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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TEMALI ŞİİRLERDE CUMHURİYETE YÖNELİK 
KULLANILAN METAFORLARIN İNCELENMESİ 

AN ANALYSIS OF THE METAPHORS USED FOR THE REPUBLIC IN POEMS WITH 
THE THEME OF 29 OCTOBER REPUBLIC DAY 

Halim GÜNER 

Dr., Muş Alparslan Üniversitesi 
https://orcid.org/0000-0003-1537-7655 

Özet 

Duyguların ifade edilmesinin en iyi yollarından biri de şiirdir. İçindeki coşkuyu, sevinci, duygusal 
patlamaları ancak şiir ile dile getirmek sanatsal bir hayranlık uyandırmaktadır. Bu nedenledir ki 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı üzerine yazılan birçok şiir vardır. Cumhuriyet’e yüklenen duygusal 
bağların ifadesi şiirde kendini bulmaktadır. Şiirde kelime anlamlarının yetmediği yerde metafor 
yani benzetmelerin kullanımı anlam sınırlarını aşmaya yaramaktadır. Örneğin “Cumhuriyet’in 
insanlara güzel günler sağladığını” söylemek için “Cumhuriyet Güneş gibidir” demek yetmektedir. 
Böylece Güneş metaforu kişilerin algılarında çeşitli ve daha geniş anlamlar uyandırmaktadır. Bu 
nedenle şiirlerde bolca metafor görmek mümkündür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı üzerine yazılan 
şiirlerde de Cumhuriyet’in benzetildiği metaforlar kullanılmaktadır. Bu şiirlerdeki metaforların 
incelenmesine yönelik herhangi bir araştırmaya rastlanmamış olması büyük bir eksikliktir. Böyle 
önemli bir eksikliğin giderilmesi için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu şiirlerde geçen 
metaforların incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Bu amaca uygun olarak yöntem 
fenomenoloji olarak belirlenmiştir. Nitel bir yöntem olan fenomenoloji olguların detaylı bir şekilde 
kategorize edilmesini ve incelenmesi sağlamaktadır. Bu araştırmanın da amacı şiirlerde kullanılan 
Cumhuriyet metaforlarını kategorileştirme ve incelemedir. Şiir sitelerinde elde edilebilen 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı temalı 58 şiir araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Bu şiirler tek tek 
okunmuş ve kullanılan metaforlar tespit edilmiştir. 58 şiirden 23 şiirde Cumhuriyet’e yönelik 
metaforlara rastlanmıştır. Bu 23 şiirde 33 farklı metafor tespit edilmiştir. Yol, hürriyet, yüz, kan, 
taç, şeref, namus, ay, miras, emanet, hazine, sevgi, kapı, şan, kutsal gün ve vs. gibi kelimeler 
Cumhuriyet yerine kullanılan metaforlardır. Bu metaforları kategorileştirmek mümkün 
olamamıştır. Şiirlerde “yol” metaforu beş defa, “hürriyet (özgürlük-istiklal)” metaforu dört defa, 
“taç” ve “güneş” metaforları 3’er defa kullanılmıştır. Diğer tüm metaforlara, şiirlerde, birer defa 
rastlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: 29 Ekim, Cumhuriyet, Şiir, Metafor    

Abstract 

One of the best ways to express emotions is through poetry. Expressing the enthusiasm, joy, and 
emotional explosions within only through poetry arouses artistic admiration. For this reason, 
there are many poems written on 29 October Republic Day. The expression of the 
emotional ties attributed to the Republic finds itself in poetry. When word meanings are not 
enough in poetry, the use of metaphors serves to overcome the limits of meaning. For 
example, it is enough to say 
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"Republic is like the sun" instead of to say "the Republic provides good days for people". Thus, the 
Sun metaphor offers various and wider meanings in people's perceptions. Therefore, it is possible to 
see plenty of metaphors in poems. In the poems written on October 29 Republic Day, metaphors 
that simulate the Republic are used. It is a great deficiency that no research has been found to 
examine the metaphors in these poems. The aim of this study is to examine the metaphors in the 
poems on 29 October Republic Day in order to eliminate such an important deficiency. For this 
purpose, the method has been determined as phenomenology. Phenomenology, a qualitative 
method, provides a detailed categorization and examination of the phenomena. The aim of this 
research is to categorize and examine Republic metaphors used in poems. 58 poems with the theme 
of 29 October Republic Day, which can be obtained on poetry websites, constituted the sample of 
the study. These poems were read one by one and the metaphors used were determined. There are 
metaphors for the Republic in 23 poems out of 58 poems. 33 different metaphors have been 
identified in these 23 poems. Words such as road, freedom, face, blood, crown, honor, honor, moon, 
inheritance, trust, treasure, love, door, glory, holy day and etc. are metaphors used instead of the 
Republic. It has not been possible to categorize these metaphors. In the poems, the metaphor of 
"road" is used five times, the metaphor of "freedom (freedom-independence)" four times, and the 
metaphors of "crown" and "sun" three times. All other metaphors have been encountered once in 
poems. 

Keywords: October 29, Republic, Poetry, Metaphor 
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KEMALİZM’İN FİKRİ KAYNAKLARI VE ULUS DEVLET İNŞASINDAKİ ROLÜ 

Pürlen ÜÇER SUNAR 

Doktora Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
https://orcid.org/0000-0001-6264-271X  

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti dönemine damgasını vuran ve bu dönemin en önemli 
ideolojisi olduğu ileri sürülen ve günümüzde de üzerinde yoğun tartışmaların süregeldiği 
Kemalizm’in beslendiği fikri kaynakları açıklamaya çalışmaktır. Bu doğrultuda öncelikle 
“Kemalizm” kavram olarak incelenmiş olup; Kemalizm ile ilgili yapılan kavramsallaştırmalara yer 
verilmiştir. Kemalizm’in kavramsal incelenişinin ardından, tarihsel gelişimine yer verilmeye 
çalışılmıştır. Her ne kadar bir ideoloji olarak Cumhuriyet döneminde şekillense ve Cumhuriyet 
döneminin resmî ideolojisi olarak nitelendirilse de Kemalizm’in tarihsel gelişim çizgisi çalışmanın 
seyrini Osmanlı dönemine çevirmiştir. Tanzimat dönemi sonrası pozitivizm ve ittihatçı düşüncenin 
etkisiyle oluşmaya başladığı anlaşılan Kemalizm düşüncesi, İttihat ve Terakki dönemindeki 
düşüncelerden beslenmektedir. Bu nedenle de çalışmada, Kemalist ideolojinin İttihat ve Terakki ile 
başlayan tarihsel arka planı üzerinde durulmuştur. Nitekim Kemalizm bir devrim ideolojisidir ve 
İttihat ve Terakki Döneminde ve Jön Türkler ile atılan ilerici olarak nitelendirilen girişimler, 
toplumu Kemalist Devrim için hazırlamıştır. Yani, birbirine eklemlenen düşünceler zincirinde, bir 
süreklilik içerisinde Kemalizm, ittihatçılardan alınan düşünceler doğrultusunda geliştirilmiştir. 
Ardından Kemalizm’in, Cumhuriyet döneminde, Türk ulusal kimliğinin inşa edilmesi sürecindeki 
rolüne yönelik değerlendirmelere yer verilmiştir. Burada belirtmek gerekir ki Kemalizm, Atatürk’ün 
hayatta olduğu süre boyunca bir ideoloji olarak tanımlanmasından kaçınılmıştır ve kavramın çok 
yaygın olarak kullanılmadığı bilinmektedir. Bu resmî ideolojinin temel unsurlarını veren “altı ok” 
olarak nitelendirilen Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık 
ilkelerinin dahi Anayasaya, neredeyse tüm yenileşme hareketlerinin tamamlandığı 1937 gibi geç 
olarak nitelendirilebilecek bir zamanda girmiştir. Bunun nedeni olarak, böyle bir ideoloji 
nitelendirilmesinin, devrimi sekteye uğratabileceği ihtimali düşüncesidir. Atatürk tüm 
konuşmalarında ve partilerin kongrelerinde bu ilkelerin içerik ve tanımlamalarını oluşturmuş; 1927 
ve 1931 yılları arasına ilkeler partilerin tüzük ve programlarında yer almış; 1935 yılında 
“Kemalizm” olarak adlandırılmış ve nihayetinde 1937’de Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına 
girmiştir.  Bir ideoloji olarak da Kemalizm, daha çok 1960 darbesinden sonra nitelendirilmeye 
başlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kemalizm, İdeoloji, Devrim, Altı Ok, Mustafa Kemal Atatürk. 

 
 
 
 
   

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 
29-31 Ekim 2020 

ANKARA

https://www.29ekim.org/ Sayfa 3 / 169



CUMHURİYET’İ TAŞRADAN OKUMAK: 
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARININ  

ANTALYA HALKEVİ DERGİSİ TÜRK AKDENİZ’DE TAKİBİ 

Mehmet KENDİRCİ 

Dr. Öğr. Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Orcid No: 0000-0001-5201-0110 

Özet 

İster dini ister ladini olsun tüm ritüeller bir topluluğa ve(ya) topluma seslenmektedir. Bu sesleniş, 
aynı anda iki sonuç yaratmaktadır. Şu an için herhangi bir öncüllük ya da ardıllık ilişkisi söz konusu 
olmadan, seslenişin yarattığı sonuçlar içleyici ve dışlayıcı olarak tasnif edilebilir. Ritüel, seslendiği 
topluluğu ve(ya) toplumu içleyici olacak şekilde, onları bir araya getiren ve onları kuran değerleri 
olumlayarak sunarken, aynı anda da seslenmediği toplulukları ve(ya) toplumları dışlayacak şekilde, 
içlediği topluluğa ve(ya) topluma uymadığını düşündüğü değerleri de olumsuzlayarak sunmaktadır.  

Cumhuriyet’in ilan edildiği gün olan 29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti’nin yegâne ulusal ‘ritüeli’ olan 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı gündür. Türkiye Cumhuriyeti’nin tek ulusal bayramı 
olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğlenden sonra başlayarak ancak 29 Ekim günü 
merkezde olacak şekilde kutlanmaktadır. Bir buçuk gün boyunca kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’na ilişkin yapılmış çalışmalara bakıldığında ise, çalışmaların başkent Ankara olmak üzere 
ve İstanbul ve İzmir gibi Türkiye’nin büyük kentlerindeki bayram kutlamalarına yoğunlaştığı 
görülmektedir. 

Bu çalışma, Cumhuriyet’in ilanını ulusal bayram olarak kutlayan devletin, bu kutlamalarda hem 
Cumhuriyet’i ve hem de bizatihi kendi varlığını sunuş biçimine odaklanmayı amaçlamaktadır. 
Çalışmanın ayırıcı yönü ise, bu odaklanmanın merkezinde bizatihi devletin taşrada, Cumhuriyet’i 
ve kendi varlığını sunabilmek için inşa ettiği Halkevleri bulunması kaynaklıdır. Antalya Halkevi 
Dergisi olan Türk Akdeniz, Antalya’da Erken Cumhuriyet Dönemi’nde 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kutlamalarının takibinin yapılacağı yegâne kaynak olma özelliğini taşımaktadır. Çizilen 
çerçeve ve izlenecek yol dâhilinde, Erken Cumhuriyet Dönemi Antalya’sındaki 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında devletin, kendini ve Cumhuriyet’i nasıl algıladığı ve 
yurttaşlara nasıl sunduğu ile kendini ve Cumhuriyet’i nasıl ‘kurduğunu’ tartışmak amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bayram, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Antalya Halkevi, Türk Akdeniz. 
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CUMHURİYET HALK FIRKASI 8. BÜYÜK KONGRESİ VE CHP MUHALEFETİNE 
ETKİLERİ 

REPUBLİCAN PEOPLE'S PARTY 8TH GRAND CONGRESS AND ITS EFFECTS TO 
RPP'S OPPOSİTİON 

Esma TORUN ÇELİK 
Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0002-9963-4737 

Özet 

27 yıllık iktidarını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs 1950 seçimlerinden sonra büyük 
bir şaşkınlık yaşamıştır. Seçimlerdeki büyük yenilgi, beklenmeyen hatta tahmin bile edilmeyen bir 
sonuçtu. Bu nedenle seçimlerden hemen sonra Genel Başkan İsmet İnönü parti teşkilatına bir 
genelge yollayarak sakinleştirmeye başlamıştır. Partinin yönetim kademesinde olanlar ise bu 
yenilginin sorumlularını aramak hevesine düşmüş ve özellikle 1945’ten sonra İnönü’nün yakın 
çevresinde olan kişileri suçlamaya başlamışlardır.  Bu suçlamalardan en fazla payını alanların 
başında Nihat Erim gelmektedir. Partideki bu kaynaşmanın açık biçimde yaşandığı ilk önemli 
gelişme partinin 8.Büyük Kurultayı’dır. Bu kurultay bir yandan parti içindeki kaynaşmanın ve 
çatışmanın yaşandığı bir kongre olduğu kadar, aynı zamanda CHP’nin muhalefetteki politikaların 
belirlenmesinde de etkili olmuştur. CHP hep iktidarda olduğu için muhalefetin ne olduğunu, nasıl 
yapmak gerektiğini, sadece bir siyasal parti olarak politikalarına nasıl yön vereceği bu ilk 
kurultaydan başlayarak belirlenecektir. CHP’nin muhalefet sürecinde izlediği politikalar iktidar 
partisi olan Demokrat Parti’nin politikalarını da etkilemiştir. Çok partili hayatın bu ilk yıllarında 
CHP’ politikalarını, iki parti arasındaki ilişkileri belirleyen en önemli olaylardan biri olan CHP’nin 
8. Kurultayı, seçimlerden başlayarak toplanma süreci, toplantıda yaşanan tartışmalar, genel sekreter 
seçim tartışmaları ve sonuçları, partinin yeni yönetimi, parti tüzük ve programında değişiklikler 
seçim sonuçlarının yorumlanması, muhalefet partisi olarak benimsenen politikalar ve bu kongrenin 
Türk siyasal hayatı içindeki yeri bu çalışmada incelenecek konulardandır.  Amacımız bu kongrenin 
hem CHP tarihi hem de demokratik hayatı içindeki rolünü ortaya koymaktır.

Bu çalışma sırasında arşiv kaynakları, gazete ve dergiler, CHP yayınları, araştırma eserleri ve 
anılardan faydalanılacaktır. Kaynaklar incelenerek, karşılaştırılarak, bu kongrenin bütün detaylarını 
ortaya koymak ve politikalara etkilerini irdelemektir.  

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, kurultay, demokrasi, CHP Genel 
Sekreteri. 
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Abstract 

In the aftermath of 14 May 1950 elections, Republican People’s Party (RPP) was greatly surprised 
as the party lost its 27 years rule. The great defeat in the elections was an unexpected even 
unpredictable result. For this reason, İsmet İnönü, the Chairman of RPP, attempted to appease the 
supporters by circulasing to the party organisation immediately. The officers who were at the 
administrative level, however, sought to find the responsibles for the defeat and especially accused 
the ones who were in İsmet İnönü’s inner circle. Nihat Erim was one of the most blamed person 
who was held responsible for the electoral defeat. The 8th Grand Congress of the party where the 
unrest among the party clearly experienced was the first important development. On one hand, this 
Congress was where the unrest and conflict among the members of the party broke out. On the other 
hand, it was decisive to determine the political agenda of the RPP as an opposition party. As the 
RPP held in power until the defeat, what opposition is, how to oppose and how to make policies as 
an opposition party were the subjects that were determined starting from this first congress. 

The policies that RPP followed in the opposition periods have impacted the DP’s, the ruling 
party’s, policies.  RPP’s policies in  the first years of the multi-party political life,   RPP’s 8th 
Congress  which  was  one of  the most important  development  that  determined  the  relationship 
between two parties, the congregating process as of the elections, the disputes occurred in the 
meeting, discussions on Secretary-General elections and its results, the new administration of the 
party, the changes in the party’s charter and program, the interpretation of elections’ results, the 
policies that were embraced as an opposition party and the importance of the congress in Turkish 
political life are the subjects that will be examined in this article. Our aim is to illustrate the key role 
that congress played in both RPP’s history and democratical life. 

Archival resources, newspapers and journals, RPP’s publications, researches and memoirs will be 
benefited in this research. This research seeks to explore all details of the congress and its effects on 
the policies by examining and comparing the sources. 

Keywords: Republican People’s Party, Democrat Party, Congress, Democracy, Secretary- General 
of RPP. 
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CUMHURİYETİN İLANININ KONYA BASININDAKİ YANKILARI 

THE REFLECTIONS OF THE PROCLAMATION OF THE REPUBLIC OF TURKEY IN 
THE KONYA PRESS 

Dr. Osman AKHAN 
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Orcid ID: 0000-0001-6532-7985 

Özet 

“Konya, muhtelif Türk Devletleri yaşamış öz Türk vatanıdır. Konya asırlardan beri tüten büyük bir 
Türk Ocağı’dır; Türk harsının esaslı membalarından biridir.” Mustafa Kemal Atatürk’ün bu 
sözleri ile dikkat çektiği Konya, Anadolu’da uzun yıllar Anadolu Selçuklu Devleti’nin merkezi 
olmuş, köklü kültür müesseselerinin kurulduğu bir şehir olmuştur. Konya bu durumunu Osmanlı 
Devleti zamanında da her bakımdan devam ettirmiş; tarihinden aldığı zenginlikle, Milli Mücadele 
yıllarından itibaren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulana kadar önemli roller üstlenmiş, o 
dönemlere ait önemli kaynaklara da ev sahipliği yapmıştır. Bu önemli kaynakların başında Milli 
Mücadelenin yanında ve safında olan Konya basını gelmektedir. Özellikle “Öğüt ve Babalık” 
gazeteleri o dönemin önemli yayın organları olmuşlardır. Öğüt gazetesi Cumhuriyet döneminde 
yayın hayatını noktalasa da, Babalık gazetesi Konya’nın en uzun soluklu gazetesi olmasından da 
güç alarak Konya halkının coşkusu, sevinci ve Cumhuriyet’in yılmaz bekçisi olmuştur.  

Mahalli basın, bir şehrin tarihine en iyi ışık tutan vasıtalardır. Cumhuriyet döneminin kritikliği 
basına ayrı bir sorumluluk yüklemiştir. Çok uzun süre Cumhuriyet kelimesinin telaffuzundan 
çekinilmiş, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet çığlıkları basın aracılığı ile ilk defa halk ile tanışmıştır. 
Ağır bir buhrandan çıkan halkın aklındaki soru işaretleri basının doğru yaklaşımları ile giderilmiş, 
halk Cumhuriyet ile buluşmuştur.  

