ancak, yerleşimdeki kullanıcı 
değişimi, miras alanların korunmasına dair bilinç eksikliği, aidiyet ve sahiplenme 
hissindeki yitim ve ekonomik yetersizlikler geleneksel dokunun koruma sorunları ile 
karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Kırkağaç geleneksel dokusunun miras 
niteliğini sürdürerek yaşatılması için öncelikle dokunun niteliklerinin ve koruma 
sorunlarının tespit edilmesi gereklidir. Bu bakışla kurgulanan çalışmada, Kırkağaç 
geleneksel yerleşiminin, kentsel dokusunun ve mimari niteliklerinin tespit edilmesini 
ve dokuda olumsuz etkileri yaratan koruma sorunlarının belirlenmesi ve sorunlara 
karşı koruma önerilerinin oluşturulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kırkağaç, Geleneksel Mimari, Kültürel Miras,  Koruma 
 
 

EVALUATION OF THE HISTORICAL TEXTURE OF MANİSA - KIRKAĞAÇ 
DISTRICT AND DETERMINATION OF  PROTECTION ISSUES 

 
Abstract 
The settlements we live in are dynamic structures that transform with the 

change of society, economic inputs and knowledge. However, these changes, which 
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led to the development of settlements, sometimes lead to the destruction and even loss 
of the urban and architectural character. Today, traditional settlements, which are 
important components of our cultural heritage, are at risk with the transformative 
effect of social and economic changes. These settlements should be preserved with 
the cultural and architectural values they bear. In order to preserve traditional 
settlements, it is necessary to define the heritage qualities, determine the factors 
causing conservation problems and determine the solution strategies. 

Kırkağaç, which is selected as a study area, is one of the 17 district centers of 
Manisa Province. Approximately 60 km from the Aegean Sea coast in the Western 
Anatolia region. It is inside. Kırkağaç has a cultural heritage quality with its 
traditional settlement location and traditional residential texture and commercial area. 
Located on the eastern outskirts of Kocakaya hill, located on the periphery of the 
Western Anatolia region, Kırkağaç urban site has the characteristics of 19th century 
Ottoman urban settlement. There are 46 registered examples of civil architecture and 
10 registered monumental buildings in the urban site area, which was registered as an 
urban site in 2008 by İzmir No.2 Cultural and Natural Heritage Preservation Regional 
Board and took its final shape in 2012. The structures that make up our cultural 
heritage are very important to reflect the social culture of the period they were built 
and to convey them to the next generations in order to know the local cultural values 
and social identity. In the traditional settlement of Kırkağaç, there are residential 
buildings shaped by the social structure and culture of the society. This housing stock 
reflects the Muslim, Armenian, Greek and Jewish cultures that lived in the settlement. 
However, the change of users in the settlement, lack of awareness about the protection 
of the heritage sites, loss of belonging and sense of ownership and economic 
inadequacies have caused the traditional texture to face protection problems. In order 
for the traditional texture of Kırkağaç to be kept alive, first of all, it is necessary to 
identify the texture and protection problems. In this study, which was designed with 
this perspective, it was aimed to determine the traditional settlement, urban texture 
and architectural qualities of Kırkağaç and to identify protection problems that create 
negative effects on the texture and to create protection suggestions against the 
problems. 

Keywords: Kırkağaç, Traditional Architecture, Cultural Heritage, 
Conservation
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YÜKSEKLİK BELİRLEME TEKNİKLERİNİN DOĞRULUK  ANALİZİ 
 

Öğr. Gör. Ömer BİLGİNER 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

 
Özet 
Harita Mühendisliği’nin temel amaçlarından birisi yeryüzündeki detay 

noktalarının belli bir koordinat sistemi ve datuma göre yerleşik kontrol noktalarına 
dayalı olarak konumlarını belirlemektir. Harita Mühendisliği yerin şekil ve 
boyutlarının belirlenmesi, tamamının veya bir kısmının haritalanması, matematiksel 
ve fiziksel prensipler perspektifinde yatay yönlü kaymalar ile yükselmeler ve 
çökmeler dahil nokta koordinatlarının hesaplanması ile ilgilenir. Konum belirleme 
amaca göre 1,2,3 veya 4 boyutlu olarak yapılabilmektedir. Günümüzde nokta 
yüksekliklerinin hesaplanması Harita Mühendisliği’nin en önemli uğraş 
alanlarındandır. Nokta koordinatlarının belirlenmesi, özellikle yer ile ilgili bilimsel 
araştırmalarda ve mühendislik alanında önemli yer tutmaktadır. Noktalar arasındaki 
yükseklik farkları çeşitli yöntemler kullanılarak belirlenebilir. Bu yöntemler; 
GPS/nivelmanı, geometrik nivelman, trigonometrik nivelman ve hassas nivelman 
yöntemleri olarak sıralanabilir. Nokta yükseklikleri proje amaçlarına uygun olarak söz 
konusu teknikler ile hesaplanabilir. 

Nokta yükseklikleri ve noktalar arasındaki yükseklik farkları total station aleti 
kullanılarak trigonometrik yöntem ile veya geleneksel nivelman ölçmeleri yapılarak 
geometrik olarak bulunabilir. Fakat günümüzde yükseklik farkları GPS teknolojisi ile 
hızlı, ekonomik ve yeterli doğrulukta belirlenebilmektedir. GPS alıcıları uydu 
tarafından gönderilen radyo sinyallerinin seyahat süresini hesaplayarak konumlarını 
belirler. Bununla birlikte GPS ölçmelerinden elipsoidal yükseklikler belirlenebilir 
fakat bu yükseklik türünün pratik bir anlamı bulunmamaktadır. Bu nedenle, elipsoidal 
yükseklikler, fiziksel olarak anlamlı olan ortometrik yüksekliğe dönüştürülmelidir. Eş 
deyişle, GPS ile elde edilen elipsoidal yüksekliklerden ortometrik yükseklikler dolaylı 
olarak elde edilebilmektedir. Bunun için çalışma bölgesinde jeoit ondülasyonlarının 
bilinmesi gerekir. Son zamanlarda, XGM2016 (The Experimental Gravity Field 
Model XGM2016) gibi global jeopotansiyel modeller kullanım için internet 
ortamında yayınlanmıştır. Uydu jeodezisindeki gelişmeler, birçok hassas jeoid 
modelinin üretilmesine neden olmuştur. Böylece, elipsoidal yükseklikler pratik 
uygulamalar için kolayca ortometrik yüksekliğe dönüştürülebilir. Ortometrik 
yükseklikler pratik yüksekliklerdir ve bu nedenle mühendislik projelerinde 
kullanılabilir. 

Bu çalışmada, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Balatçık Kampüs alanındaki 
poligon noktalarının yükseklikleri farklı yükseklik ölçme teknikleri ile 
belirlenmiştir.Farklı jeodezik ölçme yöntemleri kullanılarak elde edilen yükseklik 
farkları incelenmiştir.Bu kapsamda, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ana kampüs 
alanında 7 noktadan oluşan bir nivelman  test ağında yapılan  geometrik nivelman, 
trigonometrik nivelman, hassas nivelman ve GPS/Nivelman ölçüleri ile yükseklik 
farkları ayrı ayrı hesaplanmıştır. Elde edilen elipsoidal yükseklikler XGM2016 global 
jeoit potansiyel modeli kullanılarak ortometrik yüksekliklere dönüştürülmüştür. 
Hesaplanan bu veriler sonucunda yükseklik belirleme sistemlerinin avantaj ve 
dezavanjtajları ortaya konularak, doğrulukları analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: GPS; Geometrik Nivelman; Hassas Nivelman; 
Trigonometrik Nivelman; XGM2016 Global Jeopotansiyel Modeli 
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ACCURACY ANALYSIS OF HEIGHT DETERMINATION TECHNIQUES 

 
Abstract 
One of the main objectives of the Geomatics Engineering is to determine the 

positions of the detail points on the Earth with respect to  a certain coordinate system 
and datum based on the  built-in control points. Geomatics Engineering is concerned 
with determining the shape and size of the Earth, mapping all or part of it, and it deals 
with the calculation of point coordinates including horizontal displacement and 
swelling and subsidence in the perspective of mathematical and physical principles. 
Positioning can be made in 1,2,3 or 4 dimensions according to the purpose. Nowadays 
calculation of point heights is one of the most important tasks of Geomatics 
Engineering. The determination of point coordinates has an important role especially 
in scientific researches related to Earth  and engineering. Height differences between 
points can be determined using various methods. These methods can be listed; 
GPS/levelling, geometric levelling, trigonometric levelling and precise levelling. 
Point heights can be calculated with these techniques in accordance with the project 
objectives. 

Point heights and height differences between points can be found by using 
trigonometric method using total station instrument or can be found geometrically by 
using traditional levelling measurements. However, height differences can be 
determined quickly, economically and sufficiently with GPS technology in recent 
times. GPS receivers determine their location by calculating the travel time of the 
radio signals sent by the satellite. However, ellipsoidal heights can be determined 
from GPS measurements, but this type of heights doesn’t have practical meaning. 
Therefore, ellipsoidal heights must be converted to orthometric height, which is 
physically meaningful. In other words, orthometric heights can be obtained indirectly 
from ellipsoidal heights obtained by GPS. For this purpose, geoid undulation values 
should be known in the study area. Recently, global geopotential models such as 
XGM2016 (The Experimental Gravity Field Model XGM2016) have been published 
on the internet for use. Advances in satellite geodesy have led to the production of 
many precise geoid models. Thus, ellipsoidal heights can be  easily converted to 
orthometric heights for practical applications. Orthometric heights are practical 
heights and  therefore it can be used in engineering projects. 

In this study, the heights of the polygon points in the Balatcık Campus, Izmir 
Katip Celebi University, were determined by different height measurement 
techniques. Height differences obtained by using different geodetic measurement 
methods were examined. In this scope, height differences were separately calculated 
using geometrical levelling, trigonometric levelling, precise levelling and GPS / 
levelling measurements in a levelling test network consisting of 7 points in the main 
campus area of Izmir Katip Celebi University. The ellipsoidal heights obtained were 
converted into orthometric heights using the XGM2016 global geoid potential model. 
As a result of these calculated data, the advantages and disadvantages of the height 
determination systems were revealed and their accuracy was analyzed. 

Keywords: GPS; Geometric Levelling; Precise Levelling; Trigonometric 
Levelling; XGM2016 Global Geopotantial Model 
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HAVASAL LİDAR VERİLERİNDEN ELDE EDİLEN TOPOGRAFİK 
VERİLER ÜZERİNDEN OBJE YÜKSEKLİKLERİNİN TAYİNİ 

 
Müge Ağca 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

Aslıhan Yücel 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

Efdal Kaya 
İskenderun Teknik Üniversitesi 

H. Murat Yılmaz 

Aksaray Üniversitesi 
 

Özet 
Son yıllarda hava lazer tarama teknolojisi üç boyutlu (3B) veri elde etmede 

geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Tarama sistemi otomatik olarak 3B nokta 
koordinatları elde etmektedir. Bu 3B noktalar arazi koordinatlarını içermesinin 
yanında arazi üzerindeki nesnelerin de koordinatlarını da içermektedir. LiDAR 
(Light/Laser Detection and Ranging) günümüzde farklı amaçlar için çok sık 
kullanılan bir teknolojidir. Bu sistemler hızlı bir şekilde yüksek doğruluğa sahip 
referanslandırılmış 3B veri elde etmede kullanılan popüler sistemlerdir. Havasal 
LiDAR teknolojisi ile hassas ölçümler yapılabilmektedir. Hava şartları ve uçağın 
konumuna göre arazi yüksekliğinin belirlenmesinde ortalama 3 ile 30 cm hata payı 
bulunur. Bu çalışmanın amacı havasal LiDAR verilerini kullanarak çalışma alanına ait 
hassas topografik veriler elde etmek ve arazideki objelerin yükseklik verilerini yine 
hassas bir şekilde belirlemektir. Çalışma alanı olarak İzmir İli, Bergama İlçesi 
seçilmiştir. Bu çalışmada Harita Genel Komutanlığı (HGK) tarafından Bergama 
üzerinde 1200 m yükseklikte toplanan havasal LiDAR verileri kullanılmıştır. HGK 
bölgeye ait oldukça geniş bir alan üzerinden havasal LiDAR verilerini toplamış, ancak 
bu çalışmada verinin bir bölümü kullanılmıştır. Çalışma alanına ait havasal LiDAR 
nokta bulutundan 1 metre çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modeli (SYM)  ve Sayısal 
Arazi Modeli (SAM) üretilmiş, analizi ve değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Aynı 
zamanda, araziye ait eğim, bakı, izohips ve kabartma verileri elde edilmiştir. Çalışma 
kapsamında verilerin işlenmesinde CloudCompare2.0, ENVI 4.6 ve ArcGIS 
programları kullanılmıştır. Çalışma alanı üzerinden farklı profiller alınmış ve 
arazideki objelerin (bina, ağaç, elektrik direği, yol, vb.) yükseklikleri ölçülmüştür. 
Elde edilen yükseklik bilgilerinin doğrulukları değerlendirilmiştir. Genel olarak 
sonuçlara bakıldığı zaman havasal LiDAR verilerinden elde edilen yükseklik 
ölçümlerinin yüksek hassasiyette ve doğrulukta olduğu görülmüştür. Kullanılan 
havasal LiDAR nokta bulutu verilerinin yoğunluğu yapılacak ölçümlerin hassasiyetini 
artırmaktadır. LiDAR, arazi yüzeyi haritalandırılmasında uzaktan algılama ve diğer 
hava sistemlerinin çok ötesinde harita verileri sunmaktadır. Üç boyutlu mesafe 
ölçmede ve yer yüzeyinin tanımlanmasında en güçlü tarama sistemidir. Bu tür 
çalışmalarda havasal LiDAR verilerinin kullanılması oldukça büyük önem arz 
etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: LiDAR, Nokta bulutu, SYM 
 

DETERMINATION OF OBJECT HEIGHT FROM TOPOGRAPHIC DATA 
OBTAINED FROM AIRBORNE LiDAR DATA 
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Abstract 
In recent years, aerial laser scanning technology has found a wide range of 

uses in obtaining three-dimensional (3D) data. The scanning system automatically 
obtains 3D point coordinates. These 3D points contain terrain coordinates as well as 
the coordinates of objects on the terrain. LiDAR (Light / Laser Detection And 
Ranging) is a very common technology used today for different purposes. These 
systems are popular systems for quickly obtaining highly accurate referenced 3D data. 
Precise measurements can be made with airborne LiDAR technology. There is an 
average margin of error of between 3 and 30 cm in determining the terrain height 
according to weather conditions and the position of the aircraft. The aim of this study 
is to obtain sensitive topographic data of the study area by using airborne LiDAR data 
and to determine the height data of the objects in the field precisely. Bergama District 
of İzmir Province was chosen as the study area. In this study, airborne LiDAR data 
collected by the General Directorate of Mapping (GDM) over Bergama at an altitude 
of 1200 m was used. The GDM collected airborne LiDAR data over a large area of 
the region, but some of the data was used in this study. 1 meter resolution Digital 
Elevation Model (DEM) and Digital Terrain Model (DTM) were produced, analyzed 
and evaluated from the airborne LiDAR point cloud of the study area. At the same 
time, slope, aspect, contour line and hillshade data of the terrain were obtained. 
CloudCompare2.0, ENVI 4.6 and ArcGIS programs were used to process the data 
within the scope of the study. Different profiles were taken over the study area and the 
height of the objects (buildings, trees, electricity poles, roads, etc.) in the field were 
measured. Accuracy of the height information obtained was evaluated. In general, 
when looking at the results, the altitude measurements obtained from the airborne 
LiDAR data were shown to be of high precision and accuracy. The density of the 
airborne LiDAR point cloud data used increases the precision of the measurements to 
be made. LiDAR provides map data far beyond remote sensing and other aerial 
systems in terrain surface mapping. It is the most powerful scanning system in 
measuring three-dimensional distance and defining the surface of the Earth. The use 
of airborne LiDAR data is of great importance in such studies. 

Keywords: LiDAR, Point Cloud, DEM 
 



[IX. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON 
VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES] Gaziantep, TURKEY 

 

 58 Abstracts Book            February 7-8, 2020       www.umteb.org 

YERSEL VE FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLER İLE KAYA BLOKLARININ 
HACİMLERİNİN HESAPLANMASI: SELİME ÖRNEĞİ, AKSARAY 

 
Müge Ağca 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

 Efdal Kaya 
İskenderun Teknik Üniversitesi 

 H. Murat Yılmaz 
Aksaray Üniversitesi 

 Aslıhan YÜCEL 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

 

Özet 
Ülkemiz konumu itibari ile jeolojik, morfolojik ve iklimsel konumu gereği 

birçok doğal afet tehdidi altındadır. Ülkemizde oldukça sık rastlanan kaya düşmeleri 
büyük oranda yapısal hasara ve can kayıplarına neden olabilecek potansiyele sahip 
doğal tehlikelerdendir. Meydana gelen kaya düşmeleri kültürel ve doğal miras 
üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Kapadokya bölgesinde bulunan peri bacaları 
ve kayalık alanlar, yağmur, rüzgâr, sıcaklık ve diğer fiziki etmenler nedeniyle sürekli 
deformasyona maruz kalmaktadır. Bu deformasyonlar ve kayaç yapıları nedeniyle 
bölgede çok fazla kaya düşmesi olayı meydana gelmektedir. Bu çalışmada, düşen ve 
düşme potansiyeli olan kaya bloklarının hacimleri haritacılıkta gelinen en son 
teknolojik ölçme tekniği olan insansız hava aracı (İHA), yersel lazer tarayıcı (YLT) 
ve klasik yöntemler (fotoğraf ölçeklendirme ve çelik şerit metre) ile hesaplanmıştır. 
Çalışma alanında ulaşılması zor olan bölgede bulunan ve düşme tehlikesi olan KK1 
ve KK4 kaya bloklarını ve yere düşen KK2 ve KK3 bloklarının hacimleri 
fotogrametrik ve klasik yöntemlerle hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar 
karşılaştırılmış, her bir sistemin avantaj ve dezavantajları değerlendirilmiştir. Yapılan 
literatür değerlendirmesinde, YLT sisteminden elde edilen hacim hesaplamalarının 
klasik yöntemlerden elde edilen hacim hesaplamalarına göre daha doğru olduğu 
kanıtlanmıştır. Bu nedenle, bu çalışmada kullanılan tüm yöntemlerden elde edilen 
hacim hesaplamalarının doğruluk analizleri için YLT sisteminden elde edilen hacim 
sonuçları kullanılmıştır. Kaya bloklarının formu, hacmi ve şekli alan üzerinde düşecek 
olan bloğun sıçrama ve ilerleme mesafesinin hesaplanmasında önemli rol 
oynamaktadır. Ayrıca, ortaya çıkacak olan zararın büyüklüğünü belirleyecektir. Bu 
nedenle bu tür çalışmalarda hassas modelleme ve hacim bilgileri oldukça büyük 
öneme sahiptir. Genel olarak elde edilen sonuçlara bakıldığı zaman ileri teknolojilerin 
klasik yöntemlere oranla gerçeğe daha yakın sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu tür 
çalışmalarda topografya dikkate alınarak en doğru yöntemin seçilmesi gerekmektedir. 
Yüzeyin detaylı olarak modellenmesi ve alanın SYM bilgilerinin hassas bir şekilde 
elde edilmesi gerekmektedir. Bu tür veriler 3B kaya düşme modellemelerinde ve 
simülasyonlarında en önemli girdi parametresidir. Gerek yüzeyde gerekse askıda 
bulunan kaya bloklarının formu, hacmi ve şekli alan üzerinde düşecek olan bloğun 
sıçrama ve ilerleme mesafesini ve ortaya çıkacak olan zararın büyüklüğünü 
belirleyecektir. 

Anahtar Kelimeler: İnsansız hava aracı (İHA), Yersel lazer tarama (YLT), 
Hacim, Kaya blokları. 
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CALCULATING THE VOLUME OF ROCK BLOCKS WITH CLASSICAL AND 
PHOTOGRAMMETRIC METHODS: A CASE STUDY OF SELIME, AKSARAY 

 
Abstract 
Due to its geological, morphological and climatic location, our country is 

under the threat of many natural disasters. Rock falls, which are very common in our 
country, are natural hazards that have the potential to cause structural damage and loss 
of life. The resulting rockfalls have negative effects on cultural and natural heritage. 
Fairy chimneys and rocky areas in the Cappadocia region are subject to constant 
deformation due to rain, wind, temperature and other physical factors. Due to these 
deformations and rock structures, many rockfalls occur in the region. In this study, the 
volumes of fallen rock blocks were calculated by using the latest technological 
measurement technique, unmanned aerial vehicle (UAV), terrestrial laser scanner 
(TLS) and classical methods (photo scaling and tape measurement). The volumes of 
KK1 and KK4 rock blocks and KK2 and KK3 blocks which are fallen blocks on the 
ground are calculated by photogrammetric and classical methods within this study. 
The obtained results are compared and the advantages and disadvantages of each 
system are evaluated. In the literature review, it has been proved that the volume 
calculations obtained from the TLS system are more accurate than the volume 
calculations obtained from classical methods. Therefore, the volume results obtained 
from the TLS system were used for the accuracy analysis of the volume calculations 
from all the methods used in this study. The form, volume and shape of the rock 
blocks play an important role in the calculation of fallen rock's jump and advance 
distance over the area. It will also determine the magnitude of the damage that will 
occur. Therefore, precise modeling and volume information is of great importance in 
such studies. When we look at the results, it is seen that advanced technologies give 
more realistic results compared to classical methods. In such studies, it is necessary to 
choose the most correct method considering the topography. The surface should be 
modeled in detail and the SYM information of the area should be obtained precisely. 
This type of data is the most important input parameter in 3D rockfall modeling and 
simulations. The form, volume, and shape of the rock blocks, both on the surface and 
on the hanger, will determine the bounce and advance distance of the block that will 
fall on the area and the magnitude of the damage that will occur. 

Keywords:  Unmanned aerial vehicle (UAV); Terrestrial laser scanning 
(TLS); Volume; Rockmass 
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MANİSA KENTİ CUMHURİYET DÖNEMİ YAPILARININ TESPİTİ VE 
MODERN MİMARLIK MİRASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Mimar Aslı Merve ÇIRAY  

Dr.Öğr.Üyesi F. Feyzal ÖZKABAN  
Dokuz Eylül Üniversitesi  

 
Özet 
Lidyalılardan günümüze ulaşan Manisa kenti, Osmanlı Döneminde önemli bir 

sancak olduğundan Şehzadeler Kenti olarak da bilinmektedir. Ancak Manisa’yı bir 
Şehzade Kenti yapan mimari eserlerin büyük bir kısmı günümüze ulaşamamıştır. 
Bunun başlıca nedeni Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan güçlerinin geri çekilirken 
kentte yangın başlatması ve bu yangının bütün kenti etkilemesidir. Yangın kentin 
beşte üçünü neredeyse yok etmiş, kenar mahalleler ve gayrimüslim mahalleleri daha 
az zarar görmüştür. 

Bu yangın sonrasında yeni bir kent planına ihtiyaç duyulmuştur. Bu yeni kent 
planı Cumhuriyet Kenti’nin modern ihtiyaçları ve yeni rejimin mekânsal temsili olan 
modern mimarlık yaklaşımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Modern kent 
planlamasında geniş bulvarlar, bu yolların meydanlar, kamusal yeşil alanlar gibi 
kavramlar dikkate alınmaktadır. Türkiye’de hazırlanan ilk imar planı olduğu söylenen 
1922 plan çalışmasında, planlama aşaması yangından zarar gören ve zarar görmeyen 
bölgeler olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Yangından zarar görmeyen bölüm plana 
dahil edilmemiştir. Bu imar planında kentin büyümesine dair değil, zarar gören 
dokunun yenilenmesinde dair çalışmalar yapılmıştır. Bu nedenle kent sınırı 
korunmuştur. Plan çalışmasında özellikle kentin ulaşım ağlarına önem verilmiş sokak 
ve cadde genişlikleri, önem derecelerine göre düzenlenmiştir. Önemli olduğu 
düşünülen bazı yollar tramvay yolları olarak tasarlanmıştır. Ana aksların kesişme 
noktaları belirlenirken yangından kurtulan tarihi yapıların ve camilerin bulunduğu 
yerler dikkate alınmış, bu kavuşma noktalarında yeşil alanlar ve meydanlar 
yapılmıştır. Kentin ana ulaşım hattı Hükümet Konağı’nın bulunduğu caddenin 
uzantısında doğu-batı doğrultusunda öngörülmüştür. Bir diğer önemli ulaşım hattı ise 
Hükümet Caddesi’nden Tren Garına uzanan caddedir. Bu caddede aynı dönemde 
yapılan kamusal ve sosyal yapılar bulunmaktadır. Bu yapılardan bazıları; Halkevi, 
Şehir Kulübü, Belediye, Borsa, Verem Savaş, Kitapsaray, Ziraat Bankası, CHP 
Binası, CHP Lokali’dir.   

Yeni kent planında olduğu gibi yapılan yeni yapılarda da Cumhuriyet Dönemi 
Mimarisinin özellikleri görülmektedir. Saray-ı amirenin merkezi konumunda olan 
Fatih Parkının çeperine konumlanan Hükümet Konağı da Manisa’nın bir Cumhuriyet 
Kenti olduğunun sembolüdür. Çevresine konumlanan Cumhuriyet dönemi yapıları bu 
algıyı güçlendirmektedir. Cumhuriyet’in getirdiği modernleşme çizgisini takip eden 
kent planı ve bu dönemde yapılar modern mimarlık mirası olarak değerlendirilmeli ve 
korunmalıdır. 

Ancak, Ülkemizde modern mimarlık mirasına yönelik farkındalık son 
dönemlerde oluşmaya başlamıştır. Modern Mimarlık Mirası kavramı için hala 
tanımlama/tanıtma tartışmaları devam etmektedir. Yasal düzenlemeler, tespit ve tescil 
çalışmaları hala yetersiz bulunmaktadır.  

Bu nedenle çalışma kapsamında öncelikle Saray-ı amireyi merkez alan kentsel 
sit sınırı çevresindeki Cumhuriyet dönemi yapılarının belirlenmesi, sınıflandırılması, 
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tescile önerilecek yapıların belirlenmesi ve gerekiyorsa kentsel sit sınırının 
genişletilmesine dair çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, Modern Mimarlık 
Mirası, Manisa, Koruma 

 
DETERMINATION OF REPUBLICAN ERA BUILDINGS IN MANISA CITY 

AND EVALUATION IN THE SCOPE OF MODERN ARCHITECTURAL 
HERITAGE 

 
Abstract 
The city of Manisa, which has reached the present day from the Lydians, is 

also known as Şehzadeler City since it was an important sanjak in the Ottoman 
Period. However, most of the architectural works that make Manisa a Şehzade City 
have not survived. The main reason for this was that during the War of Independence, 
Greek forces started a fire in the city while retreating and this fire affected the whole 
city. The fire almost destroyed three-fifths of the city, the suburbs and non-Muslim 
neighborhoods were less damaged.  

A new urban plan was needed after this fire. This new city plan has been 
prepared in line with the modern needs of the Republican City and modern 
architectural approaches, which are the spatial representation of the new regime. In 
modern urban planning, concepts such as wide boulevards, squares of these roads, 
public green spaces are taken into consideration.  

In the 1922 plan study, which is said to be the first zoning plan prepared in 
Turkey, the planning phase is divided into two parts: fire damaged and non-damaged 
areas. The section that is not damaged by fire is not included in the plan. In this 
zoning plan, studies were made not on the growth of the city but on the regeneration 
of the damaged tissue. For this reason, the city border has been preserved.  

In the plan study, especially the transportation networks of the city were given 
importance and the street and street widths were arranged according to their 
importance. Some roads that are considered important are designed as tram roads. 
While determining the intersection points of the main axes, the places where the 
historical buildings and mosques that survived the fire were taken into consideration, 
green areas and squares were built at these junction points. The main transportation 
line of the city is foreseen in the east-west direction in the extension of the street 
where the Government House is located. Bir diğer önemli ulaşım hattı ise Hükümet 
Caddesi’nden Tren Garına uzanan caddedir. Another important transportation line is 
the street that goes from the Government Street to the Train Station. There are public 
and social buildings built in the same period on this street. Some of these structures; 
People's House, City Club, Municipality, Stock Exchange, Tuberculosis, Kitapsaray, 
Ziraat Bank, CHP Building, CHP Restaurant. 

In the new buildings built as in the new city plan, the characteristics of the 
Republican Period Architecture can be seen. The Government House, located on the 
periphery of the Fatih Park, which is the center of the palace area, is also a symbol of 
Manisa as a Republican City. The Republican era structures located around it 
strengthen this perception. The city plan following the modernization line brought by 
the Republic and the buildings in this period should be evaluated and protected as 
modern architectural heritage. 

However, awareness of modern architectural heritage has started to occur in 
our country recently. Identification / promotion discussions are still ongoing for the 
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concept of Modern Architectural Heritage. Legal regulations, detection and 
registration studies are still insufficient. 

Therefore, within the scope of the study, first of all, it is necessary to 
determine the Republic period structures around the urban site border centered on the 
Palace-i Amir, determine the classification, determine the structures to be proposed 
for registration and, if necessary, expand the urban site border. 

Keywords: Architecture of Republic Period, Modern Architecture Heritage, 
Manisa, Preservation 
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TÜRKİYE’DE ARKEOPARK KAVRAMI 
 

Y. Mimar Fatma Seda Çardak 
Yüreğir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü 

 
Özet 
Taşınmaz kültürel varlıklar kapsamında tanımlanan ve insan yaşamının izlerini 

taşıyan arkeolojik sit alanları, geçmişi aydınlatarak günümüze ışık tutan zengin bilgi 
kaynakları olarak değerlendirilmektedir. Bu alanların koruma altına alınmaları, 
gelecek nesillere aktarılmaları bakımından da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 
arkeolojik sit alanlarının koruma altına alınması oldukça önemlidir. Bu alanların 
korunması ise; günümüz koşullarına adaptasyonu ve sürdürülebilir kalkınma kavramı 
ile sağlanabilecektir.  

Kültürel turizm, arkeolojik sit alanlarının korunması ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amacıyla sıkça tercih edilen bir araçtır. Son yıllarda arkeolojik sit 
alanlarının kültürel turizme kazandırılması üzerine hazırlanan yönetim modelleri 
arasında, bu alanların arkeopark olarak değerlendirilmesi fikrinin ön plana çıktığı 
görülmektedir.  

Arkeoparklar için farklı disiplenlere ait bir çok tanım yapılsa da özetle; 
ziyaretçilerin geçmişine ışık tutan, insanlık tarihinde önemli dönemleri temsil eden, 
kültürel özelliklerin açığa çıkarıldığı, modern kent ile entegre olabilen ve kültürel 
mirasın korunmasını sağlayan araçlar olarak tanımlanabilmektedir.  

Uluslarası düzeyde, Avrupa Konseyi, ICOMOS ve UNESCO ile imzalanan 
sözleşme ve protokoller kapsamında değerlendirilen arkeolojik sit alanları, Ülkemizde 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu ile koruma altına alınmıştır. Bu kanun ve tüzükler ile arkeolojik 
miras alanlarında hazırlanan yönetim planlarının; sürdürülebilirlik ve koruma odaklı 
olması gerektiği belirtilmiş ve bu alanlar için belirli düzenlemeler getirilmiştir. Yine 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından alınan, 658 sayılı ilke 
kararı ile arkeolojik sitlerdeki koruma ve kullanım koşulları daha detaylı olarak 
belirlenmiştir.  

Ülkemizde yer alan arkeolojik sit alanlarında yukarıda belirtilen Uluslarası ve 
Ulusal kararlar çerçevesinde yürütülen uygulamalar ile; bu alanların korunması ve 
kültürel turizme kazandırılması amacıyla arkeopark olarak değerlendirilen örnekler 
gün geçtikçe artmaktadır Mevcut çalışma ile toplumların geçmişlerinin ve kültürel 
gelişimlerinin bir tanığı olarak değerlendirilen  arkeolojik sit alanlarından; tarihi 
Neolitik Çağ’a dayanan Bursa Aktopraklık Höyük ve M.S. 9. yy’a dayanan İstanbul 
Küçükyalı Arkeopark örnekleri incelenerek, bu modelin arkeoljik sit alanlarının 
korunması ve kültürel turizm üzerindeki etkileri araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Arkeopark, Kültürel Turizm, Arkeolojik Sit Alanları, 
Aktopraklık Höyük, Küçükyalı Arkeopark 

 
THE CONCEPT OF ARCHAEOPARK IN TURKEY 

 
Abstract 
Archaeological sites identified as immovable cultural assets and bearing the 

traces of human life are considered as rich sources of information that shed light on 
the present by enlightening the past. The conservation of these areas is also of great 
importance in terms of their transfer to future generations. Therefore, it is highly 
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important to conserve the archaeological sites. The conservation of these areas is; 
adaptation to today's conditions and sustainable development concept.  

Cultural tourism is a frequently preferred tool for the conservation and 
sustainability of archaeological sites. It is seen that the idea of evaluating these areas 
as archeoparks has come to the forefront among the management models prepared on 
bringing archaeological sites into cultural tourism in recent years. Although many 
definitions for different disciplines have been made for archaeoparks, in summary; It 
can be defined as the tools that shed light on the visitors' history, represent important 
periods in human history, reveal cultural features, can be integrated with the modern 
city and ensure the conservation of cultural heritage.  

At the international level, archaeological sites, which are evaluated within the 
scope of contracts and protocols signed with the Council of Europe, ICOMOS and 
UNESCO, are protected by the Law on Conservation of Cultural and Natural Heritage 
under the Ministry of Culture and Tourism in our country. The management plans 
prepared in the fields of these laws and regulations and archaeological heritage; It was 
stated that it should be focused on sustainability and conservation and certain 
regulations were introduced for these areas. The conservation and usage conditions in 
archaeological sites were determined in more detail with the principle decision 658, 
which was taken by the Supreme Council for the Conservation of Cultural and 
Natural Heritage. 

With the practices carried out within the framework of the above mentioned 
International and National decisions in the archaeological sites in our country; The 
examples that are considered as archaeoparks are increasing day by day in order to 
protect these areas and to bring them to cultural tourism. Bursa Aktopraklık Höyük 
and M.S. dating back to the Neolithic Age. The examples of the Istanbul Küçükyalı 
Arkeopark dating back to the 9th century were examined and the effects of this model 
on the conservation of archaeological sites and cultural tourism were researched. 

Keywords: Archeopark, Cultural Tourism, Archaeological Sites, Aktopraklık 
Mound, Küçükyalı Arkeopark 
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ARKEOLOJİK SİT ALANLARININ KORUNMASI VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE YÖNELİK SORUNLAR: ADANA MİSİS 

ARKEOLOJİK SİT ALANI ÖRNEĞİ 
 

Y. Mimar Fatma Seda Çardak 
Yüreğir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü 

 
Özet 
Geniş tanımıyla koruma ve sürdürülebilirlik kavramları; doğal kaynakların ve 

biyosferin yönetim ihtiyacını ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu bağlamda 
temel amaç; insan ve doğa arasındaki uyumun sağlanmasıdır. 

Kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarıldığı arkeolojik sit 
alanlarında ise bu kavramlar daha farklı bir amacı kapsamaktadır. Arkeolojik sitlerde 
koruma ve gelişmenin en önemli amacı; sürdürülebilirlik kavramı kapsamında alanın 
maddi ve manevi değerlerinde meydana gelen değişikliklerin yönetilmesidir. Başka 
bir deyişle amaç; arkeolojik ve jeokültürel çeşitlilik ile kültürel mirasın korunmasıdır. 

Ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan arkeolojik miras alanları 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunmaktadır. 
Bunun dışında uluslararası alanda; Avrupa Konseyi, ICOMOS ve UNESCO gibi 
kuruluşlarla imzalanan sözleşme ve protokoller kapsamında değerlendirilmektedir.  

Bu kanun ve tüzükler doğrultusunda arkeolojik miras alanlarında hazırlanan 
yönetim planları; sürdürülebilirlik ve koruma odaklı olmalıdır. Bu bağlamda alanlarda 
yaşanan sorunların tespit edilmesi oldukça önemlidir.  

1990 yılında yayınlanan ICOMOS Arkeolojik Mirasın Korunması ve 
Yönetimi Tüzüğü ile arkeolojik mirasın tahribatını en aza indirmek ve bu alanların 
korunmasını sağlamak üzere koşullar belirlenmiştir. Bu bağlamda arkeolojik sit 
alanlarının genel sorunları, temel olarak insan ve doğal kaynaklı sorunlar olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Bu iki temel sorun kapsamında karşılaşılan alt sorunlar alanlara özgü 
olarak değerlendirilmektedir ve bu sorunların birbirlerinden farklı olduğu 
belirtilmelidir. Örneğin kentsel ve kırsal alanlarda yer alan arkeolojik sit alanlarında 
karşılaşılan sorunlar birbirlerinden oldukça farklıdır. Kentsel alanlarda, kentleşmeye 
bağlı yapılaşma ve gelişim sorunları birincil sorunları oluştururken; kırsal alanlarda 
ise, kaçak kazılar, ulaşım, koruma sorunları ön plana çıkmaktadır.  Doğal  kaynaklı 
sorunlar da; deprem, sel, nem, toprak kayması, rüzgar, iklim ve bitki örtüsü gibi farklı 
etmenlere bağlı değişim göstermektedir. Özetle arkeolojik sit alanlarının sorunları çok 
boyutlu ve bulunduğu alana özgü olmaktadır. 

Arkeolojik sit alanlarda sürdürülebilirlik ve koruma kavramları; ancak alanda 
belirlenen sorunların tespiti ve bu sorunlara geliştirilen çözüm önerilerinin 
uygulanması ile sağlanacaktır..  

Günümüzde kırsal yaşamın sürdüğü ve kent merkezine 27 km uzaklıkta yer 
alan Misis, Adana Organize Sanayi Bölgesi ve tarım alanları ile çevrilidir. İçerisinden 
geçen Ceyhan Nehri ve tarihi kervan yollarının kavşağında bulunması ile stratejik ve 
ticari öneme sahip olması nedeniyle Neolitik Çağ’dan itibaren kesintisiz yaşamın 
devam ettiği bölge I. II. ve III. derece arkeolojik sit alanları olarak belirlenmiştir. Bu 
çalışma ile arkeolojik sit alanlarının korunması ve sürdürülebilirliğine yönelik 
sorunlar; Adana İli, Yüreğir İlçesi’nde bulunan Misis Antik Kenti üzerinden 
irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arkeolojik Sit Alanları, Koruma, Sürdürülebilirlik, 
Misis, Arkeolojik sit alanlarının sorunları 
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CONSERVATION OF ARCHAEOLOGICAL SITES AND PROBLEMS FOR 
SUSTAINABILITY: CASE OF ADANA MISIS ARCHEOLOGICAL SITE  

 
Abstract 
Conservation and sustainability concepts with its broad definition; It is used to 

express the management need of natural resources and biosphere. In this context, the 
main purpose; is to ensure harmony between man and nature. 

These concepts cover a different purpose in the archaeological sites where 
cultural heritage is preserved and passed on to future generations. The most important 
purpose of conservation and development in archaeological sites; management of 
changes in material and moral values of the area within the scope of sustainability 
concept. In other words, the purpose; archaeological and geocultural diversity and the 
conservation of cultural heritage. 

In our country, archaeological heritage sites affiliated to the Ministry of 
Culture and Tourism are conservation under the Law No. 2863 on Conservation of 
Cultural and Natural Heritage. Apart from this, in the international area; With 
organizations such as the Council of Europe, ICOMOS and UNESCO are evaluated 
within the scope of contracts and protocols signed. 

Management plans prepared in the fields of archaeological heritage in line 
with these laws and regulations; should be focused on sustainability and conservation. 
In this context, it is very important to identify the problems in the areas. 

With the ICOMOS Archaeological Heritage Conservation and Management 
Regulation published in 1990, conditions have been determined to minimize the 
destruction of archaeological heritage and ensure the conservation of these areas. In 
this context, the general problems of archaeological sites are mainly divided into two 
as human and natural problems. The sub-problems encountered within the scope of 
these two main problems are evaluated specific to the areas and it should be noted that 
these problems are different from each other. For example, the problems encountered 
in archaeological sites in urban and rural areas are quite different from each other. 
While urbanization and development problems related to urbanization are the primary 
problems; In rural areas, illicit diggings, transportation and conservation problems 
come to the fore. Natural problems; It varies depending on different factors such as 
earthquake, flood, moisture, landslide, wind, climate and vegetation. In summary, the 
problems of archaeological sites are multidimensional and specific to the area where 
they are located. Sustainability and conservation concepts in archaeological sites; 
however, it will be provided by the determination of the problems identified in the 
field and the implementation of the solution suggestions developed for these 
problems. 

Misis, where rustic life continues today and 27 km from the city center, is 
surrounded by Adana Organized Industrial Zone and agricultural areas. Since it was 
located at the crossroads of the Ceyhan River and historical caravan roads passing 
through it, and it has strategic and commercial importance, uninterrupted life has 
continued since the Neolithic Age. Today, I. II. and III. degrees are determined as 
archaeological sites. 

With this study, the problems regarding the protection and sustainability of 
archaeological sites are; it was investigated over the Ancient City of Misis in Yuregir 
District of Adana Province. 

Keywords: Archaeological Sites, Conservation, Sustainability, Misis, 
Problems of archaeological sites 
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GAZİANTEP İLİNDE TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ 
 

Öğr. Gör. Dr. Rukiye DOĞANYİĞİT 
Gaziantep Üniversitesi 

 
Özet 
Günümüzde, atık yönetiminin sürdürülebilirliği yaşamın sürekliliği açısından 

büyük önem taşımaktadır. Hızla artan insan nüfusu ile paralel olarak gelişen bilim ve 
teknolojinin bir sonucu olarak ortaya çıkan endüstrileşme, beraberinde çevre 
kirliliğini de getirmektedir. Çevre kirliliğine sebep olan ve yaşamsal faaliyetleri 
doğrudan etkileyen en önemli kirleticilerden biri de tehlikeli atıklardır. 

Teknolojik gelişmeler, üretim artışı ve üretim sürecindeki ilerleme ve 
değişiklikler, kullanılan enerji kaynakları ve kimyasal madde kullanımında artışlar, 
tehlikeli atık miktarında önemli bir artışa yol açmaktadır. Atık yönetiminin bir parçası 
olan tehlikeli atıklar çevre için en zararlı atıklardır. Tehlikeli atıklar toksik, patlayıcı, 
tutuşabilen, korozif, tahriş edici, zararlı tehlikeli özellikler gösterebilmektedir. 

Tehlikeli atıkların kaynağında özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici 
olarak depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertaraf edilmesi ve elden çıkarma 
işlemleri sonrası kontrolün ve benzeri işlemlerinin tümü "tehlikeli atık yönetimi" 
olarak adlandırılmaktadır. Tehlikeli atık yönetiminin amacı, bu atıkların insan 
sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama 
verilmesini, depolanmasını, taşınmasını, bertaraf edilmesini ve benzeri faaliyetlerde 
bulunulmasını engellemek, çevreyle uyumlu bir şekilde elden çıkarılmalarını 
sağlamak ve tehlikeli atık üretimini kaynağında en aza indirmektir.  

Atık Yönetimi Yönetmeliği (AYY) kapsamında, 2017 yılında ülke genelinde 
63.741 adet tesis tarafından Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) kullanılarak atık 
beyan formu doldurulmuştur. 

2017 yılı için Türkiye genelinde Tehlikeli Atık Miktarı toplamı 1.425.045 ton 
olarak belirlenmiştir. 2017 yılında geri kazanım amacıyla atık işleme tesislerine 
gönderilen atık miktarı 1.190.088 ton, bertaraf edilmek üzere atık işleme tesisine 
gönderilen atık miktarı 209.930 ton, tesiste stok olarak tutulan tehlikeli atık miktarı 
13.673 ton, ihraç edilen tehlikeli atık miktarı ise 10.678 ton olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılında beyan edilen tehlikeli atığın % 83,61’i geri kazanılmak üzere atık 
işleme tesislerine gönderilirken % 14,69’u bertaraf edilmek üzere sterilizasyon, 
düzenli depolama ve yakma tesislerine gönderilmiştir. Bununla birlikte % 0,96’ü stok, 
% 0,75’i ise ihracat olarak kaydedilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, Atık Yönetimi Yönetmeliği'nde yer alan atıkların 
sınıflandırmasını temel alarak, Gaziantep İlinde 2017-2018 yılları arasında oluşan 
tehlikeli atıkların türleri, miktarları ve geri kazanım/bertaraf yöntemlerini ortaya 
koymaktır. Ayrıca, şehrin tehlikeli atık yönetimi ile ilgili sorunlarını tespit etmek ve 
çözüm önerileri sunmaktır. 

Anahtar kelimeler: Tehlikeli Atık, Gaziantep, Atık Yönetimi, Bertaraf, Geri 
Kazanım 

 
HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT İN GAZİANTEP 

Abstract 
Today, sustainability of waste management is of great importance for the 

continuity of life. Industrialization, which emerged as a result of science and 
technology developing in parallel with the rapidly increasing human population, also 
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brings environmental pollution. One of the most important pollutants that cause 
environmental pollution and directly affect vital activities are hazardous wastes. 

Technological developments, increase in production and progress and changes 
in the production process, increases in energy sources and chemicals used lead to a 
significant increase in the amount of hazardous waste. Hazardous wastes, which are 
part of waste management, are the most harmful to the environment. Hazardous 
wastes may exhibit toxic, explosive, flammable, corrosive, irritant, harmful hazardous 
properties. 

Separation, collection, temporary storage, recovery, transportation, disposal 
and disposal of hazardous wastes according to their characteristics are called 
hazardous waste management. The purpose of hazardous waste management is to 
prevent these wastes from being directly or indirectly delivered to the receiving 
environment, storage, transportation, disposal and similar activities in a manner that 
would harm human health and the environment, to ensure that they are disposed in an 
environmentally compatible manner and to minimize the generation of hazardous 
waste at its source. 

Within the scope of the Waste Management Regulation (AYY), in 2017, a 
total of 63,741 facilities throughout the country have completed a waste declaration 
form using the Hazardous Waste Declaration System (TABS). Quantity of hazardous 
waste in Turkey for 2017 was determined as the sum of 1,425,045 tons. In 2017, the 
amount of waste sent to waste treatment facilities for recycling purposes was 
1.190.088 tons, the amount of waste sent to waste treatment facility for disposal was 
209.930 tons, the amount of hazardous waste held as stock in the facility was 13.673 
tons and the amount of hazardous waste exported was 10.678 tons. 

In 2017, 83.61% of the declared hazardous waste was sent to waste treatment 
plants for recycling, while 14.69% was sent to sterilization, landfill and incineration 
plants for disposal. On the other hand, 0.96% was recorded as inventory and 0.75% as 
exports. 

The aim of this study is to determine the types, quantities and recovery / 
disposal methods of hazardous wastes in Gaziantep between2017-2018 based on the 
classification of wastes in the Waste Management Regulation. In addition, to identify 
the city's problems related to hazardous waste management and to offer solutions. 