Yurt çapında yayın yapan diğer basın organları gibi Konya basını da kendine düşen görevi Milli 
Mücadele yıllarından Cumhuriyet’in kurulup yerleşmesine kadar en iyi şekilde yerine getirmiştir. 
Cumhuriyet, Konya’da coşkulu bir şekilde karşılanıp, kutlanmıştır. Basında en iyi şekilde bu 
kutlamaları duyurmuştur.  

Bu çalışmada öncelikle Cumhuriyet dönemi Konya basını tanıtılarak, o döneme tanıklık etmiş iki 
gazeteden biri olan, ulaşabildiğimiz Babalık gazetesinin 1923-1933 yılı nüshalarından kesitler 
sunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Konya, Basın, Babalık. 
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“Konya is the core Turkish homeland where various Turkish states lived. Konya has been a great 
Turkish homeland for centuries; it is one of the essential springs of Turkish culture." Konya, to 
which Mustafa Kemal Atatürk drew attention with the sayings above, had been the center of the 
Anatolian Seljuk State for many years and had been a city where deep-rooted cultural institutions 
were established throughout history. Konya sustained this situation in all respects during the 
Ottoman Empire period; it has undertaken important roles until the Turkish Republic was founded 
since the National Struggle years; it has hosted substantial resources on those periods. One of these 
important sources includes the Konya press, which supported the National Struggle. Especially 
“Öğüt and Babalık” newspapers were important media organs of that period. Although Öğüt 
newspaper ended publishing during the early yeas of the Turkish Republic, Babalık newspaper has 
become the enthusiasm and joy of the people of Konya and the indomitable guardian of the 
Republic because it has been the longest running newspaper in Konya. 

The local press is one of the best means that shed the light on a city's history. The criticality of the 
Republican period (the early yeas of the Turkish Republic) imposed a separate responsibility on the 
press. The utterance of the word Cumhuriyet was avoided for a long time, but on October 29, 1923, 
the public met the cries of the Republic through the press for the first time. The questions in the 
minds of the public,  had experienced a severe depression, were dealt with the correct approaches 
of the press, and they met the Republic. 

Like the other media organs broadcasting throughout the country, Konya press has also fulfilled its 
duty in the best way from the National Struggle years to the establishment of the Republic. The 
Republic was welcomed and celebrated enthusiastically in Konya. The press announced these 
celebrations in the best way. 

In this study, firstly, Konya Press during the Republic period was introduced, and the sections from 
1923-1933 copies of Babalık newspaper, one of the two newspapers witnessing that period, were 
presented. 

Key words: Republic, Konya, Press, Babalık. 
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ŞEREF AKDİK’İN “MEKTEBE KAYIT” RESMİ BAĞLAMINDA NEOLİBERALİZMİN 
POSTMODERNİST KAVRAM PRATİĞİ “OKUL DUVARLARI YIKILMALIDIR” 

ÖNERMESİNİ TARTIŞMAK 

Prof.Dr. Mahmut ÖZTÜRK 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

 Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalı 
https://orcid.org/0000-0002-4662-7736 

Özet 

Noliberalizm, 1979 Aralık ayında Eğitim Enstitülerinin Kapatılması, 1980 Askeri Darbesi, 1982’de 
Üniversiteler Yapılandırılması paralelinde YÖK’ün ve Özel Üniversitelerin Kurulması, 1998’de 
YÖK-DÜNYA BANKASI PROJESİ, Sağlıkta Dönüşüm DÜNYA BANKASI PROJESİ, Yeni 
Dünya Düzeni, Büyük Ortadoğu Projesi gibi pratiklerini haklı göstermek için, bu pratiklere uyumlu 
postmodernist kavram pratikleri icat(!) etmiştir. “Okul Duvarları Yıkılmalıdır, Kamusal Alana 
Müdahale Et, Müzeler Yıkılmalıdır, Sanat Yapıtını Tahrip Et, Resim Dörtgeninin Dışına 
Çıkılmalıdır, Yapıt Değil Hakkında Yazılanlar-Metinler Önemlidir, Sanatçı Değil Küratör 
Önemlidir, Şef-Orkestra ve Çoksesli Evrensel Müzik Değil Yerel-Yöresel Etnik Müzik Önemlidir 
gibi pek çok postmodernist kavram pratikleri üretilerek, kamusal alanlar başta olmak üzere sanat ve 
sanat eğitimi alanlarına motivasyon bozucu ve yıkıcı müdahaleler yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ressam kuşağı olarak kabul edilen Mustakil Ressamlar ve 
Heykeltıraşlar Derneği kurucularından Ressam Şeref Akdik, 1935 yılında yapmış olduğu “Mektebe 
Kayıt” resminde, modernitenin mirası 6 ilkeyi temel alarak 29 Ekim 1923’te kurulan modern 
Türkiye Cumhuriyeti’ni ve vatandaş kimliğini ön plana çıkararak özellikle vurgulamıştır. Köy 
yerelinde çağdaş evrensel kamusal alanı, çağdaş evrensel kültürel kişiliğin oluşturulmasında çağdaş 
okulu, muasır medeniyetler seviyesine çıkmayı hedefleyen anlayışı ve yurt sevgisini oluşturmada 
okulun ve öğretmenin önemini vurgulayarak tasvir etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve vatandaş 
kimliğini okul ve öğretmen ile özdeşleştirmiştir.  

Bu çalışmada; Şeref Akdik’in “Mektebe Kayıt” resmi örneğinden hareketle, neoliberalist pratiklerin 
ve bu pratikleri haklı göstermek için uydurulmuş kavram pratiklerinden “OKUL DUVARLARI 
YIKILMALIDIR” önermesi, 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği günün öneminin 
bilinciyle tartışılacaktır.  GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün “Muassır medeniyetler 
seviyesine çıkmak” hedefinin gerçekleşmesinde ve 29 Ekim 1923 bilincinin geliştirilmesinde 
sanatın ve sanat eğitiminin önemini vurgulamak amaçlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şeref Akdik, Mektebe Kayıt, Sanat,  Sanat Eğitimi, Postmodernizm. 
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ŞEREF AKDİK’İN ‘MEKTEBE KAYIT’ RESMİNİN ÇAĞDAŞ TÜRK KÜLTÜRÜNÜN 
ÜRETİLMESİ BAĞLAMINDA İKONOGRAFİK VE İKONOLOJİK YÖNTEM İLE 

İNCELENMESİ 

Prof.Dr. Mahmut ÖZTÜRK 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

 Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalı
https://orcid.org/0000-0002-4662-7736 

Özet 

Tanzimat’ın ilanı ile başlayan Türk modernitesinin en önemli dönüm noktası 29 Ekim 1923 Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilanıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin, modern ve çağdaş bağlamları ile uyguladığı 
kültür devriminin en önemli dönüm noktası, Üç Devrim Yasaları’nın halk kitlelerinde karşılığını 
bulduğu ve somut anlamlar kazandığı Okuma Yazma Seferberliği’nin ilan edilmesidir. Okuma 
yazma bilmeyenler ile Çağdaş Türk kültür devriminin gerçekleşmesinin olanaksız olduğunu gören 
yüce önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ile arkadaşları Türk Alfabesi’ni ve Okuma Yazma 
Seferberliği’ni ivedilikle uygulamaya koydular. Türk Alfabesi’ni ve Okuma Yazma Seferberliği’ni, 
biçim, konu ve içerikleri bağlamında ideal biçimde göstererek anlatan Ressam Şeref Akdik ve 
resimleridir.”Mektebe Kayıt” adlı resim, çağdaş Türk kültürünün üretilmesinde önemli bir yere 
sahip olmuş ve tüm yapıt inceleme kuram ve yöntemlerine göre incelenebilen önemli bir 
başyapıttır. YÖK-DÜNYA BANKASI PROJESİ bağlamında, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi 
Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Programları kapsamında Resim-İş Öğretmenliği Programında, 
sadece Dört Aşamalı Sanat Eleştirisi dayatılmış diğer yapıt inceleme kuram ve yöntemleri inkar 
edilmişti.  

Bu çalışmada, Ressam Şeref Akdik’in “Mektebe Kayıt” adlı resmi Erwin Panofsky’ nin İkonografik 
ve İkonolojik Yapıt İnceleme Yöntemi ile üç aşamada incelenirken çağdaş Türk kültürünün 
üretilmesi bağlamında sorgulanacaktır. İkonografik ve İkonolojik Yapıt İnceleme Yöntemi  üç 
aşamadan oluşur. 

1.Ön ikonografik- Betimleme: “Burada ne olup bitiyor?” sorusuna yanıt aramak için mekan ve figür 
motiflerinin olgusal ve anlatımsal ele alınışında, ressamın pratik deneyimi, kompozisyon 
problematiklerini çözümlerken özgün üslupsal tavır geliştirmesi, 2.İkonografik- Çözümleme 
aşamalarında; mekan ve figür motiflerinin imge, öykü ve alegorik çözümlenişinde yazılı kaynaklara 
başvurulması ve uygunluğu, özgül tema ve kavramlara yakınlığı, Biçem ve Tipler Tarihi’ni anlatış 
tarzı tartışılacaktır. 3.İkonolojik- Yorum Aşamasında: Ressam Şeref Akdik’ in dünya görüşünü 
yansıtırken, simge olarak mekan ve figür motiflerini, tarihsel, kültürel, sosyal ve psikolojik temel 
çatışma motifleri çağdaş Türk kültürünün üretilesi bağlamında incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Şeref Akdik, Mektebe Kayıt, Erwin Panofsky, İkonografi  ve İkonoloji, Sanat 
Eğitimi. 
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SELÇUK ES’İN GÖZÜYLE KONYA’DA MİLLİ MÜCADELE YILLARI VE ATATÜRK 

Gülsün KOÇER 
Dr. Öğrt. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi 

ORCID NO: 0000-0003-2689-2599 

Özet 

Selçuk Es (1 Mayıs 1911-5 Eylül 1980), Konya kültürünü araştıran, inceleyen ve bu kültürün 
gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol oynayan önemli yazarlardan bitidir. Selçuk Es’in 
yazıları büyük oranda 1962-80 yılları arasında yayımlanmıştır. Es, Şehir Postası (1962-1965), 
Anadolu’da Hamle (1966-1969), Yeni Konya (1969-1980) gazetelerinde sürekli yazılar yazmıştır. 
Bunların yanında Yeni Meram, Anadolu, Türkiye’de Yarın gazetelerinde de imzasını görmek 
mümkündür.  

Selçuk Es’in Konya basınında 1962-80 yılları arasında yayımlanmış 1000 civarında yazısı vardır. 1. 
Dünya Savaşı, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemlerine tanıklık etmiş bir yazar olarak Selçuk 
Es elbette Milli Mücadele günleri ve Atatürk ile ilgili yazılar kaleme almıştır. 

İstanbul’un işgal edildiği günlerde Selçuk Es Konya’dadır ve o gün Konya’da yaşananları, 
Rumların çocuk gözüyle anlam veremediği kutlamalarını, şehirdeki karmaşayı ve işgal haberini 
nasıl aldığını anlatmıştır. Bu süreçte, annesi ile birlikte Türk ordusu için yardım toplamış, asker 
uğurlamalarına katılmış ve savaşın korku ve acısını paylaşmıştır. Yazılarında o günlerin 
çalışmalarını ve atmosferini yansıtmanın yanı sıra, Milli Mücadeleye katılan ve yardımda bulunan 
Konyalıların listelerini de ulaşabildiği künyelerle birlikte yayımlamıştır. 

Selçuk Es pek çok yazısında çeşitli vesilelerle Mustafa Kemal Atatürk’ e değinmiş olmasının 
yanında sadece onunla ilgili de üç yazı kaleme almıştır. Bu yazılardan ilkinde Atatürk’ün Konya’ya 
yaptığı ziyaretleri anlatmıştır. Es’in kaydettiğine göre Atatürk ilki Balkan Savaşı yıllarında, üçü 
Milli Mücadele günlerinde ve sekizi de Cumhuriyet döneminde olmak üzere Konya’yı on iki defa 
ziyaret etmiştir. Bu yazılarda Atatürk’ün Konya ziyaretleriyle ilgili hem kendi hatıralarını hem de 
duyduklarını anlatmış, o günlerde bu ziyaretlerin uyandırdığı heyecanı aktarmıştır. Yazarın 
Atatürk’le ilgili diğer yazıları 24 ve 36. ölüm yıldönümleri sebebiyle kaleme alınmıştır. 

Söz konusu yazılar incelendiğinde Konya örneğinde Anadolu’da Milli Mücadele yılları, 
Cumhuriyet’e geçiş süreci hakkında ayrıntılı bilgi edinmek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Milli Mücadele, Konya. 

Abstract 

Selçuk Es (1 May 1911 - 5 September 1980) is one of the important writers who researched and 
examined Konya culture and played an important role in the transmission of this culture to future 
generations. Selcuk Es's writings were mostly published between 1962-80. Es regularly wrote 
articles in the newspapers Şehir Postası (1962-1965), Anadolu’da Hamle (1966-1969), Yeni Konya 
(1969-1980). In addition to these Yeni Meram, Anadolu, Türkye’de Yarın also possible to see the 
signature in the newspaper tomorrow. 

Selçuk Es has around 1000 articles published in Konya press between 1962-80. As a writer who 
witnessed the First World War, National Struggle and the Republic periods, Selçuk Es certainly 
wrote articles about the days of the National Struggle and Atatürk. 
Selçuk was in Es Konya during the days of the occupation of Istanbul, and he told what happened in 
Konya that day, the celebrations that the Greeks could not understand as children, the chaos in the 
city and how he got the news of the occupation. During this period, she and her mother collected 
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aid for the Turkish army, participated in the farewell of the soldiers and shared the fear and pain of 
the war. In addition to reflecting the work and atmosphere of those days in his articles, he published 
the lists of the people of Konya who participated in the Independence War and contributed to the 
aid, together with his tags. 

Selçuk Es wrote three articles about Mustafa Kemal Atatürk on various occasions in many of his 
articles. In the first of these articles, he told about Atatürk's visits to Konya. As As noted, Atatürk 
visited Konya twelve times, first during the Balkan War, three during the National Struggle and 
eight during the Republic period. In these articles, he explained both his own memories and what he 
heard about Atatürk's visits to Konya, and conveyed the excitement that these visits aroused in 
those days. Other writings of the author about Atatürk were written due to the 24th and 36th 
anniversary of his death. 

When these articles are examined, it is possible to obtain detailed information about the years of 
National Struggle in Anatolia and the transition to the Republic in the case of Konya. 

Keywords: Atatürk, National Struggle, Konya.  
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Özet 

Mustafa Kemal Atatürk’te “Cumhuriyet” düşüncesinin filizlenmeye başladığı ilk yıllar kendisinin 
eğitim gördüğü dönemlere denk gelir. Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu yılı da kapsayan dönem 
özellikle Balkanlar bölgesinin oldukça karışık olduğu bir dönemdir. Bu dönemde Osmanlı Devleti; 
Bosna- Hersek, Bulgaristan ve Girit’i kaybetmiş, 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması’yla da 
Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlıklarını elde etmiştir. Yaşanan tüm bu gelişmeler Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ilerleyen yıllarda fikir dünyasını etkileyecek önemli olaylar olmuştur. Nitekim 
milli bilinç ve duyguları üst seviyede bir kişilik olan Mustafa Kemal Atatürk okul yıllarından 
itibaren yakın coğrafyada yaşanan gelişmeleri sorgulamaya, fikirler üretmeye ve bu düşüncelerini 
de yakınında bulunan kişilerle paylaşmaya başlamıştır. Okul çağlarından itibaren Fransız düşünce 
adamı Rousseau’yu okuyan ve onun görüşlerinden etkilenen Atatürk, ünlü düşünürün özgürlükçü 
toplum anlayışı üzerinde önemle durmuştur. Diğer taraftan Atatürk’ün “Cumhuriyet” fikri 
noktasında etkilendiği isimler arasında; Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul ve Tevfik Fikret 
gibi önemli düşünce adamları yer almıştır. Bu isimlerden özellikle Namık Kemal, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün fikri dünyasının gelişip zenginleşmesinde önemli bir yer tutmuştur. “Özgürlük ve 
bağımsızlık benim karakterimdir” sözleriyle içindeki bağımsızlık tutkusunu açıkça ifade eden 
Mustafa Kemal Atatürk bu sözünde vurguladığı “özgürlük ve bağımsızlık” için en uygun idare 
şeklinin “Cumhuriyet” olduğuna inanmıştır. O’na göre halk devletten ayrı olarak düşünülmemelidir. 
Osmanlı Devleti’nde bu düşünce sistemi yoktu ve devlet ile millet bir bütünlük oluşturamamıştı. 
Atatürk’e göre yeni Türk devletini kurarken izlenecek iki önemli ilke vardı: Bunlardan birincisi 
devlet yönetimini yabancıların boyunduruğundan kurtararak bağımsızlığı sağlamak, ikincisi ise 
saltanat sistemine son vererek halk devletini inşa etmek ve egemenliği millet iradesine teslim 
etmekti.  

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Bağımsızlık, Milli Egemenlik. 

 
 
 
 
   

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 
29-31 Ekim 2020 

ANKARA

https://www.29ekim.org/ Sayfa 13 / 169



XIV. YÜZYIL ANADOLUSUNDA EKONOMİK HAYAT

(ÂŞIK PAŞA’NIN GARİP-NÂMESİNE GÖRE)

Tunay KARAKÖK 

Dr. Öğr. Üyesi, Bartın Üniversitesi

ORCID ID: 0000-0003-4028-2148 

Özet 

1300’lü yıllar hem Anadolu coğrafyası hem de bu coğrafyaya hâkim siyasal unsurlar açısından çoK 

zor bir zaman dilimi olarak tarih kaynaklarında yerini almıştır. Zira bu yıllarda Anadolu 

coğrafyasında 1243 yılı Kösedağ Savaşı’nın olumsuz etkileri kendini iyiden iyiye hissettirmekte, 

Moğolların yol açtığı parçalı siyasal yapılanma Anadolu coğrafyasının her köşesinde BEYLİK adı 

ile kurulan hanedan ya da aile merkezli siyasi oluşumlar ile inşa olunmaktadır. İrili ufaklı yirmiden 

fazla beylik adı verilen yapılar özellikle Batı Anadolu başta olmak üzere Anadolu’nun müsait 

alanlarında kurulmuşlar ve yerinden yönetim anlayışı ile Anadolu’da yeni bir dönemi 

başlatmışlardır. İşte bu dönem hakkında bilgi içeren dönem kaynaklarından bir tanesi de Âşık 

Paşa’nın Garip-nâme adlı eseridir. XIV. yüzyılda yazıldığı bilinen Türk dili, edebiyatı ve tarihi 

açısından önemli bir kaynak vazifesi gören Âşık Paşa’nın Garip-nâme adlı eseri, yazıldığı dönemin 

toplum hayatı ve yapısını anlatan ve bu anlatıları beyitler halinde sunan bir çalışma ürünüdür. Söz 

konusu bu eser, XIII. ve XIV. yüzyıl Anadolusu hakkında önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Söz 

konusu bu eser ışığında, Aydınoğulları (1299-1403), Candaroğulları (1291-1461), Dulkadiroğulları 

(1339-1521), Eretna Beyliği (1335-1381), Eşrefoğulları (1288-1326), Germiyanoğulları (1300-

1429), Hamidoğulları (1300-1392), Çobanoğulları (1203-1320), İnançoğulları (1277-1368), 

Karamanoğulları (1256-1483), Karesioğlulları (1300-1336), Menteşeoğulları (1300-1425), 

Osmanoğulları (1299-1922), Ramazanoğulları (1378-1608), Sahib Ataoğulları (1285-1349), 

Saruhanoğulları (1302-1410), Taceddinoğulları (1348-1428), Alaiye Beyliği (1381-1398) ve 

Pervaneoğulları (1277-1322) şeklinde adlandırılan beyliklerin hâkimiyet sürdükleri XIV. yüzyılda 

Anadolu coğrafyasındaki ekonomik hayatı ele alan bu çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Anadolu 

coğrafyasının siyasi panoramasının verildiği giriş bölümünün akabinde 1.bölümde Âşık Paşa ve 

Garip-nâme adlı eserinden, 2.bölümde bu eser ışığında Anadolu’nun ekonomik hayatı hakkında 

yapılan tespitlerden, sonuç bölümünde ise konu hakkında birinci ve ikinci el kaynaklar ışığında elde 

edilen tespitlere yer verilmiştir. Garip-nâme ışığında XIV. yüzyıl Anadolu’sunun ekonomik hayatı 

hakkında çıkarımların yapıldığı bu çalışma vesilesi ile dönem Anadolu’sunu çalışan yahut çalışmak 

isteyen araştırmacılara katkı sunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anadolu, Âşık Paşa, Garip-nâme, Ekonomik Yapı. 
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ÜMMÜLGÜLSÜM'ÜN YARATICILIĞINDA MİLLİ-TARİHİ HAFIZA   

(A.AHMATOVA İLE MÜKAYESE) 

Masume KULIYEVA 

Azerbaycan Devlet Diller Universitesi, III. sınıf öğrencisi 

https://orcid.org/0000-0002-7792-2201  

 

Özet 

Geçen yüzyılın 20-30'lu yılları tarihe Sovyetler Birliği'nin yaranması gibi yansısa da, “kırmızı 

bayrak” altında birleşen bütün cumhuriyet halklarının hafızasına “kanlı, facialı dönem” olarak 

kazıldı. O yıllarda eğitimli, görgülü, elini, vatanını kalben ve gerçekten seven, kültürüne bağlı 

binlerce insana “vatan haini” damgası vurularak kurşuna dizildi, yada sürülerek mahvedildi.  

Başka-başka dillere, kültürlere sahip olan iki – Azerbaycan ve Rus halkının farklı bölgelerde aynı 

acıyı, aynı faciayi yaşamış iki temsilcisinin edebi-bedii faaliyetini karşılaştırmakla söz konusu 

dönemin gerçekleri hakkında belirli mulahazalar söylemek mümkündür. Bu insanlardan biri 

Mehmet Emin Resulzade'nin amcasının kızı ve baldızı, ayrıca Azerbaycan edebiyatında kendine 

özgün yeri olan yazar Seyyit Hüseyn'in karısı şair Ümmülgülsüm, diğeri ise Rus şiirinin “gümüş 

dönem”inin en parlak, en yetenekli simalarından biri, Akmeizm'in kurucusu olan, repressiyalar 

zamanı kurşuna dizilen şair Nikolay Gumilyov'un karısı, ünlü bilim adamı Lev Gumilyov'un annesi 

Anna Ahmatova'dır. 

1918-20'li yıllar her iki şairin yaratıcılığının en verimli dönemi olmuş, her ikisi sovyet 

egemenliğinin gelişini beğenmş, sosyalizm realizmi prensiplerine uymuştur. 

Ümmülgülsüm Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasını sevinçle karşılamış, şiirlerinde 

halkımızın milli istiklale kavuşmasını terennüm etmiştir. Bütün başka halklar gibi, Azerbaycan 

halkının da hür yaşamak hukukunu savunan şair milli istiklalin savunmasına çağırış ruhlu eserler 

yazmıştır.  

Ümmülgülsüm Cumhuriyet döneminde (1918-1920) yazdığı şiirlerden daha çok “Hicran”, 

“Bayrağın inerken” ve M.E. Resulzade'ye hasrettiği “Ben” şiirine göre “halk düşmanı” gibi itham 

edilerek sürgün hayatı yaşamaya mahkum edilmiş, eserleri yasaklanmıştı. Bu bağlamda 

Ümmülgülsüm ve Anna Ahmatova'nın hayat yolları aynı noktada kesişiyor. 

Anna Ahmatova “Kendim hakkında bir iki söz” başlıklı yazısında: “Benim eski şiirlerimi 

hatırlayan, yenilerini ise yayınlatan yoktur” diye yazıyordu. 

Anna Ahmatova kadar konuşmayı, yaşamayı, hatta büyük liyakatla mücadele yapmayı başaran 

Ümmülgülsüm Azerbaycan cemiyetinin içinden doğmuştu. Milli vatanseverlik ruhu, jenetik 

hafızaya sadık kalmak, diyanet sahibi olmak, tahammül etmeyi başarmak, beşeri duygularla 

yaşamak azmi, vatandaşlık mevkiinin yanı sıra ince ruha, yüksek poetik niteliklere sahip olan her 

iki şair kadının şahsi hayatı da biribirine çok yakındır. Sovyet rejimi altında evlat ve eşini 

kaybetmek gibi acılar yaşamış, kendilerinin ve yakınlarının hayat mahrumiyetlerini zorlukla 

karşılamış bu kadınların metinliyi hayret doğuruyor. 

Anahtar Kelimeler: Ümmügülsüm, Anna Ahmatova, Sovyet Dönemi, Repressiya. 
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NATIONAL-HISTORICAL MEMORY IN THE WORKS BY UMMULGULSUM 

(COMPARED WITH A.AKHMATOVA) 

Masuma GULIYEVA 

Azerbaijan State University of Languages, 3
rd

 course student

Abstract 

Along with the establishment of the Soviet Union, the 20s and 30s of the last century are recognized 

in history as a "bloody, tragic period" in the fate of the peoples of all the republics united under the 

"red flag". In those years, thousands of enlightened, well-educated and patriotic people were 

branded as "traitors" and shot or exiled. 

It is possible to make certain judgments about the realities of that time by comparing the literary 

and artistic activities of two representatives of different languages and cultures - the Azerbaijani and 

Russian peoples, who experienced the same pain and tragedy within different territorial units. One 

of these people is Mammad Amin Rasulzadeh's cousin and sister-in-law, the poetess Ummugulsum, 

the wife of the writer Seyid Hussein, who has a special place in Azerbaijani literature. Another 

person is one of the brightest and most talented figures of the "silver age" of the Russian poetry 

Anna Akhmatova, the wife of the poet Nikolai Gumilyov, who was shot, and the mother 

of prominent scientist Lev Gumilyov. 

1918-1920 was the most productive period for both poetesses, both of whom did not like the 

coming of the Soviet government and did not follow the principles of the socialist 

realism. Ummugulsum welcomed the establishment of the Azerbaijan Democratic Republic and 

praised the national independence of the Azerbaijani people in her poems. Defending the 

right of the Azerbaijani people to live freely, like all other nations, the poetess wrote works 

calling for the protection of national independence.  

Ummugulsum was accused of being an "enemy of the people" and obliged to live in exile 

particularly for her poems written during the Republican period (1918-1920) "Hijran", "When the 

Flag Down" and "Ben" dedicated to M.A. Rasulzadeh, and her works were banned. In this sense, 

the lives of both poetesses Ummugulsum and Anna Akhmatova are similar.  

Anna Akhmatova wrote in her notes "A word or two about myself": "No one remembers my 

old poems and publishes new ones."  

Ummugulsum, who was able to speak, live and even fight with great dignity as A.Akhmatova, came 

out of the Azerbaijani society. The personal life of both poetesses, who had a national-patriotic 

spirit, devotion to genetic memory, perseverance and tolerance, determination to live with 

human feelings, citizenship, as well as a delicate nature and high poetic qualities, are very close 

to each other. The resilience of these women, who suffered under the Soviet regime, lost their 

children and spouses, and the hardships of life deprivation for themselves and their loved ones, is 

astonishing. 

Keywords: Ummugulsum, Anna Akhmatova, Soviet period, repression. 
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ƏSKİ TÜRKLƏRİN YEMƏK ADLARI 

FOOD NAMES OF OLD TURKS 

Kazımov İsmayıl Babaş oğlu 

filologiya elmləri doktoru, professor. AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 

Məmmədova Svetlana Nəsib qızı 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

Özet 

Türk dillərində leksikanın bir növü sosial tarixi prosesin məhsulu olub, maraqlı inkişaf yolu keçmiş, 

çeşidli yemək ve içki adları ilə zənginləşmişdir. 

Yemək adları maddi mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi onun əsas göstəricisidir. Bu göstəricilərin 

adları türk xalqlarının etnogenezini, etnik tarixini, miqrasiya proseslərini, etnoslararası 

mədəniyyətlərin tarixi köklərini və qarşılıqlı təsirini də öyrənən əvəzsiz qaynaqlardandır. 

Etnosu onun yaşadığı ərazi ilə bağlayan etnik tipin xarici görünüşünü, davranışını, psixologiyasını 

formalaşdıran əsas vasitə, məlumat daşıyıcısı, öncə, qidadır. Müəyyən mənada, demək olar ki, 

etnosun tarixi onun qida tarixidir. 

Özetdə ən qədim yemek adları mun, yaxni, azuqə adlarının tarixi inkişafı izlənilir. 

Mun şorba, sup anlamında Mahmud Kaşğarinin Divanında islənmişdir. İndi bu əski ad altay, xakas, 

yakut dillərində qalmaqdadır. 

Yaxni əski sözdur. Hazırda qaqauz türklərində istifadə olunmaqdadır.  

Qecennerde domuz kestiler, almis bir buka yaxni da cekilmis, qelmis. (N.Baboqlu). 

Yexni biçimində Azərbaycan dilinin dialektlərində qalmışdır. 

Azuq. Bizə elə gəlir ki, ibtidai insanların istifadə etdiyi ilk yemək adı bu söz olmuşdur. İndinin 

özündə də bəzi terk dillərinin dialekt və şivələrində (məsələn, tatar dilinin şivələrində) azuq// azık – 

yemək mənasında işlənir. Azərbaycan dilinin şivələrində bu sözə ağuz//ağız şəklində rast gəlirik. 

Ağuz – doğmuş heyvanın ilk südüdür, ondan kətəmə bişirirlər.  

“Azuqə” şəklində müasir Azərbaycan dilində işlənir. 

Azuq//azıq sözünün etimologiyası haqqında yekdil fikir yoxdur.  

Azuq – az – inğ sözü türk dillərində «съестные припасы», «продоволствые», «провизня», 

«пища» və s. mənalarda işlənmişdir. Bu termin az/auuz (ağız) sözündən əmələ gəlmişdir. Azık – az 

bolsa, neger xaram bdur (atalar sözü). Tədqiqatçılar bu sözün “acmaq”, “vəfayr”mənalarında 

olduğunu da göstərirlər.  

Azıx – ayı. Azıx sözü çox qədimlərdə gedən d – z – y səs inkişafı silsiləsində orta halqanı təşkil 

edir, digər tərəfdən, qədimlik əlaməti kimi həmin sözün sonunda qapalı heca forması qalmışdır.  
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Faktlar göstərir ki, türk dillərində azuqə mənasında azuq//azıq//yemək sözü də tarixən vardır. Çox 

güman ki, Azərbaycan ərazisində ən qədim insan məskəni olan Azıx mağarasında ibtidai insanlar, 

əcdadlarımız azuqələrini saxlamış, düşməndən qorumuşdur. 

Qədim türklərin ən çox istifadə etdiyi yeməklərdən biri kətəməz adlanırdı. Doğumundan snra ilk 

gündə heyvandan sağılan süd (ağız) südü qatı, sarımtıl rəngdə olur, bişirildikdə bərkiyir təzə pendir 

vəziyyətini alır, kətəməz adlanır, yavanlıq kimi istifadə olunur. 

Əlinə qalsa, kərəməz südlə qatığın qarışığından hazırlanan yeməyin adıdır. Kətəməz isə ağız 

südündən hazırlanır.  

Türk alimi Bahaəddin Ögel aş sözünün türk mənşəli aşıq kültür deyimi ilə bağlılığını göstərir və 

yazır ki, əski uyğur türkcəsində “eşic, esiç, işiç, isik” şəklində işlənən bu deyim həm də qazan 

mənasındadır.  

Təsadüfi deyildir ki, qırğız türklərinin dilində aşçılar sözünün sinonimi kimi qazancılar sözü də 

işlənir. 

Aş sözü “Oğuznamə”nin dilində də həm ad (xörək, plov), həm də feil kimi işlənmişdir. Andan sou 

Oğuz kaqan böyük toy bərdi, el künqə yarlıq yarlab genəştilər, türlüq aşlar, türlük sürmələr, 

çubuyanlar, kımızlar aş/a/dilar iqtilər. 

Türk dillərində as//a; ş//aş//oş variantı ilə işlənən bu söz Tuva dilindı a ş allomorfuna malikdir. Bir 

çox türk dillərindı “buğda” mənasında işlənən aş sözü Şumer mifologiyasında buğda tanrısının 

adında (aş-nan) əks olunmuşdur.  

Açar Sözlər: Yemək, Türk,Etnos,Mədəniyyət. 
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BOZKIR KÜLTÜRÜNDEN YERLEŞİK HAYATA TÜRK HÂKİMİYETİNİN KODLARI 

VE HÜKÜMRANLIK ALAMETLERİ 

Hasan Hüseyin AKKAŞ 

Doç.Dr. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Orcid No:0000-0002-1401-3131 

 

Özet 

Türk hâkimiyet anlayışı, tarihi süreçte Türklerin yaşadıkları ve sahip olduklarının analiz edilmesiyle 

açıklanabilir. Kökleri Nuh peygamberin oğlu Yafes’e dayanan Türkler yaşadıkları coğrafi zorluklar 

nedeniyle göç ederek varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Türklerin Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan 

Ortadoğu’ya ve Anadolu’ya göç serüvenlerinde değişik kültürlerle karşılaşmışlar, çeşitli inanç, 

düşünce ve yaşam tecrübelerine sahip olmuşlardır. Göç etmeleri Türklerin göçebe kültürüne sahip 

oldukları anlamına gelmemektedir. Göç etmeleri nedeniyle değişik kültürlerden etkilenen Türkler, 

değerlerini koruyan zengin bir kültürel mirasa sahip olmuşlardır. Güç, kuvvet anlamına gelen Türk 

kelimesi, Çin’den Persler’e ve Bizans’a birçok kaynakta yer almaktadır. Türk yurdu ve Türkiye 

(Turkhia, Turcia) tabiri Orta Asya’da yaşayanlar (6.YY), Hazar Denizi ve Macaristan bölgesinde 

yaşayanlar (8.-10.YY), Mısır ve Suriye çevresinde yaşayanlar (13.-14.YY) ve nihayet 12. 

Yüzyıldan sonra da Anadolu’da yaşayanlar için kullanılmıştır. Nihayet Göktürkler (Gök Türkler, 

Kök Türkler, Türük) (MS.552-744)’de Türk adı ile tarihte ilk Türk devletini kurmuştur.  

Türklerin yaşadıkları mekanlar ve devirler bakımından insanlığa zengin bir kültürel miras 

bırakmıştır. Kültür toplumların kendine özgü maddi ve manevi değerlerin toplamıdır. Bir diğer 

ifadeyle kültür, milletin varlığını sürdüren can suyudur. Medeniyet ise milletlerin kabul ettiği 

değerlerdir. Hayatlarını sürdürebilmek için güçlü olan ve göç eden Türkler, açık toplum haline 

gelmiş ve değerlerine sahip çıkarak, medeniyete önemli katkılarda bulunmuştur. Sahip oldukları 

değerleri korumak için mücadele eden Türkler gittikleri topraklarda hâkimiyetlerini de 

kurmuşlardır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ve devlet gider töre kalır anlayışına sahip olan Türkler, 

kültürlerini zenginleştirerek varlıklarını devam ettirmişlerdir.  

Çalışma Bozkır kültüründen yerleşik hayata Türk hâkimiyetinin kodlarını, kültürel açıdan 

değerlendirmeyi amaçlamıştır. Mitoloji ve din, kültürü oluşturan önemli unsurlardandır. 3500 yıllık 

tarihi mirasa sahip olan Türklerin çeşitli dinlere ve inançlara sahip olması doğaldır. Ancak Türklerin 

inancında ki çeşitliliklere rağmen temel unsurlar bakımından ortak özelliklere sahip olduğu 

söylenebilir. Çalışmada Türklerin inanç özellikleri belirtilerek, Türk hâkimiyet düşüncesine 

yansımaları açıklanacaktır. Çalışma kapsamında Türkleri anlatan mitolojilerden de bahsedilecektir. 

Mitolojiler, Türklerin hâkimiyet anlayışının kodlarıdırlar. Ayrıca Türklerin hâkimiyet anlayışını 

simgeleyen hükümranlık alametlerinden bahsedilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Türklerde Hâkimiyet, Mitoloji, Din, Hâkimiyet Sembolleri. 
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TÜRKLERDE HÂKİMİYETİN TAHKİMİ VE MEŞRULUĞU: TÖRE VE 

KURULTAY 

Hasan Hüseyin AKKAŞ 

Doç.Dr. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü   

Orcid No:0000-0002-1401-3131 

Özet 

Türkler yaşadığı coğrafyalarda hâkimiyetlerini, 16’sı büyük olmak üzere yüzlerce devlet 

kurarak sürdürmüşlerdir. Devletin iyi yönetilmesi, varlığını devam ettirmesi açısından 

önemlidir. Türklerin devlet idaresini tahkim eden unsurlar töre ve kurultaydır. Bir diğer 

ifadeyle devlet, halkın tabi olduğu ve kabul ettiği yasa ve meclis ile meşruiyet kazanabilir. 