Keywords: Hazardous waste, Gaziantep, Waste management, Disposal, 
Recycle
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TÜRKİYE’DE MESLEKİ EĞİTİM – SAĞLIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR 
ANALİZ 

 
Doç. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM 

 Doç. Dr. Seda YILDIRIM 
Namık Kemal Üniversitesi 

 
Özet 
 Ülkelerin kalkınma seviyesini belirleyen en temel değişkenlerden biri de 

sağlıktaki gelişmelerdir. Doğumda yaşam beklentisi ve ortalama yaşam süresindeki 
artış, sağlıktaki iyileşmelerin temel göstergeleridir. Bu değişkenlerdeki en önemli 
iyileştirme kaynaklarından biri eğitimdir. Literatür incelendiğinde, eğitim ve sağlık 
düzeyleri arasında uzun dönemli bir korelasyon olduğunu göstermektedir. Bu 
çalışmada mesleki eğitimin sağlık göstergeleri üzerindeki etkileri Türkiye özelinde 
zaman serisi yöntemleri ile ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitim, Sağlık, Türkiye, Zaman serisi modelleri. 
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GELECEĞİN HALK SAĞLIĞI SORUNU AŞI REDDİ 
 

Doç. Dr. Zeynep Güngörmüş  
Şirin Çelikkanat 

Gaziantep Üniversitesi  
 

Özet 
 Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre“Aşı kararsızlığı”; aşıya ulaşılabilirlik 

mümkün olduğu halde, bazı aşıların uygulanmasını kabul etmede gecikme ya da bazı 
aşıların uygulanmasına izin vermeme anlamına gelir. “Aşı reddi” ise tüm aşıları 
reddetme iradesi ile aşılatmama durumudur.            Dünyada yirmi yıl önce, “aşı 
kararsızlığı-aşı reddi” kavramları ortaya atılmış olup giderek artan aşı reddi vakaları, 
aşılama oranlarında düşüşlere neden olmuş ve aşı ile korunabilir hastalıkların 
sıklığında artışa yol açmıştır. Dünyada 2018 yılında görülen toplam kızamık vaka 
sayısı 324.277 iken, 2019 yılının ilk iki ayında içinde 74.338 kızamık vakası 
görülmüştür. Ülkemizde ise son sekiz yıldır “aşı karşıtlığı” hareketi başlamıştır. 
Önceleri çok az sayıda olan aşı reddi vakaları, 2015 yılında “aşı uygulaması için 
ebeveynden onam alınması” ile ilgili bir davanın kazanılması ve aşı karşıtı 
söylemlerin sık sık medyada yer alması ile hızla artış göstermiştir. Çocuklarına aşı 
yaptırmak istemeyen ailelerin sayısı; 2011’de 183’ken, 2013’te 980, 2015’te 5 bin 
400, 2016’da 12 bin düzeyine yükselmiş, aşı reddi ile ilgili vaka sayısı 2018 yılı 
itibari ile yirmi üç bin düzeyine ulaşmıştır. Türkiye’de 2016 yılında yüzde 98 olan 
aşılama oranı, 2017 yılında yüzde 96’ya gerilemiştir. Aşı karşıtı söylemlerin 
başlıcaları; aşıların içeriğinde bulunan kimyasal maddelerin insan sağlığına zararlı 
olduğu, aşı üreten firmaların para kaygısı ve bilimsel araştırmalarda etkinliği ya da 
bazı besinleri tüketerek doğal yollarla da bu hastalıklardan korunmanın mümkün 
olduğu ile ilgili söylemlerdir. Aşı karşıtı söylemlerde aşının içeriğindeki cıvanın 
otizm ile ilişkisi ortaya atılmış, çok sayıda bilimsel çalışmada böyle bir ilişki 
gösterilememesine rağmen, aşı reddini azaltmak için dünyada yaklaşık yirmi yıldır, 
ülkemizde 2009’dan beri uygulanmakta olan aşılar civa içermemektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü; aşı karşıtlığı hareketinin giderek yaygınlaşması üzerine, 
2012 yılında “Aşı Tereddütleri Grubu” (Vaccine Hesitancy Working Group) kurmuş 
ve 2019’da çözüme kavuşturmayı planladığı 10 küresel sağlık sorunun başında “aşı 
karşıtlığı” na yer vermiştir.  

Aşı karşıtlığı ile mücadelede; bilim insanlarının aşı kararsızlığı - aşı reddi 
nedenleri, aşılamada toplumsal onayı artırma yöntemleri konusunda bilimsel 
çalışmalar yapması ve bu araştırmalar ışığında çözüm önerileri getirmeleri elzemdir. 

Anahtar Kelimeler: Aşı reddi, Aşı Kararsızlığı, Halk Sağlığı 
 

THE PUBLIC HEALTH PROBLEM OF THE FUTURE: VACCINE REJECTION 
Abstract 
According to the definition of the World Health Organization, “Vaccine 

instability” means that although access to the vaccine is possible, a delay in accepting 
the administration of some vaccines or not allowing the administration of certain 
vaccines. “Vaccine rejection” is the non-vaccination with the will to reject all 
vaccines. The concepts of “vaccine instability-vaccine rejection was introduced 
twenty years ago and increasing incidence of vaccine rejection has led to reduction in 
vaccination rates and an increase in the frequence of vaccine-preventable diseases. 
While the total number of measles cases in the world was 324.277 in 2018, 74.338 
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cases of measles were seen in the first two months of 2019. In our country, “anti-
vaccination” movement has started for the last eight years. The number of vaccine 
rejection cases, which were very few in the past, increased rapidly in 2015 with the 
winning of a case on on obtaining consent from the parents for vaccination and the 
frequent coverage of anti-vaccine discourses. While the number of families who do 
not wish to have their children vaccinated was 183 in 2011, it increased to 980 in 
2013, 5 thousand 400 in 2015 and 12 thousand in 2016, and the number of cases 
related to vaccine rejection reached twenty-three thousand as of 2018. While the 
vaccination rate was 98 percent in Turkey in 2016, it declined to 96 percent in 2017. 
The main anti-vaccination discourses are about the chemical substances, contained in 
the vaccines, that are harmful to human health, the money anxiety of producing firms 
and their effectiveness in scientific research or about possibilities of protecting from 
diseases in natural ways by consuming some foods. In anti-vaccine discourses, the 
relationship of mercury in the vaccine with autism has been revealed, although in 
many scientific studies such a relationship has not been shown, vaccines that have 
been applied in our country since 2009 and in the world for almost twenty years do 
not contain mercury to reduce rejection of vaccine.  

For the anti-vaccination movement has become more widespread, the World 
Health Organization has established the “Vaccine Hesitancy Working Group” in 2012 
and included “anti-vaccination” at the top of 10 global health problems that it plans to 
resolve in 2019. 

In the fight against anti-vaccination, it is essential for scientists to conduct 
scientific studies on causes of vaccine instability – vaccine rejection and methods of 
increasing social approval in vaccination and to propose solutions in the light of these 
studies. 

Keywords: Vaccine rejection, Vaccine Instability, Public Health 
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MEME KANSERİ RİSK DEĞERLENDİRME MODELİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ1 

 
Şirin Çelikkanat  

Doç. Dr. Zeynep Güngörmüş 
 Gaziantep Üniversitesi  

 
Özet 
Meme kanseri için bazı risk hesaplama yöntemleri olmasına rağmen, mevcut 

risk hesaplayıcı mevcut değildir. Bu çalışmada, meme kanserine neden olabilecek 
birçok faktörü inceleyerek sağlıklı bireyleri ve meme kanseri hastalarını ayırt 
edebilecek bir model oluşturulması amaçlanmıştır. 

Çalışma, kesitsel ve metodolojik tasarımda bir araştırmadır. Verileri çok 
değişkenli bir bakış açısıyla görselleştirmek için bir Temel Bileşen Analizi (PCA) 
gerçekleştirdik. Normallik sayısal değişkenleri Shaphiro wilk testi ile test edildi. 
Sayısal veriler için 2 grubu karşılaştırmak için Mann whitney u testi (normal olmayan 
veriler için) ve Student t testi (normal veriler için) kullanıldı. Kategorik değişkenler 
ile Meme kanseri arasındaki ilişkiyi araştırmak için ki-kare analizi yapıldı. İdeal 
olarak, anlamlılık 0,05'in altında bir p değeri ile belirlendi. Yapılı modellerde 10 kat 
çapraz doğrulama ile LASSO düzenlenmesi ile lojistik regresyon kullanılmıştır. PCA 
skorları anlamlı faktörler için hesaplanmış ve modellerin performansları test verileri 
için EAA değerleri açısından karşılaştırılmıştır. Her model için LASSO modeli ve 
AUC hesaplamaları, R'de Medcalc paket versiyonu 18.10.2 ve glmnet paketi 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tüm tek değişkenli analizler, Windows sürüm 22.0 
için SPSS'de gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmaya toplam 530 kişi dahil edildi. Bunların 271’ i meme kanseri tanısı 
almış ve 259 kişi ise tamamen sağlıklıdır. Medeni durum, çalışma durumu, yaşadığı 
yer, ekonomik durum, sigara ve alkol kullanımı, memede kitle, memede görüntü 
değişikliği, memede akıntı, önceden geçirilmiş meme kanseri, bening biyopsi sayısı, 
ışın tedavisi, ailede meme kanseri, ailede genetik test, ailede diğer kanser öyküsü, ilk 
doğum yaşı, emzirme durumu, ilk mestruasyon yaşı, tüp bebek tedavisi, hormone 
replesman tedavisi ve sağlıklı yaşam biçimi ölçeği puanı; meme kanserli grupta diğer 
gruba göre anlamlı çıkmıştır(p<0.05). Diğer risk değerlendirme modellerinden gail ve 
tyrer cuizk modellerinin meme kanseri risk hesaplama puanı düşük bulunmuştur. 
Ancak LASSO lojistik regresyon sadece önemli sınıflandırma kabiliyetine sahip 4 
farklı katsayı seçti. 

Meme kanseri risk hesaplamada birçok model kullanılmaktadır. Fakat meme 
kanseri riskini hesaplamada yetersiz kalmaktadır. Geliştirdiğimiz model diğer 
modellere göre risk belirlemede daha güçlü bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, Risk hesaplama, Model geliştirme 
 

DEVELOPMENT OF BREAST CANCER RISK ASSESSMENT MODEL 
 
Abstract 
Although there is some risk calculation methods for breast cancer, no current 

risk calculator is available. In this study, it is aimed to build a model that can 

                                                           
1 Bu çalışma Doktora tezinden üretilmiştir. 
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distinguish healthy individuals and breast cancer patients by examining many factors 
that may cause breast cancer. 

The study is a research in cross-sectional and methodological design. To 
visualize the data in a multivariate point of view, we performed a Principal 
Component Analysis (PCA). Normality numerical variables were tested by Shaphiro 
wilk test. To compare 2 groups for numerical data Mann whitney u test (for non-
normal data) and Student t test (for normal data) were used.  Chi-square analysis was 
performed to investigate relationship between categorical variables and Breast cancer. 
Ideally, significance is determined by a p value below 0.05.  Logistic regression with 
LASSO regularisation with 10-fold cross-validation was used to built models. PCA 
scores were calculated for significant factors and performances of the models were 
compared in terms of their AUC values for test data. LASSO model and AUC 
calculations for each model were performed by using Medcalc package version 
18.10.2 and glmnet package in R. All univariate analysis was performed in SPSS for 
windows version 22.0.  

A total of 530 people were included in the study. Of these, 271 are diagnosed 
with breast cancer and 259 are completely healthy. It found that marital status, 
working status, place of residence, economic situation, smoking and alcohol use, mass 
in the breast, change of appearance in the breast, discharge in the breast, pre-existing 
breast cancer, number of bening biopsies, radiation therapy, breast cancer in the 
family, genetic testing in the family, other cancer in the family history, age of first 
birth, breastfeeding status, age of first mestruation, IVF treatment, hormone 
replacement therapy and healthy lifestyle scale score were statistically significant in 
the breast cancer group compared to other groups (p <0.05). Breast cancer risk 
calculation points of gail and tyrer cuizk models, which are among other risk 
assessment models, were found to be low. But  LASSO logistic regression only 
selected 4 different coefficients with significant classification ability 

Many models are used in breast cancer risk calculation. However, it is 
insufficient to calculate the risk of breast cancer. The model we developed has been 
found stronger in determining risk than other models. 

Keywords: Breast cancer, Risk calculation, Model development 
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PREMENOPOZ DÖNEMDEKİ KADINLARDA OMURGA AĞRISI VE 
ANKSİYETE ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Mehmet GÖĞREMİŞ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Nesrin YAĞCI 

Pamukkale Üniversitesi  
 
Özet 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün tanımına göre Menopoz, “ovaryum 

aktivitesinin yitirilmesi sonucu menstruasyonun kalıcı olarak sonlanması”dır (1). 
Dünyada, menopoz yaşı yaklaşık 45-55 yaşları arasında iken ülkemizde 45-47 
yaşlarında olduğu belirtilmektedir(2).  

DSÖ’nün tanımına göre menopoz öncesi 2-6 yıllık süre premenopoz dönemi 
olarak isimlendirilmektedir. Bu fazda menstrual siklus bozulur, disfonksiyonel 
kanamalar görülür ve ovulasyonsuz sikluslara bağlı fertilite azalır. Bu dönemde 
vazomotor değişiklikler, yorgunluk, baş ağrısı ve emosyonel rahatsızlıklar gibi 
yakınmalar görülmeye başlar (3,4). 

Menopozal ve premenopozal dönemde kadında; östrojen eksikliğine bağlı 
fiziksel ve ruhsal birtakım değişiklikler meydana gelmekte ve buna bağlı bazı sorunlar 
yaşanabilmektedir. Bunlardan başlıcaları; kas-eklem ağrısı, baş ağrısı, sıcak basması, 
uyku sorunları, depresyon, cinsel istekte azalma, stres inkontinans gibi sorunlardır(3). 
Yurdakul ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada kadınların %55’inin menopozal 
dönemle ilgili sıkıntı yaşadığı, yaşanan sıkıntıların % 28,9’unun fiziksel, % 26,5’inin 
fiziksel ve psikolojik olduğu tespit edilmiştir(5).  

Bu çalışmanın amacı premenopoz dönemdeki kadınlarda omurga ağrısı ve 
anksiyete arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.  

Çalışmaya Kahramanmaraş ilindeki 38-45 yaş aralığındaki 78 gönüllü olarak 
katıldı. Katılımcıların demografik oluşturulmuş anket ile kaydedildi. Ağrı şiddetini 
değerlendirmek için Görsel Analog Skala(GAS), anksiyete düzeyini ölçmek için Beck 
Anksiyete Ölçeği (BAÖ) kullanıldı.  

Bireylerin yaş ortalamaları 41,23±2,11 yıl, boy ortalaması 163,92±3,48 cm, 
kilo ortalaması 67,52±4,83 kg, Beden kütle İndeksi (BKİ) 25,14±1,99 kg/m2 olarak 
saptandı.  

Omurgasında ağrı olan bireylerin yaş ortalaması 40,94± 2,27, ağrı 
olmayanların yaş ortalaması 41,31± 2,08 olarak sarptandı. Omurgasında ağrı olanlarla 
olmayanların yaş ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmadı.  

Omurgasında ağrı olan bireylerin BKİ ortalaması 25,35± 2,12 kg / m2, ağrı 
olmayanların BKİ ortalaması 25,08± 1,52 kg / m2 olarak sarptandı. Omurgasında ağrı 
olanlarla olmayanların ortalama BKİ skorları arasında anlamlı fark saptanmadı.  

Bireylerin 15(%19,2)’inin sigara kullanıyordu. Sigara kullanımı ile omurga 
ağrısı arasında ilişki saptanamadı. Bireylerin 4(%5,1)’ünün alkol tüketimi vardı. Alkol 
tüketimi ile omurga ağrısı arasında anlamlı ilişki bulundu (p:0,031)  

Bireylerin 17(%21,8)’inin omurgasında ağrısı olduğu görüldü.  Omurgasında 
ağrı olanların ortalama ağrı şiddeti 3,14±,97 olarak saptandı. Katılımcıların 
10(%12,8)’unun bel, 4(%5,1)’ünün sırt ve 3(%3,8)’ünün boyun bölgesinde ağrı vardı.  

Omurgasında ağrı olan bireylerin BAÖ ortalaması 10,76±6,90, ağrı 
olmayanların BAÖ ortalaması 3,88±0,49 olarak saptandı. Omurgasında ağrı olan ve 
olmayan katılımcıların BAÖ skorları arasında anlamlı fark tespit edildi (p:003).  
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Çalışmanın sonucunda alkol tüketiminin omurga ağrısına sebep olan 
faktörlerden birisi olduğu, omurga ağrısına sahip bireylerin anksiyete skorlarının, 
ağrısı olmayanlara göre yüksek olduğu görüldü.  

 Anahtar kelimeler: Premenopoz, Omurga ağrısı, Anksiyete 
 
Abstract 
According to the definition of World Health Organization (WHO), Menopause 

is "the end of menstruation permanently as a result of the loss of ovarian activity" (1). 
In the world, it is reported that the age of menopause is between the ages of 45-55 and 
in our country it is between the ages of 45-47 (2). 

According to the WHO definition, the period of 2-6 years before menopause is 
named as the premenopause period. In this phase, the menstrual cycle is disturbed, 
dysfunctional bleeding occurs, and fertility due to non-ovulation cycles decreases. In 
this period, complaints such as vasomotor changes, fatigue, headache and emotional 
disorders begin to appear (3,4). 

The woman in the menopausal and premenopausal period; There are some 
physical and mental changes due to estrogen deficiency and some problems may 
occur due to this. The main ones are; muscle-joint pain, headache, hot flashes, sleep 
problems, depression, decreased sexual desire, stress incontinence (3). In a study 
conducted by Yurdakul et al., It was determined that 55% of women experience 
problems related to menopausal period, 28.9% of the problems experienced are 
physical, 26.5% are physical and psychological (5). 

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between 
spinal pain and anxiety in women in the premenopausal period. 

Material and Method: 78 volunteers between the ages of 38-45 in 
Kahramanmaraş participated in the study. The participants were recorded with a 
demographic questionnaire. Visual Analogue Scale (VAS) was used to assess the 
severity of pain and Beck Anxiety Inventory (BAI) was used to measure the level of 
anxiety. 

The average age of individuals is 41.23 ± 2.11 years, average height is 163.92 
± 3.48 cm, average weight is 67.52 ± 4.83 kg, Body mass Index (BMI) 25.14 ± 1.99 
kg / m2. 

The average age of individuals with pain in their spine was 40.94 ± 2.27, and 
the average age of those without pain was 41.31 ± 2.08. There was no significant 
difference between the average age of those with pain in their spine and those 
without. 

The average BMI of individuals with pain in their spine was 25.35 ± 2.12 kg / 
m2, and the average BMI of those without pain was 25.08 ± 1.52 kg / m2. There was 
no significant difference between the mean BMI scores of those with pain in their 
spine and those without. 

15 (19.2%) of the individuals were smoking. No relationship was found 
between smoking and spinal pain. 4 (5.1%) of the individuals had alcohol 
consumption. There was a significant relationship between alcohol consumption and 
spinal pain (p: 0.031) 

It was observed that 17 (21.8%) individuals had pain in the spine. The mean 
pain intensity of those with pain in their spine was 3.14 ± 97. 10 (12.8%) of the 
participants had pain in the waist, 4 (5.1%) of the back and 3 (3.8%) of the neck. 

The mean BAI of individuals with pain in their spine was 10.76 ± 6.90, and 
the mean BAI of those without pain was 3.88 ± 0.49. A significant difference was 
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found between the BAI scores of the participants with and without pain in the spine 
(p: 003). 

As a result of the study, it was observed that alcohol consumption was one of 
the factors causing spinal pain, and individuals with spinal pain had higher anxiety 
scores than those without pain. 

 Keywords: Premenopause, Spine pain, Anxiety 
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GENÇ BİREYLERDE CEP TELEFONU KULLANIMINA BAĞLI EL-EL 
BİLEĞİ AĞRISININ BELİRLENMESİ 

 
Mehmet GÖĞREMİŞ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  
 
Özet 
Günümüzde; akıllı telefonlarda sosyal medya takibi, internet erişimi, fotoğraf 

ve video çekme, oyun oynama gibi özellikler olması nedeniyle yalnızca telefon olarak 
kullanımları ortadan kalkmış olup, telefonlar günlük yaşamın vazgeçilmez bir aracı 
haline gelmiştir. Ülkemizde 2016 yılında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hane 
halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasında hanelerin %96,9’unda cep telefonu 
ya da akıllı telefon bulunduğu tespit edilmiştir (1). Cep telefonu kullanan bireyler 
arasında ise üniversite öğrencileri geniş bir grubu oluşturmaktadır (2). 

Akıllı telefon bağımlılığının bireyler üzerinde yol açtığı olumsuz etkiler 
yalnızlık ve utangaçlık gibi sosyal ve psikolojik problemlere neden olabildiği gibi (3); 
aynı zamanda kas iskelet sisteminde problemlere de neden olabilmektedir (4). 

Bu çalışmanın amacı genç bireylerde cep telefonu kullanımına bağlı el-el 
bileği ağrısını araştırmaktı.  

Çalışmaya bir devlet üniversitesinin Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’na devam eden 105 öğrenci (78 bayan 27 erkek) gönüllü olarak katıldı. 
Öğrencilerin demografik bilgileri ve cep telefonu kullanım süreleri kaydedildi. Ağrı 
şiddetini değerlendirmek için Görel Analog Skala(GAS), el becerilerini 
değerlendirmek için Duruöz El İndeksi (DEİ) kullanıldı. 

Bireylerin yaş ortalamaları 20,06±1,95 yıl, boy ortalaması 1,65±,08 m, kilo 
ortalaması 60,40±11,86, Beden kütle İndeksi (BKİ) 21,92±2,94 kg/m2 olarak 
saptandı. El-el bileğinde ağrı olan bireylerin BKİ ortalaması 21,55± 3,65 ağrı 
olmayanların BKİ ortalaması 22,03± 2,70 olarak sarptandı. El-el bileğinde ağrı 
olanlarla olmayanların ortalama BKİ skorları arasında anlamlı fark saptanmadı.  

Bireylerin 25(%23,8)’inin el-el bileği ağrısı olduğu görüldü.  Sağ el-el 
bileğinde ağrı olanların ortalama ağrı şiddeti 3,84±2,57, sol el-el bileğinde ağrı 
olanların ortalama ağrı şiddeti 1,32± 1,90 saptandı.  

Günlük ortalama cep telefonu kullanma süresi 5,57±3,05 saat olarak tespit 
edildi. El-el bileğinde ağrı olan bireylerin günlük ortalama cep telefonu kullanma 
süresi 5,76±2,92 saat, ağrı olmayanların günlük ortalama cep telefonu kullanma süresi 
5,51±3,10 saat olarak sarptandı. El-el bileği olanlarla olmayanlar arasında günlük 
ortalama cep telefonu kullanma süresi arasında anlamlı fark saptanmadı.  

El-el bileğinde ağrı olan bireylerin DEİ ortalaması 3,28±4,40, ağrı 
olmayanların DEİ ortalaması 1,06±2,40 olarak saptandı. El-el bileğinde ağrı olan ve 
olmayan katılımcıların DEİ skorları arasında anlamlı fark tespit edildi (p:003). El-el 
bileği ağrı varlığı ile cinsiyet arasında bir ilişki saptanamadı. 

Genç bireylerde Akıllı telefon kullanım süresinin el-el bileği ağrısı üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi yoktur.  

Anahtar kelimeler: El- el bileği ağrısı, Duruöz el indeksi, Akıllı telefon 
 
Abstract 
Today; Due to the features such as social media tracking, internet access, 

taking photos and videos, and playing games on smartphones, their use as phones 
only has been eliminated and phones have become an indispensable tool of daily life. 
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In our country, in 2016 Turkey Statistical Institute (TSI) in the household survey, 
96.9% of households in the use of information technology has been determined that 
no mobile phone or smart phone (1). Among students using mobile phones, university 
students constitute a large group (2). 

The negative effects of smartphone addiction on individuals can cause social 
and psychological problems such as loneliness and shyness (3); it can also cause 
problems in the musculoskeletal system (4). 

The aim of this study was to investigate hand-wrist pain associated with the 
use of mobile phones in young individuals. 

105 students (78 females 27 males) attending the Vocational School of Health 
Services of a public university voluntarily participated in the study. Demographic 
information and mobile phone usage times of the students were recorded. Relative 
Analogue Scale (GAS) was used to assess pain severity, and Duruöz Hand Index 
(DEI) was used to evaluate hand skills. 

The average age of the individuals is 20.06 ± 1.95 years, the average height is 
1.65 ±, 08 m, the average weight is 60.40 ± 11.86, Body Mass Index (BMI) 21.92 ± 
2.94 kg / m2. The mean BMI of individuals with pain in the wrist was 21.55 ± 3.65, 
and the mean BMI of those without pain was 22.03 ± 2.70. There was no significant 
difference between the average BMI scores of those with pain in the hand and wrist. 

It was observed that 25 (23.8%) of the individuals had hand-wrist pain. The 
average pain intensity of those with pain in the right hand-wrist was 3.84 ± 2.57, and 
the average pain intensity of those with pain in the left wrist was 1.32 ± 1.90. 

Average daily mobile phone usage time was determined as 5.57 ± 3.05 hours. 
The average daily mobile phone usage time of individuals with pain in the wrist was 
5.76 ± 2.92 hours, and the average daily mobile phone usage period of those without 
pain was 5.51 ± 3.10 hours. There was no significant difference between the average 
of daily mobile phone usage between those with and without wrist. 

The mean DEI of the individuals with pain in the hand and wrist was 3.28 ± 
4.40, and the mean DEI of the patients without pain was 1.06 ± 2.40. There was a 
significant difference between the DEI scores of the participants with and without 
pain in the wrist (p: 003). No relation was found between the presence of hand-wrist 
pain and gender. 

The duration of smartphone use in young individuals has no statistically 
significant effect on wrist pain. 

Keywords: Hand- wrist pain, Duruöz hand index, Smart phone 
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TÜBERKÜLOZ HASTALARINA VE TEMASLILARA VERİLEN EĞİTİMİN 
VE TELEFONLA İZLEMİN TEDAVİYE UYUMA ETKİSİ 

 
Uzman Hemşire Sema AYTAÇ 

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü 

           Prof. Dr. Özlem OVAYOLU 

Gaziantep Üniversitesi  
 
Özet 
Bu çalışma tüberküloz (TB) hastalarına ve temaslılara verilen eğitimin ve 

telefonla izlemin tedaviye uyuma etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı. 
Araştırma bir verem savaş dispanseri (VSD)’nde ön test-son test düzeninde, 

yarı deneysel tasarım niteliğinde planlandı ve yürütüldü. Araştırmanın evrenini; 
VSD’de tedavi gören bütün hastalar ve temaslıları, örneklemini ise araştırmaya 
katılmaya istekli, araştırma kriterlerine uyan bireyler oluşturdu. Hastalar basit rastgele 
örneklem yöntemi ile randomize edilerek, TB müdahale grubu 32, kontrol grubu 34, 
temaslı müdahale grubu 41, kontrol grubu 46 olmak üzere toplam 66 hasta ve 87 
temaslı ile çalışma tamamlandı. Araştırmaya başlamadan önce hasta ve temaslılardan 
bilgilendirilmiş onay, etik kuruldan ve kurumdan yazılı izin alındı. Araştırmanın 
verileri hasta ve temaslı soru formu, Tüberküloza Uyumu Belirleme Ölçeği (TUBÖ) 
ve Morisky-8 Maddeli İlaca Uyum ölçeği ile toplandı. TUBÖ alınacak puan 38-190 
arasındadır ve puan artması tedaviye uyumun arttığını gösterir. Morisky ölçeği, 8 
yüksek uyum, 6-7 orta uyumu, 6 puan ve altı düşük uyumu gösterir. 

 TB müdahale grubu hastalarına tedavinin başında TB eğitimi yapıldı ve altı 
ay boyunca ayda bir kez eğitim tekrarlandı. Ayrıca hastalar 15 günde bir aranarak 
görüşme yapıldı ve ilaç alımını hatırlatmak amacıyla her gün kısa mesaj gönderildi. 
TUBÖ ise başlangıçta, birinci, üçüncü ve altıncı aylarda uygulandı. Temaslı müdahale 
grubuna da, dispansere ilk başvurduğunda eğitim yapıldı, ayda bir kez telefonla 
görüşüldü ve ilaç almasını hatırlatmak için her gün kısa mesaj gönderildi. Morisky-8 
ise başlangıçta, birinci, üçüncü ve altıncı aylarda uygulandı. 

Tüberküloz müdahale grubunun başlangıç, eğitim ve tele izlem sonrası birinci, 
üçüncü ve altıncı ay TUBÖ ortalamalarının sırasıyla 80.44±7.96, 117.88±6.38, 
137.78±7.54, 143.28±4.51, TB kontrol grubunun ise 88.15±7.19, 84.5±9.82, 
75.94±7.98, 65.29±9.24 olduğu belirlendi (p<0,001). Temaslı müdahale grubunun 
başlangıç, eğitim ve tele izlem sonrası birinci, üçüncü ve altıncı ay Morisky 
ortalamalarının ise sırasıyla 3.68±1.37, 5.51±0.78, 7.29±0.81, 7.73±0.71, kontrol 
grubunun 5.76±1.43, 4.37±1.48, 1.83±1.51, 0.74±1.45 olduğu saptandı (p<0,001). 

TB hastalarının ve temaslıların altı aylık eğitim ve telefonla izlem sonucunda 
TB uyumu ve temaslıların ilaç uyumlarının arttığı belirlendi. Bu sonuçlar 
doğrultusunda TB hasta ve temaslıların tedaviye uyumunu arttırmak için tedavi 
süresince eğitim verilmesi ve telefonla izlenmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, tüberküloz, tüberküloz temaslısı, tedaviye 
uyum, telefonla izlem, eğitim. 

 
THE EFFECT OF TRAINING PROVIDED TO TUBERCULOSIS PATIENTS AND 
THE CONTACT PEOPLE AND FOLLOW-UP BY PHONE ON COMPLIANCE TO 

TREATMENT 
Abstract 
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The present study was conducted to evaluate the effect of the training provided 
to tuberculosis (TB) patients and contacting people and the follow-up by phone on 
compliance to treatment.  

The study was planned and conducted with the Semi-Experimental Design in 
Pretest-Posttest fashion at a Tuberculosis Control Dispensary (TCD). The study 
population were all the patients who were treated in the TCD and their contacted 
people. The sampling of the study consisted of the patients who willing to participate 
in the study and who met the inclusion criteria. These patients were randomized with 
the Simple Random Sampling Method, and the groups were formed as follows: The 
TB Intervention Group consisted of 32 participants, the Control Group consisted of 34 
participants, the contacted people group consisted of 41 participants, and the control 
group consisted of 46 participants, which made up a total of 66 patients and 87 
contacted people. Before the study was commenced, the informed consent forms were 
obtained from the patients and the contacting people; and written permissions were 
obtained from the Ethics Committee and the Institution. The data of the study were 
collected with the Patient and Contact Questionnaire, Tuberculosis Compliance 
Determination Scale-TCDS, and with the Morisky-8-Item Compliance to Drug 
Questionnaire. TB training was performed to the Intervention Group patients at the 
beginning of the treatment, and was repeated once a month for six months. During the 
phone follow-ups, the patients were interviewed each day for 15 days, and a short 
message was sent every day to remind them to take medication. At the beginning, the 
TCDS was repeated in the 1st, 3rd and 6th months. The contacting people were trained 
when they referred to the TCD, they were contacted once a month by phone, and a 
short message was sent every day to remind them to take drugs. The Morisky-8 was 
repeated in the commencement date of the study, and in the 1st, 3rd and 6th months. 

The mean age of the patients was 40.15±15.62 in the TB Intervention Group, 
and 45.23±19.99 in the Control Group. A total of 31.2% of the TB Intervention Group 
was female, and 47.1% of the Control Group was female. The initial TCDS average 
of the TB Intervention Group was 80.44 ± 7.96, and that of the TB Control Group was 
88.15 ± 7.19 (p<0.001). After the training and phone follow-ups, the 1st month mean 
score of the TB Intervention Group was 117.88 ± 6.38, and that of the TB Control 
Group was 84.5 ± 9.82 (p<0.001). The 3rd Month mean score of the TB Intervention 
Group was 137.78 ± 7.54, and that of the TB Control Group was 75.94 ± 7.98 
(p<0.001). the 6th month mean scores of the TB Intervention Group was 143.28 ± 
4.51, and that of the TB Control Group was 65.29 ± 9.24 (p<0.001). The mean age of 
the contacted people was 36.17±1.91 in the Intervention Group, and 39.08±2.21 in the 
Control Group. A total of 65.9% of the Contacting People Intervention Group was 
female, and 45.7% of the Control Group was female. The Contacting People 
Intervention Group initial Morisky mean was 3.68 ± 1.37, and that of the Control 
Group was 5.76 ± 1.43. The Contacting People Intervention Group 1st month Morisky 
mean score was 5.51 ± 0.78, and that of the Control Group was 4.37 ± 1.48 
(p<0.001). the Contacting People Intervention Group 3rd month Morisky mean was 
7.29 ± 0.81, and 1.83 ± 1.51 (p<0.001). The Contacting People Intervention Group 6th 
month Morisky mean was 7.73 ± 0.71, and that of the Control Group was 0.74 ± 1.45 
(p<0.001). 

The compliance to treatment scores of the TB patients and the contacting 
people increased after six months of training and telephone follow-up (p<0.001). 
Compliance to treatment is vital in TB control. The TB disease is prevented from 
spreading by increasing the compliance of patients to treatment, and also, by doing so, 
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the contacting people are prevented from having TB with the compliance of 
contacting people to treatment. It may be recommended that trainings and telephone 
monitoring are carried out during treatment to improve the compliance of TB patients 
and contacting people to treatment. 

Keywords: Tuberculosis, Tuberculosis Contact, Compliance to Treatment, 
Follow-up by Phone, Training 
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THE USE AND FUTURE OF POLYMER MATRIX COMPOSITE 
MATERIALS IN AVIATION INDUSTRY 

 
Sefa Enes Kılıç 

Minel Zeynep Şardan 

Murathan Kalender 

 Yahya Bozkurt 
Marmara University 

 
Abstract 
Material selection is very important for aviation vehicles to be durable and 

economical. Aircrafts are constantly exposed to different stresses at different heights 
at different speeds. Traditional materials are not always enough to be used in aircraft 
structures. For this purpose, the materials formed by the combination of different 
materials in order to meet the desired properties are used in the structure of aircraft. 
Composite materials; collecting the appropriate properties of two or more materials in 
a material or new materials were created as a result of the merger to reveal new 
materials. Composite materials, it is classified according to the type of matrix material 
and type of reinforcement material. Composite materials made up of different 
components are used in the aviation industry at high rates thanks to the superior 
features it provides. 

In this study, the use of polymer matrix fiber reinforced composite materials in 
military and civil aviation sectors has been examined in the context of literature 
studies.  

Keywords: Composite Materials, Aviation, Aircraft, Polymer Matrix 
Composites, Material 
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EPOKSİ REÇİNESİNE TEK DUVAR KARBON NANOTÜP EKLENMESİNİN 
YAPININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

 
Minel Zeynep Şardan 

 Sefa Enes Kılıç 

 Yalçın Boztoprak 

Marmara Üniversitesi 
 
Özet 
Kompozit malzemeler matris malzemesinin türüne göre ve takviye 

malzemesinin türüne göre sınıflandırılmaktadır. Kompozit malzemenin kullanım 
amacına ve üretim tekniğine göre matris malzemeleri; metal, seramik veya polimer 
malzemelerden meydana gelmektedir. Matris ya da takviye malzemesi üzerinde 
değişiklikler yapılarak kompozit malzemenin özelliklerini değiştirilebilmektedir. 
Kompozit malzeme üretiminde en yaygın kullanılan matris malzemelerinden birisi 
epoksi reçinesidir. Epoksi reçinesi, yapısında epoksit grupları içeren çapraz bağlı 
polimerlere verilen genel addır. Epoksi polimerinin hazırlanması için, epoksi 
monomerine çapraz bağlayıcının katılarak bir çapraz bağlanma sisteminde 
kürleştirmenin yapılması gerekir. 

Gelişen teknolojiyle birlikte kompozit malzemeler alanında nano boyutlu 
çalışmalar önem kazanmıştır. Nano teknolojide hedef, moleküler boyutta çalışarak 
moleküler yapısı yenilenmiş makro yapılar elde etmektir. Nano polimerik 
kompozitler, nanometre büyüklüğündeki partiküllerin bir polimer matris malzemesi 
yapısında homojen dağılmasıyla oluşturulan yeni özelliklere sahip malzemelerdir. 

Bu çalışmada, epoksi reçine içerisine eklenen tek duvar karbon nanotüpün 
epoksi reçinenin mekanik, kimyasal ve fiziksel özelliklerine etkisi incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kompozit malzemeler, epoksi, reçine, nanotüp, karbon 
nanotüp. 

 
EFFECT OF SINGLE WALLED CARBON NANOTUBES ADDITION TO EPOXY 

RESIN ON MECHANICAL PROPERTIES OF STRUCTURE 
 
Abstract 
Composite materials are classified according to the type of matrix material and 

the type of reinforcing material. Matrix materials are composed of metal, ceramic or 
polymer materials according to the purpose and production technique of composite 
materials. The properties of the composite material can be changed by making 
changes on the matrix or reinforcement material. One of the most widely used matrix 
materials in the production of composite materials is epoxy resin. Epoxy resin is the 
generic name given to cross-linked polymers that contain epoxide groups in their 
structure. For the preparation of the epoxy polymer, curing must be done in a 
crosslinking system by joining the crosslinker to the epoxy monomer. 

With the emerging technology, nano-dimensional studies have gained 
importance in the field of composite materials. The aim of nanotechnology is to 
obtain macro structures with molecular structure which is renewed by working in 
molecular dimension. Nano polymeric composites are materials with new properties 
created by the homogeneous distribution of nanometer-sized particles in a polymer 
matrix material structure. 
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In this study, the effect of single walled carbon nanotubes added to epoxy 
resin on mechanical, chemical and physical properties of epoxy resin was examined. 

Keywords: Composite materials, epoxy, resin, nanotube, carbon nanotubes. 
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AKILLI ŞEBEKELER VE ENERJİ HASATLAMA 
 

Tevfik Serdar Akkılıç 
Marmara Üniversitesi 

 
 
Özet 
Elektrik enerjisine olan ihtiyaç arttıkça, bu enerjinin üretim, iletim, 

dağıtım ve üretim ortamlarının modernize edilip birbirlerine entegre edilmesi 
kaçınılmaz olmuştur. Elektrik enerjisinin verimli, şeffaf ve rekabete açık tüketim 
konforunu geliştirmek amacıyla geliştirilen uygulamalardan birisi de Akıllı Şebeke 
Sistemleridir (Smart Grids).Akıllı şebeke sistemleri elektrik enerjisinin üretildiği 
tesislerden iletim ve dağıtım hatlarına ve son kullanıcıya ulaştırırken bazı 
teknolojilerin yardımıyla verimli, güvenli ve konforlu hizmet garantisi 
sunmaktadır.Bu çalışmada akıllı şebekelerin üretimden son kullanıcıya kadar olan tüm 
süreçlerin izlenmesine olanak veren iletişim ve haberleşme teknolojilerinden 
olan enerji hasatlayan kablosuz sensör ağları hakkında gözlem, analiz ve tespitlere yer 
verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji Hasatlama, Akıllı Şebekeler,Akıllı Ev 
Otomasyonu, Kablosuz Sensör Ağları 

 
Abstract 
Generation, transmission, distrubition and comsumpion of electrical energy 

systems needed to be modernized and integrated eachother while demand increases to 
electrical energy. Smart grids was developed to make comsumption of electrical 
energy efficient, competitive and transparent. Electrical energy services was 
guaranteed from power plants to transmission, distributiontransmission lines and end 
users by smart grids that is efficient, secure and confortable sevices.In this 
paper,Observations, determination and analysises will be presented that is about 
Wireless Sensor Networks and home automation which energy harvestes to provide 
communication to monitör whole process between power plant and end users. 

Keywords: Energy Harvesting, Smart Grids, Smart Home Automation, 
Wireless Sensor Networks 
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EFFECT OF PRODUCTION PARAMETERS ON THE MECHANICAL 
PROPERTIES OF AUTOMOTIVE PARTS MANUFACTURED FROM CAST 

(AL-SI ALLOY) COMPOSITES 
 

Ege Anıl DİLER 
Ege University 

Şehmus Kemal GÜLSOYLU  
Süperpar Otomotiv 

 
Abstract 
Aluminium alloys are widely used in the automotive industry for the 

production of transmission parts and components because of high strength to weight 
ratio, excellent castability, and low cost. Transmission parts and components that are 
manufactured from Al-based alloys are therefore attractive for the automotive 
industry. Alloying elements such as silicon and copper improve tensile properties and 
high-temperature strength of Al alloys. However, high temperature and wear occurred 
during the service life of transmission parts and components produced from Al-based 
alloys can be important problems for the automotive manufacturers. In order to 
improve the mechanical properties of Al-based alloys, these alloys are reinforced with 
micro and nano-sized particles. Nano-sized reinforcement particles have a stronger 
influence on the microstructure and mechanical properties of particle-reinforced 
composites compared to those of micro-sized reinforcement particles. The Al-based 
alloy which is used for the production of the cover in the transmission pump used in 
the automobile was reinforced with nano-sized ceramic particles, and Al-based alloys 
reinforced ceramic particles were produced via the stir-casting method in this study. 
The effects of production parameters (stirring speed and casting temperature) on the 
mechanical properties of cast Al-based alloy and particle reinforced Al-based 
composites were investigated. The results showed that the mechanical properties of 
the particle reinforced Al-based composites were improved due to nano-sized 
reinforcement particles compared to unreinforced Al-based alloy. The hardness and 
flexural strength of the composite samples increased with the increase in weight 
fraction of nano-sized reinforcement particles. Similarly, the mechanical properties of 
the nano-particle reinforced Al-based composite samples improved as the casting 
temperature was increased since of the fact that an increase in casting temperature 
increases the fluidity of the molten alloy. However, the higher weight fraction of 
nano-sized particles results in a significant deteriorating influence on the mechanical 
properties of nano-particle reinforced Al-based composites. 

Keywords: Al-based alloy, nanocomposite, casting, stirring speed. 
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INVESTIGATING ANXIETY LEVEL WITH USING EEG ANALYSIS 
 

Mustafa YAPIŞOĞLU 
Dr. Öğr. Üyesi Zeki ORALHAN 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi  
 

Özet 
Anxiety is an emotion that causes feeling fearful, nervous and anxious, 

increased alertness, and physical response such as sweating, rapid heart rate. 
Normally, this feeling is a human body’s natural response to stress. Anxiety disorder 
is a feeling with most of time in a daily life routine. In this study we aimed to show 
brain responses difference between people who have anxiety disorder and normal 
people. According to Spielberger State and Trait Anxiety Inventory eight subjects 
divided into two groups as high and low level anxiety (3 subjects were in high 
anxiety). Ekman and Friesen series with pictures that includes fear and happiness 
faces showed to subjects while recording Electroencephalogram (EEG) with 8 
channels. We analyzed the EEG data in both groups. Especially we analyzed the 
event-related potentials in EEG recording. We analyzed N100, N200, P100, and P300 
signals. Also, P300 signal is investigated with P3a and P3b components. P300 signal 
occurs after 300 ms expecting stimuli. This duration is called as latency. In our 
analysis, we used support vector machine (SVM) method for event-related potentials 
detection. According to analysis, we observed that anxiety doesn’t related on early 
perceptual N100, P100 signal and N200 attentional signal. Moreover, we observed 
that participants with high anxious has decreased P300 latency when they exposure to 
fear face pictures. Average P300 latency was 267 ms with high anxious participants. 
On the contrary, average P300 latency was 436 ms with low anxious participants. In 
our analysis, we also showed that earlier P3b component observed in high anxious 
participants. According to the result, anxiety level can be predicted with latency of 
P3b.  

Keywords: Anxiety Level, EEG, P300 Latency, SVM 
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ANKARA-KAZAN'DA KURULACAK SOĞUK HAVA DEPOSUNUN ATIK 
ISISINDAN YARARLANARAK KURUTMA ÜNİTESİ TASARLAMAK  

 
DESIGN OF DRYING UNIT BY UTILIZING THE WASTE HEAT OF COLD 

STORAGE BE INSTALLED IN ANKARA-KAZAN REGION 
 

Yalım GÜLTEKİN 
Başkent Üniversitesi  
Alper KARAKOÇ 

Karabük Üniversitesi 
 

Özet 
Günümüzde yenilenemeyen enerji kaynaklarına bağımlı enerji üretimi oldukça 

yüksek miktarda olmasına rağmen, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep de aynı 
oranda artmaktadır. Bu konvansiyonel kaynaklar genel olarak bazal yük olarak 
tanımlanan ve zamandan bağımsız olarak çalışan soğutma sistemleri ve benzeri 
süreklik içeren enerji tüketen cihazların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmakta 
olduğundan bu tip sistemlerde enerjinin verimli kullanılması büyük önem arz 
etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, Ankara-Kazan bölgesine kurulacak olan 150 
metrik tonluk sığır karkaslarının tipi profiller ile soğutma hacminin iç bölgelerine ve 
duvarlarına asılarak şekilde bir soğuk hava deposunun enerjinin etkin kullanımlı 
tasarımı ile hesaplamalara başlanmıştır. Tasarlanan bu soğuk hava deposu kısa süreli 
(-12 ºC şartında 4-5 ay) ve uzun süreli (-24 ºC şartında 1 yıl)  muhafaza depolarından 
oluşmaktadır. Sığır karkası için sayısal verileri Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’de 
tanımlanan 9-12 aylık olan averaj ağırlığı 280 kg ve yaklaşık hacmi 1 m3’tür. Bu 
şartlarda bu depoda 400 sığır karkası depolanacaktır. Çalışmanın devamında ise bu 
600 sığır karkası 200 tanesi kısa 400 tanesi uzun süreli olarak depolanacak şekilde 
hesaplamalar yapılmıştır. Sistemin en çok enerji ihtiyacı olan yaz ayı için (dış sıcaklık 
36 ºC bağıl nem %50 ve toprak temaslı tabanın sıcaklığı 19 ºC) için gerekli yalıtım 
hesapları yapılmış olup dış duvar yalıtımı için iletim katsayısı k=0,1453 W/m2, tavan 
yalıtımı için iletim katsayısı k=0,1441 W/m2 ve döşeme yalıtımı için iletim katsayısı 
k=0,243W/m2 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak; Sistemin 1 günde 20 saat 
çalışacağı varsayılarak kısa süreli depolama için 16,4 kW ve uzun süreli depolama 
için 86,98 kW soğutma gücüne ihtiyaç olduğu hesaplanmıştır. Sistemin belirtilen 
sıcaklıklara ulaşması için R404A, R407A ve R500 gazları ile hesaplamalar yapılmış 
ve gaz özelliklerinden dolayı R500 gazının kullanılması uygun görülmüştür. R500 
gazının soğutma sistemleri için gerekli olan kütle hesapları yapılmış olup kısa süreli 
depolama için yaklaşık 12 ton ve uzun süreli depolama için yaklaşık 72 ton 
kullanılması gerektiği hesaplanmıştır. Tasarlanan kurutma sistemi %100 temiz havalı 
olup dış havayı 46 ºC sıcaklığına çıkartabilecek şekilde olup 1 günde 98,5 ton su 
buharı uzaklaştırabilecek güçtedir. Ankara kenti etrafında tarım ürünü olarak üretilen 
domates bu kurutma sistemi için stratejik ürün olarak seçilmiştir. Çalışmada 1 
domatesin 149 g ve %85 nem taşıdığı (kesildiğinde %81 suyunu kaybeder) ve 1 
havucun 121 g ve %95 nem taşıdığı kabul edilmiştir. Yapılan tasarımda saatlik 12457 
kg domates kurutulabilir.          

Anahtar Kelimeler: Enerji’nin etkin kullanımı, Atık ısı geri kazanımı, 
Kurutma sistemi, Soğutma sistemi, R404A R407A ve R500 Soğutma gazları 

 
Abstract 
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The production of energy dependent on non-renewable energy sources is quite 
high today, but the demand for renewable energy sources is also increasing at the 
same rate. Since these conventional sources are generally used to meet the needs of 
cooling systems and similar continuity-consuming energy consuming devices, which 
are defined as basal load and operate independently of time, it is very important to use 
energy efficiently in such systems. Therefore, in this study to use efficient  energy, 
calculations have been started by the design of a cold storage depot  for which 150 
metric ton cattle carcasses, hunged on the inner areas and walls of the cooling volume 
with type profile, to be established in Ankara-Kazan region. This cold storage is 
designed according to consists of short-term (4-5 months at -12 ºC) and long-term (1 
year at -24 ºC).The numerical data for a cattle carcas is a 9-12 month average weight, 
280kg and an approximate volume of 1 m3, defined in the Turkish Standards Institute 
(TSE). Under these conditions, 400 cattle carcasses are stored in this warehouse. In 
the continuation of the study, calculations are made so that 600 beef carcasses, 200 of 
them were short and 400 of them were stored for a long time. The necessary 
insulation calculations have been made for the most energy-efficient summer month 
(outdoor temperature 36 ºC relative humidity 50% and Earth contact floor temperature 
19 ºC), transmission coefficient k=0.1453 W/m2 for external wall insulation, 
transmission coefficient for ceiling insulation k=0.1441 W/m2 and floor insulation 
was calculated as k=0.243 W/m2. As a result, assuming that the system will operate 
20 hours in 1 day, it is calculated that 16.4 kW cooling power is needed for short-term 
storage and 86.98 kW for long-term storage. In order for the system to reach the 
specified temperatures, calculations are made with R404A, R407A and R500 gases, 
and R500 gas was considered suitable due to its gas properties. The mass calculations 
required for cooling systems of R500 gas have been made and it has been calculated 
that 12 tones should be used for short-term storage and 72 tones for long-term storage. 
The designed drying system is 100% fresh air and it is capable of removing the 
outdoor air to 46 ºC and it is capable of removing 98.5 tons of water vapor in 1 day. It 
has been chosen as a strategic product for the tomato this drying system, which is 
produced as an agricultural product around the city of Ankara. In the study, it is 
assumed that 1 tomato carries 149 g and 85% moisture (it loses 81% water when cut). 
In the design made 12457 kg of tomatoes can be dried hourly. 