Bozkır kültürüne sahip olan Türkler yaşadıkları coğrafyaya bağlı olarak çeşitli nedenlerle göç 

etmişlerdir. Göç eden Türkler törelerine sıkıca bağlı olduklarından dolayı hâkimiyetlerini 

kurarak, varlıklarını sürdürebilmişlerdir.  

Türklerde töre, yasa demektir. Sözlü gelenek yaygın olsa da Bilge Kağan adına Göktürkler 

döneminde kitabeler ile başlayan Türk yönetim geleneğinde yöneticilerin tavsiyeleri töre 

haline gelmiştir. Kısaca töre, Türklerin yaşamında varlıklarını devam ettirmenin önemli 

unsurlarından biridir. Türklerde töre, yasa haline gelerek göç ettikleri coğrafyalarda 

edindikleri tecrübeler ile birleştirmişler ve hâkimiyetlerini sürdürmüşlerdir. 

Kurultay Türklerin yönetim anlayışında hükümdara yardım eden danışma niteliğinde 

organdır. Değişik düzeylerdeki yöneticiler senenin belli günlerinde kurultayda bir araya 

gelmekte ve yönetimle ilgili sorunlar görüşülmekte, yapılacak hususlarla ilgili kararlar 

alınmaktadır. Günümüzün Meclis anlayışına karşılık gelen kurultay, Türklerin yönetim 

anlayışında oldukça önemlidir. Örneğin kurultaya katılmayan yönetici, devlet yönetimine 

karşı olduğu anlaşılacağından mutlaka kurultaya katılması gerekmektedir. 

Türklerin kurultay ve töre anlayışı günümüz modern devletin de temel ilkeleri arasındadır. 

Halkın kendi iradesiyle belirlediği yönetim biçimi olan cumhuriyet rejimi, halkın belli süre 

içinde belirlemiş olduğu temsilcileriyle meşruiyet kazanmaktadır. Türklerin yönetim biçimini 

oluşturan töre ve kurultay geleneği, 29 Ekim 1923’te saltanat rejiminden cumhuriyete geçişte 

halkın teveccüh göstermesi, geçmişten aktarılan önemli bir hafızadır. Çalışma Türklerde 

devletin kurucu unsurları arasında yer alan töre ve kurultay kavramlarını açıklamayı 

amaçlamıştır. Töre, Türklerde devletten önce gelmekte ve töre zayıfladığında devletin yok 

olacağı vurgulanmaktadır. Kurultay ise devletin varlığını sürdürebilmesinin göstergesidir. 

Çalışma kapsamında töre ve kurultayın, Türklerin devlet idaresindeki önemi açıklanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türkler, Türklerde hâkimiyet, Töre, Kurultay. 
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MİLLİYETÇİ TEŞKİLATLAR VE KORE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞU   

KOREAN NATIONALIST ORGANIZATIONS AND THE FOUNDATION OF KOREA  

 

Eun Kyung JEONG 

Öğretim Üyesi Dr., İstanbul Üniversitesi 
https://orcid.org/0000-0003-3040-9619 

 

Özet  

Koreli tarihçiler XX. yüzyılın ilk yıllarını ülkenin milliyetçilik dönemi olarak nitelendirmektedirler. 

Çünkü Korelilerin o dönemdeki bağımsızlık hareketleri dünyada benzeri görülmeyen, topyekün ve 

kesintisiz bir milli mücadele olarak ortaya çıkmıştır. 1905 tarihinde ülke egemenliğinin, Japonya 

tarafından büyük oranda ele geçirilmesinden sonra Koreliler bağımsızlıklarını geri kazanmak için 35 yıl 

boyunca silahlı mücadele, kültürel ve ekonomik kalkınma çabaları gibi çeşitli yollara başvurmuşlardır.   

Kore’de milliyetçi teşkilatlar, sömürgecilik ve yayılmacılığın Kore’nin dört bir yanına egemen olduğu 

sıkıntılı dönemde; bağımsızlık ruhunun, kültürel ve toplumsal düzen hareketlerinin ilerletilmesini 

savunan yeni bir ulusal umut olarak ortaya çıkmıştır. Bu kurumlar, ülkeyi Japon sömürge yönetiminden 

kurtarmaya yönelik bir fikir hareketi olarak ortaya çıkıp daha sonra ülke çapında milli kurtuluş 

hareketleri başlatmıştır. Milli egemenlik düşüncesine dayanan bu milli mücadele hareketleri, Koreliler 

arasında güçlü bir ulusal kimlik ve yurtseverlik bağı oluştururken ülke bağımsızlığının kazanılmasına ve 

Kore Cumhuriyeti’nin kuruluşuna doğrudan etki etmiştir. Böylece Kore’de milliyetçilik, milli 

egemenliği savunmak amacıyla ortaya çıkarak Kore halkının modern bir devlet kurmayı amaçlayan 

bağımsızlık hareketinin devamı niteliğinde gelişmiştir.   

Bu çalışmanın amacı, XX. yüzyılın başında Kore’de ulusalcıların oluşturduğu teşkilat ve kurumlardan 

en önde gelen Shin Min Hwe (Yeni Millet Teşkilatı), Doklip Hyup Hwe (Bağımsızlık Derneği), Shin 

Gwan Hwe (Yeni Ulus Teşkilatı) ve Kunu Hwe(Şaron Gülü Derneği) gibi milliyetçi teşkilatların; yeni 

milli devletin oluştuğu süreçte Kore milli şuurunun canlanmasını nasıl etkilediğini ortaya çıkarmaktır. 

Bir diğer amaç ise vatanın egemenliği sekteye uğrayıp milli kriz noktasına gelindiği dönemde, bu 

örgütlerin vasıtasıyla Korelilerin kendi gücüyle bağımsızlığa kavuşmak için ne gibi faaliyetler 

gerçekleştirdiklerini incelemektir.   

Araştırmanın sonucunda, Kore Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte Kore milliyetçiliğini, milletin 

kendine olan güvenini tekrar kazanması amacıyla yürütülmeye başlanan bir politika oluşunu ve daha 

sonra evrensellik anlayışı süreci içinde Kore’nin bugünkü halinin temelini oluşturan bir unsur olarak 

kavramak mümkün olacaktır.    

Çalışmanın bu hedefine ulaşmak için Kore’de milliyetçilik hareketlerini etkileyen kişilerin eserleri, 

faaliyetleri ve onların vasıtasıyla yayımlanan gazeteler ve dergiler kaynak olarak incelenecektir. Ayrıca 

konuyla ilgili Kore Büyük Milli Meclis Kütüphanesi Arşivi ve Kore Devlet Bilimsel Yazılım DB Arşivi 

gibi Kore’de çıkan bilimsel araştırmalardan yararlanılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Milli Devlet, Kore Milliyetçilik, Vatanperverlik, Japon Sömürgecilik. 
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“ÇAĞDAŞ SANAT” İLE “ULUSAL KİMLİK” ARASINDAKİ ÖZSEL ÇELİŞKİ 

BAĞLAMINDA 1990 SONRASI TÜRK SANAT TARİHİ SÖYLEMİNDEKİ ALTERNATİF 

YÖNELİMLER 

Ersoy YILMAZ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi - Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

https://orcid.org/0000-0002-4185-3101 

Özet 

“Çağdaş sanat”, tanımı üzerindeki tartışmalar halen devam eden bir kavram olmakla beraber, onun 

“modern sanat”ın sonuna ve küreselleşme dönemine karşılık gelen bir sanata işaret ettiği 

hususlarında genel bir uzlaşı vardır. Yine tartışmalı olmakla beraber ilerleme olgusunun Avrupa-

merkezci, çizgisel, teleolojik tarih yazımının modern, post-modern ve çağdaş şeklindeki kronolojik 

dönemselleştirmesinden de söz edilebilir. Türkiye’de “güncel sanat” da denilen “çağdaş sanat”, 

sosyo-ekonomik ve kültürel anlamda belirgin bir toplumsal dönüşümün yaşandığı 1980’li yılların 

hazırlayıcı koşullarının ardından neo-liberal ekonomi politikalarının yerleşik hale geldiği 1990’lı 

yıllarda görünür hale gelir. Küreselleşme olgusunun ana ekseni oluşturduğu ve “yeni dünya düzeni” 

söyleminin sıklıkla işitildiği 1990 sonrası dünyanın hayli önemli bir “katalizör”ü de, kökeni daha 

eski olmakla beraber yine bu dönemde öne çıkan “kimlik politikaları”dır. “Çeşitlilik” olgusuna 

yönelik övgü eşliğinde ırk, etnisite, din, mezhep, cinsiyet, cinsel tercih vb. özelliklere vurgu yapan 

kimlik politikalarının “ulus-devlet” anlayışıyla çeliştiği açıktır. Nitekim Soğuk Savaş sonrası 

dönemin en temel özelliklerinden biri, “devlet” ve “ulus” arasında bir gerilimin baş göstermesi ya 

da bu gerilimin tırmanmasıdır. Kimlik politikaları, bu dönemde finans dünyasının açık bir uzantısı 

haline gelen küresel sanat ortamı bağlamında da etkin, hatta belirleyicidir ve “ulusal kimlik” 

dönemin kötü bir etiketidir. Türkiye’deki çağdaş sanat pratiklerinin azımsanmayacak bir bölümünü 

de ulus (Türk) kimliğini doğrudan ya da dolaylı olarak sorunsallaştıran “iş”lerden (sanatsal 

çalışmalardan) oluşur. Aynı dönemde sanat tarihsel anlatılarda ve sanata ilişkin diğer metinlerde 

“Türk sanatçılar” yerine “Türkiyeli sanatçılar” ifadesiyle git gide daha çok karşılaşılır. Benzeri 

şekilde “Türk sanatı” yerine ırkçı çağrışımları daha az olduğu düşünülen “Türkiye sanatı” ifadesi 

tercih edilmeye başlanır. Oysa aynı dönemde Batı sanat tarihi, ulusallığın öne çıkarıldığı 

yerleşik/modernist sanat tarihsel söyleme büyük ölçüde sadık kalmayı sürdürmüştür. Üstelik 1990 

sonrasının çeşitliliğe ve ötekileştirilmiş kimliklere onca vurgu yapan belli başlı küresel sanat 

organizasyonlarında, belirli uluslardan sanatçıların açık bir tahakkümü söz konusudur. Ayrıca Batı 

dünyasında söz konusu dönemde ulusal kimlik eksenli sanatsal etkinliklerin sayısı hiç de az 

değildir. Dolayısıyla Türkiye’de sanat tarihsel anlatılarda “Türk” kelimesinin kullanımından imtina 

ediş, küresel bir eğilimin ülkemizdeki yansıması olmaktan çok kendi koşullarından türeyen, ülkeye-

özgü bir tercih gibi görünmektedir. Bu imtina ediş, ayrıca, ulus-devleti zedeleyen çok çeşitli olgu ve 

olaylar kümesinin bir bileşeni olmak özelliklerini de barındırmaktadır. Küresel çağdaş sanat ile 

ulusal kimlik arasında özsel bir çelişkinin bulunduğu tartışmasız olmakla beraber bu çelişki 

karşısında takınılan tavrın modern dünyanın her köşesinde aynı olduğu varsayılmamalıdır.  

 
 
 
 
   

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 
29-31 Ekim 2020 

ANKARA

https://www.29ekim.org/ Sayfa 22 / 169



Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, Ulus, Türk, Türkiye, Sanat Tarihi 

 

ALTERNATIVE ORIENTATIONS IN THE POST-1990 TURKISH ART HISTORY 

DISCOURSE IN THE CONTEXT OF THE INHERENT CONTRADICTION BETWEEN 

"CONTEMPORARY ART" AND "NATIONAL IDENTITY" 

 

Abstarct 

Although the definition of "contemporary art" is still an ongoing concept, there is a general 

consensus that it points to an art that corresponds to the end of "modern art" and the era of 

globalization. Although controversial, one can also talk about the chronological periodization of 

progress in the Eurocentric, linear, teleological historiography in modern, post-modern and 

contemporary forms. In Turkey "contemporary art", which is also named "güncel" (today's), gained 

visibility in the 1990s when neoliberal economic policies became established after the preparatory 

conditions of the 1980s when a significant social transformation was experienced in socio-

economic and cultural terms. One of the most important "catalysts" of the post-1990 world, where 

globalization is the main axis and the discourse of the "new world order" is frequently heard, is the 

"identity politics" that came to the fore in this period, although their origin is older. It is clear that 

identity politics, which emphasizes race, ethnicity, religion, sect, gender, sexual preference and 

similar features, with its praise for the phenomenon of "diversity", contradicts the understanding of 

"nation-state". Indeed, one of the most fundamental characteristics of the post-Cold War era is the 

emergence or escalation of tension between the "state" and the "nation". Identity politics are also 

effective and even determinant in the context of the global art scene, which has become a clear 

extension of the financial world in this period, and “national identity” is a bad label of the period. A 

part of the contemporary art practices in Turkey, that is not possible to be underestimated, consists 

of “works” (artistic works) that problematize the national (Turkish) identity directly or indirectly. In 

the same period, the use of the phrase "artists from Turkey" instead of "Turkish artists" is 

increasingly encountered. Likewise, the expression "art of Turkey" instead of "Turkish art" starts to 

be preferred. However, in the same period, Western art history continued to remain largely loyal to 

the established / modernist art historical discourse in which nationality was emphasized. Moreover, 

in the major global art organizations of the post-1990 era, which places too much emphasis on 

diversity and marginal identities, artists of particular nationalities have a clear dominance. In 

addition, artistic events based on national identity are not few in the Western world during the 

period in question. Hence it appears to be that abstaining from the use of the word "Turkish" in art 

historical narratives in Turkey is more a country-specific preference that is derived from its own 

conditions than a reflection of a global tendency in our country. This abstinence also has the 

characteristics of being a component of the diverse set of facts and events that undermine the 

nation-state. Although it is indisputable that there is an essential contradiction between global 

contemporary art and national identity, it should not be assumed that the attitude taken against this 

contradiction is the same in every corner of the modern world. 
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OKUL SOSYAL HİZMETİ SÜRECİNDE PANDEMİ OLGUSU 

Bilge ÖNAL DÖLEK 

Doç. Dr. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 

ORCID Numarası: 0000-0002-3881-4267  

 

Özet 

Dünyada mart ayının başından itibaren, koronavirüsün yayılımı kontrol edilmeye çalışılırken 

okullar kapatıldı ve her ülkede milyonlarca çocuk ve genç öğrencinin öğrenim hayatına evden 

devam etmesi beklenmeye başlandı. İncinebilir durumda olan çocuklar başta olmak üzere tüm 

çocuklar için okul, öğrenmeye ek olarak yemek yedikleri, oynadıkları ve gerekli davranış ve ruh 

sağlığı desteklerini aldıkları yerdir. Pandemiden önce bile, okul çağındaki çocukların bazılarında 

ruh sağlığı, iletişim, davranış, gelişim vb. sorunlar görülmekteydi. Pandemi süreci ile birlikte okul 

ortamından uzaklaşıp evde kalmak durumunda olan çocukların yaşadıkları sorunlar ve kendileri ile 

çalışacak profesyonellere duyulan ihtiyaç her geçen gün artacaktır. Bu profesyonellerin başında ise 

okul sosyal hizmet uzmanları gelmektedir. 

Okullar pandemiden dolayı kapanmadan önce, okul sosyal hizmet uzmanlarının çalışmaları 

genellikle; öğrencileri birey olarak desteklemek için planlı yaklaşımlar ve gerektiğinde öğrencilerle 

- ve bazen öğretmenleriyle - anlık etkileşimlerde bulunmak yoluyla sorun çözme odaklı çalışmalar 

yapmak biçiminde şekillenirdi. Okul temelli çalışmanın normal seyrinde, öğrencilerle planlanmış 

etkileşimler, bireysel veya grup ruh sağlığı veya davranış terapisi veya danışmanlığı sağlamayı; 

bireysel ve bazen öğrenci gruplarının sınıf veya diğer gözlemlerini yürütmek; ve öğretmenler, 

ebeveynler ve yöneticilerle karşılıklı görüş alışverişi - hepsi de öğrencilerin okuldaki öğrenimine ve 

sosyal etkileşimlerine odak alan hizmetlerdi.  

Bu yeni süreçte okul sosyal hizmet uzmanları deneyimleyerek öğrenmekte ve rollerini yeni 

boyutlarda şekillendirmek durumunda kalmaktadırlar. Bu çalışmada; okul sosyal hizmetinin ve okul 

sosyal hizmet uzmanlarının pandemi sürecinden nasıl etkilendiği tartışılacak; bu sürecin öğretmen-

öğrenci ve aile sac ayağı üzerinden en faydalı biçimde atlatılabilmesi için okul sosyal hizmetine ne 

tür artı hizmetler ve açılımlar sağlanması gerektiği üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Sosyal Hizmeti, Pandemi, Çocuk-Genç ve Aile. 
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EDUCATION SYSTEM AFTER COVID-19 

Irshad Ullah  

Department of Education Northern University Nowshera 

 

Abstract 

Education is considering a backbone in the development of a nation. Without education it’s not 

possible to meet with the challenges of the time. It’s clear that COVID-19 affect the education 

system very badly. In our previous research we present that how its affect the said area.  Objective 

of this research is to analyze that how it’s possible to open education sector keeping in view SOP’s 

to avoid any miss happening. Method of documentary analysis was performed for the purpose of the 

study. Suggestions were made and recommendations were drawn. 

Keywords: COVID-19, Education, SOP’s, Documentary Analysis. 
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DİZEL-BENZİN-ETANOL KARIŞIM YAKITLI SIKIŞTIRMA ATEŞLEMELİ BİR 

MOTORDA DEĞİŞEN ENJEKSİYON AVANSI VE SIKIŞTIRMA ORANININ 

PERFORMANSA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

Ramazan ŞENER 

Dr., Batman Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Batman, Türkiye. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6108-8673 

 

Özet 

İçten yanmalı motorların egzoz emisyonunu azaltmak ve performansını arttırmak için alternatif 

yakıt arayışları devam etmektedir. Ancak mevcut motorların, dizel ve benzin yakıtına göre çalışma 

parametreleri kalibre edilmektedir. Bir boyutlu modeller farklı yakıtlara göre, motor 

parametrelerinin optimize edilmesi için, güvenilir ve süreci hızlandıran araçlardandır. Bu çalışmada 

sıkıştırma ateşlemeli turbo şarjlı bir motorda dizel-benzin-etanol yakıt karışımın performansa etkisi 

incelenmiştir. Yakıt olarak %80 dizel, %10 benzin ve %10 etanol kullanılmıştır. Mevcut durumda 

dizel yakıt için uygun olan sıkıştırma oranı ve enjeksiyon avansı, dizel-benzin-etanol yakıt karışımı 

kullanılacağı için yeni yakıta göre tekrar belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü dizel ve dizel-benzin-

etanol yakıt karışımının yanma karakteristiği farklıdır. Bunun için, 14.5 ve 18.5 sıkıştırma oranı 

arasında 5 farklı sıkıştırma oranı ile bir boyutlu bir model kullanılarak simüle edilmiştir. Ayrıca -9 

ve -1 krank açısı arasında 5 farklı enjeksiyon avansı simüle edilmiştir. Buna göre, kullanılan yakıt 

karışımın en iyi performansı vereceği, çalışma parametreleri tespit edilmesi hedeflenmiştir. 

En yüksek motor gücü 18.5 sıkıştırma oranı ile elde edilmiştir. Ancak bu sıkıştırma oranı değerinde 

195 bar civarında maksimum silindir içi basınç oluşmaktadır. Mevcut durumda kullanılan 16.5 

sıkıştırma oranı ile maksimum silindir içi basınç değeri 170 bar olarak bulunmuştur. Daha yüksek 

güç elde etme hedefinin yanında motor dayanımı da göz önüne alınması gerekmektedir. Çok yüksek 

silindir içi basınçlar motor ömrü ve dayanımı için risktir. Değişen enjeksiyon avansı ile maksimum 

güç ve tork -9 enjeksiyon avansı ile elde edilmektedir. Bu avans değeri ile silindir içi maksimum 

basınç değeri 174 bar’ı geçmemektedir. Motor güç ve tork değeri mevcut duruma göre %4 civarı 

artmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bir Boyutlu Modelleme, Sıkıştırma Oranı, Enjeksiyon Avansı,Etanol-benzin-

dizel. 
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Özet 

COVID-19'un küresel bir pandemiye hızla dönüşmesi ve COVID-19 için spesifik bir aşının 

olmaması, dünyanın birçok bölgesinde tıbbi kaynakları yetersiz hale getirmiştir. Ayrıca hastalığı 

erken bir aşamada tespit etmek ve enfekte bir hastayı izole etmek enfekte olmamış hastaların 

sağlığını korumak ve kaynak yetersizliği oluşturmamak için çok önemlidir. 

Test kitlerinin küresel çaptaki yetersizliği ve sonuç analizlerinin uzun sürmesi erken tespiti 

geciktirmiştir. COVID-19 tespitini hızlandırmak için ultrason görüntülenmesinin kullanılması daha 

önemli bir role sahiptir. Ultrason, dünya genelindeki tıbbi tesislerde bulunur. Bilgisayarlı tomografi 

(BT) verilerinden hasta ciğerlerindeki bakteri ve virüslerin bilgisayarlı görü ile analiz edilmesi, 

COVID-19 ile mücadelede kullanılan sağlık kitleri ve diğer virüs tespit yöntemlerinden daha etkili 

ve hızlı bir yöntem sunmaktadır. Göğüs BT'sine göre COVID-19'un erken tespiti, hastaların 

zamanında tedavi edilmesini sağlayacak ve hastalığın yayılmasını kontrol etmeye yardımcı 

olacaktır. 

Ultrason görüntülerinin hasta haklarını korumak için paylaşımı hasta iznine bağlı olmasından dolayı 

veri elde etmek zor ve kısıtlı olmaktadır. Bu veri kümesi çeşitli çevrimiçi kaynaklardan 

oluşturulmuştur. Veri setimizde 864 COVID-19 olmayan 880 COVID-19 hastasından oluşan bir 

akciğer ultrason veri seti kullanılmıştır. 

Elimizde bulunan verileri işlemek için derin öğrenme (DÖ) metotlarından evrişimli sinir ağı (ESA) 

kullanılmıştır. %95,43 doğruluk oranı elde edilmiştir. Derin öğrenme, COVID-19 hastalarını tespit 

etmek için uygun bir metottur. Bu yöntem tıbbi bir kaynak optimizasyonu olup aynı zamanda 

virüsün erken tespiti ve hasta sağlığı için oldukça önemlidir. 

COVID-19 BT görüntülerinin derin öğrenme modelleri oluşturulup doğru bir şekilde 

sınıflandırılması yapılmıştır. Bu sonuçlar, bazı makine öğrenimi ve derin öğrenme modelleriyle 

diğer biyomedikal problemlere de genelleştirilebilir. Hızlı ve güvenilir bir hastalık tespiti 

sınıflandırma modeli, insan yaşamları için çok yararlıdır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Tomografi (BT), Evrişimli Sinir Ağı (ESA), COVID-19, Derin 

Öğrenme (DÖ).  

 

Abstract 

The rapid transformation of COVID-19 into a global pandemic and the lack of a specific vaccine for 

COVID-19 has made medical resources inadequate in many parts of the world. It is also very 

important to detect the disease at an early stage and to isolate an infected patient to protect the 

health of uninfected patients and not create a lack of resources. 
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The global inadequacy of test kits and the long duration of result analysis delayed early detection. 

The use of ultrasound imaging to speed up COVID-19 detection plays a more important role. 

Ultrasound is available in medical facilities around the world. Analysing bacteria and viruses in the 

patient's lungs with computed tomography (CT) data offers a more effective and faster method than 

health kits and other virus detection methods used in the fight against COVID-19. Early detection 

of COVID-19, according to chest CT, will ensure timely treatment of patients and help control the 

spread of the disease. 

Since sharing of ultrasound images to protect patient rights depends on patient consent, obtaining 

data is difficult and limited. This dataset has been created from various online sources. In our 

dataset, a lung ultrasound dataset consisting of 864 non-COVID-19 patients with 880 COVID-19 

was used. 

Convolutional neural network (ESA), one of the deep learning (DÖ) methods, was used to process 

the data we have. An accuracy rate of 95.43% was achieved. Deep learning is a suitable method for 

detecting COVID-19 patients. This method is a medical resource optimization and is also very 

important for early detection of the virus and patient health. 

Deep learning models of COVID-19 CT images have been created and classified correctly. These 

results can also be generalized to other biomedical problems with some machine learning and deep 

learning models. A fast and reliable disease detection classification model is very useful for human 

lives. 

Keywords: Computed Tomography (CT), Convolutional Neural Network (CNN), COVID-19, 

Deep Learning (DL). 
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Özet 

Günümüzde sayısal iletişimin artması ve dolayısıyla siber tehditlerin olması güvenli veri iletişimini 

zorunlu kılmıştır. Özellikle askeri, ticari ve bankacılık alanlarında güvenli iletişim çok daha önem 

kazanmıştır. Bunun için verinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için pek çok yöntemler 

kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları Kriptoloji ve Steganografidir. Kriptoloji şifreleme bilimidir. 

Verinin gizliliğini sağlamak için çeşitli şifreleme algoritmaları vardır. Bunlardan birisi gizli 

anahtarlı olarak şifreleme yapan Simetrik Şifreleme algoritması, diğeri açık anahtarlı şifreleme 

algoritması olan Asimetrik Şifreleme algoritmasıdır. Steganografi’de ise gizli bilginin güvenliği 

metin, resim, video ya da ses gibi bir ortama saklanarak sağlanmaktadır. Herhangi bir ortama gizli 

bilgiyi saklamak için çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan bazıları LSB(En anlamsız bit) ve 2LSB( 

En anlamsız 2bit) yöntemleridir. Bunların dışında gizli bilginin ya da şifrelemede kullanılan gizli 

anahtarın korunması için Sır Paylaşım Şemaları mevcuttur. Bu şemalar aynı zamanda (k, n) eşik sır 

paylaşım şemaları olarak bilinmektedir. Bu (k, n) şemasındaki amaç gizli bilginin tek bir yerde 

olmasından ziyade n adet paylara bölünerek ve ancak k adet payın bir araya gelmesi ile gizli 

bilginin yeniden elde edilebilmesidir.  

Bu çalışmada şifrelemede kullanılan gizli anahtarın ya da herhangi bir gizli metnin güvenliğini 

sağlamak için görüntü steganografi ve görüntü sır paylaşım şeması birlikte kullanılmıştır. Gizli 

veriyi saklama işleminde renkli bir görüntü kullanılmış. Bu görüntünün kırmızı-yeşil-mavi renk 

kanalından sadece mavi kanalına veri gizlenmiştir. Mavi kanal seçmedeki sebep görüntüde sadece 

kontrast kaybı olacağı için gözün bu değişikliği algılamadaki zorluktur. Gizli veriyi saklamada ise 

ayrı ayrı Steganografik yöntemlerden LSB ve 2LSB yöntemleri kullanılmıştır. Daha sonra bu 

görüntü Shamir’in polinomsal tabanlı Thien-Lin Sır Paylaşım Şeması ile anlamsız pay görüntülere 

bölünmüştür. Elde edilen görüntüler çeşitli metriklerle(ölçütlerle) değerlendirilmiştir. Sonuç olarak 

iki farklı güvenlik yöntemlerinin birlikte kullanılması ile gizli bilginin güvenliğinin arttığı ortaya 

konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Görüntü Sır Paylaşım Şeması, Kriptoloji, LSB-2LSB, Steganografi, PSNR-

MSE-SSIM analizleri 

 

Abstract 

Today, the increase in digital communication and therefore cyber threats have made secure data 

communication necessary. Secure communication has gained more importance especially in the 

fields of military, commercial and banking. For this, many methods are used to ensure the security 

and confidentiality of data. Some of these are Cryptology and Steganography. Cryptology is the 

science of encryption. There are various encryption algorithms to ensure data confidentiality. One 

of them is the Symmetric Encryption algorithm, which encrypts with the secret key, and the other is 
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the Asymmetric Encryption algorithm, which is a public key encryption algorithm. In 

Steganography, the security of confidential information is provided by storing it in a medium such 

as text, picture, video or audio. There are several methods to hiding confidential information within 

any media. Some of these are LSB (Least Significant Bit) and 2LSB (2-Least Significant bit) 

methods. Apart from these, there are Secret Sharing Schemes to protect the confidential information 

or the secret key used in encryption. These schemes are also known as (k, n) threshold secret 

sharing schemes. The purpose of this (k, n) scheme is that the confidential information can be 

recovered by dividing it into n shares and combining only k numbers, rather than being in one 

place. 

In this study, image steganography and image secret sharing scheme were used together to ensure 

the security of the secret key used in encryption or any secret text. A color image was used in the 

confidential data storage process. Data from the red-green-blue color channel of this image is 

hidden only to the blue channel. The reason for choosing the blue channel is the difficulty of the eye 

in perceiving this change, as there will only be a loss of contrast in the image. LSB and 2LSB 

methods, which are among the steganographic methods, were used separately for storing 

confidential data. Later, this image was divided into meaningless share images with Shamir's 

polynomially based Thien-Lin Secret Sharing Scheme. The images obtained were evaluated with 

various metrics (criteria). As a result, it has been revealed that the security of confidential 

information is increased by using two different security methods together. 

 

Keywords: Image Secret Sharing Scheme, Cryptology, LSB-2LSB, Steganography, PSNR-MSE-

SSIM analysis 
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VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN KODLAMA TEORİSİ TABANLI SIR PAYLAŞIM ŞEMASI

 CODING THEORY BASED SECRET SHARING SCHEME FOR DATA SECURITY 

Derya ARDA 

Dr. Öğrt. Üyesi, Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Merkez, Edirne.ORCID NO: 0000-0002-2959-6739 

Özet 

Gelişen teknoloji ile güvenli bilgi iletimi birçok alanda günümüzün önemli konularından birisi 

olmuştur. Literatürde güvenli bilgi iletimi için çeşitli metotlar kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları 

şifreleme ve bilgi gizlemedir. Gizli bilgiyi şifreleyerek güvenliğini sağlamak için geliştirilen bilim 

dalı Kriptoloji’dir. Eğer gizli veri görüntü, ses, video ya da metin gibi bir ortama çeşitli yöntemlerle 

saklanıyorsa bu bilim dalına Steganografi denmektedir. Ancak gizli bilgi, şifrelemede kullanılan bir 

gizli anahtar olabilir. Bu gizli anahtarın istenmeyen kişilerin eline geçmesi güvenlik açısından 

büyük risktir. Bunun için geliştirilen anahtar yönetim şemaları vardır. Bunlar sır paylaşım şemaları 

olarak bilinmektedir. Sır paylaşım şemaları ilk olarak Shamir ve Blakley tarafından 1979 yılında 

ortaya atılmıştır. (k,n) şeması olarak bilinen bu şemalardaki amaç gizli anahtarın ya da gizli bilginin 

tek bir yerde ya da tek parça halinde olmasından ziyade n paya dağıtıp, bu n paydan en az k payın 

bir araya gelerek gizli anahtarın yeniden elde edilebilmesini sağlamaktır. Bu sayede gizli anahtar 

daha güvenli saklanmış olmaktadır. Bunların ötesinde literatürde pek çok sır paylaşım şemaları 

vardır. Bunlardan birisi de McEliece ve Sarwate’ın öne sürdüğü kodlama teorisi tabanlı sır paylaşım 

şemasıdır. Kodlama teorisinin amacı iletişim kanalından iletilen verilerin doğru bir şekilde alıcıya 

iletilmesi ve eğer iletim esnasında hata oluşursa bunları tespit etmek ve düzeltmektir.  

Bu çalışmada gizli anahtarın ya da gizli verinin güvenliğini sağlamak için GF(2
8
) sonlu cisimde (n, 

k, d) parametreleri (16, 8, 9) olan MDS kod özelliklerine sahip bir Reed Solomon Kod ile (k, n-1) 

eşik sır paylaşım şeması oluşturulmuştur. Gizli veri kullanılan üreteç matrisle elde edilen kod sözün 

ilk bileşenidir. Diğer bileşenler (n-1) katılımcıya dağıtılmış ve en az k adet katılımcı ile gizli veri 

yeniden elde edilebilmektedir. k-1 adet katılımcı ile gizli veri hakkında hiçbir bilgiye ulaşılamaz. 

Bu şemanın avantajı, gizli verinin herhangi bir kayıp ya da dürüst olmayan katılımcılar olduğunda 

bunu tespit edip doğru gizli veriyi yeniden elde edilebilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Kodlama Teorisi, Reed Solomon Kodlar, Sır Paylaşım Şeması, 

Veri Güvenliği. 
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Özet 

 

Demontaj, geri kazanım faaliyetlerinin uygulanabilmesi için gerekli olan adımlardan biridir. Yaşam 

çevrimini tamamlamış ürünlerin değerli parçaları ya da bileşenleri demontaj operasyonları ile elde 

edilmektedirler. Özellikle otomasyon gerektiren demontaj operasyonları en etkin demontaj 

hatlarında yürütülmektedirler. Bir demontaj hattı, birbirlerine bir malzeme taşıma bandı bağlı sıralı 

iş istasyonlarından oluşmaktadır. Demontaj hatları ürünlerin çeşitliliğine, parçaların talep 

miktarlarına ve tesis kapasitesine göre düz, U-tipi ve paralel vb. farklı yerleşim şekillerinde 

tasarlanmaktadırlar. İlgili yerleşim şekillerinin her biri demontaj sürecinin işleyişine farklı etki 

etmekte ve buna göre birçok farklı problem ortaya çıkmaktadır. Bu problemlerden biri Paralel 

Demontaj Hattı Dengeleme Problemi’dir. Bir paralel demontaj hattı birbirine paralel olarak 

yerleştirilmiş iki ya da daha fazla düz hattan oluşmaktadır ve bu hatlarda aynı, benzer ya da farklı 

ürünler eş zamanlı olarak demonte edilmektedirler. Paralel Demontaj Hattı Dengeleme 

Problemi’nde ise bir performans ölçütünü optimize edecek şekilde ilgili hatların eş zamanlı olarak 

dengelenmesi amaçlanmaktadır.   

Demontaj sürecinin işleyişini etkileyen önemli kriterlerden biri de demontaja özgü ve ürünün 

yapısından kaynaklanan belirsizlik durumudur. Çünkü, demontajı yapılacak ürünün parça sayısı 

ve/veya kalitesi kullanıcı durumuna bağlı olarak orijinalinden farklı olabilir ve bu farklılık 

genellikle ürün demontaj sürecine girene kadar tespit edilemez. Bir başka deyişle, ürünün yapısal 

özellikleri önceden bilinememektedir. Bu durum, talep miktarları, çevrim zamanı, görev süreleri 

gibi değerlerin kesin ve belirli değerlerle ifade edilmemelerine neden olmaktadır.  

Bu çalışmada, belirsizlik kriteri altında Paralel Demontaj Hattı Dengeleme Problemi  dikkate 

alınmıştır. İlgili problemin çözümü için bulanık hedef programlama yaklaşımı önerilmiştir. 

Parçaların talep miktarı, hattın çevrim zamanı ve toplam istasyon sayısı olmak üzere birbirleriyle 

çelişen üç hedef optimize edilmeye çalışılmıştır. Önerilen yaklaşımın verimliliğinin ve esnekliğinin 

gösterilmesi için sayısal bir örnek verilmiş ve duyarlılık analizi yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bulanık Hedef Programlama, Demontaj, Hatların Dengelenmesi, Paralel 

Hatlar. 

Abstract 

Disassembly is one of the necessary steps for recovery activities. Valuable parts or components of 

end-of-life products are obtained by disassembly operations. A disassembly line is the most suitable 

choice for automated disassembly and it consists of consecutive workstations connected to each 

other by a material conveyor belt. Disassembly lines can be designed as straight, U-type and 

parallel etc. layout types according to the variety of products, demand quantities of parts and facility 

capacity. Many different problems have arisen depending on these layout types. One of these 
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problems is the Parallel Disassembly Line Balancing Problem. A parallel disassembly line consists 

of two or more straight lines placed parallel to each other, and the same, similar or different 

products are disassembled simultaneously in these lines. In the Parallel Disassembly Line Balancing 

Problem, it is aimed to balance two or more parallel lines simultaneously to optimize a performance 

measurement. 

One of the important criteria of the disassembly process is the uncertainty about the structure of the 

returned product. Because, the number of parts and / or quality of the product to be disassembled 

may differ from the original structure of the product depending on the consumer use and this 

difference cannot be known until the disassembly of the product is started.  This situation causes 

uncertainty about demand quantities, cycle time, and task times.   

In this study, Parallel Disassembly Line Balancing Problem is considered with uncertain criteria. A 

fuzzy goal programming approach is proposed to deal with the uncertainty. Three conflicting goals 

namely, demand quantity of parts, cycle time of the line and total number of stations are optimized 

in fuzzy environments.  Numerical example and sensitivity analysis are used to illustrate the 

efficiency and flexibility of the proposed approach. 