Keywords: Efficient use of energy, Waste heat recovery, Drying system, 
Cooling system, R404A R407A and R500 Cooling gases.  
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YATAĞAN KÖMÜR YAKITLI SANTRALİ 3-E (ENERJİ, EKSERJİ  
VE ÇEVRESEL ETKİ) ANALİZİ 

 
3-E (ENERGY, EXERGY AND ENVIRONMENTAL IMPACT) ANALYSIS OF 

YATAĞAN COAL-FIRED POWER PLANT 
 

Alper KARAKOÇ 
Karabük Üniversitesi 

Öğr. Gör. Yalım GÜLTEKİN 
Başkent Üniversitesi  

 
Özet 
Bu çalışmada, Türkiye de bulunan ve düşük kalorili kömürle çalışan Yatağan 

Termik Santrali’nin ünite ekipmanlarının enerji, ekserji, çevresel etki ve ekonomik 
analizleri santralin nominal işletme koşullarında tamamlanmıştır. Çalışmanın ilk 
aşamasında, referans santral olan seçilen kömür santralinin incelenmesi esnasında 
öncelikle santralin mevcut işletme koşullarındaki enerji verimliliği incelenmiştir. 
Santralin enerji verimliliğinin artırılması ve olası verim kayıplarının önlenebilmesi 
için yapılan ekserji analizi ile santralin verim kayıpları santralde bulunan ana 
ekipmanlar için irdelenmiştir. Santralin enerji ve ekserji verimleri sırasıyla, %27,8 ve 
%12,86 olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında santralin emisyon 
analizleri tamamlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 0,387 kg kW/CO2 direkt 
emisyon salınımı ve 0,961 kg kW/CO2 direkt olmayan emisyon salınımı olmaktadır. 
Santralin iç tüketiminin karşılanması ve enerji potansiyeli yüksek olan sahaların 
değerlendirilmesi amacıyla Yatağan bölgesinin güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyeli 
değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bölgenin güneş enerjisi 
potansiyeli, yıllık ortalama 8,34 saat güneşlenme süresi ve global ortalama radyasyon 
değeri 4,37 kW/m2-gün olarak hesaplanmıştır. Bölgenin rüzgâr enerjisi potansiyeli ise 
kademeli olarak üç farklı hub yüksekliğinde incelenmiştir. İlk olarak 50 metre hub 
yüksekliği için 1114 W/m2 ve ortalama hız 9,69 m/s olarak hesaplanmıştır. Hub 
yüksekliği 100 m olarak değerlendirildiğinde, rüzgâr enerjisi potansiyeli 1330 W/m2 
ve ortalama hız 10,61 m/s olarak hesaplanmıştır. Son olarak hub yüksekliği 150 m 
olduğunda, rüzgâr enerjisi potansiyeli 1582 W/m2 ve ortalama rüzgâr hızı 11,36 m/s 
olarak hesaplanmıştır. Bölgenin rüzgâr enerjisi potansiyeli Weilbull ve Rayleigh 
dağılımları ile değerlendirildiğinde, bölgenin ortalama rüzgâr hızının 5 m/s 
değerinden yüksek olması sebebi ile rüzgâr enerjisi potansiyelinin rüzgâr türbini 
kurulumu için yeterli olduğu görülmüştür. Çalışmanın son aşamasında Yatağan 
Termik Santrali’nin iç tüketim değerinin karşılanması için 93,87 MWh üretebilecek 
güneş ve rüzgâr enerjisi santrali kurulumu modellenmiştir. Bu sayede kömür 
santralinin direkt ve direkt olmayan emisyon miktarları sırasıyla düşürülmüştür. 
Kömür santralinin iç tüketiminin karşılanmasına ek olarak bölgenin yüksek rüzgâr 
enerjisi potansiyeli değerlendirilmiş olup, küçük rüzgâr santrallerinden 10 MW ve 
üzeri rüzgâr enerjisi santrallerine kadar geniş bir spektrumu desteklediği görülmüştür. 
Elde edilen verilen ışığında, Yatağan kömür santralinin iç tüketimi karşılanmış olup 
bölgenin güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyeli değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yatağan Termik Santrali, Enerji Analizi, Ekserji Analizi, 
Güneş Enerjisi Santrali, Rüzgâr Enerjisi Santrali 

 
Abstract 
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In this study, the energy and exergy analysis of the equipment of Yatağan 
Thermal Power Plant, which works with low-calorie coal, was performed. The 
environmental impacts of the power plant have been studied. The economic analysis 
of the plant has been completed under the nominal operating conditions of the plant. 
In the first stage of this study, during the examination of the selected coal plant, which 
is the reference plant, the energy efficiency of the plant in the current operating 
conditions was examined. In order to increase the energy efficiency of the power plant 
and prevent possible loss of efficiency, the efficiency losses of the power plant were 
examined for the main equipment in the power plant. Energy and exergy efficiencies 
of the power plant were calculated as 27.8% and 12.86%, respectively. In the second 
stage of the study, emission analysis of the power plant has been completed. 
According to the results obtained, 0.338 kg kW / CO2 direct emission emission and 
0.961 kg kW / CO2 direct emission emission occurs. In order to meet the internal 
consumption of the power plant and evaluate the areas with high energy potential, the 
solar and wind potential of the Yatağan region was evaluated. As a result of this 
evaluations, solar energy potential of the region, annual average 8,34 hours of 
sunshine duration and global average radiation value were calculated as 4.37 kW / 
m2-day. The wind energy potential of the region was investigated gradually at three 
different hub heights. Firstly, it was calculated as 1114 W / m2 and average speed as 
9,69 m / s for 50 meter hub height. When the hub height is evaluated as 100 m, the 
wind energy potential is 1330 W / m2 and the average speed is calculated as 10.61 m / 
s. Finally, when the hub height is 150 m, the wind energy potential is calculated as 
1582 W / m2 and the average wind speed is calculated as 11.36 m / s. When the wind 
energy potential of the region is evaluated with the Weilbull and Rayleigh 
distributions, it is seen that the wind energy potential is sufficient for the wind turbine 
installation since the average wind speed of the region is higher than 5 m / s. In the 
last stage of the study, the installation of solar and wind power plants with an installed 
power of 93.87 MW was modeled to meet the internal consumption value of Yatağan 
Thermal Power Plant. In this way, the direct and indirect emission amounts of the coal 
plant have been reduced respectively. In addition to meeting the domestic 
consumption of the coal plant, the high wind energy potential of the region was 
evaluated and it was seen that it supports a wide spectrum from small wind power 
plants to 10 MW and above wind power plants. In the light of the data obtained, the 
domestic consumption of the Yatağan coal plant was met and the solar and wind 
energy potential of the region was evaluated. 

Keywords: Yatağan Thermal Power Plant, Energy Analysis, Exergy Analysis, 
Solar Power Plant, Wind Power Plant 
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A COMPARATIVE EVALUATION OF THE CLINICAL AND 
RADIOLOGICAL RESULTS IN KNEE PROSTHETICS FOR WHICH THE 

CRUCİATE RETAINIG OR POSTERİOR STABILIZED 
 

Sezgin Bahadır Tekin  
 Mehmet Ömer Arpacıoğlu  

 
Abstract 
Our goal in this study is to compare the prostheses that protect and that sever 

the posterior cruciate ligament. 
A total of 59 knees of 54 patients with total knee prosthesis that we 

administered in our clinic by protecting the posterior cruciate ligament between June 
2006 and June 2014, and a total of 80 knees for 61 patients for whom total knee 
prosthesis was implemented severing the posterior cruciate ligament and who were 
sufficiently monitored, between July 2006 and June 2012, were included in our study.  

There were significant difference  between two prosthesis system about range 
of motion and radiologically evulation which are include component position.  

When a patient suitable for total knee prosthesis is chosen and when suitable 
operating room conditions are provided, the results implemented by an experienced 
surgeon are delightful initiatives.  

The patient consent form is taken by verbaly. 
The study has complains with ethical standards. 
Keywords: Posterior Cruciate Ligament, Total Knee Prosthesis, Knee Score, 

Function Score. 
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ÜROLOJİK ENDOSKOPİK CERRAHİDE RİJİD PENİL EREKSİYONUN 
KETAMİN İLE TEDAVİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Berna KAYA UĞUR 
Dr. Mehmet Ali TURGUT 
Dr. Öğr. Üyesi Elzem ŞEN 

Prof. Dr. Ayşe ARSLAN 
Prof. Dr. Mehmet CESUR 

Özet 
Endoskopik ürolojik cerrahide rijid penil ereksiyon nadir görülen ancak 

önemli bir tablodur. Bu durumun düzeltilmesinde çeşitli yöntem ve ajanlar 
kullanılmış olsa da literatürde genel kabul görmüş bir protokol bulunmamaktadır. 
Vaka sunumumuzda intraoperatif priapizmde alternatif ajan olan ketamin tercih 
edilmiştir.  

Şiddetli kolik ağrıyla başvuran 51 yaşında hastaya üretro-renoskopik taş 
kırma(URS) operasyonu planlandı. Rutin tetkikleri normal olan 97kg hasta diabet 
nedeniyle ASA II olarak değerlendirildi.  

Hastaya  0,02 mg midazolam ile premedikasyonun ardından standart 
monitörizasyon yapıldı. Kan basıncı 90/60mmHg, SpO297, nabız 63/dk olarak 
kaydedildi. Taşın lokalizasyonu nedeniyle genel anestezi tercih edildi. Hastaya 
2mg/kg propofol, 0,6mg/kg roküronyum ve 1mcq/kg fentanil ile indüksiyon yapıldı. 
İdamede %1,5MAK sevofluran/O2 ve 0,25mcq/kg/dk remifentanil infüzyonu 
uygulandı.   

İndüksiyondan  10 dk sonra endoskopide penil rijidite gelişti. Anestezi 
derinleştirilerek 5 dk beklendi, düzelmeyince 1mg/kg intravenöz ketamin yapıldı. 
Rijidite2 dk içinde gevşedi ve 5 dk içinde tamamen ortadan kalktı. Derlenmede hiçbir 
sorunla karşılaşılmadı.  

Rijid penil ereksiyonda üretra ve penisin elongasyonuna bağlı rijiditenin 
artmasıyla anatomik yapılar yer değiştirerek cerrahi esnasında travmaya, kanamaya, 
cerrahinin uzamasına hatta yapılamamasına neden olabilir (1). İnsidansı %0,1-2,4 
arasındadır ve 50 yaş altında daha sıktır(2). Bu oran genel anestezi için %3,5,epidural 
anestezi için %3,8 ve spinal anestezi de %0,3 olarak bildirilmiştir(3). 

Patofizyolojisi tartışmalıdır. Lokal stimülasyon sakral parasempatik yolakları 
harekete geçirerek otonomik dengesizlikle refleks cevabı tetikleyebilir. Ereksiyon en 
sık cilt hazırlığı sırasında lokal uyaran sonucu yada sistoskopi esnasında meydana 
gelmektedir(3,4).  Olgumuzda da penil ereksiyon sistoskopinin hemen sonrasında 
meydana gelmiştir. 

Antidepresanlar, antihipertansifler, propofol gibi farmakolojik ajanlar da 
tablodan sorumlu tutulmuştur. Propofolün doza bağlı vazodilatasyonu olası bir 
mekanizma olarak öne sürülmüştür(2,5). Bu olgumuzda kullandığımız propofol penil 
ereksiyon nedeni olabilir 

Tedavisinde vazoaktif ajanlar(6,7); ketamin, glikopirolat, deksmedetomidin 
kullanılmıştır(4,8).Vazoaktif ajanlar ağrı, hematom, hipertansif krize, akciğer 
ödemine  ve hatta ölüme sebebiyet verebilir(9). 

Ketaminin limbik sistem üzerinden disosiasyonla etkilediği düşünülmektedir. 
Midazolam premedikasyonuyla halüsinasyon görülmediğini düşünmekteyiz. Penis 
rijiditesi literatürden daha kısa bir sürede(5dk)  tamamen ortadan kalkmıştır. Bu 
açıdan intravenöz ketaminin iyi bir alternatif olabileceği kanaatindeyiz. 

Anahtar kelimeler: Ürolojik Endoskopik Cerrahi, Rijid Penil Ereksiyon, 
Ketamin
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MAJOR YANIK YARALANMALARINDA KASLARIN VİSKOELASTİK 
ÖZELLİKLERİ İLE AĞRININ İNCELENMESİ 

 
Engin Ramazanoğlu 

Serkan Usgu 

Yavuz Yakut  
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

Ahmet Erkılıç 

T.C. Sağlık Bakanlığı 25 Aralık Devlet Hastanesi 
 

Özet 
Bu çalışma major yanık yaralanması olan hastalarda kasların viskoelastik 

özellikleri ile ağrının incelenmesi amacıyla yapıldı. Çalışmaya yaşları 18-65 yaş 
arasında değişen 10 kadın (% 27), 27 erkek (%73) toplam 37 birey katıldı. T.C. Sağlık 
Bakanlığı 25 Aralık Devlet Hastanesi yanık kliniğine yatan bireyler; alev (n=15), 
elektrik (n=10) ve haşlanma (n=12) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Grupların yaş 
ortalamaları (Alev 33,33±13,39, Elektrik 27,10±6,08, ve haşlanma grubunda 
33,08±15,52) ve vücut kitle indeksi ortalamaları (Alev; 26,01±3,81, Elektrik; 
23,06±4,86, ve haşlanma grubunda; 25,68± 2,66).  Hastalar; kliniğine müracaat ettiği 
tarih itibariyle haftada 1 olmak üzere pansuman değişimleri sırasında toplam 3 defa 
değerlendirildi. Yanığın etkilediği bölgelerde kas tonusu, sertliği ve elastisitesi 
myoton cihazı (Müomeetria Ltd., Tallinn, Estonia)  ile ağrı şiddeti ise VAS (Vizüel 
Analog Skala) ile değerlendirildi. Toplam vücut yanık yüzdesi;  alev (% 31) ve 
elektrik (% 32) yanıklarında benzerken haşlanmaya yanıklarına (%17) göre daha 
fazlaydı (p<0,05).  Kas tonusu ve sertliği elektrik yanıklarında diğer gruplara göre 
yüksekti ve ilk iki hafta artış görüldü (p<0.05). 2. haftadan sonra azalarak diğer 
gruplara benzer seviyeye geldi. Alev ve haşlanma yaralanmalarında ise başlangıçtan 
itibaren 3. haftaya kadar azalış gösterdi (p<0.05).  Elektrik yaralanmalarında ilk iki 
haftada görülen artış tetanik kontraksiyonlardan, tüm gruplarda görülen kas tonusu ve 
sertlik azalması ise kas atrofisi ve immobilizasyondan kaynaklıdır.  

Tüm gruplardaki elastikiyet değerlendirmeler boyunca değişiklik göstermedi 
(p>0.05). Ağrı şiddeti, her üç grupta başlangıç değerine göre azalma gösterdi 
(p<0.05). Elektrik yanıklarında ağrı şiddetinde azalma en fazla iken alev yanıklarında 
ise en azdı (p<0.05). Sonuç olarak vücut yanık yüzdesi açısından farklılık etki eden 
ajan ile yaralanma oluşum mekanizması ile ilişkilidir. Alev yanıklarında ağrı 
şiddetindeki azalmanın az olmasının nedeni ağrının çok yönlü olabileceği ve psiko-
sosyal yönünün  daha etkili olabileceği düşünüldü. Major yanık yaralanmalarında 
rehabilitasyon programı kas tonusu, sertliği ve elastikiyeti dikkate alınarak 
planlanmalıdır. Ek olarak, alev yanıklarında ağrıya yönelik farklı tedavi yöntemlerinin 
kullanılması yarar sağlayabilir.  

Anahtar kelimeler: yanık, kas, ağrı, viskoelastisite 
 

EXAMINATION OF PAIN WITH VISCOELASTIC PROPERTIES OF MUSCLES 
IN MAJOR BURN INJURIES 

 
Abstract 
This study was conducted to examine the viscoelastic properties of muscles 

and pain in patients with major burn injuries. A total of 37 individuals including 10 
female (27%) and 27 males (73%) with the ages of between 18 and 65 were involved 



[IX. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON 
VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES] Gaziantep, TURKEY 

 

 95 Abstracts Book            February 7-8, 2020       www.umteb.org 

in the study. Burn clinic individuals receiving treatment in Turkish Ministry of Health 
25 Aralık State Hospital were divided into three groups as flame (n=15), electricity 
(n=10) and scalding (n=12). The mean age of the groups were 33.33±13.39 for flame 
27.10±6.08 for electric and 33.08±15.52 in the scald group and body mass index 
averages were 26.01±3.81 for flame; 23.06±4.86 for electricity and 25.68±2.66 for 
scald groups. Patients, as of the date of his application to the clinic, were evaluated 3 
times during dressing changes, 1 per week. Muscle tone, stiffness and elasticity in 
areas affected by the burn were evaluated by myoton device (Müomeetria Ltd., 
Tallinn, Estonia) and pain severity with VAS (Visual Analog Scale). Total body burn 
percentage were similar in flame (31%) and electrical (32%) burns, while it was 
higher in scald burns (17%) (p<0.05). Muscle tone and stiffness were higher in 
electrical burns compared to other groups and increased in the first two weeks 
(p<0.05). After the second week, it decreased to a similar level to other groups. In the 
form of flame and scalding injuries it decreased until the 3rd week from the beginning 
(p<0.05). The increase in electrical injuries in the first two weeks is due to tetanic 
contractions, and muscle tone and stiffness decrease in all groups are due to muscle 
atrophy and immobilization. Elasticity in all groups did not change throughout the 
evaluations (p>0.05). The severity of pain decreased according to the initial value in 
all three groups (p<0.05). The decrease in the severity of pain in electrical burns was 
the highest, while the flame burns were the least (p<0.05). Consequently, the 
difference in body burn percentage is associated with the mechanism of injury 
formation with the agent acting. It was thought that the reason for the decrease in the 
severity of the pain in flame burns is because of the fact that the pain can be  
multifaceted and the psycho-social aspect may be more effective. In major burn 
injuries, the rehabilitation program should be planned by taking into account muscle 
tone, stiffness and elasticity. In addition, making use of different treatment approaches 
against to pain can be beneficial. 

Keywords: burns, muscle, pain, viscoelasticity 
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İKİZ GEBELİK SONRASI GELİŞEN BİLATERAL FEMUR BAŞI 
OSTEONEKROZU, VAKA TAKDİMİ 

 
Op. Dr. Ramazan PARILDAR 
Op. Dr. Yunus Emre BEKTAŞ 

Kilis Devlet Hastanesi  
 
Özet 
Sağlıklı kadınlarda femur başı osteonekrozu için saf (nedensiz ilişkili) 

etiyolojik faktör olarak hamilelik  hakkında çok az şey bilinmektedir(1).Avasküler 
nekroz olarak da isimlendirilen femur başı osteonekrozu, tipik olarak 30 ila 50 yaş 
aralığında genç erişkinlerde meydana gelen ortopedik engele yol açan inatçı bir 
hastalıktır (2). 

Tüm nedenler dikkate alındığında, femur başı osteonekrozunun (FBO) yıllık 
görülme sıklığı Japonya’da 10.000, Fransa’da 10.000 ve ABD’ de 20.000 civarındadır 
(3). Bunun yanında gebelik ve femur başı osteonekrozu birlikteliği oldukça nadir 
görülmekte ve literatürde çok daha az rastlanmaktadır. Alkolizm, steroid tedavisi, 
travma öyküsü ve tanımlanmış birtakım hastalıklardan kaynaklanabilse de; FBO 
çoğunlukla idiopatik olarak görülür. Gebelikte veya sonrasında görülen FBO nadir 
olarak bildirilmesine rağmen bir klinik gerçektir (4). 

Bu vaka takdimi ile ikiz gebelik sonrası gelişen bilateral FBO bildirilmesi 
amaçlanmıştır. 

24 yaşında kadın hasta üç yıl önce ikiz gebelik sonrasında gelişen bel ve 
bilateral kalça ağrısı şikayetiyle ortopedi polikliğine başvurmuş. Ancak yapılan 
muayene ve tetkiklerinde lomber disk hernisi olabileceği düşünülerek lomber MRI 
tetkiki yapılmış ve herhangi bir patoloji saptanamamış.Doğum sonrası pelvik ağrılar 
olabileceği düşünülerek NSAİ reçete edilmiş ve istirahat önerilmiş. Altı ay kadar 
istirahat döneminde ağrıları gerilemiş ancak tekrar günlük aktiviteleri artınca kalça 
ağrılarında da kademeli olarak artış olmuş. Hasta üç yılın sonunda kliniğimize 
başvurduğunda yapılan muayenesinde; her iki kalça fleksiyonunda ve 
abduksiyonunda ağrı olduğu yürüyüş paterninin bozulduğu gözlemlendi. Pelvik X-ray 
de lokal demineralizasyon ve yamalı tarzda skleroza bağlı dansite alanlarının olduğu 
görüldü. Yapılan MRI da her iki femur başında da FBO için spesifik ve patognomonik 
olduğu kabul edilen çift çizgi işareti görüldü. Hastanın kontraseptif ilaç kullanımı, 
hiperlipidemi veya ovarian hipersitimülasyon sendromu öyküsü yoktu. Ayrıca steroid 
tedavisi, alkolizm ve sigara öyküsü de yoktu. 

Hastaya cor dekompresyon cerrahisi önerildi. Ancak hasta öncelikle medikal 
tedavi almak istediğini belirtti. Hastaya bifosfanat, kalsiyum ve d vitamini reçete 
edildi. 

Bilindiği kadarıyla ikiz gebelik sonrası bilateral FBO vakası daha önce 
literatürde belirtilmemiştir. Bu açıdan vaka takdimimiz ikiz gebelik ve FBO ilişkisi 
olabileceğini ortaya koyan bir çalışma niteliğindedir.Bazı yayınlarda gebelikle ilişkili 
FBO nun kadınların iş hayatına katılımlarının artmasıyla birlikte eğitim ve kariyer 
yapma planları nedeniyle ilk doğumunu daha geç yaşta yapmalarının sebebi gösterilse 
de bizim hastamız  gebeliğinde 24 yaşındaydı(4). Hamilelik sırasında aşırı kilo alımı 
ile indüklenen mekanik stres, özellikle küçük bir vücut çerçevesi olan kadınlarda 
femur başı osteonekrozu için bir başka etyolojik faktör olabilir(1)(5)(6).Fakat 
hastamızın boyu 163 ve 60 kg ağırlığındaydı VKİ normal sınırlardaydı ama gebelik 
öncesine göre  12 kg almıştı.Sonuç olarak gebelikte özellikle steroid 
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kullanımı,alkolizm ve benzeri femur başı osteonekrozu yaptığı bilinen etkenlerin 
dışında çoğul gebeliklerde de femur başı osteonekrozu gelişebileceği 
unutulmamalıdır.  
 Anahtar Kelimeler:  İkiz Gebelik, Bilateral Femur Başı Osteonekrozu, Vaka 
Takdimi 
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                DIFFERENT TYPE OF FLOATING SHOULDER INJURY 

Ramazan Parıldar   
Kilis State Hospital 

Sezgin Bahadır Tekin  
Dr. Ersin Arslan Education and Research Hospital 

 
Abstract 
The term ‘‘floating shoulder’’ was introduced by Herscovici in 1992 and 

defined as ipsilateral fractures of the clavicular shaft and the scapular neck.“Floating 
shoulder” is a challenge to treat and often requires collaboration among various 
medical disciplines. 

This rare injury, which is, in general, caused by a high-energy trauma, is 
perceived to be an unstable injury with the considerable risk of significant 
displacement of scapular neck and/or the clavicular fracture. But our patient has 
clavicula shaft fracture and inferior glenoid fracture and scapula shaft fracture (not 
scapula neck only inferior glenoid). 

Floating shoulder is described as clavicle fracture with scapula nec fracture. 
These injuries are rare and hard to treat. Some these fractures are not well described in 
literatüre. We present a case a diffent type of floating shoulder injury  that 38 years 
old man applies to emergency department cause of accident. 

The floating shoulder injuries are very rare. Literatur shows some examples 
about these injuries but in our case we described a new type of floating injury that 
leads to change ideas about these injuries. 

Keywords: Floatıng Shoulder Injury, Rare, Hard To Treat 
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HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ AKADEMIK ÖZYETERLIK VE 
AKADEMIK GÜDÜLENME DÜZEYLERI İLE EĞITIM YÖNTEMLERI 

ARASINDAKI İLIŞKILERIN İNCELENMESI 
 

Gülsüm GÜRBÜZ     
    Zeynep GÜNGÖRMÜŞ      

Gaziantep Üniversitesi  
     Filiz TAŞ 

Sütçü İmam Üniversitesi 
 
 
Özet 
Hemşirelik eğitimi bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme alanlarını 

kapsayan, teorik içerik ve psikomotor becerilerin entegrasyonunu gerektiren 
uygulamalı ve dinamik bir süreçtir. Hemşirelik eğitiminin hedeflerine ulaşması 
hemşireliğin bugünkü en büyük iki sorunu olan profesyonel davranışların 
geliştirilmesi ve meslekleşme süreci açısından gereklidir. Türkiye’de üniversitelerde 
lisans düzeyinde modüler eğitim, entegre eğitim ve klasik eğitim olarak üç farklı 
eğitim yöntemi uygulanmaktadır. Ve bu eğitim sistemlerinin etkinliğinin belirlenmesi 
hemşirelik mesleğinin geleceği için önem arz etmektedir.  

Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin akademik özyeterlik ve akademik 
güdülenme düzeyleri ile eğitim yöntemleri arasındaki ilişkilerin incelenmesini 
amaçlamaktadır.  

Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışmaya 2017-2018 
eğitim-öğretim yılı güz döneminde Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık 
Yüksekokulu hemşirelik bölümünde eğitim alan lisans öğrencileri dahil edilmiştir. 
Tabakalama örnekleme yöntemi ile her üniversite tabaka kabul edildikten sonra her 
bir tabaka ağırlığına orantılı olarak örneklem sayısı belirlenmiştir. Araştırmaya 
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden 314 öğrenci, Erciyes 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden 371 öğrenci ve Sütçü İmam Üniversitesi 
Sağlık Yüksekokulu’ndan 125 öğrenci alınmıştır. Veriler, tanıtıcı özellikler formu, 
akademik güdülenme ölçeği ve akademik özyeterlik ölçeği uygulanarak elde 
edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22 programı ile değerlendirilmiştir.  

Çalışmaya alınan lisans öğrencilerinin %38.8’ni Gaziantep üniversitesinde, 
%15.4’ünü Sütçü İmam üniversitesinde ve %45.8’ini Erciyes Üniversitesinde öğrenim 
görmektedirler. Yapılan analizler sonucunda klasik eğitim sisteminde öğrenim gören 
öğrencilerin akademik güdülenme toplam puanı modüler ve entegre eğitim sisteminde 
öğrenim gören öğrencilerden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). 
Akademik güdülenme ölçeğinin alt boyutu olan kendini aşma ortalamaları 
karşılaştırıldığında; klasik eğitim sisteminde öğrenim gören öğrencilerin ortalamaları 
modüler eğitim sisteminde öğrenim gören öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek 
bulunmuştur  (p<0.05).  Akademik güdülenme ölçeğinin alt boyutu olan keşif 
ortalamaları karşılaştırıldığında; klasik eğitim ve entegre eğitim sisteminde öğrenim 
gören öğrencilerin ortalamaları modüler eğitim sisteminde öğrenim gören öğrencilerin 
ortalamalarından  anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05).   

Araştırmanın akademik güdülenme ve akademik özyeterlik davranışlarıyla 
ilgili gelişen kuramsal çerçeveye katkı sağlayacağı ve özelde hemşirelik, genelde 
üniversite öğrencilerinin bilgi, tutum ve davranışlarını pozitif yönde etkileyeceği 
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ayrıca  hemşirelik ve diğer üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını artıracak 
çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Akademik Güdülenme, Akademik 
Özyeterlik ve Eğitim modelleri 

 
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC 

SELF-AUTHORITY AND ACADEMIC MOTIVATION LEVELS AND 
EDUCATION METHODS OF NURSING STUDENTS 

 
Abstract 
Nursing education is a practical and dynamic process that covers the cognitive, 

affective and psychomotor learning areas and requires the integration of theoretical 
content and psychomotor skills. The achievement of the goals of nursing education is 
necessary for the development of professional behaviors and professionalization 
process which are the two biggest problems of nursing today. In Turkey at 
undergraduate level in universities; three different methods are applied: modular 
education, integrated education and classical education. And determining the 
effectiveness of these education systems is important for the future of nursing 
profession. 

This study aims to investigate the relationship between academic self-efficacy 
and academic motivation levels and education methods of nursing students. 

The study was conducted as cross-sectional and descriptive. The 
undergraduate students of Gaziantep University Faculty of Health Sciences, Erciyes 
University Faculty of Health Sciences and Sütçü İmam University School of Health, 
Nursing Department were included in the study in the fall semester of 2017-2018 
academic year. After each university layer was accepted by stratification sampling 
method, the number of samples was determined in proportion to the weight of each 
layer. 314 students from Gaziantep University Faculty of Health Sciences, 371 
students from Erciyes University Faculty of Health Sciences and 125 students from 
Sütçü İmam University School of Health were included in the study. The data were 
obtained by applying the descriptive characteristics form, academic motivation scale 
and academic self-efficacy scale. The data obtained were evaluated with SPSS 22 
program. 

38.8% of undergraduate students enrolled in the study are studying at 
Gaziantep University, 15.4% at Sütçü İmam University and 45.8% at Erciyes 
University. As a result of the analysis, the academic motivation total score of the 
students studying in the classical education system was found to be significantly 
higher than the students studying in the integrated education system (p <0.05). When 
the average of self-transcendence, which is the sub-dimension of the academic 
motivation scale, is compared; the average of students studying in the classical 
education system was found to be significantly higher than the students studying in 
the modular education system (p <0.05). When the discovery averages, which are the 
sub-dimension of the academic motivation scale, are compared; the average of 
students studying in the classical education and integrated education system was 
significantly higher than the students studying in the modular education system (p 
<0.05). 

It is thought that the research will contribute to the developing theoretical 
framework related to academic motivation and academic self-efficacy behaviors, and 
in particular nursing will contribute positively to the knowledge, attitudes and 
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behaviors of university students in general, and will contribute to the studies that will 
increase the academic achievement of nursing and other university students. 

Keywords: Nursing, Academic Motivation, Academic Self-Efficacy and 
Education Models 
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KANSER HASTALARINDA FONKSİYONELLİK,YORGUNLUK VE YAŞAM 
KALİTESİNİN İNCELENMESİ : PİLOT ÇALIŞMA 

 
Hacer Karakurt 

İskenderun Devlet Hastanesi 
Deniz Erdan Kocamaz 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
 

Özet 
Çalışmanın amacı,kanser hastalarında fonksiyonellik,yorgunluk ve yaşam 

kalitesinin incelenmesidir. 
Çalışmaya 2019-2020 yılları arasında,İskenderun devlet hastanesi servisine 

başvuran, 18-65 yaş aralığında,10 kanser hastası dahil edildi.Sosyo demografik 
verileri kaydedildi.Bu bireylere iyilik hali için FACT-G ölçeği,yorgunluk seviyesi için 
Kısa Yorgunluk Sorgulaması ve Yaşam kalitesi için EORTC QLQ-C30 (European 
Organization for the Research and Treatment of Cancer Quality of Life 
Questionnaire) anketi kullanıldı. 

Çalışmaya 2’si erkek 8’i kadın olmak üzere (yaş ortalaması  52,33 ± 4,24) 
olmak üzere 10 kişi katıldı.Katılımcıların alt tanı gruplarına bakıldığında 
(lenfoma,meme,rahim,akciğer) kanser türleri görülmektedir.Yapılan istatistiksel 
analizler sonucunda,Fact-G ortalaması 62±18,34 olarak bulundu.Kısa Yorgunluk 
Sorgulaması Ölçeği (Genel Y. Ort 6,02,Günlük Y.Ort.3,53,Global Y.Ort. 4,35) olarak 
saptandı.Kansere özgü Yaşam kalitesi Ölçeği EORTC ortalaması (Global 52,47, 
Fonksiyonel 73,51,Semptom 33,61) şeklindeydi. 

Yapılan çalışmada hastaların egzersiz alışkanlıkları yoktu.Kişinin  
fonksiyonelliğinin devamlılığında gerekli solunum kontrolü,gevşeme teknikleri ve 
onkolojik rehabilitasyon konusunda  yeterli bilgiye sahip olmadıkları tespit edildi.  

Araştırmamızda onkolojik hastaların fiziksel iyilik halleri bedeni,soyal yaşam 
ve aile,faaliyet ve duygusal durum alt başlıkları halinde incelendiğinde ortalama 
değerinin  üzerinde bulunmuştur.Kısa Yorgunluk Ölçeği analizinde,genel yorgunluk 
seviyesi ortalama değerinin üzerinde ancak günlük ve global yorgunluk seviyeleri 
ortalama değerinin altında bulunmuştur.Bu sonuç bireylerin devamlı bir yorgunluk 
hali içerisinde olduklarını göstermiştir.Yaşam Kalitesi Ölçeğinde semptomlarının az 
görülmesinin fonksiyonelliklerini olumlu yönde etkilediği  görülmüştür.Bu nedenle 
onkolojik hastaların fiziksel seviyelerinin  artırılması,günlük yaşam aktivitelerinin 
düzenlenmesi,fiziksel aktivite düzeylerini de artıracağını ve yorgunluk seviyelerini 
azaltabileceği  düşünülmektedir.Onkolojik rehabilitasyon programı  planlanırken 
fiziksel  egzersiz programının da dahil edilmesi  bireyin yaşam kalitesini olumlu 
yönde etkileyebileceği  önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Onkolojik Rehabilitasyon ,FACT-G,Kısa Yorgunluk 
Sorgulaması,EORTC QLQ-C30  

 
THE FUNCTIONALITY, FATIGUE AND QUALITY OF LIFE IN 

CANCER PATIENTS 
Abstract 
The aim of this study was to investigate the functionality, fatigue and quality 

of life in cancer patients. 
Ten cancer patients between the ages of  18-65 ,who were admitted to the 

Iskenderun State Hospital between 2019-2020, were included in this study. Socio-
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demographic data were recorded. FACT-G scale for well-being of these individuals, 
Short Fatigue Questionnaire for fatigue level and EORTC QLQ-C30 questionnaire 
(European Organization for the Research and Treatment of Cancer Quality of Life 
Questionnaire)  was used for quality of life. 

Ten participants (2 male, 8 female) (mean age 52.33 ± 4.24) participated in 
our study.When the sub-diagnostic groups of the participants (lymphoma, breast, 
uterus, lung) are observed,types of cancer can be seen.As a result of statistical 
analysis, the mean Fact-G was found to be 62 ± 18.34. Short Fatigue  Questionnaire 
(General Y. Avg 6.02, Daily Y.Ort.3.53, Global Y.Ort. 4.35) was detected. The 
Cancer-specific Quality of Life Scale was the mean EORTC (Global 52.47, 
Functional 73.51, Symptom 33.61). 

In this study, the patients did not have exercise habits. It was found that they 
do not have sufficient knowledge about respiratory control, relaxation techniques and 
oncological rehabilitation in continuity of functionality of the person. 

In our study, physical well-being of oncologic patients were found to be 
higher than average value when examined under the subheadings of body, social life 
and family, activity and emotional status. This result has shown that individuals are in 
a state of constant fatigue.It was seen that the symptoms of the Quality of Life Scale 
were less favorable and had a positive effect on their functionality.Therefore, it is 
thought that increasing the physical levels of oncologic patients, regulating the 
activities of daily living, increasing the physical activity levels and decreasing the 
fatigue levels. When planning an oncological rehabilitation program, it is suggested 
that the inclusion of a physical exercise program may have a positive effect on the 
quality of life of the individual. 

Keywords: Oncologic Rehabilitation, FACT-G,Short Fatigue Questioning, 
EORTC QLQ-C30
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THE PROTECTIVE EFFECT OF MELATONIN ON NONYLPHENOL 
İNDUCED TO THE LİVER DAMAGE 

 
Ayşe CEYHAN 

 Tokat Gaziosmanpaşa University 
Özge GÖKTEPE 

Erciyes University 
Münevver BARAN 

Erciyes University 
Pınar ALİŞAN SUNA 

Erciyes University 
 Kübra Tuğçe KALKAN 

Bezmiâlem Vakıf University 
 Özge CENGİZ 

Kapadokya University 
 Esra BALCIOĞLU 

Erciyes University 
Arzu YAY 

Erciyes University 
  

Abstract 
Nonylphenol(NP) is a toxic xenobiotic compound classified as an endocrine 

disrupter capable of interfering with the hormonal system of numerous organisms. 
Ever since nonylphenol was first synthesized, its use and production have been 
increasing almost exponentially. NP has been used widely in fields (textile, leather, 
paper, cleaningandcosmeticsetc.). NP, can be released the environment and is 
commonly found in waters, soil and air, and there after enters into the food chain. 
Therefore, human beings are inevitably exposed to NP via ingestion, inhalation and 
dermal routes through out their whole lifetimes. We investigated the protective effect 
of the melatonin against NP induced toxicity in rat liver with histopathologic and 
immunohistological parameters. We used three groups of seven adult female Wistar 
albino rats. The Control group  (no medication). NP group; A single dose of 50 µl /rat 
of NP were applied to the rat by gavages. Melatonin+NP group; the rats have injected 
melatonin (10 mg/kg) intramuscularly (i.m.) for 15 days before then 50 µl / rat was 
given by a single dose of NP gavage. The liver was removed one day later in all 
groups. Liver tissues was taken to 10% form for histopathological and and 
immunohistological examinations. Received sections were hematoxylin-eosin(H&E) 
and  masson trichrome stained. The avidin-biotin peroxidase method was used for to 
investigate IL1-β activities. Histological examination of H&E stained liver sections of 
Control group revealed normal hepatic architecture with average stroma and structural 
components in the portal tracts. NP group were pathological findings such as 
hemorrhage, necrosis and inflammation in hepatocytes. Melatonin+NP was revealed 
with less hemorrhage and inflamation than NP group. In the sections stained with 
massontrichrome, there was significant fibrosis in the portal areas in the NP group. 
Fibrosis was reduced in the Melatonin+NP group. According to our 
immunohistochemical findings, NP group, compared to all other groups, increased IL-
lβ immunreactivity was observed, while the control group had the lowest IL-l 
immunreactivity intensity.The IL-1β immunreactivity intensity in Melatonin+NP 
group was similar to that in the Control group.According to the histopathological and 
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immunohistochemical findings obtained from our study, it was concluded that 
Melatonin may have protective properties against the toxicity of NP in the liver.  

Keywords: Nonylphenol, Melatonin, Liver , Rat 
 

NONİLFENOL İLE OLUŞTURULAN KARACİĞER HASARI ÜZERİNE 
MELATONİN’İN KORUYUCU ETKİSİ 

 
Özet 
Nonilfenol (NP), birçok organizmanın hormonal sistemine müdahale eden 

endokrin bozucu olarak sınıflandırılan toksik bir ksenobiyotik bileşiktir. 
Nonilfenollerin üretilmeye başlandığından itibaren üretimi ve kullanımı katlanarak 
artmaktadır.NP tekstil, deri, kağıt, temizlik ve kozmetik vs. gibi çeşitli endüstrilerde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. NP, çevreye salınmakta ve yaygın olarak sularda, 
toprakta ve havada bulunmakta olup daha sonra gıda zincirine girmektedir. Bu 
nedenle, insanlar, tüm yaşamları boyunca yutma, inhalasyon ve dermal yollarla 
kaçınılmaz olarak NP'ye maruz kalmaktadır. Bizde çalışmamızda sıçan karaciğerinde 
NP kaynaklı toksisiteye karşı Melatonin’in koruyucu etkisini hem histopatolojik ve 
hem de immunohistokimyasal parametreler ile belirlemeyi amaçladık. Çalışmada 
toplam 21 adet Wistar albino cinsi sıçan her grupta 7 adet olacak şekilde 
gruplandırıldı. Kontrol grubuna; herhangi bir uygulama yapılmadı. NP grubu; 
sıçanlara gavaj yoluyla 50 ul/rat tek doz NP uygulandı. Melatonin+NP grubu; NP 
uygulanmadan önce, intramuskuler (i.m.) olarak 15 gün boyunca Melatonin (10 mg / 
kg) enjekte edildi ve daha sonra 50 ul/rat tek doz NP gavaj yolu ile verildi. NP 
uygulamasından bir gün sonra karaciğer dokuları eksize edildi ve %10’lukformale 
alındı. Histopatolojik analizler için hematoksilen-eozin (H&E) ve massontrikrom 
boyama yöntemleri uygulandı. IL1-β aktivitelerini araştırmak için avidin-
biotinperoksidaz yöntemi kullanıldı. Kontrol grubuna ait H&E ile boyalı karaciğer 
kesitlerinde, portal kanallara ait stroma ve yapısal bileşenler ile karaciğer histolojisi 
normaldi. NP grubunda ise hemoraji, hepatositlerde nekroz ve inflamasyon gibi 
patolojik bulgular mevcuttu. Melatonin+NP grubunda NP grubuna göre patolojik 
özelliklerin azaldığı görüldü. Massontrikrom ile boyanan kesitlerde, NP grubunda 
portal alanlarda belirgin fibrozis mevcuttu. Melatonin+NP grubunda ise fibrozis 
azalmıştı. İmmunohistokimyasal bulgularımıza göre, NP grubunda tüm diğer gruplara 
göre artmış IL-lβ immunreaktivitesi gözlenirken, kontrol grubu IL-lβekspresyon 
yoğunluğu en düşüktü.Melatonin+NP grubunda ise, IL-1βimmünreaktivite 
yoğunluğu, kontrol grubuna yakındı. Çalışmamızdan elde edilen histopatolojik ve 
immunohistokimyasal bulgulara göre NP’nin karaciğerde oluşturduğu toksisiteye 
karşı Melatonin’in koruyucu özelliğe sahip olabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nonilfenol, Melatonin, Karaciğer, Rat 
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ELİT KADIN VOLEYBOLCULARIN BESLENME BİLGİ VE 
ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Sedef Habipoğlu 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  
 
Özet 
Son yıllarda bilgi ve teknolojik imkânların artmasıyla birlikte özellikle elit 

düzeyde yarışan sporcularda başarı sıralaması performans düzeyleri arasındaki çok 
küçük farklarla belirlenmektedir. O nedenle sporcuların bu farklılıklara neden 
olabilecek performansı etkileyen tüm faktörleri dikkate almaları gerekmektedir. Bu 
faktörlerden birisi de sporcunun “yaptığı spor dalına, yaşına, cinsiyetine, günlük 
aktivitelerine, antrenman ve müsabaka dönemlerine yönelik düzenlemeler yaparak, 
besinleri yeterli ve dengeli olarak alması (Güneş, 2003)” olarak tanımlanan sporcu 
beslenmesidir. Buradan yola çıkarak bu çalışmada kadın voleybolcuların beslenme 
bilgi ve alışkanlıklarını değerlendirerek, sporculara ve antrenörlere bu konuda katkı 
sağlamak amaçlanmıştır. Araştırma Survey (Tarama) modeli ile gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın evrenini 2018-2019 sezonunda Sultanlar liginde oynayan kadın 
voleybolcular oluşturmaktadır. Gönüllülük esasına dayalı olarak evrenin tamamına 
ulaşılmaya çalışılmış ancak 102 sporcudan dönüt alınmıştır. Veri toplama aracı olarak 
kişisel bilgi formu ve daha önce geçerliliği ve güvenirliliği test edilmiş beslenme bilgi 
ve alışkanlıkları değerlendirme anketi kullanılmıştır. Elde edilen ham veriler SPSS 
21.0 programı yardımı ile frekans ve yüzde dağılımı şeklinde değerlendirilmiştir. 
Araştırma bulgularına göre; kadın voleybolcularının yaş aralığının 14 – 41 olduğu, en 
fazla sporcunun % 9,8 ile 21 yaşında olduğu görülmüştür. Çalışmaya katılan 
sporcuların %50’sinin üniversite, %42,2’sinin lise mezunu olduğu tespit edilmiştir. 
Katılımcıların % 73,53’nün bekar ve  % 89,2’sinin çekirdek aileye sahip olduğu 
gözlemlenmiştir. Ayrıca sporcuların en fazla % 73,5 ile haftada 6 gün, yine en fazla % 
17,6’lık oranla haftada 18 saat ve günlük en yüksek %30,39’luk oranla 2 saat 
antrenman yaptıkları tespit edilmiştir. %91,2’sinin günde 3 ve üzeri öğün yemek 
yediği, %81,4’ünün düzenli olarak kahvaltı yaptığı, %72,50’sinin düzenli olarak öğle 
yemeği yediği, %92,20’sinin düzenli olarak akşam yemeği yediği ve %91,2 ‘sinin ara 
öğün tükettiği saptanmıştır. Sporcuların %78,43’nün en yüksek %31,37’lik oranla ara 
sıra vitamin kullandığı, %67,65’nin protein tozu kullanmadığı, %69,61’nin enerji 
içeceği kullanmadığı, %52,94’nün sporcu içeceği kullanmadığı ve %97,06’sının da 
ergojenik yardımcı kullanmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların %88,22’sinin 
antrenman yada müsabaka öncesi son ana öğünü 2 saat ve öncesinde yediği, 
%86,27’sinin maçtan 1 saat önce sıvı tükettiği, %60,78’nin maça 1 saat kala Çay – 
kahve tükettiği, %86,27’sinin maç sırası veya devre arasında su tükettiği, 
%28,43’ünün maçtan sonra çabuk toparlanmak için dinlenme yaptığı saptanmıştır. 

Sonuç olarak çalışmaya katılan sporcuların genel beslenme bilgi ve 
alışkanlıklarının pozitif yönde olduğu söylenebilir. Ancak sportif başarının 
artırılabilmesi için beslenme, zararlı alışkanlıklardan uzak durma ve ergojenik madde 
kullanımı konusundaki eksikliklerin ortadan kaldırılması gerekir.  O nedenle ilgili 
federasyonların ve kulüplerin, antrenörler ve sporculara yönelik eğitim çalışmaları 
yapmaları ve kulüpleri sporcu beslenmesine yönelik eğitim almış profesyoneller 
çalıştırmalarının söz konusu eksiklerin giderilmesine önemli katkılar sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
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Anahtar kelimeler: Kadın Voleybolcular, Beslenme Alışkanlıkları, Beslenme 
Bilgi Düzeyi 

 
EVALUATION OF NUTRITIONAL KNOWLEDGE AND HABITS OF 

ELITE FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS 
 

Abstract 
With the increase in information and technological opportunities over the 

recent years, success ranking is specified with tiny differences between the 
performance levels particularly in the elite athletes. For this reason, athletes should 
consider all the factors influencing the performance, which may lead to these 
differences. One of these factors is the athlete's nutrition, which is defined as "taking 
the nutrients in an adequate and balanced way by making arrangements based on the 
sports branch, age, gender, daily activities, training and competition periods (Güneş, 
2003)". Thus, it was aimed in this study to evaluate the nutritional knowledge and 
habits of female volleyball players and to make contribution to athletes and trainers in 
this matter. The research was conducted with a Survey (Screening) model. The 
population of the research consists of female volleyball players who played in Sultans 
league in the 2018-2019 season. An attempt was made to access the entire population 
on a voluntary basis; however, feedback was received from 102 athletes. As the data 
collection tool, the personal information form and the nutritional knowledge and 
habits evaluation questionnaire, the validity and reliability of which had been tested 
before, were used. The obtained raw data were evaluated in the frequency and 
percentage distribution via the software SPSS 21.0. According to the research 
findings, the age range of the female volleyball players was 14 and 41 years, and most 
of the athletes were 21 years old by 9.8%. It was discovered that 50% of the athletes 
who took part in the study were university graduates, and 42.2% were high school 
graduates. It was seen that 73.53% of the participants were single, and 89.2% had 
nuclear families. Additionally, it was found that the athletes had training by maximum 
73.5% 6 days a week, 17.6% 18 hours a week and 30.39% 2 hours per day. 91.2% had 
3 or more meals a day, 81.4% had breakfast regularly, 72.50% had lunch regularly, 
92.20% had dinner regularly, and 91.2% consumed snacks. 78.43% of athletes 
sometimes used vitamins by maximum 31.37%, 67.65% did not use protein powder, 
69.61% did not use energy drinks, 52.94% did not use sports drinks, and 97.06% did 
not use ergogenic aids. It was found that 88.22% of the participants ate the last main 
meal 2 hours before the training or competition, 86.27% consumed drinks 1 hour 
before the match, 60.78% consumed tea or coffee 1 hour before the match, 86.27% 
drank water during the match or at break times, and 28.43% took rest to recover 
quickly after the match. 