Keywords: Balancing, Disassembly, Fuzzy Goal Programming, Parallel Lines. 
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Özet 

Teknoloji alanında hızla ilerleyen gelişmelerle birlikte insan, doğaya gittikçe artan bir hızla 

müdahale ederek onu değiştirmekte ve hâkimiyeti altına almaktadır. Bu müdahalelerin sonuçlarını 

görmek uzun zaman gerektirmektedir. Ormanlar yok olmakta, tarım ve hayvancılık alanları 

azalmakta, kısa sürede daha fazla ürün yetiştirmek için kullanılan kimyasallar nedeniyle toprak 

yapısı tekrar düzeltilemeyecek boyutta bozulmaktadır. İnsanlar doğaya yaptıkları tüm bu etkilerin 

sonucunda hava ve su kirliliğinden kaynaklanan kalitesiz bir yaşam sürmeye maruz kalmaktadır.  

Yaşanan bu olumsuzluklar doğa koruma kavramının her dönem güncel bir kavram olarak 

kalmasına, doğa koruma bilincinin artmasına, doğa koruma ile ilgili sosyal ve politik alanlarda 

sürekli ve yeni tedbirlerle yaklaşılmasına neden olmaktadır. 

Çevresel sorunların ortaya çıkmasında başlıca etken olan insanların olumsuz davranışlarını 

engellemeye yönelik dünya ülkelerinde birtakım ceza ve yaptırımlar içeren kanunlar yer almaktadır. 

Bu kanunlarla bir taraftan doğada mevcut biyotik ve abiyotik varlıkların korunarak 

sürdürülebilirliği sağlanmaya çalışılırken diğer taraftan da çevre kirliliğinin ve tahribatının önüne 

geçilmesinin amaçlandığı görülmektedir. Mevcut kanunların yanı sıra çevre ile ilgili kurum ve 

kuruluşlara yetki verildiği, bu kurum ve kuruluşlar aracığıyla denetim ve iyileştirmelerin yapılmaya 

çalışıldığı görülmektedir. Kanun ve kurumların caydırıcı ve zorlayıcı gücünü, barındırdıkları ceza 

ve yaptırımlardan aldığı bilinmektedir. 

Nudge Teorisi (dürtme) davranış bilimleri ve siyaset teorisi gibi birçok alanda zorlama ve yaptırım 

olmadan, yasalar çerçevesinde, özgürlükleri kısıtlamadan, kişi haklarını ihlal etmeden, akla ve 

bilime uygun olacak şekilde insan davranışlarını etkileyerek istenilen davranışa yönlendirme olarak 

tanımlanabilmektedir. Doğa koruma kapsamında yasal ve kamusal tedbirlerin yanında insan 

davranışlarını olumlu olarak yönlendirmede Nudge kuramından yararlanılabileceği 

düşünülmektedir. 

Bu çalışmada "Doğa Koruma" kavramı ve "Nudge Teorisi" irdelenerek doğa korumada Nudge 

Teorisi'nden nasıl yararlanılabileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Doğa, Doğa Koruma, Nudge. 
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ÜÇ BOYUTLU MODELLEMENİN ADLİ BİLİMLERDEKİ UYGULAMALARI 

Aylin YALÇIN SARIBEY  

Doç. Dr.,Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Adli Bilimler Bölümü, 

Üsküdar, İstanbul. Üsküdar Üniversitesi, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, Üsküdar, İstanbul 

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-0975-8630 

Emine KARAAĞAÇ 
 

M.Sc.,Üsküdar Üniversitesi, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, Üsküdar, İstanbul. 

https://orcid.org/0000-0001-9950-8143
 

 

Özet 

Adli Bilimler, suçların aydınlatılması maksadıyla olay yerinden elde edilen delillerin bilimsel 

yöntemler kullanılarak incelenmesinde yararlanılan bilim dallarını kapsamaktadır. Mağdur, fail ve 

olay yeri arasındaki ilişkinin ortaya çıkartılması amacıyla olay yeri incelemesi yapılmaktadır. 

Suçların aydınlatılabilmesi için olay yerlerinin ilk hali ile korunması, delillerin zarar görmeden 

toplanması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla olay yeri inceleme timleri olay yerine mümkün 

olduğunca hızla erişim sağlamakta, olay yerini yazılı ve görsel olarak kayıt altına almaktadır. Bu 

kayıtlar soruşturma ve kovuşturma aşamalarında sıklıkla kullanılan, davaların sonuçlandırılmasında 

başvurulan temel unsurlardandır. Modelleme en genel tanımıyla, bir cismin üç boyutlu şekilde tüm 

yüzeyleri ile matematiksel ifadesidir. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından tespit edilip not 

alınarak elde edilen bulgulara ve ortamda bulunan nesnelere ait ölçümler, yüksek çözünürlüğe sahip 

görseller kullanılarak dijital ortamda çeşitli yazılımlar aracılığıyla olay yerinin 3 boyutlu (3B) 

modellemesi yapılmaktadır. Kayıt altına alınmış olay yerlerinin bilgisayar ortamında gerçek 

ölçülere uygun olarak modellenmesi tüm delillerin her açıdan gözlemlenmesine olanak 

sağlamaktadır. Modelleme tanıkların sözlü ifadelerinin görsel olarak desteklenmesini ve ifadelerin 

doğruluğunun sınanmasını mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada, adli bilimlerde 3 boyutlu 

modellemede kullanılan yöntemler ve sağladığı katkılar ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Adli Bilimler, Modelleme, Olay Yeri. 
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AZƏRBAYCANDA İPƏKÇİLİK SAHƏSİNİN İNKİŞAFI 

 

Tovuz DAŞDƏMIROVA 
Müəllim, Bakı Dövlət Universiteti, Zahid Xəlilov küçəsi 23, Bakı, Azərbaycan 

 

Xülasə 

Baramaçılıq olduqca qədim tarixə malik məşğulluq formalarındandır. Tarixə nəzər saldıqda görərik 

ki, hələ eramızdan əvvəl XXVII əsrlərdə ipəyin tut ipəkqurdundan alınması prosesi məlum olub. 

Baramaçılığın inkişaf etdiyi ərazilərdən Çin, Hindistan, Yaponiya, Cənubi Koreya, Orta Asiya, 

Türkiyə, Cənubi Qafqaz, İran göstərə bilərik.  

Azərbaycanda isə baramaqurdu əsasında ipəkçilik VII əsrdən inkişaf etməyə başlayıb. Bu inkişafın 

əsas amilləri əlverişli iqlim şəraiti, günəş işığının bolluğu, ərazinin səth quruluşu,eləcə də tarixən 

formalaşan əmək vərdişləridir. Hələ XI-XII əsrlərdə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində - Şəki, 

Şamaxı, Bərdə, Gəncə kimi şəhərlərində fəaliyyət göstərən ipək istehsalı müəssisələri ipəyin 

keyfiyyətinə görə bütün dünyada məşhur idi. Çar Rusiyası zamanında, Sovet İttifaqı dövründə 

Rusiyada ipək istehsalı müəssisələrini Azərbaycan öz ipəyi ilə təmin edirdi.  

SSRİ-nin dağılmasından sonra müstəqillik əldə edən Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında 

çətin zamanlar yaşanmağa başlandı. Bu səbəbdən barama istehsalı kəskin şəkildə azaldı. Qara tut 

ağacının miqdarı azalmağa, baramaların nəqli problemi yaranmağa başlandı. Bu səbəbdən ipək 

qurdlarının effektiv yeni növlərinin yetişdirilməsi tələbatı yarandı. Genetik olaraq bir-birindən 

fərqlənən orqanizmlərin çarpazlaşdırılması yolu ilə buna nail olundu. Bu vəzifə Azərbaycan 

İpəkçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun alimləri tərəfindən müvəffəqiyyətlə həll olundu. 

Həyata keçirilən digər tədbirlərdən ən önəmlisi isə əslən ipəkçi bir sıra nəsillərin barama istehsalına 

geniş surətdə cəlb edilməsi idi. Onlara Şəki kombinatından barama toxumu, yəni tut ipəkqurdunun 

yumurtaları verildi.  

Son dövrlərdə isə vaxtilə yüksək gəlir gətirən bu təsərrüfat sahəsinin yenidən canlandırılması üçün 

mühüm tədbirlər görülmüşdür. 2 damazlıq ipəkçilik stansiyası, 80-ə qədər barama tədarükü və ilkin 

emalı müəssisələri, 7 barama toxumu zavodu,30 barama qurutma məntəqəsi  fəaliyyətini yenidən 

bərpa etmişlər. 

Baramaçılıq və ipəkçilik sahəsinin gələcəkdə daha da yüksək inkişaf səviyyəsinə çatması üçün bir 

sıra istiqamətlərdə tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu kimi tədbirlərdən misal 

olaraq barama yığımında həyata keçirilən bütün işlərin mexanikləşdirilməsini, yüksək 

məhsuldarlığa malik cins və hibridlərin yaradılmasını, süni yemdən istifadə etməklə mövsümiliyin 

ləğv edilməsini göstərmək olar. 

Açar Sözlər: İpəkçilik, Baramaçılıq, Təsərrüfat Sahəsi, Regional İpəkçilik Mərkəzi. 
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EYM ÜRETİM PARAMETRELERİNİN EĞİLME DAYANIMINA ETKİSİNİN 

DENEYSEL İNCELENMESİ 

Aysun EĞRİSÖĞÜT TİRYAKİ 

Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi 

ORCID No : 0000-0001-6440-8396  

Yaşar KAHRAMAN 

Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi 

ORCID No : 0000-0002-8102-4009  

 

Özet 

Günümüzde, eklemeli imalat, üretime ön hazırlık ihtiyacı (kalıp, tezgah, proses planlama vb.) 

olmadan başlanabilmesinden dolayı yeni ürün tasarımı, fonksiyonellik testi için prototip parça 

üretimi ve düşük hacimli üretim gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Isı ile şekil 

alabilen malzemenin ısıtılmış nozuldan ekstrüzyon edilmesi ile parçanın katmanlar halinde 

üretildiği Eriyik Yığma Modelleme (EYM) (Fused Deposition Modeling) (FDM) teknolojisi, düşük 

yatırım ve sarf malzeme giderleri gibi avantajları sayesinde,  en çok tercih edilen eklemeli imalat 

yöntemlerinden biridir. EYM ile üretilen parçaların geometrik ve mekanik özellikleri proses 

parametrelerinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu yöntem ile üretilen bileşenlerin uygulamada 

verimli olarak kullanılması için mekanik özelliklerinin anlaşılması oldukça önemlidir. Bu deneysel 

çalışmada, PLA (Polilaktik Asit) malzeme ve farklı proses parametreleri (dolgu tipi, dolgu 

yoğunluğu ve imalat yönü) kullanılarak üretilmiş parçalarda, parametrelerin parçanın eğilme 

dayanımına olan etkisi araştırılmıştır. Test numuneleri, doğrusal, bal peteği ve gyroid dolgu 

deseninde, %20, %40 ve %60 doluluk oranında ve 3 farklı imalat yönünde (yatay, düşey ve dikey) 

üretilmiştir. Diğer üretim parametreleri ise her bir numunede aynı kullanılmıştır. Tüm test 

numuneleri ISO 178:2019 standardına uygun, 0.4 mm nozullu özel tasarım bir kartezyen tipi EYM 

yazıcı ile aynı makara kullanılarak imal edilmiştir. Yazıcının nozul sıcaklığı 195℃ ve tabla sıcaklığı 

65℃ olarak sabitlenmiştir. 3 nokta eğme testleri 2 mm/dk hızda Zwick Roell Z050 test cihazında 

gerçekleştirilmiştir. Testler sonucunda farklı üretim parametreleri ile basılan numunelerin eğilme 

dayanım değerleri karşılaştırılmıştır. Sonuçlar bal peteği dolgu deseninde ve %60 doluluk oranında 

üretilen parçaların eğilme yükü etkisi altında en yüksek dayanıma sahip olduğunu göstermiştir. 

Bununla birlikte üretim yönündeki değişiklik, parçanın dayanımını ve üretim süresini etkileyen en 

önemli parametre olarak gözlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Eklemeli İmalat, Eriyik Yığma Modelleme (EYM), Eğilme Dayanımı, 

Polilaktik Asit. 
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LİMAN İÇİ MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİ: ZONGULDAK/KİLİMLİ LİMANI ÖRNEĞİ 

Elif AYDEMİR                                                                                                                 

 Yüksek Lisans Öğrencisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

ORCID NO: 0000-0001-5771-3202 

Gülçin DEMİREL BAYIK                                                                                                                               

Dr. Öğr. Üyesi,  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

ORCID NO: 0000-0002-5761-5327 

 

Özet 

Plastik maddeler ucuz, kolay işlenebilir ve dayanıklı olması gibi özellikleri sebebiyle günümüzde 

her alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanıldıktan sonra çevreye atık olarak karışan bu 

maddeler yıllarca doğada varlığını sürdürmektedir. Son yıllarda karşımıza çıkan mikroplastik 

kavramı, plastik maddelerin 5 mm’den küçük boyuttaki halini ifade etmektedir. Küçük boyutlu 

olması nedeniyle dışarıdan çıplak gözle bakıldığında fark edilebilmesi oldukça güç olan 

mikroplastikler, birincil mikroplastikler ve ikincil mikroplastikler olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Birincil mikroplastikler hâlihazırda 5 mm’den küçük boyutta üretilen plastiklerdir. Bunlar 

genellikle diş macunu, peeling jeli, duş jeli gibi ürünlerde bulunmaktadır. İkincil mikroplastikler ise 

daha büyük plastik parçaların çeşitli faktörler etkisi altında 5 mm’den küçük parçalara ayrılmış 

halidir. Mikroplastikler, çevrede ortaya çıkan bir kirletici olarak tanınmasına rağmen, henüz 

örnekleme, ekstraksiyon, saflaştırma ve tanımlama yaklaşımları standartlaştırılmamıştır. Bu da 

yapılan çalışmaların karşılaştırılmasını güçleştirmekte ve mevcut sorunların geniş kapsamlı 

yorumlanmasını tehlikeye atarak çok çeşitli analitik yaklaşımların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 

İlgili ortamdan örneklerin toplanması, mikroplastik analiz yöntemlerinin ilk adımıdır.  

Bu çalışmada liman içi mikroplastik kirliliğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışma 

kapsamında Zonguldak ili, Kilimli ilçesindeki limandan alınan numuneler üzerinde mikroplastik 

varlığı araştırılmıştır. Liman içerisinde belirlenen 12 noktada örnekleme işlemi yapılmıştır. Bu 

noktalar kıyıdan uzaklığına göre kıyı, orta ve deniz olarak 3’e ayrılmış, daha sonra kıyıdan 4 

noktadan, ortadan 4 noktadan, denizden 4 noktadan olmak üzere toplan 12 noktadan numune 

alınmıştır. Numuneler metal bir kova yardımıyla alınmış ve her noktadan 15 litre yüzey suyu 

örneklenmiştir. Örnekleme işlemi farklı tarihlerde 3 kez tekrarlanmıştır. Toplanan numuneler aynı 

gün içerisinde laboratuvara getirilerek analiz için saklanmıştır. Numuneler içerisinde bulunan 

organik ve inorganik maddeler giderildikten sonra stereo mikroskop altında incelenip kamera ile 

görüntüleri çekilerek şekil, renk ve boyut açısından sınıflandırılmıştır. Elde edilen birinci grup 

numune sonuçlarına göre liman suyunda kıyı numunelerinde litrede 3,39 adet mikroplastik, orta 

kısım numunelerinde litrede 2,11 adet mikropastik, deniz numunelerinde ise 2,89 adet mikroplastik 

tespit edilmiştir. Ortalama olarak litrede 2,8 adet mikroplastik olduğu belirlenmiştir. En fazla 

mikroplastik miktarı kıyı numunelerinde tespit edilmiştir. Tespit edilen mikroplastiklerin baskın 

şeklinin lif, baskın renginin ise mavi olduğu tespit edilmiştir. Diğer grupların analizleri devam 
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etmektedir. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında, mikroplastiklerin türlerinin belirlenmesi amacıyla 

FTIR analizleri gerçekleştirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Plastik, Mikroplastik, Kirletici, Liman İçi Kirliliği. 
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ARTVİN-YUSUFELİ YENİ YERLEŞİM YERİNDE YAPILAN NAKİLDİKİM 

(TRANSPLANTASYON) UYGULAMALARININ TUTMA BAŞARISI VE DİĞER BAZI 

FAKTÖRLER BAKIMINDAN İRDELENMESİ 

INVESTIGATION OF TRANSPLANTATION PRACTICES IN ARTVIN-YUSUFELI NEW 

SETTLEMENT IN TERMS OF RETENTION SUCCESS AND OTHER FACTORS 

Mimar Sinan ÖZKAYA 

Dr., Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Artvin, Türkiye 

Özet 

Bu çalışmada Artvin ili Yusufeli ilçesi sınırları içerisinde yer alan yeni yerleşim yerindeki ağaçların 

nakildikim sonucunda tutma başarısı incelenmiştir. Çalışmada farklı tür ve farklı çaptaki ağaçların 

tutma başarısı üzerinde etkili olan faktörlerin incelenmesi ana amaç olmuştur. Çalışma alanı 

yükseltisi 600-700 m arasında değişmektedir. Nakildikim kapsamında 5 adet örnekleme alanında 

(Çeltikdüzü, Çevreli, Dereiçi, Merkez, Meşecik), toplam 1144 adet ağaç üzerinde çalışılmıştır. 

Çalışılan ağaçlar içerisinde 19 farklı tür (armut, ayva, ceviz, çınar, dut, elma, erik, fındık, 

fıstıkçamı, hurma, ıhlamur, incir, kayısı, kiraz, muşmula, nar, şeftali, vişne, zeytin) bulunmaktadır. 

Nakil işlemi gerçekleştirilen ağaçların yetiştiği toprakların tekstür analizi, organik madde miktarı ve 

pH'sı ölçülmüştür. Yapılan incelemeler sonucunda ise ağaçların tutma başarısında toprak 

özelliklerinin önemli bir etkisinin olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Yapılan incelemelerin 

sonuçlarına göre 5 farklı orijine göre % 100 tutma başarısı sağlayan türler fındık, ıhlamur, çınar ve 

erik türleri olmuştur. Orijinler arasında ise en başarılı alan % 95 oranıyla Merkez orijini olarak bunu 

sırasıyla % 92 oranıyla Derecik, % 89 oranlarıyla Çeltikdüzü ve Çevreli, ve % 74 oranıyla Meşecik 

alanı izlemiştir. Çap sınıflarına göre bakıldığında ise % 100 tutma başarısını gösteren türler; çınar, 

erik, fındık ve ıhlamur olmuştur. Çap sınıflarına göre en iyi tutma başarısı % 99,2 oranıyla 4. sınıf 

(16 cm ve üzeri) çap sınıfı olmuştur. Bunu sırasıyla % 94,8 oranıyla 2. çap sınıfı (6-10 cm ), % 89,8 

oranıyla 1. Çap sınıfı (1-5 cm) ve % 89,6 oranıyla 3. Sınıf çap sınıfı (11-15 cm) olan ağaçlar takip 

etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nakildikim, Tutma Başarısı, Yusufeli. 

Abstract 

In this study, the success of keeping trees in the new settlement located within the borders of 

Yusufeli district of Artvin province as a result of the transplantation was examined. The main 

purpose of the study was to examine the factors that affect the success of trees of different species 

and different diameters. The working area altitude changes between 600-700m. In total, 1144 trees 

were studied in 5 sampling areas (Celtikduzu, Cevreli, Dereici, Center, Mesecik). There are 19 

different species (pear, quince, walnut, plane, mulberry, apple, plum, hazelnut, stone pine, date, 

linden, fig, apricot, cherry, medlar, pomegranate, peach, sour cherry, olive) among the trees studied. 

The texture analysis, the amount of organic matter and the pH of the soils where the transplanted 

trees grow were measured. As a result of the investigations, it has been concluded that soil 

properties do not have a significant effect on the retention success of the trees. According to the 

results of the investigations, the species that achieved 100% retention success according to 5 

different origins were hazelnut, linden, sycamore and plum. Among the origins, the most successful 

area was the Center origin with 95%, followed by the Derecik with 92%, Celtikdüzü and Cevreli 

with 89%, and Mesecik with 74%.  According to the diameter classes, the species that showed 

100% retention success were plane, plum, hazelnut and linden. According to the diameter classes, 

the best retention success rate was the 4th class (16 cm and above) diameter class with a rate of 
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99.2%. These are followed by the 2nd diameter class with 94.8% (6-10 cm), the 1st diameter class 

with 89.8% (1-5 cm) and the 3rd Class diameter class with 89.6% (11-15 cm), respectively. 

Keywords: Transplantation, Retention Success, Yusufeli. 
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OTOLITH SHAPE ANALYSIS AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE 

SAGITTA OTOLITH OF MULLUS SURMULETUS FROM THE COASTAL AREAS OF 

ÇANAKKALE STRAIT, TURKEY 

Hakan AYYILDIZ 
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Balıkçılık Teknolojisi Bölümü,ORCID ID: 0000-0002-6442-0421 
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Su Ürünleri Avlama ve İşleme Anabilimdalı,ORCID ID: 0000-0003-3257-1126 

Aytaç ALTIN
 

Dr. Öğretim Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gökçeada Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu, Balıkçılık Teknolojisi Bölümü,ORCID ID: 0000-0002-0327-6665 

 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, tekir balığının, Mullus surmuletus sağ ve sol otolitleri morfometrik 

parametrelerini ve sagitta otolit şeklini ve belirlemektir. Bu çalışma, Mart 2019 ve Mart 2020 

tarihleri arasında Çanakkale Boğazı kıyı kesimlerinde gerçekleştirilmiştir. Örnekler 0-2 m 

derinliklerde ığrıp ile elde edişmiştir. Iğrıp ağının toplam uzunluğu 32 m, kanat uzunluğu 15 m'dir. 

Analizlerde toplam boyları (TL) 4,1 ile 19,7 cm arasında değişen toplam 866 tekir balığına ait otolit 

elde edilmiştir. Sagital otolitlerin uzunluğu, genişliği, alanı ve çevresi gibi morfometrik 

parametreler ölçülerek sol ve sağ otolitler arasında karşılaştırıldı. Otolit morfometrik parametreleri 

(uzunluk, genişlik, alan ve çevre) ile balığın toplam uzunluğu arasındaki ilişkiler de incelenmiştir. 

Otolit morfometrik ölçümleri, toplam uzunluk ile anlamlı ilişkiler göstermiştir. Tekir balığının 

sagital otolit uzunluğu, genişliği, alanı ve çevresi sırasıyla 1030.2 – 2795.8 µ, 867.7 – 2074.5 µ, 

754169.3 – 4233571.7 ve 3492.5 – 9492.5 µ arasında ölçülmüştür. Sol ve sağ otolitler arasında 

otolit morfometri açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ayrıca, sağ ve sol otolitler arasında 

form faktörü (FF), yuvarlaklık (RD), en-boy oranı (AR), dairesellik (C), dikdörtgenlik (R) ve 

eliptiklik (E) dahil olmak üzere şekil indekslerinde anlamlı farklılık bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Otolit Şekli, Mullus surmuletus, Çanakkale 

 

Abstract 

The aim of this study was to determine sagitta otolith shape and the morphometric parameters 

between the right and left otoliths of Mullus surmuletus. This study was carried out from from the 

coastal areas of Çanakkale Strait, Turkey, between March 2019 and March 2020. The samples were 

collected at the depths of 0-2 m by beach seine. The beach seine has 32 m in total length, with 15 m 

wing length. A total of 866 otoliths were obtained from M. surmuletus that ranged between 4.1 and 

19.7 cm total length (TL) were used in the analysis. The morphometric parameters such as length, 

width, area and perimeter of sagittal otoliths were measured and compared between left and right 

otoliths. The relationships between otolith morphometric parameters (length, width, area and 

perimeter) and total length were also examined. The otolith morphometric measurements showed 

significant relationships with the total length. The surmulet sagittal otolith length, width, area and 

perimeter were measured between 1030.2 – 2795.8 µ, 867.7 –2074.5 µ, 754169.3 – 4233571.7 and 

3492.5 – 9492.5 µ, respectively. No significant differences in otolith morphometry were found 

between left and right otoliths. Furthermore, no significant differences were found in the shape 

indices including form factor (FF), roundness (RD), aspect ratio (AR), circularity (C), 

rectangularity (R) and elipticity (E) between the right and left otoliths. 
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Keywords: Otolith Shape, Mullus surmuletus, Çanakkale 
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TÜRKİYE AKARSU HAVZALARI YILLIK ORTALAMA AKIMLARIN TREND ANALİZİ 

TREND ANALYSIS OF ANNUAL MEAN FLOWS IN TURKEY RIVER BASINS 

Muhammet ELMALI 

Doktora Öğrencisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Orcid: 0000-0003-2281-6126 

 

Özet 

Küresel ısınma nedeniyle, sıcaklık, yağış gibi hidrolojik parametrelerde istatistiki açından anlamlı 

değişikliklerin olup olmadığını araştırmak, gerekli tedbirleri önceden alabilmek için zorunluluk 

haline gelmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’deki 26 akarsu havzasında bulunan 96 akım gözlem 

istasyonuna ait yıllık ortalama akımların trend varlığı araştırılmıştır. 96 akım gözlem istasyonuna ait 

1970-2011 yılları arası yıllık ortalama akım verilerinin ilk olarak Standart Normal Homojenlik, 

Buishand, ve Pettitt testleri ile homojenlik analizleri yapılmış, analiz sonucu homojen olmayan 11 

istasyon çalışma kapsamından çıkarılmıştır.  Geriye kalan 85 istasyonun yıllık ortalama akım 

verileri, parametrik olmayan Mann-Kendall testi uygulanarak trend varlığı analiz yapılmış, Sen’in 

eğim metodu kullanılarak trendlerin eğimi bulunmuştur. Yeni bir yöntem olan, Şen yöntemi ile de, 

düşük, orta, yüksek akımların trend durumu incelenmiş ve her iki testin sonuçları detaylı analiz 

edilmiştir. Mann-Kendall testi ile yapılan trend analizi sonuçları göre; 3 istasyonda artan yönde 

trend varken, 26 istasyonda ise azalan yönde trend vardır. 56 istasyonda ise istatistiki açıdan 

anlamlı bir değişiklik yoktur. Şen yöntemi ile Mann-Kendall testi sonuçları çoğu istasyonda benzer 

sonuçlar vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Trend Analizi, Mann Kendall Test, Sen’in Eğim Metodu, Şen Trend Yöntemi. 

Abstract 

Due to global warming, investigating whether there is a statistically significant change in 

hydrological parameters such as temperature and precipitation, it has become a necessity to take for 

the necessary measures in advance. In this study, the presence of trends in annual mean flow of 96 

stream gaging station located on 26 river basins in Turkey was investigated. Firstly, the 

homogeneity of annual mean flow records was analysed by Standard Normal Homogeneity, 

Buishand, and Pettitt tests. 11 stations, which were found to be inhomogeneous, were excluded 

from the study. Then, the Mann-Kendall trend test was applied to the stream flow data of the 

remaining 85 stations. The Sen Method was also used to determine magnitude of the trend. In 

addition to these tests, Şen trend test, which is recently developed, was employed to evaluate trends 

in three clusters (low, medium and high). According to the Mann-Kendall test results; there is an 

increasing trend for the stream flow data of 3 stations, while the data of 26 stations have decreasing 

trends. No trend was observed for the data of 56 stations. The results of the Mann-Kendall test and 

the results of the Şen method gave similar results in most stations. 
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      Keywords: Trend Analysis, Mann-Kendall Test, Sen’s Slope Method, Şen’s Trend Method  
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INVESTIGATON OF THE EFFICACY OF TRIGGER POINT INJECTION AND 

TRIGGER POINT INJECTION PLUS KINESIO TAPING IN MYOFASCIAL PAIN 

SYNDROME: A PROSPECTIVE COMPARATIVE STUDY 

Ebru YILMAZ MD 

 Department of Physical Medicine and Rehabilitation 

Kocaeli Government Hospital, Kocaeli, Turkey 

Corresponding Author; 

Ebru YILMAZ, M.D., Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kocaeli Government 

Hospital. Gunes Street 41300 Kocaeli / TURKEY 

Abstract 

Objective: There is a certain amount of pain relief following the trigger point injection (TPI) in 

myofascial pain syndrome (MPS), but this is short-lived and normally several treatment sessions are 

required. Therefore, the aim of this study was to investigate the effectiveness of only TPI and the 

combination of TPI with kinesio taping (KT) on the trapezius muscle in the treatment of MPS. 

Patients and Methods: 40 patients with MPS were randomly divided into two groups (20 patients 

per groups): Group 1: TPI; Group 2: TPI plus KT. Visual analog scala (VAS) and neck disability 

index (NDI) were recorded at baseline and 1, 3 months post-treatment.   

Results: The mean age of patients was 45.9±12.49 and 47.0±14.34 years in Group 1 and Group 2, 

respectively. In Group 1, pre- and post-treatment (at 1 and 3 months) VAS/NDI scores were 

8.0±0.45/41.6±1.27, 0.25±0.44/8.5±2.46 and 1.7±1.38/13.9±5.43, respectively. In Group 2, pre- and 

post-treatment (at 1 and 3 months) VAS/NDI scores were 8.0±0.45/41.45±1.31, 

0.05±0.22/8.35±2.75 and 0.5±0.51/9.55±3.25, respectively. VAS and NDI scores in 1 and 3 months 

significantly decreased in both group compared to baseline (p<0.05). However, the VAS and NDI 

scores at 3 months were significantly lower in Group 2 versus Group 1 (p<0.05).  

Conclusion: The complex pathology of MPS with its underlying central and peripheral neural 

mechanisms may contribute to the difficulty in treating MPS, particularly in the chronic setting. The 

TPI in combination with KT may be considered as an alternative treatment approach for the 

prevention of recurrences and chronicity in the treatment of MPS. 

Keywords: Myofascial Pain Syndrome; Trigger Point Injection; Kinesio Taping. 
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NÜKLEER TIPTA GÖRÜNTÜLEMEDE KULLANILAN GALYUM-68’ĠN KĠMYASI, 

KOORDĠNASYON KĠMYASI VE ĠġARETLEME ÖZGÜLLÜĞÜNE GENEL BĠR BAKIġ 

AN OVERVIEW OF THE CHEMISTRY, COORDINATION CHEMISTRY AND 

LABELĠNG FABILITY OF GALYUM-68 USED IN NUCLEAR MEDICINE IMAGING 

AyĢe UĞUR 

Dr. Pamukkale Üniversitesi 

https://orcid.org/0000-0003-0913-6943 

Doğangün YÜKSEL 

Prof. Dr. Pamukkale Üniversitesi  

https://orcid.org/ 0000-0003-0983-2834 

Özet 

Radyofarmasötikler, tanı veya tedavi amacıyla kullanılan, yapısında radyonüklid içeren aktif 

moleküllerdir. Günümüzde reaktör, jeneratör veya siklotron kaynaklı radyoizotoplar kullanılarak 

üretilen, kanser dâhil olmak üzere bazı hastalıkların tedavisinde ve birçok hastalığın teşhisinde 

kullanılan birçok radyofarmasötik bulunmaktadır. Nükleer tıpta radyofarmasötiklerin %95’i tanı, 

%5’i tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Tanı amaçlı kullanılan radyofarmasötikler gama ışını 

yayarken, tedavide kullanılan radyofarmasötikler beta ışını yayarlar. Nükleer tıpta kullanılan 

radyonüklidlerin hepsi yapay olarak üretilir (
18

F, 
76

Br, 
124

I, 
68

Ga, 
64

Cu).

Son yıllarda Nükleer Tıpta tanısal amaçlı yaygın olarak kullanılmaya başlayan radyonüklidlerden 

biri de 
68

Ga’dur. Elektropozitif Ga, elementlerin periyodik tablosunun 13. grubuna aittir. Galyumun

en yaygın ve kararlı oksidasyon durumu +3, 47-62 pm iyon yarıçapı ve yavaş su değişim oranı 

vardır. Yüksek yük yoğunluğu nedeniyle 2.6 pK ile oldukça asidiktir ve Ga(OH)’e kolayca hidroliz 

edilir. Ga(OH) güçlü afinitesi nedeniyle komplekslerinden ayrılma eğilimindedir ve transferrine 

karşı güçlü bir bağlanma afinitesine sahiptir (1). Ga, doğal olarak oluşan iki kararlı izotopa sahiptir; 
69

Ga (%60.11 bolluk), 
71

Ga (%39.89 bolluk) (2).

Biyomoleküllerin radyo-etiketlenmesi için potansiyel görüntüleme farmasötiklerinde üç Ga 

radyonüklidi mevcuttur. 
66

Ga ( t = 9.49 h, β % 56.5, E 4.15 MeV; elektron yakalama [EC]% 43.5, E

, 4.0 MeV) ve Ga ( t = 67.71 dk , β % 89, E 1.9 MeV; EC% 11, E 4.0 MeV) pozitron emisyonu ile 

bozunma ve sonuç olarak PET görüntüleme için uygundur. 67Ga ( t = 78,3 saat, γ % 37, 93,3 keV; γ 

% 24,4 , 184,6 keV , γ % 16,6, 300,2 keV) gama emisyonu ile bozulur (4). 

1960 yılında, ilk 
68

Ge/
68

Ga radyonüklid jeneratörü Gleason (5) tarafından tanımlandı. 
68

Ga işaretli

radyofarmasötikleri, 21. yüzyılın ilk yıllarında ev tipi 
68

Ge/
68

Ga jeneratörünün ticari olarak satışa

sunulmasıyla tekrar fonksiyonel tanı alanında çalışılmaya başlanmıştır (6). Galyum-68 (
68

Ga
3+

,

β
+
=%89, Eβ

+
 max=1.90 MeV)  

68
Ge/

68
Ga jeneratöründe germanyum-68'in bozunması yoluyla elde

edilir, jeneratör içindeki katı fazda emilir. Hem anne hem de kız çekirdeklerin yarı ömürleri ve 
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diğer fiziksel özellikler, bir siklotron içermeyen görüntüleme tesislerinde klinik uygulama için 

uygundur. Kız, 
68

Ga (t1/2=68.1 dakika), annesi 
68

Ge (t1/2=271 gün) ile laik bir denge içindedir.
68

Ge/
68

Ga jeneratörlerinde 
68

Ga'yı 
68

Ge'den ayırmak için iki strateji kullanılır. Birincisi, Ge (IV) ile

çok kararlı kompleksler oluşturan fenolik gruplar taşıyan organik matrisler kullanır ve eluent olarak 

HCl ile 
68

Ga
3+

’nın
68

GaCl4 olarak elüsyonuna izin verir. Alternatif olarak, elüent olarak N-

metilglukamin bazlı bir polimer ve 0.1 M trisodyum sitrat solüsyonu kullanılabilir (7). İkinci 

strateji, HCl veya EDTA ile ayrıştırılmış Al2O3, SnO2, Sb2O5, ZrO2 ve TiO2 gibi inorganik oksit 

matrislerini kullanır (8). Hangi jeneratör kullanılırsa kullanılsın, büyük elüat hacmi, yavaş 

kompleksleşme ve 
68

Ga
3+

 ile işaretlemeyi zorlaştırabilen Zn
2+

, Ti
4+

 ve Fe
3+

 gibi metalik

safsızlıkların varlığı işaretleme verimin etkiler, çünkü bunlar işaretlenecek şelatör ile rekabet 

etmektedir (9). 

İki işlevli şelatlar, bir kenetleme maddesinden (çok dişli bir ligand) ve bir metal iyonundan oluşur. 

Şelat, doğrudan veya dolaylı olarak, hedeflenen biyomoleküle bir bağlayıcı yoluyla (örn., bir peptit 

veya bir antikor) konjuge edilir (10). Pozitron yayıcı, ilgilenilen biyomoleküle kovalent olarak (
11

C,
18

F, 
76

Br, 
124

I gibi) veya uygun bir radyometalin (
89

Zr, 
68

Ga, 
64

Cu, 
86

Y) bir şelatlama maddesine

dahil edilmesi yoluyla dahil edilebilir (10,11). İkinci yaklaşım genellikle iki aşamalı bir süreci 

içerir, burada bir şelant önce biyomoleküle eklenir, ardından radyometal ile kompleksleşir. Bazı 

durumlarda, konjugasyon için bir radyometal-şelat kompleksi kullanılır (12). Genel olarak, asiklik 

(HBED-CC) ve makrosiklik poliaminokarboksilatlar (NOTA ve DOTA) şelatlama ajanlarının 

termodinamik olarak stabil ve kinetik olarak inert metal şelatları oluşturduğu bulunmuştur. Bu 

özellikler, sırasıyla ticari ve potansiyel PET görüntüleme ilaçları olarak 
68

Ga etiketli DOTA-TATE,

DOTA-TOC, Prostata Özgü Membran Antijeni (PSMA);PSMA-11 ve PSMA-617'nin 

geliştirilmesine yol açmıştır. Prostat kanseri görüntülemesi için 
68

Ga işaretli hedefe özgü ligandlar,

PSMA-11 ve PSMA-617 ile dünya çapında klinik deneyler halen devam etmektedir. Bu derlemede, 
68

Ga kimyası ve 
68

Ga’in işaretleme özelliklerine dair bir özet sağladık.