Consequently, it can be said that the general nutritional knowledge and habits 
of the athletes who participated in the study were positive. However, deficiencies in 
nutrition, avoidance of harmful habits and use of ergogenic substances should be 
eliminated to enhance the success in sports.  Therefore, it is thought that the execution 
of instructional activities for trainers and athletes by the relevant federations and clubs 
and the employment of professionals who are educated in the nutrition of the athletes 
in the clubs will make significant contributions to the elimination of the 
aforementioned deficiencies. 

Keywords: Female Volleyball Players, Nutritional Habits, Nutritional 
Knowledge Level  
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BAZI SPOR BRANŞLARINDA EL KAVRAMA KUVVETİNİN EL BECERİSİ 
ÜZERİNE ETKİSİ 

 
Muhammet Taha İLHAN 
Sarıt Ortaokulu, Gaziantep 

Bekir MENDEŞ 

Gaziantep Üniversitesi 
 

Özet 
Bu çalışmada, elin yoğun olarak kullanıldığı basketbol, voleybol ve hentbol 

sporcularında el kavrama kuvvetinin el becerisi üzerine etkisi araştırılmıştır. 
Çalışmaya Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan 18-25 yaş 
arasındaki; 15 hentbol, 15 basketbol ve 15 voleybol sporu yapan toplam 45 gönüllü 
erkek sporcu katılmıştır. Kesitsel olarak yapılan bu çalışmaya dahil edilen sporcuların 
demografik bilgileri alındıktan sonra (yaş, boy, vücut ağırlığı), vücut yağ yüzdesi 
ölçümü için Biyoelektrik İmpedans analizi (BİA) Tanita-BC 418 MA cihazı, el 
kavrama kuvveti ölçümü için Jamar marka el dinamometresi, el becerisinin ölçümü 
için ise dokuz delikli çivi testi kullanılmıştır. El kavrama kuvveti ölçümleri 3 kez 
alınarak ortalaması değerlendirilmiştir. El becerisi ölçümleri ise sağ elden 2 kez, sol 
elden 2 kez alınarak ortalaması değerlendirilmiştir. Tüm branşlarda el kavrama 
kuvveti ile el becerisi arasındaki ilişkinin araştırılmasında Pearson Correlation 
katsayısından yararlanılmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda, basketbol sporcularının 
el kavrama kuvvetleri ile el becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin 
bulunmadığı, buna karşın hentbol sporcularında sağ el kavrama kuvveti ile sol el 
becerileri arasında (r=-0.0505;p=0.05), voleybol oyuncularında ise sağ el kavrama 
kuvvetleri ile sağ el becerileri arasında (r=-0.549;p=0.034) negatif yönde anlamlı bir 
ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla hentbolcularda sağ el kavrama kuvveti 
fazla olan sporcuların sol el becerilerinin, voleybolcularda ise sağ el kavrama kuvveti 
fazla olan sporcuların sağ el becerilerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak; 
sağ el kavrama kuvveti fazla olan sporcuların el becerilerinin düşük olduğu tespit 
edilmiştir. Sol el kavrama kuvveti fazla olan sporcuların ise sağ el becerilerinin düşük 
olduğu görülmüştür. 

Spor alanında bu konuda yeterli çalışmaya ulaşılamamıştır. Oysaki el 
kullanımının oldukça önemli olduğu spor branşlarında el fonksiyonunu ilgilendiren el 
kavrama kuvveti ve el becerisiyle alakalı farklı cinsiyet ve yaş gruplarında daha fazla 
çalışmanın yapılması gerektiğini düşünülmektedir. Ayrıca konuyla ilgili olarak üst 
ekstremite ve el ile ilgili yapılacak olan çalışmalarda kavrama kuvvetinin 
değerlendirilmesinin yanı sıra fonksiyonel testlerin de uygulanmasının önemli olacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Basketbol, El becerisi, Hentbol, Kavrama kuvveti, 
Voleybol  

 
THE EFFECT OF HAND GRİP STRENGTH ON DEXTERİTY İN SPECİFİC 

SPORT BRANCHES 
 
Abstract 
In this study, the effect of hand grip strength on hand dexterity was examined 

in basketball, volleyball and handball players who use their hands intensively. A total 
of 45 volunteered male players from each branch equally between the age of 18-25 at 
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Gaziantep University Faculty of Sport Sciences was contributed to this research. The 
demographic information of the players (age, height, weight) included in this cross-
sectional study were taken. Subsequently, Bioelectrical Impedance analysis (BIA) and 
Tanita-BC 418 MA device were used to measure body fat percentage. Jamar brand 
dynamometer was used for measuring hand grip strength and nine-hole peg test was 
used to measure hand skills hand grip strength measurements were taken 3 times and 
then the average was evaluated. Also, the dexterity measurements were taken from the 
right and left hand twice and the mean was evaluated. In all branches, Pearson 
Correlation coefficient was used to examine the relationship between hand grip 
strength and dexterity. As a result of this study, it was conducted that there was no 
statistically significant relationship between hand grip strength and dexterity in 
basketball players. However, it was identified that there was significant relationship in 
negative way between right hand grip strength and left hand skill in handball players 
(r=-0.0505;p=0.05) and right hand grip strength and right hand skills in volleyball 
players (r=-0.549;p=0.034). Therefore, it was determined that left hand skills were 
lower in handball players whose right hand grip skills were higher and right hand 
skills were lower in volleyball players whose right hand grip skills were higher. In 
conclusion, it was conducted that the players with high right hand grip strength have 
lower dexterity. On the other hand, the player with high left hand grip strength have 
lower right hand skills.  

There were no sufficient study found in the field of sports. However, it has 
been thought that more studies should be done related to hand grip strength and 
dexterity in different gender and age groups. Also, it is considered that it will be 
significant to carry out functional tests in addition tp evaluation of grip strength in the 
studies of upper extremity and hand. 

Keywords: Basketball, Dexterity, Handball, Hand Grip Strength, Volleyball 
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FARKLI KLASMANDAKİ FUTBOL HAKEMLERİNİN KAN  
GRUPLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ  

BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİLERİ 
 

Mehmet ŞENGÜL 
 Bekir MENDEŞ 

Gaziantep Üniversitesi 
 
Özet 
Hakemler futbolun ayrılmaz bir parçasıdır. Futbol sadece futbolcular için 

değil, aynı zamanda maçın doğru bir şekilde yargılanması için daha iyi saha 
pozisyonunu işgal etmek zorunda olan hakemlere de çok zorlu bir 
etkinliktir. Futbolcularda beslenme değerlendirmesi ile ilgili çeşitli çalışmalar 
olmasına rağmen, bilimsel literatür hakem rolünü bir sporcu olarak ihmal etmektedir 
ve bu popülasyondaki çalışmaların eksikliği doğrulanmıştır.  

Farklı klasmandaki futbol hakemlerinin kan grupları ile beslenme 
alışkanlıklarının başarıları üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışma; 
Türkiye Profesyonel Futbol Ligleri’nde görev alan farklı statülerde gönüllü toplam 
247 ( 26 üst klasman hakemi, 46 üst klasman yardımcı hakemi, 96 klasman hakemi, 
79 klasman yardımcı hakemi) futbol hakemi ile yapılmıştır. Araştırmaya katılan 
hakemlerin genel özellikleri, vücut kompozisyonları ve beslenme alışkanlıkları anket 
yöntemi ile saptanmıştır. Hakemlerin yaş ortalaması 30.1 , boy ortalaması 180.8 cm, 
ağırlık ortalaması ise 75.05 olarak saptanmıştır. Hakemlerin hakem hakemlik yapma 
süre ortalaması 9.9 yıl, klasman hakemi olarak hakemlik süresi ise 5.8 yıl olarak 
saptanmıştır. 

 Veriler incelendiğinde hakemlik süresi üç yıldan fazla olan hakemlerden 0 
Rh+ ya da 0 Rh- kan grubunda olanların oldukça büyük bir kısmı üst klasman 
yardımcı hakemi iken (%86.7) iken diğer kan grubundaki hakemlerin yarıdan 
fazlasının (%63.2) üst klasman hakemi olduğu görülmüştür. . İki yıllık hakemlik 
süresine sahip hakemlerden iştahım yok / alışkanlık diyenlerin büyük bir kısmı 
(%73.8) klasman hakemi iken, kilo vermek için diyenlerin büyük bir kısmının 
(%72.2) klasman yardımcı hakemi olduğu görülür. Diğer taraftan Yemek yememe / 
hazırlamaya zamanım yok diyenlerden günde 2 ya da 5 öğün yemek yiyenlerin yarısı 
(%50) klasman yardımcı hakemi iken günde 3 ya da 4 öğün yemek yiyenlerin yarıdan 
fazlasının (%66.7) klasman hakemidir. 

Üç yıllık hakemlerden (hakemlik süresi üç yıl olanlar)Müsabaka öncesinde 
Etli yemek-salata-tatlı ya da makarna besin grupları ile beslenenlerin yarıdan fazlası 
(%66.6) klasman ve klasman yardımcı hakemi iken, müsabaka öncesinde dikkat 
etmem ya da Sebze yemeği-yoğurt-meyve, Haşlama tavuk/et/köfte-pilav-komposto 
gibi besin grupları ile beslenenlerin oldukça büyük bir kısmının (%73.5) üst klasman 
yardımcı hakemi oldukları dikkati çekmektedir. 

 Bu çalışmada futbol hakemlerinde hakemlerin başarısını en fazla etkileyen 
faktörün hakemlik süresi olduğu ve bazı kan gruplarının çalışmaya katılan hakemlerde 
anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Futbol Hakemleri, Beslenme alışkanlığı, Kan Grubu, 
Başarı, Spor                                                                                                    

 



[IX. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON 
VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES] Gaziantep, TURKEY 

 

 111 Abstracts Book            February 7-8, 2020       www.umteb.org 

HASAN SABBAH VE FEDAİLERİNİN FAALİYETLERİ 
 

ACTIVITIES OF HASAN SABBAH AND BOİNCERS 
 

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ  
Yakup AYTEKİN 

 Gaziantep Üniversitesi 
 
Abstract 
Hasan Sabbah, XI. He was born in the city of Qom in the middle of the 16th 

century. Hasan Sabbah, who had immigrated to Iran's Rey city with his father when 
he was a small child, received his religious education there. Hasan Sabbah, who is 
hungry for learning and constantly pursuing science, has adopted the principle of 
being a great religious scholar. He stated that he was attached to ‘‘12 imams’ ’at the 
age of adolescence. The administrators of the city of Rey accused Hasan Sabbah of 
inciting the people, and Hasan Sabbah was forced to flee to Egypt. Hasan Sabbah, 
who stayed in Egypt for 3 years, was also exiled from Egypt. Sabbah moved from 
Egypt to Syria, where he returned to Isfahan, Iran, and continued his activities there. 
Hasan Sabbah, who traveled almost the whole of Iran with great care, carried out 
propaganda activities in the places he went and gathered people around his belief and 
started to gain disciples. Successful persuasion ability, dominant ambition, has 
gathered around a certain audience. He has succeeded in gaining the trust of the 
people around him with various promises within his plans. Hasan Sabbah settled in 
Alamut Castle as headquarters. Alamut Castle is a reliable point of strategic location. 
The next plan of Hasan Sabbah, who captured the Alamut Fortress after long efforts, 
was to reach out to a wider masses, to gain influence in the administrative and 
military weak areas and to seize more castles. This progress has not always been 
through propaganda, and in places where the public has difficulties, it has conquered 
many regions by means of spies such as slaughter, rape, looting and bloodshed. Many 
cities that wanted to break away from the sovereignty of the Great Seljuk Empire 
joined the ranks of Ismaili and this situation was instrumental in Hasan Sabbah 
gaining power. During this period, Hasan Sabbah, who became more powerful and 
growing, succeeded to have a say in the management of a certain region. Sabbah, who 
thought he was strong enough, slaughtered the Seljuk rulers whom he saw as enemies, 
and the people who did not support or oppose their ideologies without blinking. 
Against this, the Seljuk State wanted to implement military measures and even 
besieged the Citadel of Alamut but was not desired as a result of the death of the 
Seljuk Sultan. Sabbah saw this as a success and continued to increase his 
assassinations. At the expense of their lives, the spies carried out their orders. This 
sect played an important role in the Middle Ages and played an important role in the 
decline of the Great Seljuk State. After the collapse of the Great Seljuk State, all the 
fortresses of the Hashhashis were seized by the Mongols and this sect became history. 

Key Words: Seljuk, Religious Order, Boincer, Assassination, Castle, Strategy 
 
Özet 
Hasan Sabbah, XI. yüzyıl ortalarında İran’ın Kum şehrinde dünyaya gelmiştir. 

Henüz küçük bir çocuk iken babasıyla beraber, İran’ın Rey şehrine göç eden Hasan 
Sabbah, dîni eğitimini bu şehirde almıştır. Öğrenmeye aç ve sürekli ilmin peşinden 
koşan Hasan Sabbah, büyük bir din âlimi olmayı kendine ilke edinmiştir. Henüz ergen 
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yaşlarda, ‘‘12 imam’’ itikatına bağlı olduğunu ifade etmiştir. Rey şehrinin idarecileri, 
Hasan Sabbah'ı halkı kışkırtmakla suçlamış, bunun üzerine Hasan Sabbah Mısır’a 
kaçmak zorunda kalmıştır. 3 yıl Mısır’da kalan Hasan Sabbah, Mısır’dan da sürgün 
edilmiştir. Sabbah, Mısır’dan, Suriye’ye geçmiş, buradan İran’ın İsfahan kentine 
dönmüş ve faaliyetlerine burada devam etmiştir. İran’ın neredeyse tamamını, büyük 
bir titizlikle gezen Hasan Sabbah, gittiği yerlerde propaganda faaliyetleri yürütmüş ve 
insanları kendi inancı etrafında toplamış, kendine müridler edinmeye başlamıştır. 
Başarılı ikna kabiliyeti, baskın hırsı ile belli bir kitleyi etrafına toplamıştır. Planları 
dahilinde çeşitli vaatlerle, yanındaki insanların güvenini kazanmayı, başarmıştır. 
Hasan Sabbah Alamut Kalesi’ne karargah olarak yerleşmiştir. Alamut Kalesi, stratejik 
konum açısından, güvenilir bir noktadır. Alamut Kalesi’ni uzun uğraşlar sonucu zapt 
eden Hasan Sabbah’ın sıradaki planı ise daha geniş kitlelere ulaşmak,  idari ve askeri 
yönden zayıf olan bölgelerde nüfuz edinmek ve daha fazla kale ele geçirmek 
olmuştur. Bu ilerleyiş her zaman propaganda yöntemiyle olmamıştır, halkın zorluk 
çıkardığı yerlerde casusları aracılığıyla kıyım, tecavüz, yağma ve kan dökme gibi 
yöntemlerle birçok bölgeyi zapt etmiştir. Büyük Selçuklu Devleti’nin egemenliğinden 
kopmak isteyen birçok şehir İsmailî saflarına katılmış ve bu durum Hasan Sabbah’ın 
güç kazanmasına vesile olmuştur. Bu süre zarfında gittikçe güçlenen ve büyüyen 
Hasan Sabbah, belli bir bölgenin yönetiminde söz sahibi olmayı başarmıştır. 
Yeterince güçlendiğini düşünen Sabbah, casusları aracılığıyla gerek düşman olarak 
gördüğü Selçuklu yöneticilerini, gerekse de ideolojilerini desteklemeyen ya da karşı 
çıkan insanları gözlerini kırpmadan katlettirmiştir. Buna karşı Selçuklu Devleti askeri 
tedbir uygulamak istemiş, hatta Alamut Kalesi’ni kuşatmış ancak Selçuklu Sultanı’nın 
ölümü sonucu, istenilen olmamıştır. Bunu bir başarı olarak gören Sabbah, 
suikastlerini arttırarak devam ettirmiştir. Casuslar hayatları pahasına, kendilerine 
verilen emirleri yerine getirmişlerdir. Bu tarikat, Orta Çağ dünyasında önemli bir rol 
üstlenmiş olup, Büyük Selçuklu Devleti’nin gerilemesinde, önemli bir rol oynamıştır. 
Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasının ardından, Moğollar tarafından, Haşhaşilerin 
tüm kaleleri ele geçirilmiş ve bu tarikat tarihe karışmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Selçuklu, Tarikat, Fedai, Suikast, Kale, Strateji 
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TERÖR, MEDYA VE İNTERNET SORUNSALI 
 

THE PROBLEMATICS OF TERRORISM, MEDIA AND INTERNET 
 

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 
Alper YILMAZ 

Gaziantep Üniversitesi 
 
Abstract 
When we look at the relationship between media and terrorism, it is seen that 

there is a mutual interest relationship between these two concepts. While the media 
enables the terrorist incidents to reach a much larger masses, the terrorist incidents 
provide the media to be followed by a larger audience. All terrorist organizations 
create fear, despair and panic in the society with their actions and make decisions of 
the political order in line with their own interests and try to achieve their ideological 
aim. Terrorist organizations trying to demolish the society psychologically by being 
fed up with their actions aim at the state's subjugation by using the lack of trust 
against the state formed in the society. Terrorism in today's world is one of the major 
issues in the press and constitutes the agenda. Terrorist events not only set the agenda, 
but also guide societies and shape their ideas. Media appears as a tool in this direction 
and shaping. The media can become a true scenarist and director of all possible 
processes with all the opportunities it possesses. When we consider terror with a 
sensitive society, if the media does not have moral and legal constraints, the problems 
that will arise are quite uncertain and dark. However, it should be added that the 
truthfully and objectively presented news has positive effects on the viewers, the ugly 
face of terror is emerging and there is a mass resistance to such actions. Nowadays, it 
can be said that terrorist organizations understand the functioning of the media very 
well and perform their actions according to this logic. It is noteworthy that in recent 
years, terrorism activities carried out on a global and local scale have chosen a period 
in which more media can easily display images and put them in bulettin. Among the 
media organizations, especially in the news of terrorist actions; There is a race to be 
able to do the news first, to report the dimensions of the atrocities first and in full, and 
to identify the criminals at first. In addition, terrorist organizations are born with 
propaganda and survive with propaganda. Terrorist organizations have recently used 
newspapers, magazines, radio and even television widely for their propaganda. In 
today's world, they started to use the internet more. Developing technology and social 
media have started to be used effectively by elements within the terrorist organization. 
The fact that the internet is a part of daily life, easy access and easy concealment of 
identity has attracted terrorist organizations. Recently, social media, which is more 
effective than traditional media, has been used by terrorist organizations in such a way 
as to benefit the organization such as propaganda, recruitment, fundraising, research, 
planning and coordination and has become a major threat to humanity. When the 
terrorist actions are examined, it is seen that the impact that this action will have on 
the masses that will be reached is more important than the action or the people killed. 
In a world where terrorism has a global dimension; media, mass media, social media 
have more impact than they thought. International cooperation is vital in order to 
consciously control this impact, both in the fight against terrorism and in minimizing 
the impact. 

Keywords: Terrorism, media, social media, propaganda 
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Özet 
Bütün terör örgütleri eylemleri ile toplumda korku, ümitsizlik ve panik yaratıp 

kendi çıkarları doğrultusunda siyasal düzenin kararlar almasını sağlayıp ve ideolojik 
amacına ulaşmaya çalışmaktadırlar. Toplumu, yaptığı eylemlerle bıktırarak, psikolojik 
olarak çökertmeye çalışan terör örgütleri, toplumda oluşan devlete karşı güven 
eksikliğini de kullanarak, devletin, kendisine baş eğmesini hedefler. Günümüz 
dünyasında terör olayları, basında önemli ölçüde yer alan ve gündemi oluşturan 
sorunlardan biridir. Terör olayları, gündemi oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda 
toplumları yönlendirmekte ve toplumların düşüncelerine şekil vermektedir. Medya, bu 
yönlendirme ve şekil verme noktasında bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Medya, 
elinde bulundurduğu her türlü imkânla, yaşanabilecek muhtemel süreçlerin gerçek bir 
senaristi ve yönetmeni olabilmektedir. Terörü hassas bir toplum ile düşündüğümüzde, 
eğer medya ahlaki ve yasal sınırlayıcılara sahip değilse, ortaya çıkacak sorunlar 
yumağı da oldukça belirsiz ve karanlık olmaktadır. Ancak şu da eklenmelidir ki; 
doğru ve objektif olarak sunulan haberler izleyicilerde olumlu etkiler yaratmakta, 
terörün çirkin yüzü gün yüzüne çıkmakta ve bu tür eylemlere karşı kitlesel bir direnç 
meydana gelmektedir. Günümüzde terör örgütlerinin, medyanın işleyişini çok iyi 
anladıkları ve eylemlerini, bu mantığa göre gerçekleştirdikleri söylenebilir. Son 
yıllarda küresel ve yerel ölçekte gerçekleştirilen, terör eylemlerinde daha çok 
medyanın kolay görüntü alabileceği ve haber bültenlerine koyabileceği bir zaman 
diliminin seçildiği dikkati çekmektedir. Kitle iletişim araçları, terör olaylarını servis 
ederken, etik değerlere dikkat etmeli, terör olayları nedeniyle mevcut demokratik 
sistemin yara aldığını haberlerde özellikle vurgulamalıdır. Terör eylemlerinin, 
demokratik ve şiddet olmadan, kamuoyu tepkileri ile önüne geçilebileceğinin altını 
çizen bir yayın politikası izlemelidirler. Basın kuruluşları böylece ellerindeki gücü, 
sorunların çözülmesi için kullanmış olacaklardır. Ayrıca terör örgütleri propagandayla 
doğar ve propagandayla varlıklarını devam ettirirler. Terör örgütleri propagandaları 
için yakın zamanda gazete, dergi, radyo ve hatta televizyonu yaygın olarak 
kullanırken. Günümüz dünyasında, daha çok interneti kullanmaya başlamışlardır. 
Gelişen teknoloji ve sosyal medya, terör yapılanması içerisindeki unsurlarca da etkin 
olarak kullanılmaya başlamıştır. İnternetin günlük hayatın bir parçası olması, kolay 
erişim ve kimliğin kolayca gizlenebilmesi, terör örgütlerini cezbetmiştir. Son 
dönemlerde geleneksel medyaya göre daha etkili olan sosyal medya, terör örgütleri 
tarafından propaganda, elaman temini,  bağış toplama, araştırma, planlama ve 
koordinasyon gibi örgüte fayda sağlayacak şekilde kullanılarak insanlık için büyük bir 
tehdit haline gelmiştir. Terörist eylemler incelendiğinde, eylem ya da öldürülen 
insanlar değil, bu eylemin erişeceği kitleler üzerinde oluşturacağı etkinin daha önemli 
olduğu görülmektedir. Terörün küresel bir boyutta olduğu dünyada medya, kitle 
iletişim araçları, sosyal medya düşünüldüğünden daha çok etkiye sahiptir. Bu etkinin 
bilinçli bir şekilde kontrol altına alınabilmesi, gerek terörle mücadele noktasında, 
gerek etkinin minimize edilmesi noktasında, uluslararası işbirliği hayati önem 
taşımaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Terör, medya, sosyal medya, propaganda 
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TÜRK KÜLTÜR VE EDEBİYATINDA KEÇE 
 

R. Gülenay Yalçınkaya 
Araştırmacı, Yazar, Keçe Sanatçısı 

 
Özet 
Keçe Türklerin en eski sanatlarındandır. Türk kültüründe keçenin önemli bir 

yeri vardır. Bezemelerde kullanılan motiflerde, kültür sürekliliğinin göstergesi olarak,  
geçmişten günümüze yansımalar olmuştur. Bazı motifler, tüm Türk dünyasında ve 
Türkiye’de kültür birlikteliğinin simgesi olarak kullanılmaya devam etmektedir. 

En erken dönemlerden itibaren Hunlar, devamında bütün Türk devlet ve 
toplulukları tam yerleşik düzene geçinceye kadar yarı göçer bir yaşam sürmüş; bu 
yaşam şekline uygun eşyalar kullanmışlardır. Bu eşyalarda deri ve deri ürünleri 
önemli bir yer tutmuştur. Koyunun evcilleştirilmesiyle yün kullanımı ve keçe 
yaşamlarına girmiş; ısı, ışık, nem ve sese karşı önemli bir yalıtım malzemesi olan 
keçe doğumdan ölüme kadar, Türkler için vazgeçilmez bir ürün olmuştur, Bu süreçte 
Türk dünyasında yurt adı verilen Türkiye’de bekdik çadırı, topak ev olarak 
adlandırılan taşınabilir özellikteki keçe çadırlar  kutsal barınakları olmuştur. Barınak 
dışında bu çadırlar farklı amaçlar için de kullanılmıştır. Örneğin hastalar toplumdan 
uzak bir yere kurulan ak çadırda karantinaya alınır ve tedavi edilirdi.  

Çadırlara keçe yaygı serilmiş, keçe kapı perdeleri takılmış. günlük yaşam için 
giyim eşyaları, başlık, çizme, hayvan keçeleri yapmışlardır. Savaşta ve barışta ordu 
için keçe çizme, eyer ve örtüler hazırlanmış, atların ayağına ses çıkarmaması için keçe 
bağlanmıştır. Selçuklu ve Osmanlı ordusu için de keçe çadır üretilmiştir.  

Hakanın ak keçe üzerinde kaldırılma ritüeli Göktürkler devrinde görülmüş, 
ortaçağın sonuna kadar sürmüştür. Eski Türk dininde dini törenleri kam yönetir, 
sağaltıcılık görevi de yapardı. Kam adayı için, ak keçe üstüne oturtup kamlığa geçiş 
ritüeli uygulanması da ak keçeyle yapılan adetlerden biridir. Kara keçenin ise onur 
kırıcı, uyarıp tehdit edici bir davranış göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. 

Keçe tarihte kimi zaman inanç sembolü, kimi zaman da inançlara saygının 
ifadesinde yardımcı ürün olmuştur. Türkler İslam öncesi inanç sistemlerinde kötü 
ruhlara karşı ve sağaltıcı olarak ahşap, metal ve keçe tözler yapmışlardır.  

Tarih boyunca varlığını koruyan ve yaşamın önemli bir parçası olan keçe 
ninni, atasözü, deyim, fıkra, masal, destan, halk şiiri gibi halk edebiyatı ürünlerine ve 
edebiyata da yansımıştır. Halk biliminin konusu içinde yer alan halk edebiyatı 
ürünleri aynı zamanda edebiyatın da konusuna girmektedir. 

 Bu çalışmada halk kültürüne mal olmuş olan halk edebiyatı ürünlerinden ve 
edebiyattan örnekler verilerek, halk kültüründe ve edebiyatta keçenin varlığı ele 
alınacaktır. 

Anahtar kelime: Türk Kültürü, Türk Edebiyatı, Keçe 
 

FELTS IN TURKISH CULTURE AND LITERATURE 
 
Abstract 
Felt is one of the oldest arts of the Turks. Felt has an important place in 

Turkish culture. The motifs used in the decoration have reflections from past to 
present as an indicator of cultural continuity. Some motifs continue to be used in 
Turkish nations as a symbol of cultural unity.  
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From the earliest periods, the Huns afterwards all the Turkish states and 
communities lived a semi-nomadic life; they used items that fit this lifestyle. Leather 
and leather products occupy an important place in these items. The domestication of 
the sheep led to the use of wool and felt. felt, which is an important insulating 
material against heat, light, moisture and sound, has been an indispensable product for 
the Turks from birth to death. This process, called homeland in Turkey in the Turkish 
nations, movable tents, called “Bekdik” tents and lump houses, have created sacred 
shelters. Apart from shelter, these tents were also used for different purposes. For 
example, patients would be quarantined and treated in a white tent set up away from 
the community. 

The tents were covered with felt and felt door curtains were installed. They 
made clothes, headgear, boots and animal felts for daily life. In war and peace, felt 
boots, saddles and covers were prepared for the army, and felt was attached to the 
horses' feet to keep quit. Felt tents were also produced for the Seljuk and Ottoman 
army. 

Khan's lifting ritual on white felt was seen during the Gokturk period and 
continued until the end of the Middle Ages. In ancient Turkish religion, the religious 
ceremonies governed the “Kam” and the “Kam” did the therapeutic duty. For the 
nominee of the “Kam”, sitting on the white felt and applying the transition ritual to 
the “Kam” is one of the custom made with white felt. We can say black felt is an 
indicator of humiliating and threatening behaviour. 

Felt has sometimes been a symbol of faith in history and sometimes an 
auxiliary item in the expression of respect for beliefs. The Turks used wood, metal 
and felt against evil spirits and as a curative in their pre-Islamic belief systems. Felt 
has existed throughout history and has been an important part of life. In addition, felt 
reflected lullaby, proverb, idioms, jokes, tales, epics, folk poetry, such as folk 
literature products and literature. Folk literature products, which are included in the 
subject of folklore, also fall into the subject of literature. 

In this study, the existence of felt in folk culture and literature will be 
discussed by giving examples from folk literature products and literature. 

Keyword: Turkish Culture, Turkish Literature, Felt 
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CARNİVORA TAKIMININ ODONTOLOJİK ÖZELLİKLERİ 
 

 Prof. Dr. Fadime SUATA ALPASLAN  
 Hatice KUZU 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  
 

Özet 
Odontoloji dişlerin anatomisi, histolojisi, fizyolojisi ve patolojisini inceleyen 

bir bilim dalıdır. Memelilerde ve diğer birkaç omurgalıda mekanik sindirim ağızda 
başlar. Yapılan kazı çalışmalarında gün ışığına çıkarılan sağlam dişler, birçok 
memelinin yaşam tarzı hakkında bilgiler vermesi açısından çok önemlidir.  

Carnivorlar ya da etoburlar olarak bilinen bu takım, ana besin kaynağı et olan 
omurgalı hayvanlardır ve Latince de carnis: et ve vorare: yiyip bitirmek 
kelimelerinden oluşmuştur. Carnivora takımına katılan bütün memeliler tam olarak 
etçil olmamakla birlikte (aralarında böcekçil ve otçul olanlar da vardır) kaplan ve 
aslan gibi tamamen etçil olanlar vardır. Carnivora karakteri açık olarak dişlere 
yansımıştır. İyi gelişmiş insisivler hemen hemen daima her bir yarı çenede ilkel 
sayıda bulunurlar. Genellikle komşu dişlerin taçlarından çok daha fazla yükselmiş 
bazen çok büyük olan 'caniniform' caninler adlarını köpekteki (canis, köpek) 
gelişimlerinden alırlar. Çok daha önemlisi, modern carnivorlarda,  üst çenede sonuncu 
premolar ve alt çenede ilk molar birçok formda carnassial olmuştur. Carnassial diş 
sistemi carnivorları diğer tüm memelilerden ayıran karakteristik bir özelliktir. Etle 
beslenen diğer birçok memeli takımı olmasına rağmen sadece carnivorların soy hattı 
atalarındaki eti kesmeye adapte olmuştur. Üst ve alt karnasyelin her ikisi de 
secodonttur; yani çene kenarına paralel keskin kesme kenarlarına sahiptir. Çene 
hareketi sırasında iki kesme kenarı (bir zamanda çenelerin bir tarafında)  makas gibi 
birbirine karşı kayarak hareket eder. Dişlerin şekli hayvanların diyet özelleşmelerine 
göredir. Daha genelleşmiş karnivorlar daha güçlü gelişmiş ezici molarlı orta derecede 
gelişmiş karnasyallere, özelleşmiş avcılar ise daha bıçak benzeri carnassiallere ve 
küçülmüş ezici dişlere sahip olma eğilimindedirler. Dolayısıyla belirlemelerde yararlı 
varyasyonun çoğu yanak dişlerinde görülür. 

Cornivora takımının üyeleri, genellikle bütün kıtaların çeşitli alanlarında ve 
dünya genelinde hemen hemen bütün denizlerde yaşamını sürdürmektedir. Büyük bir 
habitatta yaşamını sürdüren carnivorların avlanma stratejileri birbirinden farklı olup 
sosyal yapıları çeşitlilik gösteren zeki hayvanlardır. 

Anahtar Kelimeler: Carnivora, Etobur, Odontoloji, Carnassial.  
 

ODONTOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE CARNIVORA TEAM 
Abstract 
Odontology is the branch of science that examines the anatomy, histology, 

physiology and pathology of the teeth. In mammals and several other vertebrates, 
mechanical digestion begins in the mouth. Robust teeth unearthed during the 
excavations are very important in terms of providing information about the lifestyle of 
many mammals. 

Known as carnivors or carnivores, this team is vertebrate animals, the main 
food source of which is meat, and in Latin it is composed of the words carnis: meat 
and vorare: eat and finish. While all mammals participating in the Carnivora team are 
not exactly carnivorous (including insect and herbivorous ones), there are purely 
carnivorous ones such as tigers and lions. The character of Carnivora is clearly 
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reflected in the teeth. Well-developed incisives are almost always present in a 
primitive number in each half-jaw. Usually the 'caniniform' canins, which are much 
higher than the crowns of the neighboring teeth, and sometimes very large, take their 
name from their development in the dog (canis, dog). Much more importantly, in 
modern carnivors, the last premolar in the upper jaw and the first molar in the lower 
jaw have been carnassial in many forms. The carnassial dental system is a 
characteristic feature that distinguishes carnivores from all other mammals. Although 
there are many other mammals that feed on meat, only the pedigree of carnivores has 
adapted to cut meat in their ancestors. The upper and lower carcasses are both 
secodont; that is, it has sharp cutting edges parallel to the chin edge. During the jaw 
movement, the two cutting edges (one side of the jaws at one time) move like each 
other by sliding against each other. The shape of the teeth is based on the dietary 
specialization of the animals. More generalized carnivores tend to have moderately 
developed carnivals with stronger developed overwhelming molar, while specialized 
hunters tend to have more blade-like carnassials and shrunk overwhelming teeth. 
Therefore, most of the variation useful in determinations is seen in cheek teeth. 

The members of the Cornivora team usually live in various areas of all 
continents and in almost all seas around the world. The hunting strategies of 
carnivors, which live in a large habitat, are different from each other and their social 
structures are diverse and intelligent animals. 

Keywords: Carnivora, Carnivore, Odontology, Carnassial. 
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İNSECTİVORA TAKIMININ ODONTOLOJİK ÖZELLİKLERİ  
 

Prof. Dr. Fadime SUATA ALPASLAN 
Hatice KUZU 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  
 

Özet 
Odontoloji, dont: diş ve loji: bilim kelimelerinden türetilmiş dişleri inceleyen 

bilim dalıdır. Böcekçiller olarak bilinen (Latince: Insectivora), adından da anlaşılacağı 
gibi böcekler ve diğer küçük hayvanlarla beslenen memeli takımıdır. Bu takıma ait 
türler, böcek popülasyonlarının doğadaki dengesinde önemli bir yer tutarlar. Yalnızca 
böceklerle beslenmezler, çoğu bir dizi küçük omurgasızla beslenir. Ön dişler avlarını 
yakalamak için çeşitli şekillerde özelleşmiştir. Bazı türleri toprak altında eşerek, 
bazıları sularda yüzerek, bazıları da ağaçlara tırmanarak yaşar. Başlarının ön kısımları 
genellikle sivridir Burun, ağız ve göz çevresinde, hareketli dokunma kılları bulunur. 
Çoğu gececidir. Koklama ve işitme duyuları oldukça iyi gelişmiştir. Gözler ise 
küçülmüş ve önemli ölçüde körelmiştir.  

Böcekçil memelilerin çoğu (hepsi değil) tribosphenic şeklin ana unsurlarını 
alıkoymuşlarıdır. İlkel memelilerin çoğu da böcekçil olmalıdır, dolayısıyla şekil 
benzerliği beklenebilir. Bunlarda çene hareketi temelde alt-üsttür. Parastyle, paracone 
ve metacone ve metastyle yüksek, keskin W şekilli bir sırtla birleşmiştir. Bu tip üst 
molara dilambdadont denir. Alt molar trigonid ve talonidinin tüberkülleri üst molar 
sırtları içine oturan ve onlara karşı makaslayan iki V şeklinde benzer sırtlarla 
birleşmiştir. 

Üst molarların sırtlarının lingualinde protocone ve hypocone alçak hilal 
şeklinde sırtlar oluşturur. Bu tip molarlar birçok insectivor ve microchiropterde 
bulunur. Zalamdadont molar paracone, protocone ve metaconu birleştiren tek bir V 
sırttır. Bu tip molar da insectivorların bazı gruplarında bulunur. Birçok Insectivora’nın 
dişinde olduğu gibi birçok yarasada da üç tüberkülün keskin hilal-şekilli cristalar 
halinde uzadığı, bazen commissures olarak adlanan modifiye olmuş tribosphenic 
(dilambdadont ya da quadritubercular) dişleri vardır. Bu cristalar böceklerin sert 
kitinli dış iskeletlerini kesmede yararlıdırlar. 

Anahtar Kelimeler: İnsectivora, Böcekçiller, Odontoloji. 
 

ODONTOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE INSECTIVOR TEAM 
 
Abstract  
Odontology, dont: tooth and logic: is the science that studies teeth derived 

from the words science. Known as the insecticides (Latin: Insectivora), as the name 
suggests, is a mammal set that feeds on insects and other small animals. Species 
belonging to this team occupy an important place in the balance of insect populations 
in nature. They do not just feed on insects, many feed on a number of small 
invertebrates. The front teeth are customized in several ways to catch prey. Some live 
by sampling under the ground, some swimming in water, and some live by climbing 
trees. The anterior parts of their heads are usually sharp. There are moving touch 
bristles around the nose, mouth and eyes. Most are temporary. Sniffing and hearing 
sensations are well developed. The eyes, on the other hand, became smaller and 
blinded significantly. 
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Most (not all) insectivorous mammals retain the main elements of the 
tribosphenic shape. Most primitive mammals must also be insectivists, so shape 
resemblance can be expected. In these, jaw movement is basically upside down. 
Parastyle, paracone and metacone, and metastyle are combined with a high, sharp W-
shaped back. This type of upper molar is called dilambdadont. The tubercles of the 
lower molar trigonide and talonidine are combined with two V-shaped ridges that sit 
inside the upper molar ridges and shear against them. 

In the lingual of the ridges of the upper molars, protocone and hypocone form 
low crescent-shaped ridges. This type of molar is found in many insectivors and 
microchiropers. Zalamdadont is a single V back that combines molar paracone, 
protocone and metacon. This type of molar is also found in some groups of 
insectivors. Like many Insectivora's teeth, many bats also have modified tribosphenic 
(dilambdadont or quadritubercular) teeth, sometimes called commissures, in which 
three tubercles extend as sharp crescent-shaped cristae. These cristae are useful for 
cutting the hard-bore exoskeleton of insects. 

Keywords: Insectivora, Insectivores, Odontology.  
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JOSEPH BEUYS: SANAT-HAYAT DÖNGÜSÜ 
 

Öğr. Gör. Orhan KARAKAPLAN 
Toros Üniversitesi 

  
Özet 
II. Dünya Savaşı ile birlikte Avrupa’nın dünya liderliği sona ermiş, aynı 

zamanda Paris de sanat öncülüğünü yitirmiştir. Avrupa’nın diktatörce yönetilen 
ülkelerinde, yaratıcı sanatın baskı altında bulunmasından kaynaklı birçok Avrupalı 
sanatçı da Amerika’ya gitmek ve orada yaşamak zorunda kalmıştır. Savaş sonrası 
birçok sanatçının yapıtlarında korku ve olumsuz öğeler sanatçıların konuları haline 
gelmiştir. İkinci Dünya savaşı, yeni toplum yapılanmalarına ve yeni sanat biçimlerinin 
oluşmasına sebep olmuş olaylardan biridir. İkinci Dünya Savaşının etkilerini yaşamış 
ve savaşla yaşadığı olayları direk sanatına yansıtmış Alman sanatçı Joseph Beuys da 
sanatı bu dönem içersinde farklı bir yaklaşımla ele almıştır.        

Beuys’un sanatını belirleyen olayların başında II. Dünya Savaşıyla birlikte 
savaşa katılıp pilotluk yapması ve uçağının Kırım’da düşürülüp Tatarlar tarafından 
kurtarılması gelmektedir. Tatarlar Beuys'un üşümüş ve yaralanmış vücudunu yağla (iç 
yağı) kapladıktan sonra bir keçeye sarmışlar böylece yağ ve keçe yardımıyla Beuys 
kurtulmuştur. Bu olayla birlikte yaşadığı deneyim onun çalışmalarının çıkış noktasını 
oluşturmuş ve birçok çalışmasında yağ ve keçeyi kullanmıştır. 

Beuys yaptığı eylem ve işlerinde hüzün, ölüm, soğukluk, yalnızlık imgeleri 
üzerinde yoğunlaşmış, sanat ile yaşam arasındaki sınırı kaldırmak istemiştir. 
Kassel’de 100 gün boyunca konuşup,tartışması bunun bir göstergesidir. Bir sanatçı 
olarak Beuys kendisini sanata bir malzeme olarak seçip, kendi bedenini, düşüncelerini 
kullanmıştır. Beuys bununla da yetinmeyip “her insanın yaratıcı” ve “her insanın 
sanatçı” olduğunu söylemiştir. 

Beuys, geleneğin plastik düşüncesinden farklı olarak, sesin ve konuşmanın da 
bir plastik, bir heykel olduğu düşüncesi üzerinde durur. Düşünceyi ve insanı heykel 
olarak belirten Beuys, insanların oluşturduğu topluma da 'Sosyal Plastik' der. İnsan 
nasıl bu dünyada yaptıkları ve ürettikleriyle varsa, sanatçı da eylemleriyle var olması 
gerektiğine paralel olarak, sanatı bir eylem olarak görmüştür. Beuys, yaşamda temel 
olan, insani olan şeylerin aranıp bulunması gerektiğini, bu amaca ulaşmak için tek bir 
sanat türünün etkili olmayacağı düşüncesi ile kendine ve malzemeye verdiği 
özgürlükle yeni bir anlayışın gelişmesini sağlamıştır. Beuys düşünce ve eylemlerinde 
de olduğu gibi, hayatı sanat, sanatı hayat yapmak istemiştir. Bu açıdan bakınca da 
Beuys’un ‘Sosyal Plastiğinin’, kendi hayatı ve yaşam tarzı olduğu söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: 1- heykel 2- sosyal plastik 3- beden 
 

JOSEPH BEUYS: ART-LIFE CYCLE 
Abstract 
With the Second World War, Europe's world leadership ended and at the same 

time, Paris lost its leadership of art. In Europe's dictatorship-led countries, many 
European artists, due to the pressure over the creative art, had to go to America and 
live there. After the war, fear and negative elements became the subjects used by 
many artists in their works. The Second World War is one of the events that caused 
new social structures and new art forms. The German artist Joseph Beuys, who 
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experienced the effects of the Second World War and directly reflected the events he 
experienced in the war to his works, took art in a different approach during this 
period. 

One of the events that determined the art of Beuys was the participation and 
piloting in World War II, and his plane was dropped in Crimea and saved by the 
Tatars. The Tatars covered Beuys' cold and injured body with oil (tallow) and then 
wrapped it in a felt, so that with the help of oil and felt, Beuys was saved. His 
experience with this event was the starting point of his works and he used oil and felt 
in many of his works. 

Beuys focused on the images of sadness, death, coldness and loneliness in his 
actions and works, and wanted to remove the border between art and life. Talking and 
discussing in Kassel for 100 days is an indication of this. As an artist, Beuys chose 
himself as a material for art and used his own body and thoughts. Beuys was not 
willing to settle for this and said that “every person is creative and every person is 
artist”. 

Unlike the plastic thought of tradition, Beuys emphasizes the idea that sound 
and speech are also a plastic and a sculpture. Indicating thought and human as 
sculpture, Beuys also calls the society formed by people as 'Social Plastic'. Just as 
human beings exist in this world with the things they have done and produced, he 
regarded art as an action in parallel with the necessity of artists' existence with their 
actions. Beuys ensured the development of a new understanding with the necessity to 
search and find the essential and humane things in life, and the freedom it gives to 
itself and the material, with the idea that a single art type will not be effective to 
achieve this goal. As in his thoughts and actions, Beuys wanted to make life as art and 
art as life. From this point of view, it can be said that 'Social Plastic' of Beuys is his 
own life and lifestyle. 

Keywords: 1- sculpture 2- social plastic 3- body 
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APPLICATIONS OF ELECTROSPINNING AND ELECTROSPRAYING ON 
CEREAL PROTEINS 

 
Elif Meltem İŞÇİMEN 

 Mehmet HAYTA 
Erciyes University 

 
Abstract 
Electrospinning and electrospraying are electrohydrodynamic processes and 

the polymer solution can be spun or sprayed. The installation of both systems consists 
of three main components: high-voltage power, spinneret and conductive plate as 
collector. High potential electric field is applying on materials. A high voltage source 
(1-30 kV) is usually used in direct current mode and 10 nm to 10 µm fibers are 
obtained. These techniques are used in food technology for encapsulation, food 
packaging, food coating. Electrospinning and electrospraying application studies on 
cereal proteins mainly focus on gluten and zein. The methods have been studied in 
order to increase the solubility of cereal proteins, encapsulation of bioactive 
components with cereal proteins and development of rheological properties of cereal 
products. This work will review the investigations regarding the application of 
electrohydrodynamic processes and the effects on cereal proteins.     

Keywords: Elektrospinning; Electrospraying; Cereal proteins 
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ULTRASOUND AND MICROWAVE ASSISTED  
BIOACTIVE COMPOUND EXTRACTION FROM EDIBLE LEAVES 

 
Elif Meltem İŞÇİMEN 

Mehmet HAYTA  
Erciyes University 

 
Abstract 
Recently, great importance is given to health-promoting phytochemicals and 

investigations have been intensifying on new plant bioactive compounds. Agricultural 
byproducts are raw materials for which added value can be increased due to bioactive 
compounds they contain. In this context, the evaluation of edible leaves has been 
gaining popularity. 

Extraction procedure is an important step for recovery of phytochemicals from 
various plant sources.  Efficient extraction systems that provide energy saving with 
high yield have become an interesting research area. Ultrasound assisted extraction 
(UAE) and microwave assisted extraction (MAE) systems have been attracting 
attentions as emerging methods for the extraction of bioactive compounds from 
different materials. 

In this study, basic principles of UAE and MAE methods and application 
examples for bioactive compounds from various edible leaves such as cranberry, 
olive, palm, cherry, mulberry and grapevine used in traditional medical applications 
have been presented. 

Keywords: Ultrasound assisted extraction; Microwave assisted extraction; 
Edible leaves 
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MİNERAL TAKVİYELİ İPLİKLERDEN ÜRETİLMİŞ KUMAŞLARIN 
MEKANİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ  

 
Prof. Dr. İsmail USTA 

Marmara Üniversitesi  
Doç. Dr. Muhammet UZUN 

Marmara Üniversitesi  
Öğr. Gör. Kübra YILDIZ 

Harran Üniversitesi  
 

Özet 
Bu çalışma; gün geçtikçe kullanımları artan mobil haberleşme sistemleri, 

elektronik cihazlar ve benzeri kaynaklardan yayılan elektromanyetik dalgalar ve 
bunların insan sağlığı üzerindeki etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak 
tasarlanmıştır. Burada amaç, özel yapılı tekstil malzemeleri kullanarak 
elektromanyetik etkileri en aza indirgemektir.  

Mineral takviyeli polyester lifinin içerisinde özellikle gümüş elementinin 
bulunması bu lifin elektriksel özelliğinin olup olmadığı sorusunu getirmiştir. Bu 
nedenle bu projede gümüş, zeolit, zirkonyum, titanyum dioksit, vb. mineral 
katkılarıyla polyesterden elde edilen mineral takviyeli liflerden üretilmiş kumaşların 
mekanik ve elektromanyetik özellikleri incelenmiştir. Öncelikle mineral ve polyester 
yapısı araştırılmış daha sonra elektromanyetik dalgalar hakkında genel bir bilgi 
verilmiştir. Çeşitli yöntemlerle üretimi yapılmakta olan mineral takviyeli lifleri 
barındıran malzemelerin ne gibi avantajlar sağlayacağı belirtilmiştir.  

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar iki grupta toplanmaktadır. Bunlar mekanik 
testlerden elde edilen sonuçlar ve elektriksel testlerden elde edilen sonuçlardır. 
Mekanik test sonuçlarında; ipliklerin mukavemet ve uzama değerlerinde %100 
mineral takviyeli ipliklerin daha yüksek değere sahip olduğu, ipliklerin büküm 
değerlerinin numaraya göre değiştiği, %50 pamuk karışımlı mineral takviyeli 
ipliklerin tüylülüklerinin daha yüksek olduğu, %100 mineral takviyeli ipliklerden 
üretilmiş kumaşların boncuklanma değerlerinin daha iyi olduğu, kumaşların aşınma 
testlerinde %100 mineral takviyeli ipliklerden üretilmiş kumaşların daha iyi bir değere 
sahip olduğu ve kumaşların patlatma testlerinde %100 mineral takviyeli ipliklerden 
üretilmiş kumaşların daha iyi patlatma performansına sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Genel olarak %100 mineral takviyeli ipliklerden üretilmiş kumaşların değerleri %50 
pamuk karışımlı mineral takviyeli ipliğe göre daha iyidir. 

Üretilen kumaşların elektromanyetik özellikleri MIL-STD-285 standardına 
göre tespit edilmiştir. Bu testlerde kumaşlar tek ve çift kat olarak ayrı ayrı teste tabi 
tutulmuşlardır. Bu testlerde kumaşların elektromanyetik Kalkanlama Etkinliğinin 
(EMSE); %100 mineral takviyeli iplikten üretilmiş kumaşta daha iyi olduğu tespit 
edilmiştir. Bunun dışında kumaşların elektromanyetik kalkanlama etkinliğinin örgü 
yapısından dolayı çok kuvvetli olmaması dikkatleri çekmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mineral, Pamuk, Polyester, Elektromanyetik 
Kalkanlama. 

 
INVESTIGATION OF MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OF THE FABRICS MADE OF MINERAL REINFORCED YARN 
Abstract 
This study has been designed with the aim of decreasing the effects of the 

electromagnetic waves emitted by the increasing use of mobile communication 
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systems, electronic devices and such devices. The aim here is to diminish this effect to 
minimum by using specially produced textile products. 

Existence of silver in mineral reinforced polyester fibres brought the question 
of whether these fibres have the electromagnetic properties. For this reason, in this 
project, the mechanic and electromagnetic properties of mineral reinforced polyester 
fibres, which were made by adding some minerals, such as silver, zeolite, zirconium, 
titanium dioxide etc., into polyester fibres were investigated. Firstly the structures of 
all minerals and polyester fibres were studied and then some general information was 
given on electromagnetic waves. Furthermore, advantages of materials which have 
mineral reinforced fibres in their structures and are made by using different 
production methods were determined. 

The results from this study were collected in two groups. These results were 
obtained from mechanic tests and electromagnetic tests. From the results of the given 
data, it has been obtained that hundred percent mineral reinforced yarns had much 
greater scores in given areas; resistance and elongation, twist, hairness, pilling and 
blasting.  

The electromagnetic properties of produced fabrics were determined according 
to the standard, MIL-STD-285. Both one layered and two layered fabrics were used 
for these tests. In these tests, it has been seen that Electromagnetic Shielding 
Effectiveness (EMSE) of these materials has been better in 100 % mineral reinforced 
yarns. In addition, the electromagnetic property of produced fabrics is not eligible 
because of fabric structure. 

Keywords: Mineral, Cotton, Polyester, Electromagnetic Shielding. 
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METAL LİF TAKVİYELİ PAMUK İPLİKLERİNDEN 
ÜRETİLMİŞ ÖRME KUMAŞLARIN MEKANİK VE TERMAL 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 
 

Prof. Dr. İsmail USTA 
Marmara Üniversitesi  

Doç. Dr. Muhammet UZUN 
Marmara Üniversitesi  

Öğr. Gör. Kübra YILDIZ 
Harran Üniversitesi 

 
Özet 
Metalik iplikler, fantezi iplikler ve metal lif içeren iplikler olarak iki gruba 

ayrılmaktadır. İlk zamanlarda fantezi iplikler altın, gümüş gibi gerçek metallerden 
üretilmekteydi. Bu iplikler artık metalik boyalı sentetik ipliklerden üretilmektedir. 
Günümüzde de metal takviyeli iplikler, diğer geleneksel ipliklerle birlikte metal 
liflerden üretilmektedir. Yapılan çalışmanın amacı, metal lif takviyeli pamuk 
ipliklerinden örülmüş kumaşların mekanik ve termal özelliklerinin araştırılmasıdır. 

Üretilen iplikler üzerinde düzgünsüzlük, mukavemet, uzama ve tüylülük 
testleri, kumaşlar üzerinde de gramaj, kalınlık, sürtünme, boncuklanma ve ısı iletim 
testleri yapılmıştır. Kompleks çekirdek iplikler üzerinde düzgünsüzlük testi 
yapılamamıştır. Kompleks çekirdek ipliklerin mukavemetleri, %100 pamuk 
ipliklerinden düşük olarak ölçülmüştür. Kompleks çekirdek ipliklerin uzama 
değerleri, yüksek uzama değerine sahip paslanmaz çelik filament içerdiğinden, %100 
pamuk ipliklerinden yüksek bulunmuştur. Çekirdek ipliklerin iplik tüylülük değerleri, 
%100 pamuk ipliklerinden yüksek bulunmuştur. Kompleks çekirdek ipliklerden 
üretilmiş kumaşlara uygulanan gramaj, kalınlık ve sürtünme dayanım testleri, %100 
pamuk ipliklerinden üretilmiş örneklerden daha düşük olduğunu göstermiştir. 
Kompleks çekirdek ipliklerin boncuklanma değerleri, %100 pamuk ipliklerinden 
üretilmiş numunelerden düşük bulunmuştur. Kompleks çekirdek ipliklerden üretilmiş 
kumaş numunelerinin boncuklanma değerleri, %100 pamuk ipliklerinden üretilmiş 
kumaş örneklerinden düşük olduğu bulunmuştur. Yine çekirdek ipliklerden üretilmiş 
kumaşların ısı iletim değerlerinin, %100 pamuk ipliklerinden üretilmiş kumaş 
örneklerinden düşük olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Metal Lifleri, Pamuk İpliği, Termal İletkenlik. 
 

INVESTIGATION OF MECHANICAL AND THERMAL 
PROPERTIES OF FABRICS KNITTED WITH COTTON YARN 

CONTAINING METAL FIBRE 
 

Abstract 
Metallic yarns are grouped into two: fancy yarns and metal fibre containing 

yarns. In the early days fancy yarns were produced from real metals. Nowadays they 
are produced from metallic coloured synthetic yarns. Today’s metal containing yarns 
are produced using metal fibers together with other conventional yarns. The aim of 
the present study is to investigate the menhanical and thermal properties of fabrics 
knitted with cotton yarn containing metal fibre. 

The mechanical tests performed on the yarns were unevenness, strength, 
elongation and hairiness; and those performed on the knitted fabrics were density, 
thickness, abrasion and pilling. Heat transmitting tests were performed on the two 
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fabric samples. Unevenness test could not be performed on the core spun yarns. 
Strength of core spun yarns was measured to be lower than that of 100% cotton yarns. 
Elongation values of core spun yarns were found to be higher than those of 100% 
cotton yarns because of the high elongavity of the stainless steel filament contained. 
Yarn hairiness values of the core spun yarns were found to be higher than those of 
100% cotton yarns. Tests conducted of fabric samples showed the density, thickness 
and abrasion values of the sample fabricated from core spun yarns to be lower than 
those of the sample fabricated from 100% cotton yarns. Pilling values of the sample 
fabricated from core spun yarns were found to be lower than those of the sample 
fabricated from 100% cotton yarns. Heat transmitting values of the sample fabricated 
from core spun yarns were found to be lower than those of the sample fabricated from 
100% cotton yarns. 

Keywords: Metal Fibers, Cotton Yarn, Thermal Conductivity. 
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EGE DENİZİ KIYILARINDA DAĞILIM GÖSTEREN TİCARİ DENİZ 
HIYARI HOLOTHURIA TUBULOSA’NIN ÜREME BİYOLOJİSİ 

 
REPRODUCTION BIOLOGY OF COMMERCIAL SEA CUCUMBER 

HOLOTHURIA TUBULOSA IN AEGEAN COASTS 
 

Doç. Dr. Mustafa Tolga TOLON 
Ege Üniversitesi 

Dr. Öğr. Gör. Serhat ENGİN 
Ege Üniversitesi 

Dr. Arş. Gör. Deniz GÜNAY 
Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. Dilek EMİROĞLU 
Ege Üniversitesi 

Hatice SÖNMEZ 
İskenderun Teknik Üniversitesi 

 
Özet 
Akdeniz’in önemli bir ticari deniz hıyarı türü olan Holothuria tubulosa’ nın 

üreme biyolojisi, Ege Denizi’nin kuzeydoğusundaki Ayvalık (Balıkesir) kıyılarında 
Ekim 2018 ve Eylül 2019 ayları arasındaki 12 aylık dönemde incelenmiştir. Üreme 
dönemi ve gonad gelişiminin saptanması amacıyla çalışma süresince ortalama 
141,74±32,81 gr ıslak ağırlıkta toplam 296 birey örneklenmiş ve morfolojik ölçümleri 
yapılarak gonad endeksi hesaplanmıştır. Örneklenen deniz hıyarlarının gonadlarının 
histolojik incelemesi sonucunda dişi ve erkek oranı, gonadların gelişim safhaları ve 
gonad olgunluk endeksi ortaya çıkarılmıştır. Doğadan rasgele toplanan bireylerde 
cinsiyet oranı 1:1 olup H.tubulosa  Temmuz-Eylül ayları arasında yılda bir kez 
yumurtlamaktadır. Erkek ve dişi bireylerde gonad olgunluk endeksi Ocak ile Temmuz 
arasında az düzeyde farklılaşmakla birlikte yumurtlama dönemi olan Temmuz-Eylül 
ayları arasında eş düzeydedir. Yumurtlama sonrasında gonadların sönümlenmesi ile 
birlikte Şubat ayına kadar olgun gonad hücresine rastlanmamaktadır. H.tubulosa dişi 
ve erkek bireylerinin gonadları, Ege Denizi’nin kuzeydoğu kıyılarında kış aylarında 
dinlenme fazında olup, gonad gelişimi Şubat ayından itibaren başlamakta ve her iki 
cinste tam olgunluğa Haziran ayı sonunda ulaşarak yaz döneminde üreme 
gerçekleşmektedir.  Gonad endeksi Haziran ayında en yüksek düzeyde (14,99±7,35 
%) iken Kasım ayında en düşük düzeyde (0,14±0,28 %) bulunmuştur. Su sıcaklığı 
gonad gelişimi için önemli bir kriterdir, örnekleme yapılan bölgede ortalama su 
sıcaklığı değişimleri ile gonad gelişimi arasında doğru yönlü ve güçlü bir ilişki olduğu 
saptanmıştır.  H.tubulosa’nın üreme biyolojisi ve döngüsüne ilişkin elde edilen 
bulgular doğal stokları hızla azalan türün avcılığının düzenlemesi ve doğal stoklarının 
sürdürülebilirliğine yönelik alınacak önlemler konusunda oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Ekinoderm, Üreme Döngüsü, Gonad Endeksi, Akdeniz  
 
Abstract 
The reproduction biology of Holothuria tubulosa, an important commercial 

sea cucumber species in the Mediterranean Sea, was investigated on the coasts of 
Ayvalık (Balıkesir) in the northeast of the Aegean Sea from October 2018 to 
September 2019 for 12 months. A total of 296 individuals with a mean wet weight of 
141.74 ± 32.81 grams were sampled during the study to determine the reproductive 
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period and gonad development. As a result of histological examination of the gonads 
of the sea cucumbers, female and male ratio, developmental stages of gonads and 
gonad maturity index were determined. H.tubulosa showed a 1:1 sex ratio and a 
seasonal reproductive cycle with a summer spawning between July and September. 
Although the gonad maturity index differs slightly between January and July in male 
and female individuals, it was synchronised at the beginning of the ovulation period 
between July and September. After the extinction of gonads by ovulation, no mature 
gonad cells are found until February. The gonads of H.tubulosa female and male 
individuals are in the resting phase during the winter months and gonad development 
starts from February and both sexes reach full maturity at the end of June and 
reproduction occurs in the summer period. Gonad index was at its highest level in 
June (14.99 ± 7.35%), while it was at the lowest level in November (0.14 ± 0.28%). 
Water temperature is an important criteria for gonadal development. It was found that 
there was a direct and strong relationship between mean water temperature and gonad 
development in the sampling area. The findings of this study are important in terms of 
fisheries management and sustainability of natural stocks.  

Keywords: Echinoderm, Reproduction Cycle, Gonad Index, Mediterranean 
Sea 
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EGE DENİZİNDEKİ DENİZ HIYARI DOĞAL STOKLARININ 
ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIMLAR 

 
SUSTAINABLE METHODS IN STOCK ENHANCEMENT OF SEA 

CUCUMBERS IN AEGEAN SEA 
 

Doç. Dr. Mustafa Tolga TOLON 
Ege Üniversitesi 

Dr. Öğr. Gör. Serhat ENGİN 
Ege Üniversitesi 

 
 
Özet 
Deniz hıyarının kontrolsüz bir şekilde yapılan avcılığı nedeniyle Türkiye’nin 

Ege ve Akdeniz’deki popülasyonu tehdit altındadır. Son 5 yılda yaklaşık 44 kat artan 
ihracat miktarı da deniz hıyarı doğal stokları üzerinde negatif etki yaratmıştır. Doğal 
stokların korunması amaçlı yürürlüğe giren av ve ihracat miktarına ilişkin kota 
kararları olumlu yaklaşımlar olmakla birlikte, gerçekleşen istihsal ve ihracat 
miktarları Uzakdoğu menşeili deniz hıyarı talebinin çok az bir kısmını 
karşılayabilmektedir. Katlanarak artan deniz hıyarı ihracatından ülkemizin son beş 
yılda elde ettiği gelir toplamı yaklaşık 88 milyon dolara ulaşmıştır. Denizlerimizin dip 
ekosisteminde çok önemli bir role sahip olan deniz hıyarının hem ekolojik hem de 
kazanç dengesinin doğru yapılanması türün potansiyel yetiştiricilik üretimi ile 
mümkün olabilecektir. Bir türün yetiştiriciliğinin yapılabilmesi için öncelikle türün 
üreme döngüsünün çok iyi bilinmesi gerekir. Özellikle sperm ve yumurta olgunlaşma 
saflarının doğru tespiti spermatogenez ve oogenez safhalarının bilinmesi açısından 
önemlidir.  

Deniz hıyarı yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan kuluçkahane ve deniz 
üretim modelinde yüksek maliyetli ve ileri teknoloji içeren kuluçkahane sistemleri 
zorunlu iken, tamamen doğayla bütünleşik sürdürülebilir bir model olan deniz dibi 
mera yetiştiriciliğinde deniz hıyarlarının deniz dibinde belirlenmiş alanlarda 
korunarak üretilmesi esastır. Deniz dibi mera yetiştiriciliği modelinde doğadan bir kez 
toplanan anaç deniz hıyarları doğal düşmanları ve avcılık bakımından koruma altına 
alınan meralarda optimum stok yoğunluğunda tutulurlar. Herhangi bir müdahale 
olmadan doğal üreme biyolojisi gereğince üreyen deniz hıyarlarının yavruları yine 
aynı mera ortamında herhangi bir yapay yem girişi olmadan ve optimum stok 
yoğunluğunda büyütülmektedirler. Bu üretim sisteminde 1 dönüm alanda ortalama 
2000 adet anaç deniz hıyarı stoklanabilirken, yaklaşık 5000 adet genç deniz hıyarı 
üretimi mümkün olabilmektedir. Doğal ortamında deniz hıyarı yetiştiriciliğinin 
yapıldığı bu model doğa-dostu sürdürülebilir bir yapıda olması ve düşük maliyetle 
kaliteli ürün elde edilmesi avantajları bakımından doğal stokları hızla azalan türün 
sürdürülebilirliğine yönelik alınacak önlemler konusunda oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Üreme biyolojisi, Sürdürülebilir yetiştiricilik, Ege 
Denizi, Deniz patlıcanı  

 
Abstract 
The natural stocks of sea cucumbers at the Aegean and Mediterranean sea of 

Turkey are threatened by the uncontrolled fishing. The amount of exports, which has 
increased approximately 44 times in the last 5 years, also had a negative effect on the 
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sea cucumber natural stocks. Although the quota decisions regarding the amount of 
capture and exports that come into force for the protection of natural stocks are 
positive approaches, the actual amount of capture and exports can meet a small 
portion of the demand from the Far East countries. The total income of Turkey in the 
last five years from the growing sea cucumber export has reached to 88 million 
dollars. Correct structuring of both the ecological and profit balance of sea cucumber, 
which has a very important role in the sea bottom ecosystem, will be possible with the 
potential breeding. The complete and accurate knowledge on the breeding cycle of a 
species is essential in successful cultivativation. Especially, the accurate 
determination of sperm and egg maturation stages is important in terms of 
determining the spermatogenesis and oogenesis stages. 

Hatchery systems with high cost and high technology are essential in the 
hatchery based sea cucumber production systems that are widely used in tropical sea 
cucumber breeding. However, in sea ranching systems which is an eco-friendly 
sustainable production system in sea cucumber aquaculture based on natural breeding 
cycle at the bottom of the sea. In the sea ranching model, adult sea cucumbers, which 
are collected once from the nature, are kept at optimum stock density in the natural 
pastures protected from natural enemies and fishing. The juveniles of sea cucumbers, 
which reproduce in accordance with natural reproductive biology without any 
intervention, are raised at an optimum stock density in the same environment without 
any artificial feed entry. In sea ranching production system, an average of 2000 sea 
cucumber broodstock can be stored in an area of 1 decare, while it is possible to 
produce approximately 5000 young sea cucumbers. This model, where sea cucumber 
breed in its natural environment, is very important in terms of the sustainable 
production of the species whose natural stocks are rapidly decreasing in terms of its 
nature-friendly sustainable structure and obtaining quality products at low cost. 

Keywords: Reproductive biology, Reproduction Cycle, Gonad Index, 
Mediterranean Sea 
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SERİGRAFİ BASKIDA KAĞIT POROZİTESİNİN VE DOKUMA 
SIKLIĞININ TOPLAM RENK FARKI (ΔE) ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Doç. Dr. Ahmet Akgül 
 Doç. Dr. Şehnaz Yalçın 

Prof. Dr. Mehmet Oktav 
Müjgan Naycı Duman 

 Arş. Gör. Dr. Yasemin Sesli 
Marmara Üniversitesi  

 
Özet 
Kâğıt, yüzyıllar boyunca sanayide birçok alanda kullanılmaktadır, ancak son 

yıllarda sürdürülebilirlik ve karbon ayak izinin azaltılması adına baskı altı malzemesi 
olarak yeniden keşfedilmeye başlanmıştır. Mekanik özellikleri, üç boyutlu elyaf 
yapısı, biyo-bozunur ve sürdürülebilir olması, üretim ve modifikasyon kolaylığı, 
makul fiyatı ve tüm dünyadaki kolay erişilebilir olması basit selülozik yapıdaki baskı 
altı malzemesi olarak tercih edilmesinde sayısız nedenlerden bazılarıdır. Son yüzyılda 
kâğıt üzerine uygulanan birçok baskı yöntemi geliştirilmesine rağmen serigrafi baskı; 
farklı materyaller üzerine baskı yapmak mümkün olduğu için halen matbaacılık 
alanında kullanılmaktadır. Serigrafi baskıda rengi etkileyen en önemli iki faktör baskı 
altı malzemesinin fiziksel yüzey özelliği ve dokuma sıklığıdır. Baskı altı 
malzemesinin yüzey düzgünlüğü, porozitesine bağlı sıvı emme kapasitesi kağıt 
yüzeyine serigrafi baskı basılan her türlü boya, mürekkep gibi renkli sıvıların renk 
kalitesine etki etmektedir. Sıvıların porozit ortamdaki akış ve emilme özellikleri 
matematiksel olarak da Kozeny-Karmen, D’arcy ve Lucas Washburn tarafından 
formüle edilmiştir. Serigrafi baskı kalıbının ana yapısı atkı ve çözgüler halindeki 
dokumadan oluşmaktadır. Bu dokumanın iplik çapı ve sıklığı malzeme üzerine 
mürekkep transferine bağlı renk değerine etki eden en önemli ikinci parametredir.  Bu 
nedenle bu çalışmada farklı yüzey özelliğine sahip yüzeyi kaplanmış ve kaplanmamış 
3 farklı kâğıda, solvent bazlı cyan mürekkebi ile 4 farklı dokuma sıklığında kalıp 
kullanılarak test baskıları yapılmıştır. Bu test baskıları serigrafi baskıda kalite üzerine 
direkt etkisi olan; rakle ağız yapısı ve sertliği, baskı basıncı, baskı hızı, mürekkep 
viskozitesi, rakle açısı, dokuma gerginliği gibi diğer önemli parametreler sabit 
tutularak yarı otomatik serigrafi baskı makinesinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
baskıların L*a*b* değerleri spektrofotometre ile ölçülmüş ve standart değerlerle 
karşılaştırılarak toplam renk farkı (ΔE) değerleri hesaplanmış ve grafiklerle 
gösterilmiştir. Elde edilen veriler analiz edilerek kâğıt yüzey özelliklerinin toplam 
renk farkına (ΔE) etkisi incelenmiştir. Baskı örneklerinin yüzey ve ara yüzeyinin 
elektrostreoskobik mikroskopla görüntüleri alınarak mürekkep nüfuzu çıplak gözle 
incelenmiştir. Yapılan incelemeler ve ölçümler sonucu elde edilen bulgular 
değerlendirildiğinde dokuma sıklığı arttıkça renk sapmasının azaldığı tespit edilmiştir. 
Kağıt ve karton gibi baskı-altı malzemelerinin yüzey yapısı ve gözenekliliğinin 
mürekkep film kalınlığına bağlı renk değeri üzerine etki ettiği tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Serigrafi baskı, dokuma sıklığı, toplam renk farkı 
 

EFFECT OF PAPER POROSITY AND WEAVING DENSITY ON TOTAL COLOR 
DIFFERENCE (ΔE) IN SCREEN PRINTING 

Abstract 
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Paper has been used in many industries for centuries, but in recent years it has 
been rediscovered as a base material for sustainability and reducing the carbon 
footprint. There are numerous reasons why it is preferred as a simple cellulosic 
substrate material all over the world, some of them can be listed as its mechanical 
properties, three-dimensional fiber structure, biodegradability and sustainability, ease 
of production and modification, reasonable price and ease of access. Although many 
printing methods have been developed on paper printing in the last century, screen 
printing is still used as it is possible to print on different materials. The physical 
properties and weaving density of base material are the most important factors that 
affect color in screen printing. The surface smoothness and porosity of the base 
material affect the color quality of all kinds of colored liquids such as paint and ink, 
which are printed on the paper surface. Flow and absorption properties of liquids in 
porositic media are mathematically formulated by Kozeny-Karmen, D'arcy and Lucas 
Washburn. The main structure of the screen printing mold made up of weaved fabric 
having weft and warp yarns. The yarn diameter and density of this fabric are the 
second most important parameters affecting the color value due to ink transfer on the 
material. For this reason, in this study test prints were made on 3 different 
papers/fabrics coated and uncoated with different surface characteristics, using 
solvent-based cyan inks and 4 different patterns of weaving density. Other important 
parameters that have a direct impact on quality in screen printing; such as the blade 
mouth structure and hardness, printing pressure, printing speed, ink viscosity, blade 
angle and weaving tension; were held constant in these test prints and applied with a 
semi-automatic screen printing machine. The L*a*b* values of the prints were 
measured with a spectrophotometer and the total color difference (ΔE) values were 
calculated by comparing with the standard values and shown in graphics. The data 
obtained were analyzed and the effect of paper surface properties on the total color 
difference (ΔE) was examined. The surface and interface images of the printing 
samples were taken by an Electrostreoscopic microscope and the ink penetration was 
examined with the naked eye. When the findings obtained as a result of the 
examinations and measurements were evaluated, it was determined that the color 
deviation decreases as the density of weaving increases. It has been determined that 
the surface structure and porosity of base materials such as paper and cardboard affect 
the color value depending on the thickness of the ink film. 

Keywords: Screen printing, weaving density, total color difference 
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TARİHİ TAŞLARDAN İZOLE EDİLEN ACTİNOMYCETES TÜRLERİNİN 
KARAKTERİZASYONU VE BİYOLOJİK BOZULMA KAPASİTESİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Rozelin Aydın 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
 
Özet 
Dünyanın birçok bölgesinde taşlar bina ve sanat eserlerinin yapımında en çok 

kullanılan malzemedir. Ülkemizin sahip olduğu kültürel mirasın önemli bölümünü 
oluşturan tarihi alanlardaki yapı kalıntıları çoğunlukla taştan imal edilmiştir. 
Arkeolojik alanlarda, özellikle toprak üzerinde kalan taş malzeme, sürekli hava 
şartlarına maruz kalma, hava kirliliği, uygunsuz kullanım, bakım eksikliği, yapıya 
zarar veren geçmiş müdahale ve restorasyonlar gibi nedenlerle bozulmaya 
uğramaktadır. Taş bozulmaları farklı biçimlerde ve farklı nedenlerle olabilmektedir. 
Taşın bozulmasını önlemek veya gidermek için herhangi bir önlem alınmadan ya da 
koruma tekniği uygulanmadan önce, bozulmanın ana neden ve kaynağının iyi 
araştırılması gerekmektedir. Taş bozulmaları içinde mikroorganizma kaynaklı olanlar, 
biyolojik bozulmalardır ve bu konu üzerinde çok fazla çalışma yer almamaktadır. 
Mikrobiyolojik bozulmaların kontrol altında tutulabilmesi için buna sebebiyet veren 
etkenlerin ve mekanizmalarının ayrıntılı bir şekilde çalışılması gerekmektedir. Taştaki 
bu bozulmalara sebebiyet veren organizmalar sırasıyla; bakteriler (özellikle 
Actinomycetes ve Cyanobakteria gruplarına ait), arkealar, mantarlar, algler ve 
likenlerdir. Bu organizmalar arasındaki iletişim tarihi anıtları oluşturan taş 
malzemedeki bozulmanın yavaşlamasına veya hızlanmasına yol açabilmektedir. Söz 
konusu organizmalar genellikle taş yüzeyinde biyofilmler oluşturup daha güçlü bir 
yapı haline gelerek taşlardaki bozulmalarda etkin ve güçlü bir rol oynarlar. Bu 
çalışma kapsamında tarihi yapılarda tahribata yol açan Actinomycetes türlerinin ortaya 
çıkarılması hedeflenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına sunumda yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tarihi yapılar, taş bozulmaları, Actinomycetes, ileri 
moleküler teknikler, kültüre alma, izolasyon ve tanılama 

 
CHARACTERIZATION AND BIODETERIORATION  CAPACITY OF 

Actinomycetes sp. ISOLATED FROM HISTORICAL STONES 
 

Abstract 
In many parts of the world, stone is historically the most common material 

used in building construction and artistic works. The architectural remains in the 
historical sites, which make up the important part of the cultural heritage of our 
country, are mostly made of stone. In archaeological sites, stone material, especially 
above the soil, is being degraded due to continuous weather conditions, air pollution, 
improper use, lack of maintenance, past interventions and restorations that damage the 
structure. In order to transfer our country's rich cultural heritage to future generations, 
it is important that the structures and artefacts in archaeological areas, and therefore 
the stone materials, are protected with appropriate techniques. Stone deterioration can 
occur in different forms and depending on different reasons. It is of utmost 
importance to investigate the cause and source of the deterioration before any 
measures are taken to prevent or eliminate stone degradation or before the 
conservation technique is applied. Although the significance of this subject has been 
understood for the last 20 years and work on the subject has begun to multiply, the 
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biological sources of deterioration mechanisms are currently the least known. In order 
for microbiological deterioration to be controlled, a detailed study of the causative 
agents and mechanisms is required. The activities during the growth and proliferation 
of microorganisms lead to biodegradation in stone materials, which can be observed 
structurally and aesthetically in different forms. The organisms causing the 
deterioration in stone are: Bacteria (especially belonging to Actinomycetes and 
Cyanobacteria groups), archaea, fungi, algae and lichens. The interaction between 
these organisms can lead to the slowing or accelerating of the deterioration of the 
stone material that forms the historical monuments. These organisms usually play an 
active and powerful role in the deterioration of the stones by forming biofilms on the 
surface of the stone that help them become a stronger structure.In the current study, 
laboratory studies will be carried out using culture-dependent and culture-independent 
advanced molecular techniques in order to determine the Actinomycetes spp. 
deterioration of stone samples taken from places. 

Keywords: Historical buildings, stone deterioration, actinomycetes, advanced 
molecular techniques, cultivation, isolation and identification 
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ADANA'DA KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN İNSAN SAĞLIĞI VE 
ÇEVRE ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Rozelin Aydın 

B.Z. Hasırcı 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

 
Özet 
Kömürlü termik santralleri dünyada ve özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan 

ülkelerde elektrik üretiminde önemli rol oynamaktadır. Dünyadaki hemen hemen tüm 
hükümetler siyasi olarak, elektrik üretmek için kömür kullanımı önemli bir ekonomik 
değer olarak görmektedirler. Ancak kömürlü termik santraller, ciddi bir çevre kirliliği 
yaratarak başta hava kalitesindeki düşüş, yerleşim yerleri ve arkeolojik alanlar 
üzerindeki etkileri, içme ve sulama sularında yarattığı kirlilik, gıdaların ve tarım 
ürünlerinin kirlenmesi, bitki örtüsünün zarar görmesi ve görünmeyen sağlık 
giderlerindeki artış gibi insan ve içerisinde bulunduğu doğal hayata çok büyük 
zararları olmaktadır. Günümüzde artık hava kirliliği, solunum ve kardiyovasküler 
hastalıklar arasındaki bağlantı çok iyi bilinmektedir. Kömürlü Termik Santrallerin 
neden olduğu hava kirliliğinin, özellikle hamileler üzerinde ölü doğumlara ve akciğer 
kanserine neden olduğu bilinmektedir. Örneğin sülfür dioksit iltihaplanmaya, 
bronşite, akciğer fonksiyonlarında azalmaya, astıma ve kronik obstrüktif akciğer 
hastalığına neden olabilir. Azot Dioksit, viral ve bakteriyel enfeksiyonlara duyarlılığı 
arttırırken aynı zamanda vücudun bağışıklık sisteminin de zayıflamasına sebebiyet 
verir. Bu çalışmada, mevcut kömürlü termik santrallerden ötürü oluşan zararları insan 
ve çevre sağlığı üzerinden incelerken bir yandan da yapılması planlanan santrallerde 
eklenince ilimizde ki görünmeyen sağlık giderleri ve akciğer hastalıkları üzerine 
mevcut durumu ortaya koymaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kömür, Sağlık, Çevre, Maliyet 
 

POSSIBLE EFFECTS OF COAL-FIRED POWER PLANTS ON HUMAN HEALTH 
AND ENVIRONMENT IN ADANA CITY 

 
Abstract 
Coal Fired Power Plants has important role for generating electricity in the 

world especially developing countries such as Turkey. Nearly all governments in the 
world seeing politically using coal for generating electricity is an important economic 
value. However Coal Fired Power Plants has potentially big harmful and toxic effects 
on environmental pollution and human health conditions such as impacts on air, 
impacts on settlements and archeological sites, pollution of drinking and irrigation 
water searches, pollution of foods, damage the vegetation, suspended particles (heavy 
metals, NOx, VOCs, CO2, SO2, CO). The link between air pollution and respiratory 
and cardiovascular disease well established. Air pollution caused by energy 
production from Coal Fired Power Plants has harmful effects most dangerously on the 
unborned babies in pregnant women's. Particle matter from the burned coal may leads 
to stroke, premature deaths and lung cancer. Sulfur Dioxide can cause inflammation, 
bronchitis, decrease lung function, asthma and chronic obstructive pulmonary disease. 
Nitrogen Dioxide increase susceptibility to viral and bacterial infections and reducing 
the immune abilities of the body. In this study, while examining the damages arising 
from the existing coal-fired thermal power plants over human and environmental 
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health, studies were carried out to reveal the current situation on invisible health 
expenses and lung diseases in our province when added to the plants planned to be 
built. 

Keywords: Coal, Health, Environment, Cost 
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MALEİK ANHİDRİT KOPOLİMERLERİNİN VE PRİMER AMİNLERLE 
MODİFİYE EDİLMİŞ TÜREVLERİNİN TERMAL KARAKTERİZASYONU 

 
Doç. Dr. Hidayet MAZI 

 Gaziantep Üniversitesi 
 
Özet 
Maleik anhidrit kopolimerlerinin hem amfifilik hem de biyouyumlu 

olmalarından dolayı birçok kullanım alanı mevcuttur. Bu alanlar içerisinde en 
önemlileri ilaç üretimi, enzim taşıyıcı sistemler ve biyomedikal uygulamalardır. 
Maleik anhidritin α-olefinlerle ardışık kopolimer oluşturabildiği literatürden 
bilinmektedir. Bu polimerlerin kullanım alanları sınırlı kalmaktadır. Ancak farklı 
bileşiklerle modifiye edildiklerinde kullanım alanları artmaktadır. Modifikasyonla 
kopolimerlerin elektrolitik, vizkozimetrik ve polarlık özelliklerinin yanı sıra termal 
davranışları ile termal kararlılıkları da değişmektedir. Maleik anhidritin 1-okten ve 
siklopenten ile kopolimerleri daha önce grubumuz tarafından sentezlenip karakterize 
edilmişti. Başka bir çalışmada ise bu kopolimerlerin hekzilamin ve dekilamin ile 
modifiye edilmiş türevleri sentezlenmişti. Bu çalışmada ise maleik-anhidrit / 1-okten 
ve maleik anhidrit / siklopenten kopolimerlerinin ve modifiye türevlerinin TGA 
yöntemiyle termal bozunma davranışlarının ve termal kararlılıklarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Kuru hava, azot ve argon atmosferlerinde, 10, 15 ve 20 °C/dakika 
ısıtma hızlarıyla çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra bu analizlerden elde edilen 
termogramlar kullanılarak bozunma atmosferinin, ısıtma hızının ve kopolimerin 
bileşiminin termal davranışa etkisi incelendi. Son olarak da çok iyi bilinen Friedman 
ve Freeman Carrol eşitlikleri yardımıyla bozunma tepkimesinin aktivasyon enerjisi 
(Ea), bozunma derecesi (n) ve frekans faktörü (lnZ) gibi parametreleri belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Maleik anhidrit, kopolimer, modifikasyon, hekzilamin, 
dekilamin, TGA. 

 
THERMAL CHARACTERIZATION OF MALEIC ANHYDRIDE COPOLYMERS 

AND DERIVATIVES MODIFIED WITH PRIMARY AMINS 
 
Abstract 
Maleic anhydride copolymers have many applications since they are both 

amphiphilic and biocompatible. The most important of these areas are drug 
production, enzyme transport systems and biomedical applications. It is known from 
the literature that maleic anhydride can form alternating copolymers with α-olefins. 
The use of these polymers is limited. However, when modified with different 
compounds, their use increases. The modification changes the thermal behavior and 
thermal stability of the copolymers as well as their electrolytic, viscometric and 
polarity properties. Copolymers of maleic anhydride with 1-octene and cyclopentene 
have previously been synthesized and characterized by our group. In another study, 
hexylamine and decylamine modified derivatives of these copolymers were 
synthesized. In this study, it is aimed to determine thermal decomposition behavior 
and thermal stability of maleic-anhydride / 1-octene and maleic anhydride / 
cyclopentene copolymers and modified derivatives by TGA method. Studies were 
carried out at dry air, nitrogen and argon atmospheres, and heating rates of 10, 15 and 
20 ° C / minute. Then, the effect of decomposition atmosphere, heating rate and 
composition of copolymer on thermal behavior was investigated by using 
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thermograms obtained from these analyzes. Finally, parameters such as activation 
energy (Ea), degree of degradation (n) and frequency factor (lnZ) of the decay 
reaction were determined by the well-known Friedman and Freeman Carrol equations. 

Keywords: Maleic anhydride, copolymer, modification, hexylamine, 
decylamine, TGA. 
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MALEİK ANHİDRİT KOPOLİMERLERİNİN PRİMER AMİNLERLE 
MODİFİKASYONU 

 
Doç. Dr. Hidayet MAZI 

 Gaziantep Üniversitesi 
 
Özet 
Maleik anhidrit, yapısında iki karbonil grubu bulundurması nedeniyle oldukça 

reaktif bir moleküldür. Ayrıca çift bağ içermesi nedeniyle kopolimer sentezinde 
oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır [1]. Maleik anhidritin kopolimerleri de  
genellikle amfifilik karakterde olduklarından yani yapılarında hem hidrofilik hem de 
hidrofobik grupları bir arada bulundurduklarından özellikle protein saflaştırılması, 
enzim immobilizasyonu [2], ilaç salınımı [3] , DNA ve gen transferi [4] gibi birçok 
alanda uygulamaları bulunmaktadır. Maleik anhidrit, α-olefinlerle sadece ardışık 
kopolimer oluşturabilmektedir [5]. Bu nedenle, hidrofilik / hidrofobik oranının 
istenilen değerde elde edilmesi ancak modifikasyonla mümkün olabilmektedir. 
Modifikasyon için kullanılan birçok yöntem söz konusudur. Modifikasyon sayesinde 
maleik anhidritin kopolimerlerine istenilen polarlık derecesi kazandırılabilmektedir. 
Bu çalışmada modifikasyon için kovalent bağlanma metodu kullanılarak daha önce 
grubumuz tarafından sentezlenip karakterize edilmiş olan maleik anhidrit / 1-okten ve 
maleik anhidrit / siklopenten kopolimerlerinin hekzilamin ve dekilamin ile modifiye 
edilmesi ve elde edilen modifiye ürünlerin karakterize edilmesi ve kopolimerin 
özellikleriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla çözeltideki davranışların 
incelenmesi için vizkozimetrik yöntem, yapıların aydınlatılması için Fourier 
Transform İnfrared (FTIR) Spektroskopisi ve modifikasyon oranının belirlenebilmesi 
için de elementel analiz ve titrasyon metodlarından faydalanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Maleik anhidrit, kopolimer, modifikasyon, hekzilamin, 
dekilamin. 
 
MODIFICATION OF MALEIC ANHYDRIDE COPOLYMERS WITH PRIMARY 

AMINS 
 
Abstract 
Maleic anhydride is a highly reactive molecule because it contains two 

carbonyl groups. It is also widely used in the synthesis of copolymers because it 
contains double bonds. Since copolymers of maleic anhydride are generally of 
amphiphilic character, it means they contain both hydrophilic and hydrophobic groups 
in their structures, they have applications in many areas such as protein purification, 
enzyme immobilization, drug release, DNA and gene transfer. Maleic anhydride can 
only form alternating copolymers with α-olefins. Therefore, it is only possible to 
achieve the desired value of the hydrophilic / hydrophobic ratio by modification. 
There are many methods used for modification. By modification, the desired degree 
of polarity can be imparted to the copolymers of maleic anhydride. In this study, it 
was aimed to modify maleic anhydride / 1-octene and maleic anhydride / 
cyclopentene copolymers which were synthesized and characterized by covalent 
bonding method for modification with hexylamine and decylamine and to compare 
the properties of the modified products with the copolymer. For this purpose, 
viscosimetric method was used to examine the behavior in solution, Fourier 
Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy for the elucidation of structures and 
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elemental analysis and titration methods were used to determine the ratio of 
modification. 

Keywords: Maleic anhydride, copolymer, modification, hexylamine, 
decylamine, TGA.
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KAHRAMANMARAŞ İLİ TÜRKOĞLU İLÇESİNDE ELEKTROMANYETİK             
ALAN ŞİDDETİNİN ÖLÇÜLMESİ 

 
Prof. Dr. Ömer SÖĞÜT                                                                                              

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Yusuf DEMİRÖZ                                                                                                           

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  
 
Özet 
Elektrik alanlar durgun elektrik yükleri tarafından üretilirken, manyetik alanlar 

yüklü parçacıkların hareketleri sonucu üretilir. Bu alanların birlikte hareketi 
elektromanyetik alanı oluşturur. Elektromanyetik alanlar radyasyonun düşük enerjili 
kısmını, yani iyonlaştırıcı olmayan radyasyonları oluşturur. Bilim ve teknolojideki 
gelişmelere bağlı olarak, insanlara evde ve işyerinde yaşamlarını kolaylaştırmak için 
elektronik cihazların üretimini gün geçtikçe arttırmış ve arttırmaya da devam 
etmektedirler. Geliştirilen bu teknolojik cihazlar yaşamımızı kolaylaştırırken, 
tehlikeyi de yanlarında taşımışlardır. Bütün elektronik cihazlar çevrelerine 
elektromanyetik dalga yayarlar ve çevremizdeki doğal olmayan elektromanyetik 
kirliliğin artmasına neden olurlar. Elektromanyetik kirlilik diğer çevre kirliliklerinden 
farklı olarak insanların duyu organları ile fark edilemezler. Bu nedenle, diğer çevre 
kirliliklerinden çok daha tehlikeliler. Elektromanyetik kirlilik ekstra radyasyona 
(iyonlaştırıcı olmayan) maruz kalmamıza neden olurlar. Yaşadığımız çağda 
elektromanyetik radyasyon kaynaklarının içerisinde en tehlikeli olanlarından bir de 
cep telefonudur. Çünkü insanlar akıllı telefonları sanki bir uzuvları gibi günün her 
saatinde yanlarında taşımaktadırlar. 31 Mayıs 2011 yılında Dünya sağlık örgütü 
(World Health Organization, WHO) radyofrekans kökenli elektromanyetik alanları 
insanlar için muhtemel kanserojen olarak sınıflandı. 

Bu çalışmada, Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesinde Mahir Ünal Caddesi 
boyunca elektromanyetik alan şiddeti ölçümleri yapıldı. Ölçümler 250 metre 
aralıklarla 6 farklı noktada, Narda NBM-550 geniş bant elektromanyetik alan ölçer ile 
Spectran HF- 60105 V4 taşınabilir spektrum analyzer elektromanyetik alan ölçer 
cihazları kullanılmıştır. Ölçümlerin anlamlı bir sonucu olması için, her bir ölçüm en 
az altı dakika boyunca yapıldı. Bulunan sonuçlar, Türkiye Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu tarafından belirlenen ve 21 Nisan 2011 tarihinde 27912 sayılı resmi 
gazetede yayınlanan elektronik haberleşme cihazlarından kaynaklanan 
elektromanyetik alan şiddetinin uluslararası standartlara göre maruziyet limit 
değerlerinin belirlenmesi, kontrolü ve denetimi hakkındaki yönetmelikte ortamın 
toplam limit değerleri, ICNIRP'nin limit değerleri ile aynı olan, sırasıyla, GSM900 
MHz’de E için 41.25 V/m, B için 0.111 A/m ve S için 4.5 W/m2; GSM1800 MHz’de 
E için 58.34 V/m, B için 0.157 A/m ve S için 9 W/m2 ve UMTS (2100 MHz)’de E 
için 61 V/m, B için 0.16 A/m ve S için 10 W/m2 olarak tanımlan değerlerle 
karşılaştırıldı. Ölçüm sonuçlarının tamamı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar 
tarafından tanımlanan limit değerlerinin altında kaldığı tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: GSM, Baz, radyasyon, GSM, UMTS, 3G. 
 

MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC FIELD STRENGTH IN 
TÜRKOĞLU DISTRICT OF KAHRAMANMARAŞ 

 
Abstract 
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The magnetic fields are produced by the motion of charged particles, while the 
electric fields are produced by static electric charges. The movement of these fields 
together creates the electromagnetic field. Electromagnetic fields make up the low-
energy part of radiation, i.e. non-ionizing radiation Dependence on the developments 
in science and technology, they have increased and continue to increase the 
production of electronic devices day by day to make life easier for people at home and 
at work. While these devices made our life easier, they carried the danger with them. 
All electronic devices emit electromagnetic waves around them and cause an increase 
in unnatural electromagnetic pollution around us. Electromagnetic pollution, unlike 
other environmental pollution, is not noticed by the sense organs of the people. 
Mobile phone is one of the most dangerous of electromagnetic radiation sources in 
our age. Because people carry smartphones with them at all times of the day like a 
limb. On May 31, 2011, the World Health Organization (WHO) classified 
electromagnetic fields of radiofrequency origin as possible carcinogens for humans. 

In this study, electromagnetic field strength measurements were made along 
Mahir Ünal Avenue in the Türkoğlu district of Kahramanmaraş province. Narda 
NBM-550 broadband electromagnetic field meter and Spectran HF-60105 V4 
portable spectrum analyzer electromagnetic field meter devices were used for 
measurements at 6 different points at 250 meter intervals. Each measurement was 
done for at least six minutes to have a meaningful result of the measurements. The 
results obtained were compared with the total limit value of the medium in the 
regulation about determination of the exposure limit values, control and supervision 
according to international standards electromagnetic field strength of the resulting 
from electronic communication devices which was published, in the Offical Gazette 
of the Turkish Republic numbered 27912, on 21 April 2011, these values designated 
by Turkey‟s Information Technologies and Communications Authority, which are the 
same as the limit values of ICNIRP and are in GSM 900 MHz 41.25 V/m for E, 0111 
A /m for H and 4.5 W/m2 for S; in GSM 1800 MHz 58.34 V/m for E, 0.157 A/m for 
H and 9 W/m2 for S and in 2100 MHz (UMTS) 61 V/m for E, 0.16 A/m for H and 10 
W/m2 for S, respectively. It is understood that all of the values obtained from 
measurements (E, H and S) are smaller than the limit values determined for non-
ionizing radiation defined by national and international institutions such as BTK, 
ICNIRP and IEEE/FCC. 

Keywords: GSM, Base, radiation, GSM, UMTS, 3G. 
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POLİ(VİNİLPİROLİDON-co-BÜTİLAKRİLAT-co-N-HİDROKSİMETİL 
AKRİLAMİT) TERPOLİMERİ ÜZERİNE İNVERTAZ ENZİMİNİN 

HAPSETME YÖNTEMİYLE İMMOBİLİZASYONU 
 

Orhun HAKKOYMAZ 

Doç. Dr. Hidayet MAZI 
 Gaziantep Üniversitesi 

 
Özet 
Enzimlerin endüstriyel çapta katalizör olarak kullanılmaları oldukça kısıtlı 

durumdadır. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, saklama koşullarının sıcaklığı ve pH 
değerine bağlı olarak aktivitelerini kullanılmadıkları zamanlarda bile kolaylıkla 
kaybetmeleridir [1,2]. İkincisi ise, enzimler çözünür formda katalizörler olduklarından 
tepkime sonucunda ortamdan uzaklaştırılmalarının oldukça maliyetli olması, 
ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra tekrar kullanılamamaları ve dolayısıyla 
kullanıldıkları üretim prosesinin maliyetini artırmalarıdır. Bu problemlerin önüne 
geçebilmek için immobilizasyon teknikleri geliştirilmiştir. Enzimler immobilize 
edildiklerinde çoğu zaman raf ömürleri uzayabilmekte, kullanıldıkları tepkime 
ortamından maliyetsiz olarak kolayca uzaklaştırılabilmekte ve benzer proseslerde 
aktivitelerini kaybetmeden defalarca tekrar kullanılabilmektedirler [3,4]. Enzim 
immobilizasyonunda hapsetme, kovalent bağlanma, adsorplama gibi çeşitli yöntemler 
kullanılabilmektedir [2]. İnvertaz enzimi, sakkarozun fruktoz ve glukoza 
dönüştürülmesinde kullanılan biyolojik bir katölizördür. Bu çalışmada öncelikle, 
poli(VP-co-BAc-co-NHMAAm) terpolimerinin sentezi ve karakterizasyonu 
yapılmıştır. Sonra bu terpolimer üzerine invertaz enzimi hapsetme yöntemiyle 
tutturulmuştur. Hem serbest enzimin hem de hapsetme yöntemiyle immobilize edilmiş 
enzimin optimum sıcaklık ve pH değerleri, tekrar kullanılabilirlik, depolanma ömrü, 
kinetik parametreleri birlikte araştırılmıştır. Optimum sıcaklık serbest enzim için 50-
55ºC olarak bulunurken, immobilize enzim için 70ºC olarak bulunmuştur. Optimum 
pH değerinin serbest enzim ve hapsetme yöntemi için aynı olduğu ve bu değerin 
pH=5,0 olduğu bulunmuştur. İmmobilizasyon işleminin termal kararlılığı arttırdığı ve 
serbest enzime göre geniş bir pH çalışma aralığı sağladığı görülmüştür. İmmobilize 
edilen enzimin 60 defa tekrar kullanıldığı halde hala bir aktiviteye sahip olduğu ve 7 
aylık bir depolanma sonucunda enzimin başlangıç aktivitesinin %90’ını koruduğu 
bulunmuştur. Serbest enzim ise bu sürede aktivitesinin tamamını kaybetmiştir. Hem 
serbest enzim hem de hapsetme yöntemiyle immobilize edilen enzim için Km ve Vmaks 
değerleri belirlenmiş ve immobilize edilen enzimin serbest enzime oranla daha düşük 
Km değerine sahip olduğu gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Vinil Pirolidon, Bütil Akrilat, N-hidroksimetil Akrilamit, 
terpolimer, hapsetme, invertaz, enzim immobilizasyonu. 

 
IMMOBILIZATION OF INVERTASE ENZYME ON POLY(VINIYL 

PYRROLIDONE-co-BUTYLACRYLATE-co-N-HYDROXYMETHYL 
ACRYLAMIDE) BY ENTRAPMENT METHOD 

 
Abstract 
The use of enzymes as industrial catalysts is very limited. There are two 

reasons for this. The first is easily losing their activity even when they are not used, 
depending on the temperature and pH of the storage conditions[1,2]. Secondly, since 
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enzymes are catalysts in soluble form, it is very costly to remove them from the 
reaction medium as a result of the reaction, they cannot be reused after removal and 
therefore increase the cost of the production process they are used. In order to prevent 
these problems, immobilization techniques have been developed. When the enzymes 
are immobilized, their shelf life can often be prolonged, they can be easily removed 
from the reaction medium they are used without cost, and they can be reused many 
times without losing their activities in similar processes [3,4]. Various methods can be 
used in enzyme immobilization, such as entrapment, covalent binding, adsorption [2]. 
The invertase enzyme is a biological catalyst used in converting sucrose to fructose 
and glucose. In this study, firstly, synthesis and characterization of poly (VP-co-BAc-
co-NHMAAm) terpolymer has been done. Then, the invertase enzyme was attached 
to this terpolymer by the entrapment method. Optimum temperature and pH values, 
reusability, storage life and kinetic parameters of both the free enzyme and the 
immobilized enzyme were investigated together. The optimum temperature was found 
as 50-55ºC for free enzyme, while it was found as 70ºC for immobilized enzyme. It 
has been found that the optimum pH value is the same for the free enzyme and the 
entrapment method and this value is pH = 5.0. It has been found that the 
immobilization process increases thermal stability and provides a wide pH working 
range compared to the free enzyme. Although the immobilized enzyme was reused 60 
times, it was still found to have an activity and as a result of a 7-month storage, it 
preserved 90% of the initial activity of the enzyme. Free enzyme lost all of its activity 
in this period. Km and Vmax values were determined for both the free  and immobilized 
enzyme and it was observed that the enzyme immobilized had a lower Km value than 
the free enzyme. 

Keywords: Vinyl pyrrolidone, butyl acrylate, N-hydroxymethyl acrylamide, 
terpolymer, entrapment, invertase, enzyme immobilization. 
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POLİ(VİNİLPİROLİDON-co-BÜTİLAKRİLAT-co-N-HİDROKSİMETİL 
AKRİLAMİT) TERPOLİMERİ ÜZERİNE İNVERTAZ ENZİMİNİN 
KOVALENT BAĞLANMA YÖNTEMİYLE İMMOBİLİZASYONU 

 
Orhun HAKKOYMAZ 

Doç. Dr. Hidayet MAZI 
 Gaziantep Üniversitesi 

 
Özet 
İnvertaz enzimi, sakkarozun fruktoz ve glukoza dönüştürülmesinde kullanılan 

biyolojik bir katölizördür. İnvertaz enzimi çoğunlukla mayalardan elde edilmekte ve 
endüstride sakkarozdan daha tatlı ve kolay kristallenmeyen fruktozun elde 
edilmesinde yaygın olarak kullanılan bir enzimdir. İnvertaz, sofra şekeri olan 
sakkarozun üretiminde de kullanılmakta ve bu sayede şekerin saflaştırılması 
aşamasını ortadan kaldırarak üretim maliyetini düşürebilmektedir. İnvertaz enzimi bu 
öneminden dolayı immobilize edilen ilk enzim olma özelliğini taşımaktadır. Vinil 
pirolidon, hem hidrofilik hem de hidrofobik özellikler taşıyan yani amfifilik 
karakterde olan bir monomerdir. Vinil pirolidonun homo ve kopolimerleri hem suda 
çözünebilmekte hem de biyouyumlu olmaktadırlar. Bu çalışmada poli(VP-co-BAc-co-
NHMAAm) terpolimeri üzerine invertaz enzimi kovalent bağlanma yöntemiyle 
immobilize edilmiştir. Hem serbest enzimin hem de immobilize edilmiş enzimin 
optimum çalışma koşulları ile beraber tekrar kullanılabilirlik, depolanma ömrü, 
kinetik parametreleri birlikte araştırılmıştır. Optimum sıcaklık serbest enzim için 50-
55ºC olarak bulunurken, kovalent bağlanma yönteminde 75ºC olarak bulunmuştur. 
Optimum pH değerinin serbest enzim için pH=5,0   ve immobilize enzim için bu 
değerin pH=7,0 olduğu bulunmuştur. İmmobilizasyon işleminin termal kararlılığı 
arttırdığı ve serbest enzime göre geniş bir pH çalışma aralığı sağladığı görülmüştür. 
Kovalent bağlanma yöntemiyle immobilize edilen enzimin 60 defa tekrar kullanıldığı 
halde hala bir aktiviteye sahip olduğu gözlenmiştir. Kovalent bağlanma yönteminde 7 
aylık bir depolanma sonucunda enzim, başlangıç aktivitesinin %85’ini koruduğu 
bulunmuştur. Serbest enzimin ise 2 aylık bir depolama sonucunda aktivitesinin 
yaklaşık %90’ını kaybettiği belirlenmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Vinil Pirolidon, Bütil Akrilat, N-hidroksimetil 
Akrilamit, terpolimer, kovalent bağlanma, invertaz, enzim immobilizasyonu. 

 
IMMOBILIZATION OF INVERTASE ENZYME ON POLY(VINIYL 

PYRROLIDONE-co-BUTYLACRYLATE-co-N-HYDROXYMETHYL 
ACRYLAMIDE) BY COVALENT BINDING METHOD 

 
Abstract 
The invertase enzyme is a biological catalyst used in converting sucrose to 

fructose and glucose. The invertase enzyme is mostly derived from yeast and is an 
enzyme widely used in the industry to obtain sweeter and not crystallized fructose 
than sucrose. Invertase is also used in the production of sucrose, which is table sugar, 
and thus, it can reduce the production cost by eliminating the stage of sugar 
purification. Because of this importance, the invertase enzyme is the first enzyme to 
be immobilized. Vinyl pyrrolidone is an amphiphilic monomer that has both 
hydrophilic and hydrophobic properties. Homo and copolymers of vinyl pyrrolidone 
are both water-soluble and biocompatible. In this study, the invertase enzyme was 
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immobilized on the poly (VP-co-BAc-co-NHMAAm) terpolymer by covalent binding 
method. The optimum working conditions of both the free enzyme and the 
immobilized enzyme together with their reusability, storage life and kinetic 
parameters were investigated. Optimum temperature was found as 50-55ºC for free 
enzyme, while it was found as 75ºC in covalent bonding method. Optimum pH value 
was found to be pH = 5.0 for free enzyme and pH = 7.0 for immobilized enzyme. It 
has been found that the immobilization process increases thermal stability and 
provides a wide pH working range compared to the free enzyme. It has been observed 
that the enzyme immobilized by the covalent bonding method still has an activity 
although it is reused 60 times. The enzyme preserved 85% of its initial activity as a 
result of a 7-month storage in the covalent bonding method. The free enzyme was 
determined to lose about 90% of its activity after 2 months of storage. 

Keywords: Vinyl pyrrolidone, butyl acrylate, N-hydroxymethyl acrylamide, 
terpolymer, entrapment, invertase, enzyme immobilization. 
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ENJEKSIYON SONRASI  TC 99-M MDP’IN RADYOAKTIVITESININ 
UZAKLIĞA BAĞLI DEĞIŞIMI 

 
Arzu COŞKUN 

 Fadime DEMİR 

 İbrahim YİĞİTOĞLU 

Betül ERTAN 
Melek GÖKBULUT 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniveristesi 
Amasya Üniversitesi 

 
 
Özet 
Bu çalışmada Tc 99-m MDP kiti verilen kemik sintigrafisi hastalarından 

yayılan eksternal radyasyon miktarı incelenmiştir. Ölçümler FLUKE Victoreen ASM 
900 taşınabilir dedektor kullanılarak  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nükleer Tıp biriminde enjeksiyondan 10, 20 ve 50 dk  sonra  hastaya 1, 2 ve 3m 
mesafeden yapılmıştır. Mesafe ve zamana bağlı yayılan radyasyon miktarı Gate 
programı kullanılarak, histogram şekli verilerek önceki çalışmalar ile karşılaştırılarak 
tartışılmıştır.  

Anahtar Kelime: Kemik Sintigrafisi, Tc-99m MDP kiti, Zaman, Mesafe 
 

THE VARIATION OF TC-99M RADIOACTIVITY, RESPECT TO DISTANCE 
AFTER INJECTION 

 
Abstract 
In this study, the amount of external radiation emitted from bone scintigraphy 

patients who were given Tc-99m MDP kit was examined. The measurements have 
been performed using FLUKE Victoreen ASM 900 portable detector at Nuclear 
Medicine Department, Medicine Faculty in Tokat Gaziosmanpasa University  after 10 
min., 30 min. and 50 min. from 1m, 2m and 3m distances. The amount of radiation 
respect to time and distance are given in histograms by using Gate programme are 
compared and discussed with the previous studies. 

Keywords: Bone Scintigraphy, Tc-99m MDP, Time, Distance 
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LINEEER HIZLANDIRICIDA 4*4 CM, 10*10 CM AÇIKLIĞINDA VERILEN 
RADYASYON MIKTARININ ÖLÇÜMÜ 

 
Elif SARIKAYA 

Melek GÖKBULUT 

 Gülhan Güler AVCI 

 Halis BOZKURT 

 İbrahim YİĞİTOĞLU 
Arzu COŞKUN 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
 
Özet 
Lineer hızlandırıcılardan çıkan ışın miktarı MLC sistemindeki jaw aralıkları 

değiştirilerek ayarlanabilir. Işının verileceği alan böylelikle belirlenecektir. Bu 
çalışmada Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji birimindeki 
lineer hızlandırıcının jaw aralıkları 4*4 cm ve 10*10 cm olarak ayarlanmış ve her iki 
koşul için yayılan radyasyon dozu ölçülmüştür. Sonuçlar literatürdeki diğer çalışmalar 
ile karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lineer Hızlandırıcılar, Jaw Aralıkları, Radyasyon Dozu 
 

MEASUREMENT OF RADİATİON DOSE EMİTTED BY 4 * 4 CM AND 10 * 10 
CM APERTURE OF LİNEAR ACCELERATOR 

 
Abstract 
The amount of the beam emitted from linear accelarators can be adjusted by 

changing the jaw intervals of MLC system. The area to which the beam will be 
delivered is determined. 

In this study, the jaw intervals of linear accelerator in the Oncology unit of the 
Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine have been determined as 4 * 
4cm and 10 * 10 cm and the radiation dose emitted for both conditions has measured. 
The results have compared with other studies in the literature. 

Keywords: Linear Accelerators, Jaw Intervals, Radiation Dose 
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CRYSTALLIZATION BEHAVIOR OF LOW MOLECULAR WEIGHT 
FRACTIONS OF MILK FAT 

 
Izzatullah Muhammad Auzay 

 Dilek Büyükbeşe 
 Gülten Şekeroğlu 

Ahmet Kaya 
University of Gaziantep 

 
Abstract 
Milk fat was fractionated to produce two low molecular weight fractions 

(LMWF1 and LMWF2) at 40oC using supercritical carbon dioxide (CO2) at a 
pressure of 100 bar. Milk fat and low molecular weight fractions were evaluated for 
fatty acid composition, solid fat content and isothermal crystallization behavior at 
various temperature. As a function of time, there was a decrease in the proportion of 
short-chain (C4:0-C8:0), medium-chain (C10:0-C14:0), and total saturated fatty acids 
as well as increase in long chain (C16:0-C18:2) and total unsaturated fatty acids 
extracted. The solid fat content decreased sigmoidally as temperature increased and at 
any temperature the solid fat content increased in the order of LMWF 1, LMWF 2 and 
milk fat. Indication of multi-step behavior can be observed from isothermal 
crystallization curves at any selected temperature across low molecular weight 
fractions, whereas multi-step behavior can only be observed at 10oC in milk fat. The 
isothermal crystallization kinetics of milk fat indicate at 12oC and 15oC showed high 
nucleation rate and plate-like growth, whereas at 10oC showed spherulitic growth 
from instantaneous nuclei. LMWF1 and LMWF2 showed heterogeneous nucleation 
and spherulitic growth from sporadic nuclei at 7, 8, 10oC and 9, 10, 12oC 
respectively.  

Keywords: Low Molecular Weight Fraction, Milk Fat, İsothermal 
Crystallization 
 

SÜT YAĞININ DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI FRAKSİYONLARININ 
KRİSTALİZASYON DAVRANIŞI 

 

Özet 
Süt yağından, 100 bar basınç ve 40oC'de süperkritik karbon dioksit (CO2) 

sistemi kullanılarak iki düşük molekül ağırlıklı fraksiyon (LMWF 1 ve LMWF 2) 
üretildi. Süt yağı ve düşük molekül ağırlıklı fraksiyonlar, çeşitli sıcaklıklarda yağ 
asidi bileşimi, katı yağ içeriği ve izotermal kristalizasyon davranışı açısından 
değerlendirildi. Ekstrakte edilen uzun zincirli (C16:0-C18:2) ve toplam doymamış yağ 
asitlerinde artış olurken, kısa zincirli (C4:0-C8:0), orta zincirli (C10:0-C14:0) ve 
toplam doymuş yağ asitlerinde azalma meydana gelmiştir. Katı yağ içeriği sıcaklık 
arttıkça sigmoidal olarak azaldı ve herhangi bir sıcaklıkta katı yağ içeriği LMWF 1, 
LMWF 2 ve süt yağı sırasıyla arttı. Çoklu basamak davranış göstergesi, düşük 
moleküler ağırlıklı fraksiyonlarda seçilen herhangi bir sıcaklıkta izotermal 
kristalizasyon eğrilerinde gözlenirken, buna karşın süt yağında bu davranış, sadece 
10°C'de gözlenebilmiştir. Süt yağının izotermal kristalizasyon kinetikleri 12oC ve 
15oC'de yüksek çekirdeklenme oranı ve plaka benzeri büyüme gösterirken, 10oC'de 
ani çekirdeklerden sferülitik büyüme gösterdi. LMWF1 ve LMWF2, sırasıyla 7, 8, 
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10oC ve 9, 10, 12oC'de sporadik çekirdeklerden heterojen çekirdeklenme ve sferülitik 
büyüme gösterdi. 

Anahtar kelimeler: Düşük Molekül Ağırlıklı Fraksiyon, Süt Yağ, İzotermal 
Kristalizasyon 



[IX. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON 
VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES] Gaziantep, TURKEY 

 

 153 Abstracts Book            February 7-8, 2020       www.umteb.org 

TOXIC EFFECT OF HEAVY METALS ON PLASMA IONS OF CLARIAS 
GARIEPINUS (BURCHELL 1822)  

Burcu Yeşilbudak 
Çukurova University 

 
Abstract 
Blood plasma ions have been used extensively in pollution monitoring studies 

in aquatic ecosystems in recent years. In this study, the effects of zinc [Zn], copper 
[Cu], cadmium [Cd], lead [Pb], and mixture [Zn+Cu+Cd+Pb] applied through 
ambient water on plasma ions of the freshwater catfish Clarias gariepinus were 
studied for 1, 7 and 15 days. Changes in level of blood ions such as sodium [Na+], 
potassium [K+],  chloride [Cl-+] ions of C. gariepinus were analyzed in order to 
determine the toxic effects of heavy metals by Architect C-800 autoanalyzer after 
exposures of heavy metals and their mixture. Statistical analysis were carried out 
using One-Way ANOVA (SNK) by SPSS software. In general, a significant 
decrease were observed in the level of Na+ ions of C. gariepinus exposed to the 
heavy metal concentrations and mixtures during the specified periods (P<0.05); 
however, the level of K+ ions of fish blood was increased with respect to control 
group. The chloride ion levels of fish exposed to Zn, Cd and their mixture decreased 
for 15 days, and just the opposite the level of ion rised up when exposed to Pb with 
respect to control group (P<0.05). Additionally, the level of Cu caused mortality all 
fish within the 15th day of experimental. As a result of experiment data suggest that 
heavy metal pollutants can negatively affect on the fish blood regulation, causing 
various disturbances in its health and wellbeing.  

Keywords: Clarias gariepinus, heavy metal, ion regulation, plasma ions. 
 

AĞIR METALLERİN CLARİAS GARİEPİNUS (BURCHELL 1822) PLAZMA 
İYONLARI ÜZERİNDEKİ TOKSİK ETKİSİ 

Özet 
Kan plazma iyonları, sucul ekosistemlerdeki kirlilik izleme çalışmalarında 

son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, akvaryum ortamına 
uygulanan çinko [Zn], bakır [Cu], kadmiyum [Cd], kurşun [Pb] ve karışımlarının 
[Zn + Cu + Cd + Pb] tatlı su kedi balığı Clarias gariepinus’un kan plazma iyonları 
üzerindeki etkileri 1, 7 ve 15 günlük sürelerde analiz edildi. Toksik etkilerin 
belirlemesi amacıyla, ağır metaller ve karışımları etkisindeki C. gariepinus’un, kan 
plazma iyonu (sodyum [Na+], potasyum [K+],  klorür [Cl-]) düzeyindeki değişiklikler 
Architect C-800 otoanalizörü ile analiz edildi. İstatistiksel analizler One-Way 
ANOVA (SNK) kullanılarak SPSS programı ile hesaplandı. Genel olarak, belirtilen 
dönemlerde ağır metallerin farklı derişimlerine ve karışımları etkisinde kalan C. 
gariepinus Na+ iyonu düzeyinde önemli bir azalma gözlenmiştir (P <0.05); bununla 
birlikte, kontrol grubuna göre balık kanındaki K+ iyon düzeyi artmıştır. Çinko, 
kadmiyum ve metal karışımlarının 15 gün süreli etkisinde kalan balıkların Cl- iyonu 
düzeyinde azalma ve kurşun etkisinde kalan balıklarda iyon düzeyinde kontrol 
grubuna göre artma belirlendi (P <0.05). Bunun yanı sıra, bakır derişimi deneyin 15. 
gününde tüm balıklarda ölüme neden olmuştur. Sonuç olarak, deney verileri ağır 
metal kirleticilerin balık kan regülasyonunu olumsuz etkileyebileceğini, sağlığında 
ve refahında çeşitli bozukluklara neden olabileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ağır metal, Clarias gariepinus, iyon regülasyonu, 
plazma iyonları 



[IX. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON 
VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES] Gaziantep, TURKEY 

 

 154 Abstracts Book            February 7-8, 2020       www.umteb.org 

MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR PROPERTIES OF SOME 
BENTHIC AND DEMERSAL FISH SPECIES IDENTIFIED IN İSKENDERUN 

BAY 
 

Burcu Yeşilbudak 
Çukurova University 

Abstract 
As aquatic ecosystems are less variable systems, it is believed that 

morphological and ancestral changes do not show a very sharp barrier compared to 
living beings in terrestrial ecosystems. Periodical use of growth parameters, molecular 
and biochemical markers is very important to ensure the continuity and monitoring of 
animal populations in aquatic ecosystems. This study was conducted to investigate the 
biology of some economically important benthic and demersal fish species in 
İskenderun bay. Biological characteristics such as growth in height and weight, 
condition factors, nutritional regimen, habitat selection and genetic material 
comparisons of Chelidonichthys lucerna (As: Trigla lucerna), Sparus aurata and 
Pegusa lascaris (As: Solea lascaris) from three families, which are important in 
Mediterranean fisheries, were investigated. Present scientific names of samples were 
checked according to Fishbase. Seasonal changes in the level of tissue protein, DNA / 
RNA ratio and mitochondrial DNA (mtDNA) and the presence of allozyme were 
evaluated according to species with respect to recent papers. The regression equations 
showing the total length-weight relationship of the fish differed by species. The 
strongest relationship between total height and weight was determined as summer 
period (P <0.05). Total lengths of 75% of C. lucerna, 36.6% of P. lascaris, and 100% 
of S. aurata samples were found to be under the fish maturity lengths 21.6 cm, 22 cm, 
and 33 cm, respectively, according to Fishbase. As a result utilizing morphological 
properties together with molecular techniques leads a sharper identification of eggs 
and juvenile fish through comparison to DNA from authenticated adult fish 
specimens, and therefore provides a major new advance for biologists and 
taxonomists. 

Keywords: Length-weight relationship, İskenderun bay, condition factor , 
authenticated fish. 

 
İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE TANIMLANAN BAZI BENTİK VE DEMERSAL 

BALIK TÜRLERİNİN MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER ÖZELLİKLERİ 
 

Özet 
Sucul ekosistemlerin daha az değişken ortamlar olması nedeniyle sucul 

ekosistemlerdaki canlıların karasal ekosistemlerde yaşayanlara kıyasla morfolojik ve 
atasal değişimlerinin çok keskin bariyer göstermediğine inanılmaktadır. Sucul 
ekosistemlerdeki hayvan populasyonlarının devamlılığının sağlanması ve izlenmesi 
için büyüme parametreleri ile moleküler ve biyokimyasal markırların dönemsel olarak 
kullanılması oldukça önemlidir. Bu araştırma İskenderun Körfezi’nde ekonomik 
yönden önemli bazı bentik ve demersal balık türlerinin biyolojisini incelemek için 
gerçekleştirilmiştir. Akdeniz balıkçılığında önemli üç familyaya ait Chelidonichthys 
lucerna (As: Trigla lucerna), Sparus aurata ve Pegusa lascaris’in (As: Solea 
lascaris) boy ve ağırlıkça büyüme, kondisyon faktörü, beslenme rejimi, habitat seçimi 
ve genetik materyal kıyaslamaları gibi biyolojik özellikler incelenmiştir. Mevcut 
bilimsel adlar Fishbase’den kontrol edilmiştir. Doku proteini, DNA / RNA oranı ve 
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mitokondriyal DNA (mtDNA) düzeyindeki mevsimsel değişiklikler ve allozim varlığı 
yakın zamandaki son makalelere göre türe göre değerlendirildi. Balıkların toplam 
boy-ağırlık ilişkisini gösteren regresyon eşitlikleri türlere göre farklılık göstermiştir. 
Toplam boy ve ağırlık arasındaki en kuvvetli ilişki yaz dönemi olarak belirlenmiştir 
(P<0.05). C. lucerna, P. lascaris ve S. aurata örneklerinin toplam boy sırasıyla 75%, 
36.6% ve 100% oranında Fishbase'e göre belirlenen sırasıyla 21.6 cm, 22 cm ve 33 
cm balık olgunluk uzunluklarının altında kaldığı bulunmuştur. Sonuç olarak, 
moleküler tekniklerle birlikte morfolojik özelliklerin kullanılması, yetişkin referans 
balık örneklerinden alınan DNA ile karşılaştırarak balık yumurtalarının ve yavru 
balıkların net bir şekilde tanımlanmasını sağlayarak biyologlar ve taksonomistler için 
yeni ve önemli bir avantaj sağlamış olur. 

Anahtar Kelimeler: Boy-ağırlık ilişkisi, İskenderun körfezi, kondisyon 
faktörü, referans balık. 
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NONYLPHENOL’ÜN KEMİK GELİŞİMİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNE 
KARŞI CURCUMİN’İN KORUYUCU ROLÜ 

 
Pinar Alişan Suna  

 Erciyes Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Özge ÖNDER  

 Erciyes Üniversitesi 
Öğr. Gör. Özge Cengiz 
 Kapadokya Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Munevver Baran  
Erciyes Üniversitesi 

Öğr. Gör. Ayşe Ceyhan  
 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Doç. Dr. Arzu YAY  
Erciyes Üniversitesi 

 
Özet 
Son yıllarda yapılan çalışmalarda, doğal yaşamdaki canlıların ve insanların 

endokrin sistem üzerinde tahrip edici etkisi bulunan ‘endokrin bozucu’ kimyasalların 
tehlikeli boyutlarda yayılım gösterdiği belirlenmiştir. Toksik faktörlere karşı 
Curcumin’in koruyucu rolünün anlaşılması ile birlikte çalışmamızda, güçlü bir 
antioksidan olan Curcumin’in, Nonylphenol’ün kemik gelişimi üzerine toksik etkisine 
karşı olası koruyucu etkilerinin araştırılması amaçlandı.  

Çalısmada, 30 adet Wistar albino cinsi gebe dişi sıçan (250-300 gr 3-4 aylık) 
kullanıldı. Deney grupları her grupta 6 hayvan olacak şekilde kontrol grubu, curcumin 
grubu (100 mg/kg/gün,), mısır yağı grubu (150 μl/kg/gün), curcumin+nonylphenol 
grubu (100 mg/kg/gün + 50 μl/kg/gün) ve nonylphenol grubu (50 μl/kg/gün) olmak 
üzere 5 gruba ayrıldı. Belirtilen dozlar sıçanlara gebeliklerinin 5. gününden 20. 
gününe kadar gavaj yoluyla verildi. Deney sonunda, fetuslar anne ratların 
gebeliklerinin 20. gününde sezeryan ile alındı. Kemik gelişimini belirlemek amacıyla, 
her gruba ait fetüslerin yarısı ikili iskelet boyama metodu için kullanılırken, diğerleri 
morfolojik ve immünohistokimyasal (tartara dirençli asit fosfataz (TRAP) ve alkalin 
fosfataz (AP) ekspresyon analizler için kullanıldı. Ön ekstremite (clavicula, scapula, 
humerus, radius, ulna) ve arka ekstremite kemiklerinde (femur, tibia, fibula) kemik-
kıkırdak oranı Image J programı ile belirlendi ve veriler SPSS istatistiksel yazılım 
programı kullanılarak analiz edildi. 

Çalışmada, deney gruplarına ait fetusların ağırlıkları ve plasenta ağırlıkları, 
bas-kıç, bipariatel uzunluk ve occipito-frontal uzunlukları gruplar arasında 
karşılaştırıldığında, Nonylphenol grubunda azalma varken, Curcumin+Nonylphenol 
grubunda ise hemen hemen kontrol grubuna yakın olduğu gözlendi. Ön ekstremite 
kemiklerinden clavicula, scapula, humerus, radius ve ulna kemiklerinde yapılan 
ölçümler sonucunda Nonylphenol grubu, en düşük kemik uzunluğu yüzdesi ve 
kemikleşme alanının yüzdesine sahipti. Curcumin+Nonylphenol grubunda ön 
ekstremite kemiklerindeki değerler neredeyse kontrol grubuna yakındı. Benzer 
sonuçlar, ikili iskelet boyama metodu uyguladığımız arka ekstremite kemikleri olan 
femur, tibia ve fibula kemiklerinde de gözlendi. Bununla birlikte 
immünohistokimyasal boyama sonuçlarımızda, femurlara ait TRAP ve AP ekspresyon 
yoğunluklarının Nonylphenol grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak 
anlamlı derecede farklı olduğu tespit edildi. 
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Bu çalışmada, Nonylphenol’ün kemik metabolizmasını olumsuz yönde 
etkilediği ve kemik yapımı-yıkım aşamalarını geciktirdiği, Curcumin’in ise bu toksik 
etkiye karşı koruyucu olduğu sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Nonylphenol, Curcumin, ikili boyama, AP, TRAP, 
kemik gelişimi 

 
THE PROTECTIVE ROLE OF CURCUMIN AGAINST TOXIC EFFECT 

OF NONYLPHENOL ON BONE DEVELOPMENT 
 
Abstract 
Recent studies have shown that chemicals called ‘endocrine disrupters’ which 

have disruptive effects on the endocrine systems of organisms and people living in 
nature are spreading in dangerous  dimensions. When we understanding of the 
protective role of curcumin against toxic factors, in our study it was aimed to 
investigate possible protective effects of curcumin, a potent antioxidant, against the 
toxic effect of nonylphenol on bone development. 

In the study, 30 pregnant Wistar albino female rats (250-300g, 3-4 months old) 
were used.  Experimental rats were equally distrubuted amongst five groups; the 
control group(n=6), curcumin group (100mg/kg/day,n=6),corn oil group 
(150μl/kg/day,n=6), curcumin+nonylphenol group (100mg/kg/day+50μl/kg/day, n=6) 
and nonylphenol group (50μl/kg/day, n=6). The doses given were given by gavage 
from the 5th day to the 20th day of the gestation. The fetus was removed out on the 
20th day of pregnancy by cesarean at the end of study. Half of the fetuses belonging 
to each group were used for the double skeletal staining method, while others were 
used for morphologic and immunohistochemical staining (tartaric acid phosphatase 
(TRAP) and alkaline phosphatase (AP) expression levels) analyses in order to 
determine bone development. The rate of bone-cartilage in forelimb (clavicula, 
scapula, humerus, ulna, raidus) and hindlimb bones (femur, tibia, fibula) were 
determined with ImageJ program and data was analyzed using SPSS statistical 
software. 

In the study, when weights of fetuses and placenta weights, head-ass, 
bipariatel length and occipito-frontal length of the experimental groups compared 
between the groups, the decrease in nonylphenol group compared to the other groups, 
curcumin+nonylphenol group was almost observed to be close to the control group. 
The nonylphenol group has the lowest bone length percentage and percentage of the 
ossification area in all measurements of clavicula, scapula, humerus, radius and ulna, 
anterior limb bones. The values in the anterior limb bones were almost close to the 
control group in the curcumin+nonylphenol group. Similar results were observed in 
the bones of the femur, tibia, and fibula from posterior limbs bones which we applied 
the double skeletal staining method. Moreover, it was detected that TRAP and AP 
expressions of femur were determined statistically significant differences between the 
control and nonylphenol groups by using immunohistochemical staining. 

In this study is result while the effect of nonylphenol on bone metabolism in 
the negative direction and delayed the bone-destruction stages, curcumin corrects this 
toxic effect is achieved. 

Keywords: Nonylphenol, Curcumin, double staining, AP, TRAP, bone 
development 
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DOXORUBİCİN İLE OLUŞTURULAN OVARYUM TOKSİSİTESİ ÜZERİNE 
FARKLI DOZ SELENYUMUN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Öğr. Gör. Özge Cengiz  
Kapadokya Üniversitesi 

Pinar Alişan Suna  
Erciyes Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Munevver Baran  
Erciyes Üniversitesi 

Öğr. Gör. Ayşe Ceyhan  
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Doç. Dr. Arzu YAY  
 Erciyes Üniversitesi 

 
Özet 
Doxorubicin meme kanseri, mesane kanseri ve lenfoma’da dahil olmak üzere 

çeşitli malignitelerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan antrasiklin türevi bir ilaçtır. 
Selenyum ise temel biyolojik fonksiyonlara sahip bir oligoelement olup, yaygın 
olarak kullanılan bir kimyasal önleyici bileşiktir. Bu çalışmada doxorubicin’in 
ovaryumda oluşturacağı toksisiteye karşı antioksidan özellikte olan selenyumun farklı 
dozlarının olası koruyucu etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmada 64 adet dişi sıçan her grupta 8 adet olacak şekilde; kontrol, DOX (5 
mg/kg ip), SEL-1 (0.5 mg/kg ip), SEL-2 (1 mg/kg ip), SEL-3 (2 mg/kg ip), DOX + 
SEL-1 (5 mg /kg dox ip + 0.5 mg/kg sel ip), DOX + SEL-2 (5 mg/kg dox ip + 1 
mg/kg sel ip) ve DOX + SEL-3 (5 mg/kg dox ip + 2 mg/kg sel ip) gruplara ayrıldı. 
Deney sonunda, ovaryum dokuları eksize edildi ve %10’luk formaldehit içinde fikse 
edilerek rutin histolojik doku takibi basamaklarından geçirilerek parafin bloklar 
hazırlandı. Dokulardan 5µm kalınlığında seri kesitler alınarak histopatolojik 
değerlendirme için Hematoksilen&Eozin ve Masson trikrom boyaları ile boyanarak 
ışık mikroskobu altında incelendi. Ovaryum dokularında AMH, IL1-β ve TNF-α 
immünreaktiviteleri immunohistokimyasal boyama metodu ile belirlendi. Caspase-3 
primer antikoru ile apoptotik hücreler sayıldı. MDA, CAT, SOD ve GSH-Px düzeyleri 
ise ELISA yöntemi ile belirlendi. 

Işık mikroskobik bulgular DOX’un oluşturduğu ovaryum hasarı üzerine farklı 
doz selenyum uygulanan gruplardan DOX+SEL-2’nin hem histopatolojik hem de 
folikül rezervi açısından koruyucu özelliğinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca 
DOX, gelişmekte olan foliküllerde AMH immünreaktivitesinde düşüşe sebep olurken, 
IL1-β ve TNF-α immünreaktivitelerinde ve Caspase-3 pozitif apoptotik hücre 
sayısında ise artışa neden olarak ovaryumda hasara yol açtı. DOX ve selenyumun 
birlikte uygulandığı gruplardan DOX+SEL-2 grubunda IL1-β ve TNF-α  
immünreaktivite yoğunlukları kontrole yakın olarak gözlenirken, Caspase-3 pozitif 
apoptotik hücre sayısındaki en belirgin azalış DOX+SEL-1 grubu olarak belirlendi. 
Biyokimyasal bulgularımız DOX verdiğimiz sıçanlarda oksidatif stres faktörlerinin 
artmasına bağlı olarak CAT, SOD ve GSH-Px gibi antioksidan enzimlerin sentezinde 
azalmaya, buna rağmen MDA düzeyinde ise arttışa neden olduğunu gösterdi. 

Çalışmamızdan elde edilen histolojik, immunohistokimyasal ve biyokimyasal 
sonuçlara göre, kemoterapi tedavisi sırasında antioksidan olarak selenyum alımının 
oluşabilecek serbest radikalleri en az düzeye indirerek, ovaryum histolojisinin 



[IX. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON 
VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES] Gaziantep, TURKEY 

 

 159 Abstracts Book            February 7-8, 2020       www.umteb.org 

korunmasında önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca yüksek doz selenyum 
uygulamasının ovaryumda toksik etkiye yol açtığı gösterilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Doxorubicin, Selenyum, Ovaryum, Sıçan 
 

EVALUATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT DOSE SELENIUM ON 
DOXORUBICIN-INDUCED OVARIAN TOXICITY 

 
Abstract 
Doxorubicin is one of the commonly used anthracycline for the treatment of 

various malignancies, including breast cancer, bladder cancer and lymphoma. 
Selenium is an oligoelement with basic biological functions and is one of the most 
widely studied chemical inhibitor compounds. The aim of this study was to determine 
the possible protective effect of antioxidant different doses of selenium against 
toxicity which Doxorubicin will produce in the ovary. 

In this study, 64 female rats were 8 in each group; control, doxorubicin (5 
mg/kg ip), selenium-1 (0.5 mg/kg ip), selenium-2 (1 mg/kg ip), selenium-3 (2 mg/kg 
ip), doxorubicin+selenium-1 (5 mg/kg dox ip+0.5 mg/kg sel ip), 
doxorubicin+selenium-2 (5 mg/kg dox ip+1 mg/kg sel ip) and doxorubicin+selenium-
3 (5 mg/kg dox ip+2 mg/kg sel ip) divided into groups. The tissues were excised and 
fixed in 10% formaldehyde and embedded in paraffin blocks through routine 
histological follow-up steps. Sections of 5 µm thickness were stained with 
Hematoxylen&Eosin and Masson trichrome for histopathological evaluation and there 
were examined by light microscope. AMH, IL1-β and TNF-α immunoreactivities 
were determined by immunohistochemical methodology. 

Histopathological findings revealed DOX-induced ovarian damage and groups 
of DOX + SEL-2 with different saturation and this study was showed both 
histopathological and follicular reserve and more protective properties. In addition, 
DOX, AMH immunoreactivity is occurring, TNF-α and IL1-β  immunoreactivity and 
caspase3 apoptotic positive cells caused by the increase in number of, they saw 
ovarian damage caused. In groups where DOX and selenium are applied together, 
IL1-β ve TNF-α  immunoreactivity concentrations were close to the control in the 
DOX+SEL-2 groups and most significant decrease in Caspase-3 positive apoptotic 
cells was determined as DOX+SEL-1 group. Biyochemical findings indicated which 
DOX was given, the synthesis of antioxidant enzymes such as CAT, SOD and GSH-
Px decreased although increased of oxidative stress factors in rats, and MDA levels 
increased. 

According to the histological, immunohistochemical and biochemical results 
obtained from in this study, chemotherapy treatment expressed the use of everyone in 
the preservation of ovarian histology by minimising the free radicals that can provide 
antioxidant and selenium intake. In addition, high dose selenium administration has 
been shown to cause toxic effects in ovarian. 

Keywords: Doxorubicin, Selenium, Ovary, Rat 
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DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDAN 
İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE DAĞILIM SIKLIĞI 

 
Arş. Gör. Dr. İpek KOÇER 

Dr. Öğr. Üyesi Hadiye DEMİRBAKAN 
Sanko Üniversitesi  

 
Özet 
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, toplumda, en sık impetigo, follikülit, 

fronkül, karbonkül şeklinde karşımıza çıkmasının yanısıra, hastanede yatan veya 
immunsuprese hastalarda nekrotizan fasiit, gangren gibi hayatı tehdit eden ve ağır 
toksisitenin eşlik ettiği sistemik enfeksiyonlar şeklinde de görülebilmektedir. Bu 
kadar geniş bir yelpazede incelenebilen deri ve deri altını tutan enfeksiyonlara neden 
olan etkenler de oldukça çeşitlilik göstermekte ve antibiyotik duyarlılıkları da hem 
mikroorganizmaya özgü olarak hem de bilinçsiz antibiyotik kullanımına bağlı olarak 
zamanla değişmektedir.  

Bu çalışma, hastanemize deri ve yumuşak doku enfeksiyonu nedeniyle 
başvuran hastalarda etken olarak değerlendirilen mikroorganizmaların sıklığını 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

1 Eylül 2018-1 Eylül 2019 tarihleri arasındaki bir yıllık süreçte, hastanemiz 
çeşitli servis ve polikliniklerinden klinik mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen 319 
hasta örneği retrospektif olarak çalışmaya alındı. Örnekler %5 koyun kanlı agar, mac 
conkey agar ve sabouraud dekstroz agar besiyerlerine ekilerek, 37°lik etüvde 16-24 
saat inkübe edildi. Aynı zamanda yaradan alınan sürüntü, sıvı ve doku örneklerine 
Gram boyama yapılarak, yaymalar “Q skorlaması”na göre değerlendirildi. Buna göre; 
Q skoru sıfır ise kültürde üreyen bakterilere tanımlama yapılmadı. Q skoru 1 ise 
üreyen en fazla bir, Q skoru 2 ise iki farklı, Q skoru 3 ise en fazla üç farklı bakteri 
tanımlandı. Q skoru, kültürde üreyen farklı potansiyel patojen sayısından büyük ise 
üreyen etkenlerin hepsi tanımlandı ve antimikrobiyal duyarlılık testleri yapıldı. 
Üreyen ve Q skorlamasına göre etken kabul edilen mikroorganizmalar, koloni 
morfolojileri, Gram boyanma özellikleri, katalaz, koagulaz gibi konvansiyonel 
yöntemlerle birlikte, otomatize VITEK 2 (BioMerieux/France) sistemi ile tür 
düzeyinde identifiye edildi. 

İkiyüzyirmialtı hastanın (%70.8) örneğinde üreme saptandı. 73 hastaya 
(%32.3) ait örneklerde polimikrobiyal üreme saptandı. Üreyen mikroorganizmaların 
151’i (%52.9) Gram pozitif, 123’ü Gram negatif bakteriler, 11’i ise mantarlar idi. 
Gram pozitif bakteriler içerisinde en sık Koagülaz Negatif Stafilokoklar (KNS) (n:66, 
%43.7), ikinci sıklıkta Staphylococcus aureus (n:35, %23.1) izole edilirken, bunları 
sırasıyla Enterococcus spp. (n:26, %17.2), Streptococcus pyogenes (n:15, %9.9), 
Streptococcus spp. (n:9, %5.9) takip etti. Gram negatif bakteriler içerisinde ise en sık 
Escherichiae coli (n:48, %39), ikinci sıklıkta Klebsiella pneumoniae  (n:18, %14.6) 
izole edilirken bunları sırasıyla Proteus spp. (n:16, %13), Pseudomonas aeruginosa 
(n:12, %9.7), Acinetobacter baumannii (n:11, %8.9) ve diğer nadir izole edilen Gram 
negatifler (Morganella morganii, Serratia spp., Enterobacter spp., Providencia 
rettgeri) izledi. 

Girişimsel ve cerrahi alan enfeksiyonları gibi sağlık bakım hizmeti ile ilişkili 
enfeksiyonları da kapsayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, hastanın hastanede 
yatış süresini, maliyeti, morbidite ve mortaliteyi arttıran enfeksiyonlardandır. Bu 
enfeksiyonların tanı ve tedavisinde hastanın öyküsü, ortaya çıkan semptomlar, 
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enfeksiyon yerinin görünümü, kişinin immun durumu, lezyonun anatomik yerleşimi, 
kronik hastalık ve sistemik semptomların varlığı oldukça önemlidir. Hastanelerde 
saptanan enfeksiyon etkenlerinin ve bunların antimikrobiyal duyarlılıklarının 
değişkenlik gösterdiği göz önüne alındığında, her kurumun kendi etken 
mikroorganizma oranlarını bilmesi, ampirik tedaviye yol göstermesi açısından önem 
taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: Deri, Yumuşak Doku, Enfeksiyon, Mikroorganizma 
 

DISTRIBUTION OF MICROORGANISMS IN SKIN AND SOFT TISSUE 
INFECTIONS 

 
Abstract 
Skin and soft tissue infections are most common in the form of impetigo, 

folliculitis, furuncle, carbuncle in the society. It can also be seen as systemic 
infections such as necrotizing fasciitis, gangrene, and severe toxicity in hospitalized 
or immunosuppressed patients. Microorganisms that cause skin and subcutaneous 
infections are quite diverse. Antibiotic susceptibilities of these microorganisms 
change over time due to both microorganism-specific and unconscious antibiotic use.  

This study was carried out to determine the frequency of microorganisms that 
are considered to be pathogen in patients admitted to our hospital for skin and soft 
tissue infections. 

During the one-year period between September 1, 2018 and September 1, 
2019, 319 patients who were sent to the clinical microbiology laboratory from various 
clinics were included in the study retrospectively. Samples were inoculated in 5% 
sheep blood, mac conkey and sabouraud dextrose agar media and incubated in a 37 ° 
oven for 16-24 hours. At the same time, Gram staining was done to the samples and 
the smears were evaluated according to the "Q scoring". According to this; If the Q 
score is zero, no identification was made for the bacteria grown in culture. If the Q 
score is 1, at most one bacteria, if Q score is 2, two different bacteria, and if Q score is 
3, three different bacteria are identified. If the Q score is greater than the number of 
different potential pathogens growing in the culture, all the reproducing 
microorganisms were identified and antimicrobial susceptibility tests were performed. 
Microorganisms, which are pathogenic according to the Q score, have been identified 
with conventional methods such as colony morphologies, Gram staining properties, 
catalase and coagulase tests and with the automated VITEK 2 (BioMerieux / France) 
system. 

Bacteria strain were isolated in the sample of 226 patients (70.8%). 
Polymicrobial growth was detected in samples of 73 patients (32.3%). Of the 
microorganisms, 151 (52.9%) were Gram positive, 123 were Gram negative bacteria 
and 11 were fungi. Coagulase Negative Staphylococci (CNS) (n: 66, 43.7%) are the 
most common among Gram positive bacteria, while Staphylococcus aureus (n: 35, 
23.1%), Enterococcus spp. (n: 26, 17.2%), Streptococcus pyogenes (n: 15, 9.9%), 
Streptococcus spp. (n: 9, 5.9%) followed this microorganism. Escherichiae coli (n: 48, 
39%) is most frequently isolated among gram-negative bacteria, while Klebsiella 
pneumoniae (n: 18, 14.6%), Proteus spp. (n: 16, 13%), Pseudomonas aeruginosa (n: 
12, 9.7%), Acinetobacter baumannii (n: 11, 8.9%) and other rare isolated Gram 
negatives (Morganella morganii, Serratia spp., Enterobacter spp., Providencia rettgeri) 
followed this microorganism. 
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Skin and soft tissue infections, including healthcare-related infections, such as 
interventional and surgical site infections, are infections that increase the length of 
hospital stay, cost, morbidity and mortality. In the diagnosis and treatment of these 
infections, the patient's history, emerging symptoms, appearance of the infection site, 
the person's immune status, anatomical location of the lesion, chronic disease and the 
presence of systemic symptoms are very important. Given the diversity of infectious 
agents and antimicrobial susceptibilities detected in hospitals, it is important that each 
institution knows its own microorganism rates and directs empirical treatment 
accordingly. 

Keywords: Skin, Soft Tissue, Infection, Microorganism 
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A RARE CASE OF NEUROTHEKEOMA OF HIND FOOT IN AN 1 YEAR 
OLD BOY 

 
Burçin KARSLI 

Nevzat GÖNDER 
 İbrahim Halil DEMİR 

Gaziantep Universıty  
 
Abstract 
Neurothekeomas are rare,benign cutaneus tumors of nerve sheath origin.They 

are also called benign nerve sheath myxoma. Neurothekeomas present with the lesion 
before the age of 30 years,they are uncommon in children younger than 10 years old. 
They usually present on the head,neck,upper ekstremity and extremely rarely found in 
the foot and in most cases are asymptomatic.They occure twice as often in females. 

Histologically, .There are 3 identfied pathologic types of neurothekeomas 
,depending on the volume of the myxoid matrix:cellular,myxoid and mixed.The 
cellular subtype of neurothekeoma is composed a circumscribed proliferation of 
spindled and epithelioid cells in lobules and fascicles. Myxoid neurothekeoma cells 
are embedded within a myxoid stroma. Like the cellular variant of neurothekeoma, 
the myxoid neurothekeoma displays a lobulated growth pattern.They are typically 
positive for NK1/C3 and negative for S100 protein,Which differentiates them from 
melanocytic tumors. 

An 1 year old boy presented with a slowly growing mass in the posterolateral 
aspect of the right heel in this case The patient noticed the lesion approximately 3 
months before presentation.The mass was nonmobile,rubbery,well demarcated and 
approximately 15 X 11 X 4 mm in size. No previous history of trauma or insect bites 
was reported.MRI was requested from the patient for a preliminary diagnosis.MRI 
reported as skin thickening at heel level. 

With the patient under general anesthesia excision was planned,and 1 mm 
margins were marked around the lesion creating an ellipse measuring 20 X 15 
mm.The mass was yellowish brown colored and pale.The lesion was completely 
removed and send for pathology. The resulting defect was closed directly. 

Pathology was reported as myxoid type neurothekeoma. 
 Immunohistochemical staining demonstrated positivity for CD10, and negativity for 
S100 protein, desmin,CD34, and EMA 

The patient recovered without any complications and has had no evidence of 
recurrence 5 years postoperatively. 

The orthopedic surgeon should be aware of this rare tumor given the common 
involvement of the extremities.The differential diagnosis should include other 
conditions that presented with dermal nodules in children such as 
dermatofibroma,neurofibromatozis,pyogenic granuloma. 

The occurance of neurothekeoma in the foot area of children is very rare.Even 
so,this situation should be remebered and differentiated from other soft tissue tumors 
of lower extremities. 

Keywords: Child, Neurothekeoma, Hind Foot Mass 
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1 YAŞINDA BİR ERKEK ÇOCUKTA NADİR GÖRÜLEN BİR ARKA AYAK 
NÖROTEKEOMA OLGUSU 

 
Özet 
Nörotekeomalar nadir, sinir kılıfı kaynaklı iyi huylu kütanöz tümörlerdir. 

Ayrıca benign sinir kılıfı miksoması olarak da adlandırılır.Nörotekeomalarda lezyon 
genellikle  30 yaşından önce ortaya çıkar, 10 yaşından küçük çocuklarda nadir 
görülür.Genellikle baş, boyun, üst ekstremite ve ayakta bulunurlar ve çoğu durumda 
asemptomatiktirler. Kadınlarda iki kat daha sık görülürler. 

Histolojik olarak, miksoid matrisinin hacmine bağlı olarak 3 tanımlanmış 
patolojik nörotekeoma tipi vardır: hücresel, miksoid ve karışık.  

Nörotekeomanın hücresel alt tipi, lobüllerde ve fasiküllerde iğ ve epitelioid 
hücrelerin sınırlı çoğalmasıdır. Miksoid nörotekeoma hücreleri miksoid stroma içine 
gömülür. Nörotekeomanın hücresel varyantı gibi, miksoid nörotekeoma da lobüle bir 
büyüme paterni gösterir. Tipik olarak NK1 / C3 için pozitiftir ve onları melanositik 
tümörlerden ayıran S100 proteini için negatif olmasıdır. 

Bu olguda 1 yaşında erkek çocuk sağ topuğun posterolateral yönünde yavaş 
büyüyen bir kitle ile başvurdu. Hasta lezyonu fark ettikten  yaklaşık 3 ay sonra 
başvurdu. Kitle hareketsiz, solid, iyi sınırlanmış ve yaklaşık 15 X 11 X 4 mm 
boyutlarındaydı. Daha önce travma veya böcek ısırığı öyküsü yoktu. MRG, topuk 
seviyesinde cilt kalınlaşması olarak rapor edildi.  

Hastaya Genel anestezi altında  eksizyon planlandı ve lezyon etrafında 1 
mm'lik kenar boşlukları belirlendi ve 20 X 15 mm boyutlarında bir elips çıkarıldı. 
Kütle sarımsı kahverengi renkte ve soluktu. Lezyon tamamen çıkarıldı ve patolojiye 
gönderildi. Cilt  doğrudan kapatıldı. 

Patoloji miksoid tip nörotekeoma olarak bildirildi. Kitle İmmünohistokimyasal 
olarak CD10 için pozitif ve S100 protein, desmin, CD34 ve EMA için negatif 
boyanma gösterdi. 

Hasta sorunsuz iyileşti ve ameliyattan 5 yıl sonra kontrolde nüks saptanmadı. 
Ortopedik cerrah, ekstremitelerin ortak tutulumu göz önüne alındığında, bu 

nadir tümörün farkında olmalıdır. Ayırıcı tanıda, çocuklarda dermatofibroma, 
nörofibromatozis, piyojenik granülom gibi dermal nodüllerle ortaya çıkan diğer 
durumlar sayılabilir. 

Çocukların ayak bölgesinde nörotekeoma görülmesi oldukça nadirdir, bu 
nedenle bu durumun alt ekstremitelerin diğer yumuşak doku tümörlerinden ayırt 
edilmesi gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Nörotekeoma, Arka Ayakta Kitle 
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SAĞLIK ALANINDA, SENSÖR TABANLI İNSAN ETKİNLİĞİ TANIMA 
SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 
Erhan KAVUNCUOĞLU 

Cumhuriyet Üniversitesi 

 Esma UZUNHISARCIKLI  

Kayseri Üniversitesi 

Ahmet Turan ÖZDEMİR 
 Erciyes Üniversitesi 

 
Özet 
Düşen doğum oranları ile birlikte artan yaşam beklentisi, yaşlanan bir nüfus 

yapısına yol açmaktadır. Fiziksel veya bilişsel gerileme gibi yaşlanmaya bağlı 
değişiklikler, insanların yaşam kalitesini etkileyebilir, yaralanmalara, zihinsel sağlığa 
veya fiziksel aktivite eksikliğine neden olabilir. Bu nedenle günlük aktivite ve düşme 
sezmeye yönelik geliştirilen, sensör tabanlı insan etkinliği tanıma (İET) sistemleri, 
yaşlıların günlük yaşamını destekleyecek en umut verici yardımcı teknolojilerden 
biridir. Bu çalışma ile İET teknolojileri ile ilgili yeni başlayan araştırmacılara giriş 
niteliğinde bir sunum yapmak amaçlanmaktadır. İlk olarak, İET ile ilgili ortam 
sensörleri, giyilebilir sensörler ve bu iki sensör tipini birleştiren sistemler ile ilgili 
bilgi verilecek olup, bu sistemler ile elde edilen veriler üzerinde kullanılacak ön 
işleme yöntemleri, yapay zeka kapsamında yer alan geleneksel makine öğrenme 
yaklaşımları ve günümüzde ki popüler konulardan biri olan derin öğrenme 
yöntemlerini içeren öğrenme ve sınıflandırma özelliklerine değinilecektir.  

Anahtar Kelimeler: İnsan Etkinliği Tanıma, Giyilebilir Sensörler, Yapay 
Zeka, Makine Öğrenme, Derin Öğrenme 

http://aves.erciyes.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.aspx?Sorgu=4247
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YÜZ VE ÇENELER BÖLGESİNDE GÖRÜLEN OROFASİYAL AĞRILAR VE 
ÖZELLİKLERİ 

 
OROFACIAL PAIN IN THE FACE AND JAWS REGION AND THEIR 

PROPERTIES 
 

Arş. Gör. Abdüssamed Geyik 

Dr. Öğr. Üyesi  Bilal Ege 
Adıyaman Üniversitesi 

 
Özet 
Ağrı, basit bir duyudan öte bir deneyim olarak tanımlanmaktadır. Akut, 

kronik, persiste, multifaktoriyel ve kompleks olan orofasial ağrıların teşhisi ve 
tedavisi diş hekimlerinin sorumluluk alanına girmektedir. Ağrı mekanizmalarının tam 
olarak anlaşılamaması, teşhisin doğru olarak konulmamasına ve buna bağlı olarak 
etkisiz hatta zararlı uygulamalara sebep olmaktadır. Bu nedenle diş hekimleri, 
orofasial ağrı teşhisini yapabilmeli ve hangi durumda tedavi etmek veya etmemek 
gerektiğini kavramış olmalıdır. Orofasial ağrı Orofasial ağrılar geniş sayıda bozukluk 
ve hastalığın sebep olduğu; yüz, ağız, burun, kulaklar, gözler, boyun ve baş 
bölgesinde rahatsızlık, hoş olmayan duygu ve ağrı hissi olarak tanımlanmaktadır. 
Orofasial ağrıların görülme sıklığının %22 olduğu bildirilmekte ve kadınlarda 
erkeklere oranla yaklaşık 2 kat fazla gözlenmektedir. Diş hekimine başvuran çoğu 
hasta diş kaynaklı ağrıdan yakınmakta ve bu ağrıların teşhisi hekim tarafından 
yapılmaktadır. Bununla birlikte diş kaynaklı olmayan orofasial ağrılarda, ağrı 
kaynağının doğru bir şekilde saptanması tedavide anahtar noktayı oluşturmaktadır. 
Tedavi edilmeyen bu durum; uyku bozuklukları, gastrointestinal şikâyetler, 
kardiyovasküler problemler ve dikkat kaybı gibi psikolojik bozuklukları da 
beraberinde getirmekte buna bağlı olarak da hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Orofasial ağrıda ayırıcı tanıya ulaşabilmek için ayrıntılı bir anamnez 
alınmalı, ağrı sorgulanmalı, ekstraoral ve intraoral muayene gerçekleştirilmeli, uygun 
radyolojik görüntüleme ve tetkikler istenerek dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 
Orofasial ağrı ile benzerlik gösteren çiğneme sistemi kas-iskelet ağrıları (örn: 
temporomandibuler bozukluklar), servikal kas-iskelet ağrıları, nörovasküler ağrılar, 
nöropatik ağrı, orofasial ağrıyla ilişkili uyku bozuklukları, orofasial distoni, orofasial 
bölgede ağrıya neden olabilecek intraoral, intrakranial, ekstrakranial, ve sistemik 
bozukluklar gibi medikal ve dental durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
vakalarda göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli bir nokta ise yansıyan 
ağrı olabileceğidir. Orofasial ağrı teşhisinde anamnez alınması ve muayene sonrasında 
hekim; radyolojik, hematolojik, fizyolojik ve psikolojik testler gibi yardımcı 
diagnostik araçların gerekliliğini tayin etmelidir. Ağrıya neden olabilecek diğer 
durumların elimine edilmesi amacıyla bilgisayarlı tomografi (computed tomography: 
CT), manyetik rezonans görüntüleme (magnetic resonance imaging: MRI), kemik 
sintigrafisi, ultrason ve artrografi gibi ileri görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. 
Böylelikle doğru teşhis gerçekleştirilerek uygun tedavi protokolüne geçilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Orofasiyal ağrı, dental ağrı, ayırıcı teşhis 
 
Abstract 
Pain is defined as an experience rather than a simple sensation. Diagnosis and 

treatment of acute, chronic, persistent, multifactorial and complex orofacial pain falls 
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under the responsibility of dentists. Failure to fully understand the mechanisms of 
pain leads to inadequate diagnosis and therefore ineffective or even harmful practices. 
Therefore, dentists should be able to diagnose orofacial pain and understand in what 
condition to treat or not. Orofacial pain Orofacial pain is caused by a large number of 
disorders and diseases; It is defined as discomfort, unpleasant feeling and pain in the 
face, mouth, nose, ears, eyes, neck and head area. It is reported that the incidence of 
orofacial pain is 22% and it is observed approximately 2 times more in women than in 
men. Most patients who apply to the dentist complain of dental pain and the diagnosis 
of these pain is made by the physician. However, in non-dental orofacial pain, the 
correct determination of the source of pain is the key point in the treatment. This 
untreated condition; psychological disorders such as sleep disorders, gastrointestinal 
complaints, cardiovascular problems and loss of attention also affect the patient's 
quality of life negatively. In order to reach differential diagnosis in orofacial pain, a 
detailed history should be taken, pain should be questioned, extraoral and intraoral 
examinations should be performed, and appropriate radiological imaging and 
examinations should be carefully examined. The chewing system, which is similar to 
orofacial pain, musculoskeletal pain (eg temporomandibular disorders), cervical 
musculoskeletal pain, neurovascular pain, neuropathic pain, sleep disorders associated 
with orofacial pain, orofacial dystonia, intraoral, intracranial, extracranial pain that 
may cause pain in the orofacial region. and medical and dental conditions such as 
systemic disorders should be considered. Another important point to consider in these 
cases is that there may be reflected pain. Taking an anamnesis in the diagnosis of 
orofacial pain and after the examination, the physician; Assess the need for ancillary 
diagnostic tools such as radiological, hematological, physiological and psychological 
tests. Advanced imaging methods such as computed tomography (CT), magnetic 
resonance imaging (MRI), bone scintigraphy, ultrasound and arthrography can be 
used to eliminate other conditions that may cause pain. Thus, by making the correct 
diagnosis, the appropriate treatment protocol can be started. 

Keywords: Orofacial pain, dental pain, differential diagnosis 
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BİFOSFONAT İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI OLARAK ÇENELER 
ÜZERİNDE GELİŞEN OSTEONEKROZLAR VE KORUNMADA ALINMASI 

GEREKEN ÖNLEMLER 
 

THE OSTEONECROSİS OF JAWS BASED ON USİNG OF BİSPHOSPHONATES 
AND PRECAUTİONS TO BE TAKEN 

 
Arş. Gör. Abdüssamed Geyik 

Dr. Öğr. Üyesi  Bilal Ege 
Adıyaman Üniversitesi 

 
Özet 
Bisfosfonat bileşikleri, malign tümörlere bağlı gelişen hiperkalsemi, patolojik 

kırıklar ve omurilik sıkışması gibi hayati tehlike yaratan komplikasyonları azaltmak 
amacıyla kemik metastazlı kanser hastalarında kullanılmaktadır. Amerikan Klinik 
Onkoloji Derneği intravenöz bisfosfonat tedavisinin meme, prostat ve akciğer 
kanserlerine bağlı gelişen hiperkalseminin ve multipl myelomaya bağlı metastatik 
osteolitik lezyonların tedavisinde yararlı olduğunu doğrulamaktadır. Bu ilaç 
moleküllerinden en zayıf olanı etidronat, orta güçte olanı alendronat, en güçlü olanı 
ise zoledronattır. Bisfosfonatların başlıca yan etkileri mandibula ve maksillada 
osteonekroz, mide rahatsızlıkları, özofagus enflamasyonu ve erozyonu, ateş ve grip 
belirtileri, elektrolit bozukluğu, kas ve kemik ağrılarıdır. Osteonekroz, mandibula ve 
maksillada kanlanmasının bozulması sonucunda gelişen, nadir bir durumdur. 
Bifosfonat tedavisi uygulanan bireylerde osteonekroz görülme sıklığının %1-21 
arasında değiştiği bildirilmiştir. Osteonekrozun özellikle mandibula ve maksillada 
görülmesinin nedeninin, bu kemiklerin diğer kemiklerden farklı olarak maruz kaldığı 
travma sonucunda, üzerlerindeki ince periost ve mukozal bütünlüğün kolaylıkla 
bozularak mikroorganizmaların bölgeye yerleşmesine imkan sağlamasına bağlı 
olduğu düşünülmektedir. Bu hastalarda en sık görülen klinik belirti ve semptomlar; 
diş ağrısı, protez vuruğuna benzeyen orofasiyal ağrı, trismus, yumuşak dokuda şişlik 
ve enfeksiyon, dişlerde mobilite ve fistülizasyondur. Osteonekrozun gelişiminde risk 
faktörleri arasında en önemlisi ilacın çeşidi, kullanım yolu, dozu ve tedavi süresidir. 
Diğer faktörler hazırlayıcı etkenler olup, belirgin linea mylohyoidea, torus ve 
ekzostoz tarzında anatomik yapılarla ilgili lokal risk faktörleri, kötü ağız hijyeni, 
periodontal hastalıklar, abse oluşumu, uyumsuz protezler, sağlıksız restorasyonlar, 
başarısız endodontik tedaviler, geniş kemik yüzeyleri açığa çıkaran cerrahi işlemler, 
yüksek seviyeli vazokonstiktör katkılı anestetik solüsyon kullanımları dental risk 
faktörleridir. Yaşlılık, cinsiyet, kanser tanısı, anemi, vasküler hastalıklar, sigara 
kullanımı, diabet, kortikosteroid, östrojen tedavisi, alkolizm ve kemoterapi, bağışıklık 
sistemini, dokuların kanlanmasını, iyileşme kapasitesini olumsuz etkileyen sistemik 
risk faktörleri olarak sınıflandırılabilir. Osteonekroz hastalarında tedavi planı, ağrının 
giderilmesini, yumuşak ve sert dokuda oluşan enfeksiyonun kontrolünü ve hastalığın 
ilerlemesinin engellenmesini hedefler. Bifosfonat kullanan hastaların tedavi planını 
oluşturabilmek için öncelikle hastalığın şiddetini ve önerilen etkili tedavi planını 
belirlemeliyiz. Akut enfeksiyon bulgularının var olduğu olgularda genel yaklaşım 
antimikrobiyal kemoterapiyle semptomların hafifletilmesidir. Penisilin ilk tercih 
edilen antibiyotiktir. İnvaziv cerrahi girişimler genelde durumun daha da 
kötüleşmesine yol açar. Penisilin veya ikinci jenerasyon sefalosporinler, klorheksidin 
gargaraları, periyodik minör debridman ve yara yerinin düzenli lavajı, tedavinin 
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temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı da bifosfonat kullanan hastalarda 
çenelerde osteonekrozun önlenmesi, tanınması ve alınması gereken önlemleri 
değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Bifosfanatlar, Osteonekroz, Çeneler, Diş Hekimliği 
 
Abstract 
Bisphosphonate compounds are used in cancer patients with bone metastases 

to reduce life-threatening complications such as hypercalcemia, pathological fractures 
and spinal cord compression due to malignant tumors. The American Clinical 
Oncology Association confirms that intravenous bisphosphonate therapy is useful in 
the treatment of hypercalcemia due to breast, prostate and lung cancers and metastatic 
osteolytic lesions due to multiple myeloma. The weakest of these drug molecules is 
etidronate, the medium strength is alendronate and the strongest is zoledronate. The 
main side effects of bisphosphonates are osteonecrosis in the mandible and maxilla, 
stomach disorders, esophageal inflammation and erosion, fever and flu symptoms, 
electrolyte disturbance, muscle and bone pain. Osteonecrosis is a rare condition that 
develops as a result of impaired blood supply in the mandible and maxilla. It has been 
reported that the frequency of osteonecrosis in individuals treated with 
bisphosphonate varies between 1-21%. It is thought that the reason for the occurrence 
of osteonecrosis especially in the mandible and maxilla is due to the fact that the thin 
periosteum and mucosal integrity of these bones are easily disrupted and 
microorganisms settle in the region as a result of the trauma. The most common 
clinical signs and symptoms in these patients; toothache, orofacial pain similar to 
prosthetic stroke, trismus, swelling and infection in soft tissue, mobility and 
fistulization in teeth. The most important risk factors in the development of 
osteonecrosis are the type of drug, the route of use, the dosage and the duration of 
treatment. Other factors are preparative factors and local risk factors related to 
anatomical structures such as prominent linea mylohyoidea, torus and exostosis, 
abscess formation, incompatible dentures, unhealthy restorations, unsuccessful 
endodontic treatments, surgical procedures that expose large bone surfaces, high 
Anesthetic solution use with high level vasoconstrictor is dental risk factors. Old age, 
gender, cancer diagnosis, anemia, vascular diseases, smoking, diabetes, corticosteroid, 
estrogen therapy, alcoholism and chemotherapy can be classified as systemic risk 
factors that adversely affect the immune system, blood supply to tissues, healing 
capacity. The treatment plan for patients with osteonecrosis aims to relieve pain, 
control infection in soft and hard tissue, and prevent disease progression. In order to 
create a treatment plan for patients using bisphosphonates, we first need to determine 
the severity of the disease and the recommended effective treatment plan. The general 
approach is to relieve symptoms with antimicrobial chemotherapy in cases with acute 
signs of infection. Penicillin is the first-choice antibiotic. Invasive surgical procedures 
often worsen the situation. Penicillin or second generation cephalosporins, 
chlorhexidine mouthwashes, periodic minor debridement and regular lavage of the 
wound form the basis of treatment. The aim of this study is to evaluate the prevention, 
recognition and precautions of osteonecrosis in the jaws in patients using 
bisphosphonates. 

Keywords: Bisphosphonates, Osteonecrosis, Jaws, Dentistry 
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MEME BİYOPSİSİ YAPILAN HASTALARDA GÖRÜNTÜLEME 
YÖNTEMLERİ BULGULARININ, HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARIN VE 

UYGULANAN CERRAHİ YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Uzm. Dr. Kenan DEMİRBAKAN 
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 
Özet 
Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Bu nedenle mümkün olan 

en erken evrede saptamak tedavinin en önemli aşamasıdır. Erken evrede meme 
kanserini saptayabilmek de büyük oranda görüntüleme yöntemlerine bağlıdır.  

Bu çalışmada, meme kanseri tanısında kullanılan görüntüleme yöntemleri ile 
histopatolojik sonuçlar karşılaştırılmış; meme biyopsi sonuçları ile meme kanseri 
tanısı alan olgulara uygulanan tedavi edici cerrahi girişimler ve bu olguların patolojik 
evreleme sonuçları irdelenmiştir. 

Çalışmamızda 1 Ocak 2004-31 Aralık 2005 tarihleri arasında retrospektif 
olarak 370 olguda palpabl veya nonpalpabl meme lezyonlarına yaklaşımda kullanılan 
görüntüleme yöntemleri (mamografi, US), lezyonlara uygulanan biyopsilerin 
sonuçları (kor biyopsi, frozen, radyoloji eşliğinde tel işaretleme sonrası eksizyonel 
biyopsi, eksiyonel biyopsi) ve bu lezyonların histopatolojik bulguları ile meme 
kanseri tanısı alan olgulara uygulanan tedavi edici cerrahi yöntemler, patolojik 
evreleri ile beraber incelenmiştir. Veriler SSPS 10 programı ile değerlendirilmiştir.  

Çalışmamızda BI-RADS kategori 3, 4, 5 lezyonlarında sırasıyla malignite 
görülme oranları %5.6, %46, %100 olarak saptanmıştır. Benign lezyon oranımız 
%37.3 olarak belirlenmiştir. Yapılan biyopsiler sonucu lezyonlarda benign/malign 
oranı 0.59 bulunmuştur. İnvaziv tümör çapları 0 mm-10 mm arasında 
(Tis+T1mic+T1a+T1b) olanların sıklığı %23.5, 11 mm-20 mm arasında (T1c) 
olanların sıklığı %36.5 olarak belirlenmiştir. Lenf nodu negatif tümör oranımız %49.7 
olarak belirlenmiştir. Olguların yarısında aksilla pozitif olarak saptanmıştır. 
Uygulanan cerrahi girişimler içinde meme koruyucu cerrahi oranı %22.7 olarak 
saptanmıştır. Ancak buna karşın opere ettiğimiz olguların yaklaşık dörtte üçünü evre 1 
ve evre 2 hastaların oluşturduğu belirlenmiştir. Bu da meme koruyucu cerrahi için 
hasta potansiyelimizin yüksek olduğuna işaret etmektedir. 

Meme kanserlerinin aksiller lenf nodu metastazı yapmadan önce yakalanması 
surveyi oldukça olumlu etkilemektedir. Bu nedenle erken tanıda da en önemli 
parametrelerden biri görüntüleme yöntemleridir. Kor biyopsi oranının arttırılması ve 
eksizyonel biyopsi oranının azaltılmasının, hem meme koruyucu cerrahi prosedürü 
sıklığını arttıracağını, hem de pozitif cerrahi sınır saptanması nedeniyle yapılan 
reeksizyon oranlarını azaltacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Meme biyopsileri, görüntüleme yöntemleri, 
histopatolojik bulgular, meme koruyucu cerrahi 

 
EVALUATION OF THE RESULTS OF SCANNING METHODS, 

HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS AND SURGICAL METHODS AMONG THE 
PATIENTS WHOM BREAST BIOPSY WERE TAKEN 

 
Abstract 
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Breast cancer is one of the most frequent cancer that is seen among female 
population. The most important diagnostic step is to determine the breast cancer as 
soon as possible. 

In this study; scanning methods and histopathological results that were used at 
diagnostic process of breast cancer were compared. After that, the results of curative 
surgery performed on to breast cancer patients whom were diagnosed by breast biopsy 
results and pathological staging of these patients were evaluated. 

In our study; the curative surgery methods and pathological staging results of 
370 patients between January 1st 2004 and December 31st 2005 whom were 
diagnosed as breast cancer by means of scanning methods (mammography, 
ultrasound), the biopsy results (core biopsy, frozen, excitional biopsy after wire 
marking with radiological methods, excitional biopsy) and histopathological findings 
were examined retrospectively. Data were examined by SPSS 10.0 statistical 
programme. 

In our study, the malignency rate of BI-RADS category 3, 4 and 5 were found 
as 5,6%, 46% and 100% respectively. Our benign lesion rate was 37,3%. The results 
of the biopsies have shownthat the proportion of benign lesions to malign ones was 
0,59. The rate of invasive tumors between 0 and 10 mm diameter 
(Tis+T1mic+T1a+T1b) and 11-20 mm diameter (T1c) were 23,5% and 36,5% 
respectively. The percentage of our lymph node negative tumor was 49,7%. Axillar 
lymph node biopsies were positive among the half of patients. Within the surgical 
procedures performed, breast conservative surgery rate was 22,7%. However, 
approximately ¾ of the patients ewre stage 1 and 2. The points out that our breast 
conservative surgery potantielis higher than we do now. 

The seize the brest cancer before the metastasis of axillar lymph node 
influence the survey positively. Therefore, scanning methods are one of the most 
valuable methods for early diagnosis. We conclude that, increasing the rate of core 
biopsy but decreasing the rate of excitional biopsy will be able to raise the persentage 
of our breast conservative surgery and reduce the rates of re-excitional biopsy made 
because of positive surgical margin. 

Keywords: Breast biopsy, scanning methods, histopathological findings, 
breast conservative surgery 
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GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI 
ASİSTANLARININ ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDAKİ  BİLGİ DÜZEYİ VE 

YAKLAŞIMI 
 

Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Elay 
Gaziantep üniversitesi 

 Özet 
Çalışmada amacımız Gaziantep üniversitesi Tıp fakültesi iç hastalıkları 

asistanların organ bağışı konusundaki bilgi düzeyleri ve yaklaşımlarını tespit etmek 
var olan eksikliği gidermektir. Çalışmamıza katılan asistanların 17(% 32.08)si birinci 
sene asistanı, 18(% 33.96) sı ikinci sene asistanı,10 (% 18.87)si üçüncü sene asistanı, 
8 (% 15.09) dördüncü sene asistanıydı. Asistanlardan 14 (% 26.41)‘ü beyin ölümü 
tanı konulmasına şahit olduğunu belirtmiştir. Çalışmaya katılan asistanların 4 (% 
7.54)’ü organ bağışı yapmış. Yakına beyin ölümü tanısı konmasını durumunda organ 
nakli için ne yaparsınız sorusuna ,asistanların13 (% 24.52)’ü kabul ederim derken 27 
(% 50.94) si ailenin diğer üyeleri ile görüşürüm, 1 (% 1.8) kişi diğer aile üyelerine 
sorarım, 12 (% 22.64) kişi hayatta iken organların bağışlanıp bağışlanmadığına 
bakarım demiştir. Kadavradan organ bağışı önündeki en büyük engel olarak 
asistanların 5’i eğitim düzeyi derken,12 (% 22.64) si inançlar, 2 (% 3.7) si organ 
ticareti korkusu, 3 (% 5.6)’ü organların uygunsuz kullanılacağı endişesi demiştir.  
Asistanlar organ bağışına olumlu bakmaktadırlar ancak teknik konularda daha fazla 
bilgilendirilmeleri gerekir. 

Anahtar kelimeler: Organ Nakli, Asistan, Bakış Açısı. 
 

KNOWLEDGE LEVEL AND APPROACH OF GAZİANTEP UNİVERSİTY 
FACULTY OF MEDİCİNE INTERNAL DİSEASES ASSİSTANTS ON ORGAN 

DONATİON 
Abstract 
Our aim is to determine the approaches and knowledge level on organ 

donation internal medicine residents of Gaziantep University to eliminate the 
deficiency. Of the participants 17 (32.08%) were first year assistants, 18 (33.96%) 
were second , 10 (18.87%) were third , 8 (15.09%) were fourth year assistants. 14 
(26.41%) of the assistants witnessed the brain death diagnosis . 4 (7.54%) of the 
assistants stated that they participating in the study donated organs. In the case of a 
diagnosis of brain death, when I say that I accept 13 (24.52%) of the assistants, 27 
(50.94%) will talk to other members of the family, 1 (1.8%) will ask other family 
members, 12 (22.64%) ) when the person is alive, he will see if the organs are 
donated. We asked about decision ın the case of a  brain death diagnosis of assistants 
relatives, answers were like followings: 13 (24.52%)  accept , 27 (50.94%) talk to 
other family members , 12 (22.64%) ) accept if the organs were donated when the 
person is alive. We asked the biggest obstacle in organ donation. 5(%9.43) of the 
residents said the level of education, 12 (22.64%) said beliefs, 2 (3.7%) fear of organ 
trade, and 3 (5.6%) fear that the organs would be used improperly.  Assistants 
perspective of organ donation is positive, but they should be informed more about 
technical issues. 

Keywords:  Organ Donation, Assistants, Perspective
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TALASEMİ MAJOR TANISI İLE İZLENEN ÇOCUKLARDA ENDOKRİN 
KOMPLİKASYONLARIN ARAŞTIRLMASI 

 
Dr. Öğr. Üyesi Murat Karaoglan 

Gaziantep Üniversitesi  
 
Özet 
Talasemi,hemoglobinopatiler içinde görülen sistemik tutulumların  en sık 

görüldüğü hastalık grubunu oluşturmaktadır. Yeni tedavi yöntemlerinin gelişmesi ile 
olguların yaşam süresindeki artış ile birlikte olası endokrin komplikasyonların 
birikimi daha sık gözlenmektedir. Endokrin komplikasyonların  en sık nedeni 
hemolitik süreçlerin doğal bir sonucu olması yanında transfüzyonlarla birlikte 
organlarda aşırı demir birikimidir. Bölgemiz talasemi major hastalarının görece yoğun 
olduğu bir bölgedir.  

Çalışmanın amacı Talasemi Major tanısı ile izlenen çocukların endokrin 
komplikasyonlar açısından değerlendirilmesidir. Araştırma bölgemizdeki güncel 
durumu belirleyen ilk çalışmadır. 

Çalışma 2011-2015 tarihleri arası Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Endokrin Polikliniğine başvuran yaşları 1-18 yaş arası 32 çocuk dahil edilmiştir.  
Çalışmaya katılan çocuklar, endokrin yaklaşımın bir ölçeği olarak büyüme, pubertal 
gelişim, adrenal yetmezlik, hipotiroidi, diyabet gelişimi, osteroporoz bakımından 
değerlendirilmiştir. Değerlendirme için çocuklardan ACTH, Kortizol, 
DHEASParathormon, kalsiyum, fosfor,ALP, D Vitamini, FSH, LH, Estradiol 
Testesteron, İGF-1, GH, İGFBP, HbA1C, C-peptid açlık glukoz, Adacık Hücre 
Antikorları, DEXA, pelvik USG, Kemik Yaşı, fT4, TSH, anti-TPO, anti TG testleri 
çalışıldı.  Değişkenler arası anlamlılık testi için Standart T testi ve chi-square, ferrtin 
ile komplikasyonlar arasında korelasyon için Pearson korelasyon testleri kullanıldı. 

Hastaların 14’ü (%43.7), kız, 18’i (%56.3) erkek idi. Yaş ortalaması 
12.33±4.34 saptandı. Ortalama boy 136.23±25.34 (ortlama boy SDS -2.17 ±1.44) 
,ortalam kilo 36.23±13.23 (ortalama kilo SDS -2,44±1.30) olarak saptandı. Olguların 
17’inde (%53.1) boy kısalığı, 22’inde (%68.7) kilo azlığı, 20 (%62.5)’inde pubertal 
gelişimde gerilik, 2’inde (%6.2) hafif adrenal yetmezlik, 3’ünde (% 9.3)hipotiroidi, 
2’inde diyabet, (%6.2) 5’inde (%15.6) bozulmuş glukoz toleransı, 25’inde (%78) 
osteoporoz saptandı. Ferritin yüksekliğin hastalık süresi ve komplikasyonlar arasında 
pozitif korelasyon saptandı (sırası ile r32 =0.577; r32= 0.455).  

Bu çalışma Talasemi Major tanısı ile izlenen çocuklarda endokrin 
komplikasyonlar hastalık süresi ve ferritin düzeyi ile korelasyon gösterdiğini ortaya 
koymaktadır. Bu sonuç Talasemi Major’da endokrin komplikasyonların daha 
yakından izlem gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Talasemi Major, Endokrin Komplikasyonlar, Ferritin 
 

INVESTIGATION OF ENDOCRINE COMPLICATIONS IN CHILDREN WITH 
THALASSEMIA MAJOR  

Abstract 
Thalassemia constitutes the most common disease group in the systemic 

involvement in hemoglobinopathies. With the development of new treatment 
methods, the accumulation of possible endocrine complications is observed more 
frequently, with an increase in the lifetime of cases. The most common cause of 
endocrine complications is a natural result of hemolytic processes, as well as 
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excessive accumulation of iron in the endocrine organs with transfusions. 
Southeasthern Anatolia is a region where thalassemia major patients are relatively 
intense and there is no report on endocrine evaluations of these patients so far. 

The aim of the study is to evaluate the children who were followed up with the 
diagnosis of Thalassemia Major in terms of endocrine complications. It is the first 
study to determine the current situation in our research region. 

The study included 32 children, ages 1-18, who applied to the Gaziantep 
University Faculty of Medicine Children's Endocrine Clinic between 2011-2015 
years. Children participating in the study were evaluated in terms of growth, pubertal 
development, adrenal insufficiency, hypothyroidism, diabetes development, and 
osteroporosis as a scale of the endocrine approach. For evaluation, ACTH, Cortisol, 
DHEASParathormone, calcium, phosphorus, ALP, Vitamin D, FSH, LH, Estradiol 
Testesteron, IGF-1, GH, IGFBP, HbA1C, C-peptide fasting glucose, Islet Cell 
Antibodies, DEXA, pelvic USG, Bone Age, fT4, TSH, anti-TPO, anti TG tests were 
studied. Standard T test was used for the significance test between variables, and 
Pearson correlation tests were used for correlation between chi-square, ferrtin and 
complications. 

Of the patients were 14 (43.7%) female and 18 (56.3%) male. The average age 
was 12.33 ± 4.34. The average height was 136.23 ± 25.34 (mean height SDS -2.17 ± 
1.44), the average weight was 36.23 ± 13.23 (average weight SDS -2.44 ± 1.30). 
Short stature in 17 (53.1%) of cases, low weight in 22 (68.7%), regression in pubertal 
development in 20 (62.5%), mild adrenal insufficiency in 2 (6.2%), 3 (9.3%) 
hypothyroidism, 2 diabetes, (6.2%), 5 (15.6%) impaired glucose tolerance, and 25 
(78%) osteoporosis. A positive correlation was found between the disease duration of 
the ferritin height and the complications (r32 = 0.577, r32 = 0.455, respectively). 

This study reveals that endocrine complications are correlated with disease 
duration and ferritin level in children with the diagnosis of Thalassemia Major. This 
result reveals the necessity of monitoring endocrine complications more closely in 
Thalassemia Major. 

Keywords: Thalassemia Major, Endocrine Complications, Ferritin 
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LİZOZOMAL DEPO HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN KARDİYAK 
TUTULUM AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI 

 
Dr. Öğr. Üyesi Murat Karaoglan 

Gaziantep Üniversitesi  
 

Özet 
Depo hastalıklarında metabolize edilemeyen metatobolitlerin birkikimi ile 

kalp, kapakçık ve damarlarında anotomik ve fonsiyonel bozukluklar ortaya 
çıkmaktadır. Kardiyovasküler tutulumun depo hastalıklarınasıklıkla eşlik etmektedir. 
Mukopolisakkaridoz Tip1’li çocuklarda sık görülen kardiyak bulgular, mitral kapakta 
kalınlaşma ve buna eşlik edebilen prolapsus, yetersizlik ve daha az sıklıkla 
darlıklardır. Aksine, Gaucher hastlarında kardiyak tutlum oldukça nadir görülürken 
Morquio sendromunda özellikle aort kapak anomalileri ile koroner anomaliler sık 
görülmektedir.  
Bu çalışmada lizozomal depo hastalığı bulunan çocuklarda oldukça heterojen bulgu 
çeşitliği bulunan kardiyovaskuller anomalilerin irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma 2007-2019 yıları arasında Gaziantep Üniversitesi Çocuk 
Endokrinoloji Metabolizma Bilim Dallarında izlenmekte olan 35 olgu dahil edilmiştir. 
hastalar klinik bulgular kardiyak ekokardiografi bulguları açısından değerlendirildi. 
Olguların 7’si (%20) Mukopolisakkaridozis (MPS) Tip 1 (Hurler Sendromu), 16’sı 
(%45.7)  MPS IV (Morquio Sendromu) ve 12’i (%34.3) Gaucher hastalarından 
oluşmakta idi.  

Olguların 17’i erkek (%48.5), 18’i (%51.5) kız idi. Yaş ortalaması 7.57±3.23 
idi. tanı yaşı ortlaması ise 4.44±2.13 saptandı. MPS tip VI’lı hastaların yeni tanı almış 
birisi dışında tamamında mitral ve aort kapak   tutulumu, bir hastada ayrıca trikuspit 
yetmezliği, 3 hastada da mitral valv prolapsusu saptandı.  Gaucher olan iki hastada 
aterosklerotik değişiklikler saptandı. Bir hastada aortada  yaygın aterosklerotik 
değişiklikler saptandı. (Porselen aorta)  Dahası kardiyak yakınmalar ilk başvuru  
şikayeti idi. Hasta başvurudan 7 ay sonra kaybedildi. İkinci hastada aterosklerotik 
değişiklikler hafif  idi. Morquio Sendromlu hastaların 9’unda (%56.2) kardiyak 
anomali saptandı. Bunlardan 5’inde aort 4’ünde mitral yetmezlik vardı. 
kardiyovasküler hastalık dışı en sık bulgular osteoporoz ve göz anomalileri idi. 
Olguların tümünde osteoporoz (ortalama DEXA Zskoru (-3.78±1.21),  22’inde 
(%62.8)  ise göz tutulumu saptandı. Kardiyak tutulum ile diğer bulgular arasında 
korelasyon saptanmadı.  

Bu çalışma lizozomal depo hastalığında ciddi kardiyak anomalilerinin 
sıklığının yüksek olduğunu ve sıklıkla mitral ve aort kapak tulumunun bulunduğunu 
ortaya koymaktadır. Lizozomal depo hastalığı olan çocuk hastalar kardiyak açıdan 
asemptomatik görünseler dahi ekokardiografi bu hastaların izleminin ayrılmaz bir 
parçası olmalıdır.  

Anahtar kelimeler: Lizozomal Depo Hastalığı, Mukopolisakkaridoz, 
Kardiovaskuler Tutulum, Gaucher Hastalığı 

 
EVALUATION OF CARDIOVASCULAR INVOLVEMENT in THE 

CHILDREN WITH LYSOSOMAL STORAGE DISEASE 
 
Abstract 
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The metabolite accumulation and anotomic and functional disorders occur 
such as the cardiac valves and veins in the lisososmal storage diseases. Cardiovascular 
involvement often accompanies storage diseases. The common cardiac findings in 
children with mucopolysaccharidosis Type 1 are thickening of the mitral valve and 
accompanying prolapse, insufficiency and less frequently stenosis. On the contrary, 
cardiac involvement is very rare in Gaucher disease, while aortic valve and coronary 
anomalies are common in the Morquio Syndrome. 

In this study, it was aimed to investigate the cardiovascular abnormalities and 
associated disorders in children with storage diseases. 

The study included 35 cases who were followed up in Gaziantep University, at 
Department of Pediatric Endocrinology and Metabolism between 2007-2016. The 
patients were evaluated in terms of clinical findings and cardiac echocardiography 
findings. Seven (%20) of the cases were Mucopolysaccharidosis (MPS) Type 1 
(Hurler Syndrome), 16 (%45.7) MPS IV (Morquio Syndrome) and 12 (%34.3) 
Gaucher patients. 

Of the cases, 17 (%48.5) and 18 (%51.5) were male and female. The average 
age was 7.57 ± 3.23. Mean of diagnosis age was 4.44 ± 2.13. Except for a newly 
diagnosed patient with MPS type VI, all of them had mitral and aortic valve 
involvement, one patient also had tricuspid insufficiency, and 3 patients had mitral 
valve prolapse. Atherosclerotic changes were detected in two patients with Gaucher 
Disease. The common atherosclerotic changes were detected in one patient in the 
aorta. (Porcelain aorta) Moreover, cardiac complaints were the first complaint. The 
patient died after 7 months. Atherosclerotic changes were mild in the second patient. 
Cardiac abnormalities were detected in 9 (%56.2) of children with Morquio 
Syndrome. 5 of them had mitral insufficiency in 4 of the aorta. The most common 
findings except cardiovascular disease were osteoporosis (mean DEXA Zskoru; -3.78 
± 1.21) and eye anomalies (n=22;). No correlation was found between cardiac 
involvement and other findings. 

This study reveals that the serious cardiac anomalies is common in lysosomal 
storage disease. Even if pediatric patients with lysosomal storage disease had no 
cardiovascular complaints, echocardiography should be a part of their follow-up, 
routinely. 

Keywords: Lysosomal Storage Disease, Mucopolysaccharidosis, 
Cardiovascular İnvolvement, Gaucher Disease 
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THE KNOWLEDGE, ATTITUDES, AND BEHAVIORS OF PATIENTS 
CONSULTING TO ANESTHESIA OUTPATIENT CLINIC REGARDING 

SMOKING 
 

Dr. Öğr. Üyesi Havva SAYHAN KAPLAN 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

 
Abstract 
Smoking is an important risk factor for wound healing and post-operation 

surgical wound site infection and should be stopped at least 4 weeks before the 
surgery. Thus, anesthetists need to acknowledge the attitudes of patients who would 
undergo surgery towards their smoking habits. Therefore, determining the smoking 
history and the attitudes and behaviors of patients will guide anesthetists in fighting 
against smoking before and after the surgery. 

This study aims to determine the frequency of smoking in patients who consult 
to anesthesia outpatient clinic for preparation before the surgery and determine the 
attitudes and behaviors towards this habit. 

A total of 150 patients who consulted to anesthesia outpatient clinic were 
included in the study after the ethics committee approval (2018/08-03) was taken 
from Yüzüncü Yıl University. A questionnaire was filled out by all of the patients 
which had 12 questions in the first part about demographical features, the number of 
daily cigarettes, and reasons for starting to smoke and 9 questions in the second part 
about attitudes. Then, statistical analysis was conducted for the results. 

The age average of the patients was 33.23 ± 15.38 and gender distribution was 
111 (74%) males and 39 (26%) females. It was determined that 57 of male patients 
(52.8%) and 9 of female patients (23.1%) were smoking every day. The smoking rate 
of male patients was higher than female patients (p<0.05). While the day of 
experimenting smoking was 15.4±3.3 in males, it was 18.4±3.5 in female patients and 
the difference was significant. Curiosity was the first reason for starting to smoke with 
26% (p<0.05). It was determined that the reason for not quitting smoke for 26% of the 
patients was habitual.  

Smoking plays a significant role in the etiology of several diseases, ranging 
from coronary arterial disease to lung cancer. In anesthesia and surgical operations, 
the changes that smoking cause gains more importance. It is known that pre and post-
operative risks in this group are more than non-smokers. 

As a result it was determined that smoking rate and not quitting rate in patients 
who will undergo surgery were significantly higher in males than females.  It was 
concluded that male patients should be encouraged to stop smoking in the pre-
operative period, clarified about the harms of smoking and benefits of quitting, 
warned, and training and awareness studies should be emphasized on this subject. 

Keywords: Anesthesia outpatient clinic, pre-operative patient, smoking, 
questionnaire 
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COMPARISON OF AXILLARY APPROACH AND LATERAL SAGGİTAL 
APPROACH ON ULTRASOUND GUIDED INFRACLAVICULAR 

BRACHIAL PLEXUS BLOCK 
 

Dr. Gülseren KARSLI 
Cengiz Gokcek Women's and Children's Hospital 

Prof. Dr. Mehmet CESUR 
Gaziantep University  

 
Abstract 
Recently, using regional anesthesia techniques rates are increasing because of 

the complications associated with general anesthesia. Infraclavicular brachial plexus 
block for distally shoulder surgery on upper extremity is being popular due to high 
successful results in last years. In this study, we aimed to show axillary approach is as 
effective as lateral saggital approach, and more reliable technique for infraclavicular 
block.  

Patients included in the study, who need emergency or elective surgery for 
elbow, forearm, wrist and hand. Patients were between 18 – 65 age, ASA I-III and 40 
– 120 kg weight. Patients were randomly divided into two equal groups of 20 people 
for study: Lateral sagittal infraclavicular approach block group (Group L) (n = 20) 
and axillary infraclavicular approach block Group A (n = 20).  

2 mg of midazolam and 1 mcg / kg of fentanyl were administered 
intravenously to all patients before block. 30 ml %0.5 bupivacaine injected on 
posterior cord of brachial plexus on tip to the 8 o-clock position of axillary artery by 
ultrasound guidance (verified with the peripheral nerve stimulation if required). Local 
anesthetics distribution was observed by ultrasound. Additional orientation and 
injection applied in case of insufficient distribution. Sensory peripheral nerve block 

evaluation was recorded at 5th, 10th, 15th and 20th minutes after block. Motor block 

evaluation was recorded at 30th minute after block. No statistical difference was 

found between groups at 20th and 30th minutes about either sensorial block or motor 
block (p>0.05). Paresthesia was seen in two patients in Group A and five patients in 
Group L. No statistical significant difference was found between groups (p>0.005). 
Block success rates were found 95% in group A and 100% in Group L.  

As a result, the ultrasound guidance of axillary approach for infraclavicular 
brachial plexus block can be an effective and safe alternative .  

Keywords: Infraclavicular block, axillary block, bupivacain, ultrasound, 
regional anesthesia.  
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ANESTHESIA ADMINISTRATIONS IN PATIENTS WITH RETINOPATHY 
OF PREMATURITY WITH ARGON LASER PHOTOCOAGULATION: 

THREE-YEAR SINGLE-CENTER EXPERIENCE 
 

Dr. Gülseren KARSLI 
Cengiz Gokcek Women's and Children's Hospital 

Assist. Prof. Dr. Berna KAYA UĞUR  
Gaziantep University  

 
Abstract 
We aimed to compile pre-operative, intra-operative and post-operative data of 

infants undergoing laser photocoagulation due to retinopathy of prematurity (ROP) 
and determine the correlation of anesthesia with complications. 

178 patients with ROP, who underwent argon laser photocoagulation in 
January 1, 2013 - January 1, 2016 at Gaziantep Cengiz Gökcek Women’s and 
Children's Hospital were included in the study. 

The birth weight of the infants ranged between 480-2330 g and the mean birth 
weight was 1334 ± 398 g. The gestational age was between 23-35 weeks and the 
mean gestational age was 29.37 ± 2.5 weeks. In the induction of anesthesia, a mean 
fentanyl dose of 1.13 ± 1.3 mcg was administered to the patients in order to benefit 
from sevoflurane (94.4% patients), ketamine (5.7%) and analgesia. A muscle relaxant 
agent was administered only to six patients. When the medical characteristics of the 
patients were examined, 73 infants (41%) had a comorbid disease. Cardiovascular 
diseases, which were the most frequent comorbidities, accounted for 27.6%. They 
were followed by BPD and RDS (19% and 18%, respectively). The incidence of RDS 
and intubation outside the operating room was found to be statistically significant in 
infants whose gestational age was 24-31 weeks and birth weight was below 1000 g. 
Tracheal intubation was performed in 92.7% of our patients, and safe airway was 
achieved with a mask in 7.3% of the patients. 13 of the patients (7.3%) were intubated 
before surgery. 28 patients (15.7%) were transferred from the operating room to 
intensive care unit in intubated condition. The number of unsuccessful extubations 
was statistically significant in infants whose current weight was below 2500 g (p 
<0.05). As a complication of anesthesia, eight patients developed laryngospasm and 
nineteen patients developed bronchospasm. In the treatment of bronchospasm, the 
administration of Prednol and Aminophylline was significantly higher (p <0.05). The 
administration of Prednol was found to be significantly higher in the treatment of 
laryngospasm (p <0.05). 

Gestational and current age and low weight of infants and their systemic 
comorbidities related to the lung require meticulousness and experience in terms of 
anesthesia management and patient follow-up in the intra- and post-operative periods. 
Premature infants who will undergo laser photocoagulation should be provided with 
adequate analgesia in the operating room conditions, and safe airway should be 
provided for surgery. However, the difficulty of discontinuing mechanical ventilation 
after surgery needs to be addressed in future studies. 
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FARKLI MEVKİDE OYNAYAN VOLEYBOL OYUNCULARINDA 
SKAPULAR DİSKİNEZİNİN FİZYOTERAPİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

 
Burak ATİK 

Yeditepe Üniversitesi  
 

Özet 
Çalışmanın konusunu farklı mevkide oynayan voleybol oyuncularında 

skapular diskinezinin görülme sıklığı oluşturmaktadır. Çalışma 38’i erkek ve 17’si 
kadın olmak üzere toplam 55 voleybol oyuncusu üzerinde yapılmıştır. Voleybol 
oyuncuları mevkilerine göre atak yönü kuvvetli olan, grup 1 ve atak yönü kuvvetli 
olmayan (defansif) ise grup 2 şeklinde farklı gruplara ayrılarak incelenmiştir. 
Skapular diskinezi’nin varlığı Lateral Skapular Slide Test (LSST) yöntemi ile tespit 
edilmiştir. Fonksiyonellik değerlendirmesinde ise the Disabilities of the Arm, 
Shoulder and Hand (DASH) anketi kullanılmıştır. Her iki grup skapular diskinezi 
açısından değerlendirildiğinde; atak yönü kuvvetli olan 1. grupta skapular diskinezi 
%42 oranında görülürken, atak yönü kuvvetli olmayan 2. grupta ise skapular diskinezi 
%28 oranında saptanmıştır. İstatiksel olarak iki grup arasındaki fark anlamlı bir sonuç 
verirken, 2. gruba oranla 1. grupta skapular diskinezi görülme sıklığı daha fazladır (p 
= 0,042<0,05). Fonksiyonellik açısından değerlendirildiğinde iki grup arasında önemli 
bir fark gözlenmiş ancak anlamlı bir sonuç vermemiştir (p = 0,081>0,05). 

Anahtar Kelimeler: Fizyoterapi, Skapular Diskinezi, Voleybol, Omuz 
Yaralanmaları. 

 
INVESTIGATION OF SCAPULAR DYSKINESIA IN TERMS OF 

PHYSIOTHERAPY IN VOLLEYBALL PLAYERS PLAYING DIFFERENT 
POSITIONS 

 
Abstract 
The subject of the study is the incidence of scapular dyskinesia among 

volleyball players who play in different positions. The study was conducted on a total 
of 55 volleyball players (38 male and 17 female). Volleyball players were divided into 
different groups according to their positions with strong attack direction, group 1 and 
non-attacking strength (defensive). Presence of scapular dyskinesia was determined 
by Lateral Scapular Slide Test (LSST). In the assessment of functionality, the 
Disability of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) questionnaire was used. When 
both groups were evaluated in terms of scapular dyskinesia; Scapular dyskinesia was 
found in 42% of the first group with strong attack direction, while 28% of scapular 
dyskinesia was found in the second group without strong attack direction. The 
difference between the two groups was statistically significant, while the incidence of 
scapular dyskinesia was higher in the first group than in the second group (p = 0.042 
<0.05). A significant difference was observed between the two groups in terms of 
functionality but did not yield a significant result (p = 0.081> 0.05). 

Keywords: Physiotherapy, Scapular Dyskinesia, Volleyball, Shoulder 
Injuries. 
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FİZYOTERAPİ UYGULAMALARININ SEREBRAL PALSİLİ 
ÇOCUKLARDA KABA MOTOR FONKSİYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

 
Burak ATİK 

Yeditepe Üniversitesi  
 
Özet 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son yıllardaki verilerine göre, 

Türkiye’de engelli çocuk sayısı (0-18 yaş arası) 600 bin civarındadır. Toplum olarak 
engellilerin sorunlarının çözümü noktasında herkese görev düşmektedir. Toplum 
içerisinde yer alan engelli bireylerin haklarını koruyarak, sağlıklı - rahat bir şekilde 
yaşayabilmeleri için uygun ortamların hazırlanması ve teşvik edilmesi gereklidir. 
“Serebral palsi” hastalığı bir engellilik durumudur.  

Serebral palsi 0-5 yaş arasındaki çocuklarda çeşitli nedenlere bağlı olarak 
ortaya çıkan beyin hasarı olarak tanımlanır. Serebral palsinin etkileri beyindeki 
hasarın derecesine ve beyindeki hasarın yerine bağlı olarak değişir. Hareket 
bozuklukları ve kaslarda spastisite ile kendini gösteren bir durumdur. Serebral 
palsinin nedenleri arasında en başta serebral oksijen yetersizliği, enfeksiyonlar ve 
beyin malformasyonu gibi nedenler sayılabilir. Serebral palsinin kesin bir tedavisi 
yoktur, ancak fizyoterapi uygulamaları ile hastaların maksimum işlevselliklerine 
ulaşmaları kısmen sağlanabilir. 

Çalışmanın amacı; serebral palsili çocuklarda fizyoterapi uygulamalarının 
kaba motor fonksiyonlara etkisini incelemektir. Çalışma özel eğitim kurumlarından 
fizyoterapi desteği alan yaş ortalamaları 3.2 ila 2.1 yaş olan 42 serebral palsili çocuk 
üzerinde yapılmıştır. Kaba motor fonksiyonların değerlendirilmesinde Gross Motor 
Function Measure (GMFM) -  88 ve GMFM – 66 ölçekleri kullanılmıştır. Ölçekler 
fizyoterapistler tarafından 4 ay arayla 42 serebral palsili çocuğa uygulanmıştır. Birinci 
ölçüm sonundaki GMFM – 88 skoru ortalama 52.1 ± 27.1 iken, 4 ay sonra yapılan 
ikinci ölçümde GMFM – 88 skoru ortalama 57.3 ± 27.5 olarak ölçülmüştür. Aynı 
şekilde birinci ölçüm sonundaki GMFM – 66 skoru ortalama 47.5 ± 17.1 iken 4 ay 
sonra yapılan ikinci ölçüm sonunda GMFM – 66 skoru ortalama 50.3 ± 17.5 olarak 
saptanmıştır. Yapılan kaba motor fonksiyon değerlendirmesinde 4 aylık fizyoterapi 
sürecinin sonunda hem ortalama GMFM – 88 hem de ortalama GMFM – 66 skorunda 
önemli bir artış gözlemlenmiştir. Saptanan bu değerler doğrultusunda fizyoterapi 
uygulamalarının serebral palsili çocuklar üzerinde önemli derecede olumlu sonuçlar 
verdiği sonucuna varılmıştır. Fizyoterapi uygulamaları sayesinde, engelli çocukların 
yaşam kaliteleri yükseltilebilir ve toplum içerisinde sağlıklı iletişim kurabilmeleri için 
uygun ortamlarlar hazırlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Fizyoterapi, Serebral Palsi, Kaba Motor Fonksiyon 
 

THE EFFECT OF PHYSİOTHERAPY APPLİCATİONS ON GROSS MOTOR 
FUNCTİON İN CHİLDREN WİTH CEREBRAL PALSY 

 
Abstract 
Turkey Statistics Institute (TUIK) data, in recent years, the number of children 

with disabilities in Turkey (0-18) is around 600 thousand. As a society, everyone has 
a duty to solve the problems of the disabled. It is necessary to prepare and encourage 
suitable environments for people with disabilities in the society to live in a healthy 
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and comfortable way while protecting their rights. "Cerebral palsy" disease is a 
condition of disability. 

Cerebral palsy is defined as brain damage that occurs due to various reasons in 
children between the ages of 0-5. The effects of cerebral palsy vary depending on the 
degree of damage to the brain and the location of the brain damage. It is a condition 
manifested by movement disorders and spasticity in muscles. Among the causes of 
cerebral palsy are primarily causes such as cerebral oxygen deficiency, infections and 
brain malformation. Cerebral palsy has no definitive treatment, but physiotherapy 
applications can partially ensure that patients achieve their maximum functionality. 

The aim of the study; to examine the effects of physiotherapy applications on 
gross motor functions in children with cerebral palsy. The study was conducted on 42 
children with an average age of 3.2 to 2.1 years who received physiotherapy support 
from private educational institutions. Gross Motor Function Measure (GMFM) - 88 
and GMFM - 66 scales were used to evaluate gross motor functions. The scales were 
applied by physiotherapists to 42 children with cerebral palsy at 4-month intervals. 
While the average GMFM - 88 score at the end of the first measurement was 52.1 ± 
27.1, in the second measurement performed 4 months later, the GMFM - 88 score was 
measured as 57.3 ± 27.5 on average. Similarly, while GMFM - 66 score was 47.5 ± 
17.1 at the end of the first measurement, GMFM - 66 score was found as 50.3 ± 17.5 
at the end of the second measurement performed 4 months later. In the gross motor 
function evaluation, at the end of the 4-month physiotherapy period, a significant 
increase was observed in both the average GMFM - 88 and the average GMFM - 66 
score. In line with these values, it has been concluded that physiotherapy applications 
give significant positive results on children with cerebral palsy. Thanks to 
physiotherapy applications, the quality of life of children with disabilities can be 
improved and suitable environments can be prepared for them to be able to 
communicate in a healthy society. 

Keywords: Physiotherapy, Cerebral Palsy, Gross Motor Function 
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HEMŞİRELERİN MİZAH TARZLARININ İNCELENMESİ 
 

Dr. Öğr. Üyesi Nihal ALOĞLU 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

 
Özet 
Mizah yüzyıllar boyunca felsefe, edebiyat, psikoloji, sosyoloji gibi farklı 

disiplindeki birçok düşünür, yazar ve araştırmacının üzerinde tartıştığı bir konudur. 
Günümüzde mizahı etkileyen birçok etken bulunmaktadır. İnsanların yaptıkları işler, 
bulundukları iş sahası, çalıştıkları kişiler stres gibi etmenler çalışanın hayata bakış 
acısını etkilemektedir. 

Çalışmada; hastane gibi stresli ve emek yoğun çalışma alanlarında endişe ve 
kaygı seviyesi yüksek kişilere hizmet veren hemşirelerin mizah tarzlarını belirlemek 
hemşirelerin mizah tarzlarının bazı sosyo-demografik değişkenlere göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amaçlanmıştır. 

Araştırma evrenini Kahramanmaraş ilinde yer alan bir hastanede 30 birimde 
çalışan150 hemşire oluşturmakta olup 134 anket değerlendirmeye alınmıştır. 

Araştırma verileri Nisan- Haziran 2018 tarihleri arasında; Tanıtıcı Bilgi 
Formu, ve Ercüment Yerlikaya (2003) tarafından Türkçe‟ye uyarlaması yapılan 
Mizah Tarzları Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Mizah Tarzları Ölçeğinin ikisi 
olumlu, ikisi olumsuz mizah kullanımını ölçmek üzere tasarlanmış dört alt boyutu 
vardır. Bu alt ölçekler; Kendini Geliştirici Mizah, Katılımcı Mizah Kendini Yıkıcı 
Mizah ve Saldırgan Mizah ’tır. Her bir alt boyutta yer alan sorular bireylerin sahip 
olduğu mizah duygusunun belirtilen boyutlar açısından nasıl farklılaştığını ölçmeye 
yöneliktir.  Verilerin değerlendirilmesi SPSS 20.0 istatistik paket programı 
kullanılmıştır.  

Hemşirelerin %36,6’sı erkek,63,4 ü kadındır, % 57,7’si 25 ile 34 yaş 
aralığında olup %63,4’ü evli ve %53’ü lisans mezunudur. Katılımcılar %46,3’ ü 1- 5 
yıl arasında çalışmaktadır. Hemşirelerin %64,2’si kendi istekleri ile bu mesleği 
seçtiklerini, % 59’u imkanları olsa farklı bir mesleğe geçebileceklerini ifade 
etmişlerdir. Katılımcılara mesleği ile ilgili duygu durumları sorulduğunda %38,8’si 
memnun, %39,6’sının ise idare eder şeklinde cevapladıkları görülmüştür. Son 
zamanlarda stresli olay yaşayan katılımcıların oranı % 59,7 iken mesleki bir yayın 
takibi yapanların % 20,9 olarak tespit edilmiştir. Mizah Tarzları Ölçeği alt ölçek puan 
ortalamaları katılımcı mizah 3,67, kendini geliştirici mizah 3,73, saldırgan mizah 
3,66, kendini yıkıcı mizah 3,67 olarak hesaplanmıştır. Bekar ve yaş aralıkları 20-24 
olan katılıcıların, kendini geliştirici mizah ve iş değiştirmeyi düşünenler ile katılımcı 
mizah arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür.  

Hemşirelerin mizah tarzının dört alt boyutunu da kullanmış olmalarına rağmen 
bekar ve yaş aralıkları 20-24 olan hemşirelerin hayatın zorluklarına, stres ve 
uyuşmazlıklara karşı bir başa çıkma aracı olarak kullanma eğilimindedirler denilebilir. 
Kişiler arası ilişkilerde gerilimi azaltmak, başkalarını eğlendirmek, ilişkileri 
kolaylaştırmak ve şaka yapmak için eğlenceli şeyler söyleme eğiliminde olan 
çalışanların iş değiştirme eğiliminde oldukları sonucuna varılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Mizah, Hemşirelik, Mizah Tarzı 
 

ANALYSIS OF HUMOR STYLE OF NURSES 
 

Abstract  
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Humor is an issue that many thinkers, writers and researchers in different 
disciplines such as philosophy, literature, psychology, sociology have been discussing 
for centuries. Today, there are many factors that affect humor. Factors such as the 
work people do, the job they work in, the people they work affect stress affects the 
employee's view of life. 
It is aimed to determine the humor styles of nurses who serve people with high level 
of anxiety and anxiety in stressful and labor intensive work areas such as hospital, to 
determine whether the humor styles of nurses differ significantly according to some 
socio-demographic variables. 

The research population consists of 150 nurses working in 30 units in a 
hospital in Kahramanmaraş province and 134 questionnaires were evaluated. 

Research data between April and June 2018; The Introductory Information 
Form was collected using the Humor Styles Scale adapted to Turkish by Ercüment 
Yerlikaya (2003). The Humor Styles Scale has four sub-dimensions, two of which are 
designed to measure the use of positive and two negative humor. These subscales are; 
Self-Enhancing Humor, Participatory Humor is Self-Destructive Humor and 
Offensive Humor. The questions in each sub-dimension are intended to measure how 
individuals' sense of humor differs in terms of the specified dimensions. Evaluation of 
the data SPSS 20.0 statistics package program was used. 

According to the research results,36.6% of the nurses are men, 63.4 are 
women, 57.7% are between 25 and 34 years old, 63.4% are married and 53% are 
undergraduate graduates. 46.3% of the participants work between 1-5 years. 64.2% of 
the nurses stated that they chose this profession at their own will, 59% stated that they 
could switch to a different profession if they had the opportunity. When the 
participants were asked about their profession about their profession, it was seen that 
38.8% were satisfied and 39.6% were responsive. While the rate of the participants 
who had a stressful event recently was 59.7%, it was determined as 20.9% of those 
who followed a professional broadcast. The Humor Styles Scale subscale score 
averages are participant humor 3.67, self-improving humor 3.73, aggressive humor 
3.66, self-destructive humor 3.67. There was a significant relationship between the 
participants who were single and age ranges 20-24, those who thought to change 
themselves and change their jobs and participant humor. 

Although nurses have used all four sub-dimensions of humor style, it can be 
said that nurses who are single and aged between 20-24 tend to use it as a means of 
coping with life's difficulties, stress and disagreements. It can be concluded that 
employees who tend to say fun things to reduce tension, entertain others, facilitate 
relationships and make jokes in interpersonal relationships tend to change jobs. 

Keywords: Humor, Nursing, Humor Style 
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KLİNİK SORUMLU HEMŞİRELERİN İŞ YÜKLERİ VE SÜRELERİNİN 
TANIMLANMASI 

 
Dr. Öğr. Üyesi Nihal ALOĞLU 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Özet 
Bu çalışma, hastanede çalışan klinik sorumlu hemşirelerinin, bir çalışma 

gününde yöneticilik faaliyetlerine ve diğer hemşirelik fonksiyonlarına ne kadar zaman 
ayırdıklarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 

Kahramanmaraş ilinde kamuya ait bir hastanenin Üroloji Kliniği, Enfeksiyon 
Kliniği ve Ortopedi Kliniklerinde çalışan ve düzey olarak alt kademe yönetici 
seviyesinde görev yapan klinik sorumlu hemşirelerin, mesai saatleri içerisindeki 
faaliyetleri, gözlem yöntemiyle kayıt altına alınarak yapılmıştır. Kliniklerin idare 
birimlerine eşit uzaklıklarda olmaları dikkate alındığından kliniklerin birbirlerine 
yakın ve benzer fiziksel özelliklerde olmalarına özen gösterilmiştir.  

Yapılan çalışma sonucunda; Üroloji Kliniği sorumlu hemşiresini 8 saatlik (480 
dakika)  çalışma diliminin 5 saat 25 dakikasını (% 65,6) yönetim fonksiyonlarına, 1 
saat 45 dakikasını (%21,9) Yemek, çay molası ve dinlenme olarak, 1saatini (% 12,5) 
klinik ve hasta bakım işlerinde kullanmıştır. 

Enfeksiyon Kliniği sorumlu hemşiresinin 8 saatlik (480 dakika)  çalışma 
diliminin 5 saat 25 dakikasını (% 65,6) yönetim fonksiyonlarına, 1 saat 30 dakikasını 
(%18,8) Yemek, çay molası ve dinlenme olarak, 1saat 15 dakikasını (% 15,6) klinik 
ve hasta bakım işlerinde geçirdiği gözlemlenmiştir. 

Ortopedi Kliniği sorumlu hemşiresinin 8 saatlik (480 dakika)  çalışma 
diliminin 1 saat 30 dakikasını (% 18,8) yönetim fonksiyonlarına, 3saat 25 dakikasını 
(%40,6) Yemek, çay molası ve dinlenme olarak, 3saat 25 dakikasını (%40,6) klinik ve 
hasta bakım işlerinde kullanmış olduğu tespit edilmiştir. 

Ortopedi kliniği sorumlu hemşirenin hasta bakımı ve klinik işlemlerine daha 
fazla zaman ayırmak zorunluluğunun nedeni diğer kliniklerden farklı olarak ortopedi 
kliniğinde ameliyat olan hastaların posoperatif bakımlarının hemşirelerin iş yükünü 
arttırmasından dolayı yetişemedikleri bir takım klinik hasta bakım işlerine klinik 
sorumlu hemşiresinin desteklemesinden kaynaklı olduğu gözlenmiştir. Yine ortopedi 
klinik sorumlusunun yemek, çay molası ve dinlenmeye ayırdığı zamanın diğer 
sorumlulara nazaran fazla olması dikkat çekici olarak değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak; klinik sorumlu hemşirelerin etkili ve verimli yönetimsel 
faaliyetleri yapabilmesi için yeterli sağlık insan gücüne sahip olması gerekmektedir. 
Bu nedenle iş yükü analizi yapılarak yetersiz olan hemşire sayısı artırılmalıdır. Aynı 
zamanda OECD ülkelerine göre sayıca yetersiz olan hemşirelerin etkin ve verimli 
kullanılabilmesi için etkin bir kaynak yönetim sistemi oluşturulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yönetici,  Hemşire, İş Yükü Analizi, Zaman Etüdü 
 
DESCRIPTION OF WORKLOADS AND PERIODS OF CLINICAL 

RESPONSIBLE NURSES 
Abstract  
This study is to determine how much time clinically responsible nurses spend 

on managerial activities and other nursing functions on a working day was made for 
the purpose of. 

In the Urology Clinic, Infection Clinic and Orthopedic Clinics of a public 
hospital in Kahramanmaraş provinceThe activities of clinically responsible nurses 
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working at the lower level manager level as an employee and at the level were 
recorded by observation method. Since it is taken into consideration that the clinics 
are at equal distances from the administrative units, care was taken to ensure that the 
clinics are close to each other and have similar physical characteristics. 

As a result of the work done; Urology Clinic's responsible nurse is responsible 
for 5 hours 25 minutes (65.6%) of management time of 8 hours (480 minutes), 1 hour 
45 minutes (21.9%) for management functions, 1 hour (12.5%) used in clinical and 
patient care jobs. 5 hours and 25 minutes (65.6%) of the 8-hour (480 minutes) 
working period of the responsible nurse of the Infection Clinic to management 
functions, 1 hour 30 minutes (18.8%) As a meal, tea break and rest, 1 hour 15 minutes 
(15%, 6) observed in clinical and patient care jobs 

The orthopedic clinic responsible nurse's 8-hour (480 minutes) working time 1 
hour 30 minutes (18.8%) to management functions, 3 hours 25 minutes (40.6%) As a 
meal, tea break and rest, 3 hours 25 minutes (40.6% ) has been found to be used in 
clinical and patient care jobs. 

It has been observed that the reason why the orthopedic clinic responsible 
nurse has to spend more time on patient care and clinical procedures is that the 
postoperative care of the patients who underwent surgery in the orthopedic clinic is 
due to the support of the clinically responsible nurse to the clinical patient care jobs 
that they cannot reach due to the increase in the workload of the nurses. Also, the time 
spent by the orthopedic clinic for food, tea break and rest compared to other 
responsible people was considered as remarkable. 

As a result; Clinically responsible nurses need to have sufficient health 
manpower to perform effective and efficient administrative activities. For this reason, 
the number of nurses who are inadequate should be increased by performing workload 
analysis. At the same time, an effective resource management system should be 
established in order to use nurses who are inadequate compared to OECD countries. 

Keywords: Manager, Nurse, Workload Analysis, Time Study 
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D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE KAN LİPİD PROFİLİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

 
       Uzm. Dr. Akif Doğantekin 

 Özel Emek Hastanesi 
 
Özet 
 D vitamini esas olarak deride 7- dehidrokolesterolden ultraviyole ışığın 

etkisiyle üretilen steroid yapılı bir prohormondur. D vitamini ihtiyacının yaklaşık % 
95’i güneş ışınlarının etkisiyle deride sentezlenmektedir (Muszkat P, Camargo MB, 
Griz LH, Lazaretti-Castro M. Evidence-based non-skeletal actions of vitamin D. Arq 
Bras Endocrinol Metabol, 2010; 54(2): 110-7.). Vitamin D’nin klasik olmayan etkileri 
3 ana başlık altında toplanmaktadır: Hormon sekresyonunun regülasyonu, immün 
fonksiyonların regülasyonu, hücre proliferasyonu ve farklılaşmasının 
düzenlenmesidir. Aktif D vitamini normal kemik mineral dengesinin sürdürülmesinde 
ve insülin sekresyonunda önemli rol oynar (Özkan B, Döneray H. D vitamininin 
iskelet sistemi dışı etkileri. Çocuk Sagligi Hast Derg , 2011; 54(2): 99-119.). D 
vitamini alımı ve serum 25(OH)D düzeyleri obezite, metabolik sendrom, insülin 
direnci ve diyabetle ilişkilendirilmiştir  (Song Y, Wang L, Pittas AG, Del Gobbo LC, 
Zhang C, Manson JE, Hu FB. Blood 25-hydroxy vitamin D levels and incident type 2 
diabetes: a metaanalysis of prospective studies. Diabetes Care, 2013; 36(5): 1422-8.).  

Metabolik sendromda D vitamini yetersizliği gözlenirken, D vitamini reseptör 
gen polimorfizmerinin metabolik sendrom bileşenleriyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. 
D vitamini reseptörlerinden vitamin D reseptörü (VDR) polimorfizmleri insülin 
sekresyonu, insülin direnci ve HDL-kolesterol düzeylerini etkilemektedir (Schuch NJ, 
Garcia VC, Vívolo SR, Martini LA. Relationship between Vitamin D Receptor gene 
polymorphisms and the components of metabolic syndrome. Nutr J, 2013; 12: 96.).  

Obez çocuklarda yapılan çalışmada serum 25-hidroksivitamin D [25(OH)] D 
konsantrasyonuyla HDL-kolesterol arasında pozitif ilişki saptanırken, trigliserid (TG) 
arasında ise negatif ilişki belirlenmiştir (Kim M, Na W, Sohn C. Correlation between 
vitamin D and cardiovascular disease predictors in overweight and obese Koreans. J 
Clin Biochem Nutr, 2013; 52(2): 167-71.). Yaşlı insanlarda düşük D vitamini seviyesi 
HbA1c ve HDL-kolesterol ile ilişkili bulunmuştur  (Kashi Z, Saeedian Fs, Akha O, 
Gorgi Ma, Emadi Sf, Zakeri H. Vitamin D deficiency prevalence in summer 
compared to winter in a city with high humidity and a sultry climate. Endocrinol Pol, 
2011; 62(3): 249-51.).  

2019 yılında ABD’de yayınlanan metaanalizde D vitamini kullananlarda total-
kolesterol, LDL-kolesterol ve trigliserid düzeylerinin daha düşük olduğu HDL-
kolesterol düzeylerinin ise etkilenmediği görüldü (Nutr Rev. 2019 Dec 1;77(12):890-
902. doi: 10.1093/nutrit/nuz037. Effect of vitamin D supplementation on serum lipid 
profiles: a systematic review and meta-analysis. Dibaba DT1.). 2019 yılında 
Türkiye’de yapılan bir çalışmada D vitamin eksikliği ve insülin direnci olan 
premenopozal obez ve kilolu kadınlarda D vitamin düzeyi normale getirildiğinde 
HOMA-IR ve LDL-kolesterol düzeyinin de düştüğü gösterilmiştir (Arch Med Sci. 
2019 May;15(3):598-606. doi: 10.5114/aoms.2018.75864. Epub 2018 May 21.Effects 
of vitamin D supplementation on insulin resistance and dyslipidemia in overweight 
and obese premenopausal women.Imga NN1, Karci AC1, Oztas D2, Berker D1, Guler 
S1.). 
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D vitamin eksikliği olan diabetik nefropatili hastalarda D vitamini verilmesi 
total kolesterol LDL-kolesterol ve trigliserid düzeylerinde düşmeye sebep olmuş fakat 
HDL-kolesterol düzeylerini etkilememiştir (Diabetes Metab Syndr. 2019 Jan - 
Feb;13(1):542-547. doi: 10.1016/j.dsx.2018.11.008. Epub 2018 Nov 3. The effects of 
vitamin D supplementation on lipid profiles and oxidative indices among diabetic 
nephropathy patients with marginal vitamin D status. Barzegari M1, Sarbakhsh P2, 
Mobasseri M3, Noshad H4, Esfandiari A1, Khodadadi B5, Gargari BP6.). DM tanısı 
olan hastalarda günlük 4000 IU/gün D vitamininin 8 hafta  vitamini verilmesi glukoz 
hemostazı ve non-HDL kolesterol düzeylerinde anlamlı düşüşler yaptığı görülmüştür 
(Mutagenesis. 2019 May 29;34(2):135-145. doi: 10.1093/mutage/gez001.Vitamin D3 
as adjuvant in the treatment of type 2 diabetes mellitus: modulation of genomic and 
biochemical instability. Fagundes GE1, Macan TP1, Rohr P1, Damiani AP1, Da 
Rocha FR2, Pereira M1, Longaretti LM1, Vilela TC1, Ceretta LB3, Mendes C2, 
Silveira PCL2, Teixeira JPF4, de Andrade VM1.). 

Bu çalışmada birçok önemli metabolik özelliği bulunan, kronik hastalık risk 
faktörü olan vitamin D eksikliği ve kardiyovasküler hastalıkların en önemli sebebi 
olan hiperlipidemi arasındaki bağlantının araştırılması amaçlanmıştır. 

Çalışmaya Gaziantep Özel Emek  Hastanesine başvuran ve 18-64 yaş 
aralığında 114 hasta dâhil edildi. Olgulardan 8-12 saat açlığı takiben alınan kanda 
serum ürik asit, açlık kan şekeri (AKŞ), hemoglobin A1c (HbA1c), üre, kreatinin ve 
25 hidroksivitamin D düzeyleri çalışılmıştır. Hastaların 25-hidroksivitamin D3 
[25(OH)D3]’ün düzeyleri 30 ng/ml≤ yeterli düzey(Grup-1), 20‐29.9 ng/ml vitamin D 
yetersizliği(Grup-2), 19.9 ng/ml≥ vitamin D eksikliği(Grup-3) olarak kategorize 
edildi. Bu 3 grubun lipid düzeyleri karşılaştırıldı. 

Gruplar Total 
kolesterol Trigliserid HDL-

kolesterol 
LDL-

kolesterol 

Grup-
1(n=44) 199.2±45.48 100.27±76.96 53.02±13.82 126.92±41.29 

Grup-
2(n=37) 208.1±49.26 138.45±142.15 45.27±10.82 138.68±43.58 

Grup-
3(n=33) 204.72±44.01 112.6±76.75 51.81±15.74 130.82±38.66 

 
One-Way ANOVA analizi uygulanarak 3 grup karşılaştırıldığında HDL-

kolesterol  düzeyleri arasında anlamlı bir fark saptandı (p<0.05). Grup-1 ve grup-2 
karşılaştırıldığında HDL-kolesterol düzeyleri arasında anlamlı fark vardı. D vitamin 
yetersizliği olan grupta HDL-kolesterol daha düşüktü. Non-HDL kolesterollerde 
gruplar arasında anlamlı fark yoktu. 

D vitamini yetersizliğinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde giderek artan 
bir halk sağlığı sorunu olduğu görülmüştür. D vitamininin bilinen kemik kas 
sistemindeki klasik etkilerinin dışında birçok önemli fonksiyonun olduğu 
anlaşılmıştır. D vitamininin kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom ve Tip2 
DM gibi kronik hastalıklarla ilişkili olduğu saptanmıştır. D vitamininin metabolizma 
üzerine olan etkilerinin tespiti için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler : 25-hidroksivitamin D, Lipid Profili, Metabolik 
Sendrom. 
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INVESTIGATION OF BLOOD LIPID PROFILE IN VITAMIN D 
DEFICIENCY 

Abstract 
Vitamin D is a steroid-structured prohormone that is mainly produced by the 

effect of ultraviolet light from 7- dehydrocholesterol in the skin. Approximately 95% 
of the vitamin D requirement is synthesized in the skin by the effect of sunlight 
(Muszkat P, Camargo MB, Griz LH, Lazaretti-Castro M. Evidence-based non-skeletal 
actions of vitamin D. Arq Bras Endocrinol Metabol, 2010; 54(2): 110-7.). The non-
classical effects of Vitamin D are gathered under 3 main headings. Regulation of 
hormone secretion is the regulation of immune functions, regulation of cell 
proliferation and differentiation. Active vitamin D plays an important role in 
maintaining normal bone mineral balance and insulin secretion (Özkan B, Döneray H. 
D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri. Çocuk Sagligi Hast Derg , 2011; 54(2): 99-
119.).  

Vitamin D intake and serum 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] levels have 
been associated with obesity, metabolic syndrome, insulin resistance and diabetes 
(Song Y, Wang L, Pittas AG, Del Gobbo LC, Zhang C, Manson JE, Hu FB. Blood 
25-hydroxy vitamin D levels and incident type 2 diabetes: a metaanalysis of 
prospective studies. Diabetes Care, 2013; 36(5): 1422-8.). While vitamin D deficiency 
is observed in metabolic syndrome, vitamin D receptor gene polymorphism has been 
shown to be associated with metabolic syndrome components. Vitamin D receptor 
(VDR) polymorphisms, one of the vitamin D receptors, affect insulin secretion, 
insulin resistance and HDL-cholesterol levels (Schuch NJ, Garcia VC, Vívolo SR, 
Martini LA. Relationship between Vitamin D Receptor gene polymorphisms and the 
components of metabolic syndrome. Nutr J, 2013; 12: 96.).  

In the study conducted in obese children, serum 25-hydroxyvitamin D 
[25(OH)D] concentration was found to be positively correlated with HDL-cholesterol, 
while triglyceride (TG) was negatively correlated (Kim M, Na W, Sohn C. 
Correlation between vitamin D and cardiovascular disease predictors in overweight 
and obese Koreans. J Clin Biochem Nutr, 2013; 52(2): 167-71.). Lower vitamin D 
levels in older people have been associated with HbA1c and HDL-cholesterol (Kashi 
Z, Saeedian Fs, Akha O, Gorgi Ma, Emadi Sf, Zakeri H. Vitamin D deficiency 
prevalence in summer compared to winter in a city with high humidity and a sultry 
climate. Endocrinol Pol, 2011; 62(3): 249-51.).  

In the US meta-analysis published in 2019, it was seen that total-cholesterol, 
LDL-cholesterol and triglyceride levels were lower in those using vitamin D and 
HDL-cholesterol levels were not affected (Nutr Rev. 2019 Dec 1;77(12):890-902. doi: 
10.1093/nutrit/nuz037. Effect of vitamin D supplementation on serum lipid profiles: a 
systematic review and meta-analysis. Dibaba DT1.). HOMA-IR and LDL-cholesterol 
levels also showed low when in a study conducted in Turkey in 2019 that vitamin D 
deficiency and insulin resistance in obese and overweight premenopausal women with 
normal vitamin D level brought (Arch Med Sci. 2019 May;15(3):598-606. doi: 
10.5114/aoms.2018.75864. Epub 2018 May 21.Effects of vitamin D supplementation 
on insulin resistance and dyslipidemia in overweight and obese premenopausal 
women.Imga NN1, Karci AC1, Oztas D2, Berker D1, Guler S1.).  

The administration of vitamin D in diabetic nephropathy patients with vitamin 
D deficiency caused a decrease in total cholesterol LDL-cholesterol and triglyceride 
levels but did not affect HDL-cholesterol levels (Diabetes Metab Syndr. 2019 Jan - 
Feb;13(1):542-547. doi: 10.1016/j.dsx.2018.11.008. Epub 2018 Nov 3. The effects of 
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vitamin D supplementation on lipid profiles and oxidative indices among diabetic 
nephropathy patients with marginal vitamin D status. Barzegari M1, Sarbakhsh P2, 
Mobasseri M3, Noshad H4, Esfandiari A1, Khodadadi B5, Gargari BP6.). It has been 
observed that daily administration of 4000 IU / day vitamin D to 8 weeks of vitamin 
D in patients with DM causes significant decreases in glucose hemostasis and non-
HDL-cholesterol levels (Mutagenesis. 2019 May 29;34(2):135-145. doi: 
10.1093/mutage/gez001.Vitamin D3 as adjuvant in the treatment of type 2 diabetes 
mellitus: modulation of genomic and biochemical instability. Fagundes GE1, Macan 
TP1, Rohr P1, Damiani AP1, Da Rocha FR2, Pereira M1, Longaretti LM1, Vilela 
TC1, Ceretta LB3, Mendes C2, Silveira PCL2, Teixeira JPF4, de Andrade VM1.). 

In this study, it was aimed to investigate the link between vitamin D 
deficiency, which is a risk factor of chronic disease, which has many important 
metabolic features, and hyperlipidemia, which is the most important cause of 
cardiovascular diseases.  

A total of 114 patients aged 18-64 years who were admitted to Gaziantep 
Private Emek Hospital and  Hospital were included in the study. Serum uric acid, 
fasting blood glucose (FBS), hemoglobin A1c (HbA1c), urea, creatinine, and 25 
hydroxyvitamin D levels were studied. The levels of 25-hydroxyvitamin D3 [25 (OH) 
D3] of the patients were sufficient level of 30 ng / ml≤ (Group-1), 20‐29.9 ng / ml 
vitamin D deficiency (Group-2), 19.9 ng / ml≥ vitamin D deficiency (Group-3). Lipid 
levels of these 3 groups were compared. 

 
Groups Total 

cholesterol 
Triglyceride HDL-

cholesterol 
LDL-
cholesterol 

Group-
1(n=44) 

199.2±45.48 100.27±76.96 53.02±13.82 126.92±41.29 

Group-
2(n=37) 

208.1±49.26 138.45±142.15 45.27±10.82 138.68±43.58 

Group-
3(n=33) 

204.72±44.01 112.6±76.75 51.81±15.74 130.82±38.66 

 
By applying One-Way ANOVA analysis, when 3 groups were compared, a 

significant difference was found between HDL-cholesterol levels (p <0.05). There 
was a significant difference between hdl-cholesterol levels when group-1 and group-2 
were compared. HDL-cholesterol was lower in the vitamin D deficient group. There 
was no significant difference between the groups in non-HDL cholesterol. 

Vitamin D deficiency has been observed to be an increasing public health 
problem in developed and developing countries. It is understood that there are many 
important functions apart from the classical effects of vitamin D in the known bone 
muscle system. Vitamin D has been found to be associated with cardiovascular 
diseases, metabolic syndrome and chronic diseases such as Type 2 DM. Further 
studies are needed to determine the effects of vitamin D on metabolism. 

Keywords : 25-hydroxyvitamin D, Lipid Profile, Metabolic Syndrome. 
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PAZARLAMADA RADİKAL OLUŞU SEMBOLİZE EDEN GERİLLA 
REKLAMLARDA KULLANILAN REKLAM MESAJI ÇEKİCİLİKLERİ 

ÜZERİNE BİR ANALİZ 
 

AN ANALYSIS ON APPEAL OF ADVERTISEMENT MESSAGES USED IN 
GUERRILLA ADVERTISEMENTS SYMBOLISING A RADICAL STANCE IN 

MARKETING 
 

Öğr. Gör. Dr. Gonca KÖSE 
Dokuz Eylül Üniversitesi 

 
Özet 
İletişim teknolojilerinin gelişimi; tüm dünyada politik, ekonomik ve sosyal 

açıdan büyük değişikliklerin başlangıcı olmuştur. Toplumsal yaşamın, pazarlama ve 
rekabet dünyasının vazgeçilmez unsurlarından olup, etki alanını her geçen gün artıran 
reklam; evrensel iletişim kanallarının başında gelmektedir. Reklam; markaların hedef 
kitleleri ile aralarında kurmak mecburiyetinde oldukları iletişimde bir köprü görevi 
görmesi açısından markaları yakından ilgilendiren bir olgudur. Bir iletişim biçimi 
olmasının yanında; tüketici algısını şekillendiren, aynı anda oldukça geniş kitlelere 
ulaşma imkanı tanıyan, hedef tüketicinin ikna süreçlerine nüfuz ederek tüketicileri 
satın alma davranışına sevk eden reklamın en önemli öğelerinden biri de reklam 
mesajıdır. Etkili, yerinde ve doğru reklam mesajları tasarlamak reklamın başarısını 
doğrudan etkilemekte; tüketicinin reklama konu olan markaya ilişkin farkındalık, 
bilinirlilik ve hatırlanabilirlik düzeylerini de olumlu yönde pekiştirmektedir. Tüketici 
odaklı bir iletişim akışının olmazsa olmazlarından biri olan reklam mesajının 
oluşturulması son derece hassas ele alınması gereken bir noktadır; çünkü mesajın, 
markaya dair bilgi içeren, ikna eden, hatırlatan ve pekiştiren bir nitelikte hazırlanması 
gerekmektedir. Bu noktada reklam mesajı çekicilikleri önemli bir olgudur ve 
reklamlarda birçok çekicilik türlerine yer verilmektedir. Hedef tüketicilerin tüketim 
mekanizmalarını tetiklemek, zihinsel ve duygusal olarak güdülenmelerini sağlamak 
amacıyla kullanılan mesaj çekicilikleri gerilla pazarlama uygulamalarından biri olan 
gerillan reklamlarda da kendini göstermektedir. Gerilla reklamların temelinde; 
beklenmeyen, şaşırtıcı mecralarda, markaların vermek istediği mesajların en çarpıcı 
ve en ilgi çekici şekilde verilmesi yatmaktadır. Hedef tüketicinin dikkatini çekmenin 
zorlaştığı, alternatif ürün ve marka sayılarının anbean artığı bir ortamda gerilla reklam 
uygulamaları sıra dışı, yaratıcı ve üretkenlik içeren unsurlar barındırması açısından 
sıklıkla tercih edilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; gerilla reklamların, satış 
ve pazarlamadaki ileri düzey etkilerinin anlaşılması dolayısıyla gerilla reklamlarda 
kullanılan mesaj çekiciliklerinin neler olduğunu tespit etmek ve ağırlıklı olarak hangi 
çekicilik türlerine yer verildiğini göstergebilimsel açıdan analiz etmektir. Çalışmada; 
markaların son yıllarda ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdikleri gerilla 
reklamlara yer verilmiş ve mesaj çekiciliklerine dair göstergebilimsel analiz 
yönteminden yola çıkarak genel değerlendirmeler yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Reklam, gerilla pazarlama, gerilla reklam, reklam mesajı 
çekicilikleri 

 
Abstract 
Development of communication technologies has proven to be start of great 

changes in politics, economics and social structures across the world. As an 
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indispensable element of social life, marketing and competitive platforms, 
advertisement is among the leading global communication channels and constantly 
increases its area of effect every passing day. Advertisement is a phenomenon with 
close bearing on brands in its capacity as a bridge for communication the brands must 
establish with their target audiences. In addition to being a form of communication 
which shapes consumer perception, allow access to large masses and influences the 
process of persuasion of target consumer to incentivise them towards buying actions, 
advertisement also includes many important components, one of which is the 
advertisement message. Development of effective, fitting and correct advertisement 
messages can have direct effects on the success of the advertisement, and positively 
reinforce the level of awareness, cognition and memorability of the brand in eyes of 
the consumer. As a necessity of a consumer-oriented communication flow, creation of 
the advertisement message is an aspect which requires very delicate handling, because 
the message must be crafted to include information on the brand and to be persuasive, 
memorable and positively reinforcing. At this point, appeal of the advertisement 
message proves to an important aspect, and thus various types of appeal are employed 
in advertisements. Message appeals used to trigger the consumption mechanisms of 
the targeted consumers and to mentally and emotionally engage them are also found 
in guerrilla advertisements, a practice in scope of guerrilla marketing. The underlying 
principle of guerrilla advertisement is to deliver the intended message of the brand at 
unexpected, striking courses, in the most dramatic and interesting manner. In the 
modern environment where attracting the attention of target consumers is harder than 
ever and the number of alternative products and brands increase every passing 
moment, guerrilla advertisement practices are frequently preferred for their 
extraordinary, creative and productive characteristics. In this context, the purpose of 
this study is to determine the appeal of messages used in guerrilla advertisements and 
conduct semiotic analysis on which types of appeal are more frequently employed in 
guerrilla advertisements in order to understand the advanced level effects of guerrilla 
advertisement in sales and marketing. The study examines national and international 
examples of guerrilla advertisements conducted by various brands in recent years and 
makes general evaluations based on semiotic analysis method on message appeals. 

Keywords: advertisement, guerrilla marketing, guerrilla advertisement, 
advertisement message appeals 
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CALCULATION OF LENNARD-JONES (12–6) INTERACTION ENERGY 
FOR F2-F2 SYSTEM 

 
Elif Somuncu 
Ebru Karatas 

Gaziosmanpasa University 
 

Abstract 
In this study, the potential parameters have been fitted for Lennard-Jones (12-

6) potential by using the interaction energy data which evaluated over different basis 
sets and   ab initio method for F2-F2 system. The intermolecular interaction energy 
data for F2-F2 system has been has been provided from the literature. The Lennard-
Jones (12–6) potential energies for F2-F2 system have been calculated using obtained 
potential parameters in this work and compared with available literature data. The 
obtained results have been demonstrated that our approximate data is in an agreement 
with the literature data for the intermolecular interaction energy of F2-F2 system.  

Keywords: Lennard-Jones (12-6) potential, Intermolecular interaction energy, 
Fluorine   

 
Özet 
Bu çalışmada, F2-F2 sistemi için farklı baz setleri ve ab initio yöntemi 

üzerinden değerlendirilen etkileşim enerjisi verileri kullanılarak Lennard-Jones (12-6) 
potansiyeli için potansiyel parametreler belirlenmiştir. F2-F2 sistemi için moleküller 
arası etkileşim enerjisi verileri literatürden alınmıştır. F2-F2 sistemi için Lennard-
Jones (12-6) potansiyel enerjisi, bu çalışmada elde edilen potansiyel parametreler 
kullanılarak hesaplanmış ve mevcut literatür verileri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar, yaklaşık verilerimizin F2-F2 sisteminin moleküller arası etkileşim enerjisi 
için literatür verileriyle uyumlu olduğunu göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Lennard-Jones (12-6) potansiyeli, Moleküller arası 
etkileşim enerjisi, Flor 
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OPTIMIZATION OF GA(CH3)3 GASES USING AB INITIO BASIS SET  
 

Bahtiyar A. Mamedov 
Ebru Karatas 
Elif Somuncu 

Gaziosmanpasa University 
 
Abstract 
 Geometry optimizations are used to locate a minimum value on the potential 

surface via estimating equilibrium structures of molecules. As an application, 
Ga(CH3)3 gases have been optimized by using the Hartree Fock (HF) theory over 
different basis sets. The optimization results for Ga(CH3)3 gases are compared with 
theoretical and experimental data. The obtained optimizations results have been 
indicated that our data are approximately in agreement with the literature data.  

Keywords: Optimization, Hartree Fock method, basis set 
 
Özet 
Geometri optimizasyonları, moleküllerin denge yapılarını tahmin ederek 

potansiyel yüzey üzerindeki minimum değeri bulmak için kullanılır. Bir uygulama 
olarak, Ga(CH3)3 gazları Hartree Fock (HF) teorisi kullanılarak farklı temel kümeler 
üzerinde optimize edilmiştir.  Ga(CH3)3 gazları için optimizasyon sonuçları teorik ve 
deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. Elde edilen optimizasyon sonuçları, verilerimizin 
literatür verileri ile yaklaşık olarak uyumlu olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, Hartree Fock metod, baz set 
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DELEUZE ELEŞTİRİSİ ÜZERİNDEN FRANCIS BACON RESMİNDE ET’E 
BAKIŞ 

 
Öğr. Gör. Orhan KARAKAPLAN 

Toros Üniversitesi 
 
Özet 
Bir sanatçı olarak Francis Bacon’ın resimlerinin incelenmesinde tartışmalı bir 

konu olan et, beden, figür gibi kavramların bir yüzey resmi üzerinden nasıl 
çözümlendiği ve bir felsefeci olan Gilles Deleuze’ün, Francis Bacon resimleri 
üzerinden yapmış olduğu değerlendirmelerin farklılığı ele alınmaktadır. Bir 
düşünürün bir sanatçı üzerinden ve bazı kavramlar üzerinden okumalarla görsel olan 
unsurların yazınsal bir dile dönüşmesi ve Gilles Deleuze’ün Francis Bacon’ın 
resimlerine yaklaşırken nasıl bir dil oluşturduğu ortaya konmaktadır. Bacon 
resimlerini daha da iyi kavramak ve Deleuze’ün bu kavramlar üzerine bakışı ile 
Bacon resimlerinin birçoğunda varlık gösteren nesne ve kavramların basitten 
karmaşığa doğru giden bir düzende ele alınışı ortaya konmaktadır. Deleuze bu 
düzenin göreli ve yalnızca duyumsamanın genel bir mantığı açısından bakıldığında 
geçerli olabileceğini söyler. 

Bacon resimlerinde figür genellikle bir yuvarlak içerisinde konumlanmaktadır. 
Bu figür oturmuş, uzanmış, kıvrılmış ya da daha farklı şekillerde durmaktadır. Bu 
yuvarlak alan, kapladığı alan anlamında az ya da çok olabilir. Resmin dışına taştığı ve 
triptiğin orta kısmında da olabilir. Deleuze’e göre tablo, yer olarak bir pist, bir tür sirk 
sahnesini barındırır ve bu, figürü tecrit etmek için basit bir işlemdir. Bacon 
resimlerinde figürü tecrit ederken başka işlemler de kullanır. Figür bazen bir küp 
içerisinde ya da paralelyüz içine yerleştirir bazen de gergin bir yayın üzerinde ya da 
yay biçimli koltuklarda görmek mümkündür. Sonuçta bunların hepsi bir yerdir ve 
önemli olan figürü hareketsizliğe mahkûm etmemektir.  Bacon resminde beden 
hareketin kaynağıdır. Problem artık yer olmaktan çıkmış olayın kendisi olmuştur. 
Eğer bir çaba varsa burada beden ya tamamıyla çabalar, ya da tamamıyla kurtulmayı 
bekler. Bedenden kaçıp kurtulmayı isteyen ben değil, kendinden kaçıp kurtulmayı 
isteyen bedendir. Figür yalnızca tecrit edilmiş beden değil, aynı zamanda kendinden 
kaçıp kurtulmak isteyen biçimsizleşmiş bedendir. Deleuze bunları histerik sahneler 
olarak yorumlar ve Bacon’daki spazmların aşk, kusma, dışkı, düz alana katılmak için 
her defasında organların biri tarafından kaçıp kurtulmak isteyen beden olduğunu 
söyler.Bacon resimlerinden hareketle, baş- et insanın bir hayvan oluşudur. Bu oluş 
içinde de beden kaçıp kurtulmak, figürse maddi yapıya karışmak ister.     

Anahtar kelimeler: 1- figür 2- beden 3- et 4- tecrit etmek 5- ten 
 

AN OVERVIEW OF MEAT IN FRANCIS BACON PICTURE THROUGH 
DELEUZE CRITICISM 

 
Abstract 
In analyzing the paintings of Francis Bacon as an artist, it is discussed how the 

concepts such as meat, body and figure, which are controversial issues, are analyzed 
through a surface painting and the difference of the evaluations of the philosopher 
Gilles Deleuze over Francis Bacon paintings. How a visual element transformed into 
a literary language through an artist and his readings on some concepts and what 
language Gilles Deleuze created as he approached Francis Bacon's paintings are 
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revealed from the framework of a thinker. By understanding the Bacon paintings even 
better and Deleuze's view of these concepts, it is also revealed that the objects and 
concepts that exist in many of the Bacon paintings are handled in an order from 
simple to complex. Deleuze says that this order is relative and only valid from a 
general logic of sensation. 

In Bacon's paintings, the figure is usually located in a circle. This figure is 
usually sitting, lying down, curled up or in different ways. This round area can be 
more or less in terms of the area it covers. There may also be situations where it 
extends beyond the picture and remains in the middle of the triptych. According to 
Deleuze, the table contains a track, a kind of circus scene as a place and this is a 
simple process to isolate the figure. While isolating the figure in his paintings, Bacon 
uses other different operations as well. The figure is sometimes placed in a cube or 
parallelepiped, and sometimes on a taut bow or on a bow-shaped seat. After all, all of 
them are places, and the important thing is not to condemn the figure to immobility. 

In the Bacon painting, the body is the source of movement. The problem is no 
longer a place but the event itself. If there is an effort, the body either strives entirely 
or waits to be completely liberated. It is not the self who wants to escape from the 
body but it is the body that wants to escape from itself. The figure is not only the 
isolated body, but also the deformed body that wants to escape from itself. Deleuze 
interprets these as hysterical scenes and tells that the spasms in Bacon are the body 
that wants to escape and get rid of one of the organs every time to join love, vomiting, 
stool, flat space. Based on Bacon's paintings, the head-meat is the human's being of an 
animal. In this occurrence, the body wants to escape, and the figure wants to get 
involved in the material structure. 

Keywords: 1- figure 2- body 3-meat 4- isolation 5- flesh 
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