Anahtar Kelimeler: Galyum-68 Kimyası; Koordinasyon Kimyası; Radyokimya; 
68

Ge/
68

Ga Jeneratör.
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MİDE KANSERİ ŞÜPHESİ OLAN HASTALARIN ÇOK DEDEKTÖRLÜ  BİLGİSAYARLI 

TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATİON OF PATİENTS SUSPECTED GASTRİC CANCER WİTH 

MULTİDEDECTOR COMPUTED TOMOGRAPHY 

Cihad HAMİDİ 

Uzm. Dr., Özel Diyarbakır Bağlar Hastanesi 

Mahmut ÇORAPLI 

Uzm. Dr., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

ORCID: 0000-0002-4223-7845 

Murat PEKGÖZ 

Uzm. Dr., Özel Bursa Medical Park Hastanesi 

Özet 

Amaç: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji bölümünde mide kanseri öntanısı ile 

endoskopi eşliğinde biyopsi yapılan hastaların, patoloji sonuçları ile çekilen çok kesitli bilgisayarlı 

tomografi (ÇKBT) bulgularını retrospektif olarak değerlendirerek, ÇKBT’nin mide  kanseri tanısına 

katkısını araştırmak istedik. 

Materyal ve metod: Bu çalışmaya Eylül 2008- Aralık 2014 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesine başvurup endoskopi yapılan  ve biyopsi alınan 

hastalar dahil edildi. Aynı hastaların batın pelvik ÇKBT çekimleri değerlendiridi. Çekimler 64 

dedektörlü Philips Brillance ve 16 dedektörlü Toshiba Activion cihazlarıyla; ksifoid proçesten 

başlayarak simfisiz pubise kadar inguinal kanal orifislerini de içine alacak şekilde nefes tutturularak 

yapıldı. Radyolojik bulgular,  patoloji verileri altın standart kabul edilip istatistiksel veriler ile 

karşılaştırıldı. 

Bulgular: Patoloji sonucu malign bulunan 129  hastanın 125  ‘inde  (%96) BT bulguları malign 

bulgular lehine yorumlandı. Patoloji sonucu  benign bulunan 22 hastanın 7 ‘sinde  (%30) BT 

bulguları benign bulgular lehine yorumlandı.  BT ‘ nin  mide  kanseri saptama sensitivitesi  %96 

olarak bulundu.  BT ‘ nin spesifite değeri %30 olarak bulundu. Opere edilen 28 hastanın 22 ‘ sinde 

(%78) perigastrik bölge  lenf nodu metastazı mevcuttu. Lenf nodu metastazı mevcut hastaların 

ÇKBT ‘de perigastrik bölgedeki ölçülen LAP ‘ların kısa çapları en düşük 6 mm en yüksek 22 mm 

olarak bulundu . 

Sonuç:   Mide kanseri ön tanısı ile başvuran hastaların endoskopik biyopsi sonuçları ile % 96 

oranında  ÇKBT bulguları arasında korelasyon bulunmaktadır. Mide kanserini saptama duyarlılığı 

yüksek olmasına rağmen lenf nodu metastazlarında aynı başarı mevcut değildir.  ÇKBT ‘ nin 

yüksek değerlere varan mide kanseri saptama oranları, özellikle endoskopi gibi bazı hastalarca 

travmatik bulunan işlemler yerine kullanılabilinmesinin önünü açmaktadır.  

Anahtar Kelimeler : ÇKBT,  Mide Kanseri,  Patoloji. 

Abstract 

Aim:  To  retrospectively assess multidetector computed  tomography  (MDCT ) findings of the 

subjects admitted to Dicle University Faculty of Medicine and underwent endoscopic investigation 

at Department of  Gastroenterology with  preliminary diagnosis of gastric cancer, and thus  to 

determine the role  of  MDCT  in diagnosing gastric cancer. 
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Material-Methods: Subjects  that underwent gastric endoscopy and biopsy procedure at 

department of Gastroenterology  between  September 2008  and  December 2014  were included In 

this study.  All   abdominopelvic MDCT  studies were done at.  All CT studies were carried out at 

CT suits  (Brilliance 64 detector and Toshiba Activion 16 detector multidetector  CT  systems  ) in 

our Department of Radiology. Cases were scanned from xiphoid process through symphisis pubis 

including inguinal orifice with inspiratory breath holding technique. Pathological  results were 

taken as gold standart and  were statistically compared with radiological findings. 

Findings:  CT findings of 125 (96%)  cases out 129 subjects with   pathologically proved 

malignant pathology  were interpreted in favor of malignant findings.  sensitivity of CT in 

detection of  gastric cancer was  96% . CT findings of  7 (30%) cases out of 22 subjects  with 

pathologically proved benign lesions were   interpreted in favor of benign findings. CT's  specificity 

value was found to be 30%.  Perigastric lymph node metastases were present in 22 (78%)  cases out 

of 28 subjects who underwent surgical operation.  On MDCT studies of those  with 

lymph  node  metastases,  perigastric LAP' s short diameter was ranged between 6 - 22 mm. 

Results: The correlation between endoscopic biopsy and MDCT findings of patients admitted with 

preliminary diagnosis of gastric cancer  was 96%. Despite the high sensitivity in detection of gastric 

cancer  the same success rate was not reached in detecting the lymph node metastases. In some 

cases, MDCT can replace endoscopical investigation which found to be traumatic by some 

individuals. 

Keywords  :   MDCT ,  Gastric Cancer,  Pathology. 
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NADİR BİR ADRENAL KİTLE: KONTRALATERAL RENAL HÜCRELİ KARSİNOMUN 

METAKRON METASTAZI 

A RARE ADRENAL MASS: METACHRONOUS METASTASIS OF CONTRALATERAL 

RENAL CELL CARCINOMA 

Op.Dr.Yusuf Murat BAĞ 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı 

ORCID NO: 0000-0002-0159-9356 

Özet 

Metastazlar, adrenokortikal adenomlardan sonra en sık görülen ikinci adrenal kitlelerdir. Adrenal 

beze en sık metastaz yapan tümörler akciğer, meme, melanom ve gastrointestinal sistem 

tümörleridir. Renal hücreli karsinomlar (RCC) tüm kanserlerin %2-3’ünü oluşturur. RCC en sık 

olarak akciğerlere, karaciğere, kemiklere ve lenf nodlarına metastaz yapar. RCC’nin kontralateral 

adrenal beze metastazı nadir görülen bir durumdur. Bu çalışmada RCC tanılı bir hastada gelişen 

kontralateral, metakron adrenal bez metastazını sunmayı amaçladık.   

Dört yıl önce RCC nedeni ile laparoskopik sol nefrektomi operasyonu geçiren elli sekiz yaşında 

erkek hastanın rutin kontrollerinde sağ adrenal bezde kitle tespit edilmesi üzerine kliniğimize 

yönlendirildi. Hastanın herhangi bir şikayeti ve ek hastalığı yoktu. Fizik muayenesi laparoskopik 

insizyon skarları dışında normaldi. Laboratuvar testlerinde patolojik bulgu yoktu. Kliniğimizde 

yapılan kontrastlı magnetik rezonans görüntülemede sağ adrenal bezde 5 cm boyutunda şüpheli 

kitle tespit edildi, kitle nonfonksiyoneldi ve hastaya laparoskopik sağ adrenalektomi uygulandı. 

Postoperatif dönemde ek problem yaşanmadı. Patoloji sonucu berrak hücreli renal karsinom 

metastazı olarak raporlandı.    

Özgeçmişinde RCC öyküsü olan hastalarda, adrenal bezlerde fonksiyonel olmayan, soliter kitle 

tespit edildiğinde RCC metastazı ayırıcı tanıda öncelikli olarak düşünülmelidir. Adrenal bez 

metastazı olan RCC hastalarında adrenalektomi sağkalıma fayda sağlar.   

Anahtar Kelimeler: Berrak Hücreli Karsinom,Adrenalektomi, Sürrenal Kitle, Sürrenalektomi, 

Patoloji.  

Abstract 

Metastases are the second most common adrenal masses after adrenocortical adenomas. The most 

common tumors that metastasize to the adrenal gland are lung, breast, melanoma and 

gastrointestinal system tumors. Renal cell carcinomas (RCC) account for 2-3% of all types of 

cancers. RCC most commonly metastasizes to the lungs, liver, bones, and lymph nodes. 

Contralateral adrenal gland metastasis of RCC is a rare condition. In this study we aimed to present 

the contralateral, metachronous adrenal gland metastasis in a patient with RCC. 

A fifty-eight-year-old male, who underwent laparoscopic left nephrectomy for RCC four years ago, 

was referred to our clinic when a mass was detected in the right adrenal gland during routine 

controls. The patient had no complaints or comorbidities. Physical examination was normal except 

for laparoscopic incision scars. The laboratory tests were normal. In contrast-enhanced magnetic 

resonance imaging, a 5 cm suspicious mass was detected in the right adrenal gland, the mass was 

non-functional, and the patient underwent laparoscopic right adrenalectomy. There was no 

complications in the postoperative period. Pathology revealed a clear cell renal carcinoma 

metastasis. 
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In patients with a previous history of RCC, metastasis should be considered primarily in the 

differential diagnosis when a solitary, non-functional mass is detected in the adrenal glands. 

Adrenalectomy benefits survival in RCC patients with adrenal gland metastasis. 

Keywords: Clear Cell Carcinoma, Adrenalectomy, Surrenal Mass, Surrenalectomy, Pathology. 
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RENAL KİTLELERDE  NEFRON KORUYUCU 

CERRAHİNİN YERİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ 

 

Serkan YENİGÜRBÜZ 

Uzm. Dr.,Üroloji uzmanı, İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi 

ORCID:0000-0002-4862-2103 

Prof Dr Çetin DİNÇEL 

Özet 

AMAÇ: Kliniğimizde renal kitle tanısıyla nefron koruyucu cerrahi (NKC) uyguladığımız hastaları 

değerlendirdik. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimizde NKC uygulanan 33 hasta değerlendirmeye alındı. 

Hastaların genel yaş ortalaması 51,50+11,06 (29-75) ve 10’u kadın 23’ü erkekti.  Olguların 14’ünde 

sol, 19’unda sağ renal kitle mevcuttu. İki hasta soliter böbrekliydi ve zorunlu NKC operasyonu 

uygulandı. Tüm olgular operasyon öncesi rutin biyokimyasal testler, akciğer grafisi, abdominal 

ultrasonografi ve opaklı-opaksız tüm batın bilgisayarlı tomografisi ile değerlendirildi. Soliter 

böbrekli iki hasta da dahil olmak üzere hiçbir olguda renal fonksiyon testlerinde bozukluk 

saptanmadı. Tüm olgular hastanemiz anesteziyoloji kliniği tarafından konsülte edilerek operasyona 

engel herhangi bir durum olmadığı tespit edildi. 

BULGULAR: Otuzüç NKC operasyonu sonrasında 23 olguda renal hücreli karsinom (RHK) 

(%69.6), 9 olguda benign (%27.2) patoloji ve 1 olguda metastatik adenokarsinom (%3.2) tespit 

edildi. Malign olguların ortalama tümör çapı 3,89+1,13 (1,5-6,5) cm ve benign olguların ortalama 

tümör çapı 3,44+0,68 (2-4) cm bulundu. (p=0,066) Yine malign patoloji saptanan olguların 

ortalama yaşı 51,16+10,65 (29-67) ve benign patoloji saptanan olguların ortalama yaşı 52,50+12,93 

(35-75) saptandı. (p= 0,0840) RHK saptanan olguların 14’ünde T1a (%60,8), 8’sinde T1b (%34.8) 

ve birinde T3a (%4,4) evresinde tümör mevcuttu. T3a RHK saptanan olgunun tümör çapı 3 cm idi. 

RHK olguların 4’ünde papiller (%17.3) histoloji saptanırken 17 olguda konvansiyonel RHK 

(%65.2) ve 2 olguda kistik RHK (%17.5) mevcut idi. Yine 9 olguda grade I RHK (%39,1), 13 

olguda grade II RHK (%56,5), 1 olguda grade III RHK (%4,4) saptandı. Benign patoloji saptanan 9 

olgunun 3’ünde angiomyolipom, 3’ünde onkositom, 1’inde hemorajik kist, 1’inde kalsifiye kist ve 

1’inde oseöz metaplazi tespit edildi. Bir olguda tümör çapı 1.5 cm olan metastatik adenokarsinom 

saptandı.  

NKC uygulanan olguların postoperatif dönem izlemlerinde idrar kaçağı veya cerrahi girişim 

gerektirecek hemoraji gözlenmedi. Olguların hiçbirinde postoperatif dönemde renal yetmezlik 

bulgularına rastlanmadı. Tüm olguların ortalama izlem süresi 22.9 (3-56)  ay idi. RHK saptanan 

olgulardaki ortalama izlem süresi ise 24.9 (3-56)  ay olarak hesaplandı. Ortalama 25 aylık izlem 

süresi içerisinde RHK olgularında lokal rekürrens veya uzak metastaz bulgusuna rastlanmadı. 

SONUÇ: Günümüzde çeşitli görüntüleme yöntemlerinin yaygın olarak kullanıma girmesi 

sonucunda rastlantısal olarak saptanan renal kitlelerin sayısı giderek artmaktadır. Bu rastlantısal 

kitlelerin çoğu küçük boyutlarda ortaya çıkmakta ve önemli bir kısmını da benign patolojiler 

oluşturmaktadır. 

Çalışmamızın sonuçları böbrek tümörü nedeniyle NKC uygulanmasının, düşük mortalite ve 

morbidite oranı, 4 cm ve altındaki lezyonlarda radikal nefrektomiye (RN) yakın onkolojik 

sonuçlarıyla tercih edilebilir bir yöntem olduğunu göstermiştir. Yine bu grup olgular içerisinde 

benign patolojiye rastlama sıklığının azımsanmayacak bir oranda olmasından dolayı NKC ile 
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gereksiz böbrek kayıpları da önlenmiş olmaktadır. Sonuç olarak NKC etkin bir lokal kontrol 

sağlaması, fonksiyonel böbrek dokusunun korunması ve benign patolojilerin kesin olarak tanınması 

avantajlarından dolayı 4 cm’nin altındaki renal kitlelerde ilk tedavi seçeneği olarak göz önünde 

bulundurulmalıdır.    

Anahtar Kelimeler: Renal Kitle, Nefron Koruyucu Cerrahi. 
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İYİ HUYLU MEME LEZYONLARINDA NÖTROFİL / LENFOSİT ORANI, TROMBOSİT 
/ LENFOSİT ORANI, ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ VE NÖTROFİL MONOSİT 

ORANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE RATIO, PLATELET / 
LYMPHOCYTE RATIO, MEAN PLATELET VOLUME AND NEUTROPHIL 

MONOCYTE RATIO IN BENIGN BREAST LESIONS 

Alper VARMAN 
Dr.,Ali Kemal Belviran Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 

 Genel Cerrahi Kliniği, Konya. ORCID: 0000-0002-1918-5143 
Selman ALKAN 

Dr.,Niğde Bor Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Niğde Bor. 
ORCID: 0000-0003-2974-7610 

Mustafa ŞENTÜRK 
Dr.Öğr.Üyesi,Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi  

Genel Cerrahi Kliniği, Konya. ORCID: 0000-0002-3230-1743 
 

Giriş 

Benign meme lezyonları günümüzde oldukça sık görülmektedirler. Birçok kadın yaşamının her 
hangi bir döneminde meme ile ilgili şikâyetler yaşamakta ve hastaneye başvurmaktadır. Herhangi 
bir sebeple görüntüleme tetkiklerinde benign meme lezyonu varlığı tespit edildiğinde hastanın 
periyodik kontrollere çağrılarak fizik muayene ve görüntüleme yapılması önerilmektedir. Son 
yıllarda yapılan birçok çalışmada, nötrofil/lenfosit oranı(NLO), platelet/lenfosit oranı(PLO), 
nötrofil/monosit oranı(NMO) ve ortalama trombosit hacminin (MPV) kronik inflamasyon ile 
bağlantılı olarak anlamlı düzeyde değiştiği ve bazı hastalıklar için prognoz belirteci olarak 
kullanılabileceği gösterilmiştir. Ancak daha önce hiçbir çalışmada benign meme hastalıkları ile 
bahsi geçen hematolojik paremetrelerin ilişkisi incelenmemiştir. Bu çalışmada benign meme 
lezyonları ve bu lezyonların BIRADS dereceleri ile hastaların NLO, PLO, NMO ve MPV 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçladık. 

Materyal Metod 

Ekim 2019 Şubat 2020 tarihleri içerisinde Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi’nde bilateral meme ultrasonografi (USG) çekilen 15 yaş üzerindeki hastaların 
hasta verileri sistem üzerinden retrospektif olarak tarandı. Hastaların yaş ve cinsiyetleri, meme USG 
sonuçları, NLO, PLO, NMO ve MPV değerleri kaydedilerek analiz edildi.  

Bulgular 

168 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların tamamı kadındı. Yaş ortalamaları 46.7 (15-78) idi. 107 
Hastanın USG sonucunda patolojik bulgu varken (BIRADS 2,3 veya 4A) 61 Hastanın ise 
ultrasonografik olarak patolojik bulgusu yoktu (BIRADS 1). Yapılan USG incelemeleri sonrasında 
57 hastada fibrokist, 12 hastada fibroadenom, 13 hastada fibrokist ve fibroadenom birlikte tespit 
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edildi. Hematolojik parametreler ile BIRADS dereceleri arasındaki ilişki incelendiğinde ortalama 
NLO ve NMO değerleri BIRADS 2 grubunda anlamlı yüksek bulundu. BIRADS gruplarının 
ortalama PLO ve MPV değerleri arasında anlamlı farklılık yoktu.  

Tartışma ve sonuç 

NMO değeri tahminlerimizin aksine malignite olasılığı en yüksek olan BIRADS 4A grubunda, 
diğer gruplara göre anlamlı düzeyde düşük bulundu. Yine beklentimizin aksine NLO değerlerinin, 
malignite ihtimali olmayan BIRADS 2 olgularda, malignite ihtimali %2-10 olan BIRADS 3 
olgulardan daha yüksek olduğunu tespit ettik. Ayrıca MPV ve PLO değerleri ile BIRADS dereceleri 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığını gördük. 

Anahtar Kelimeler: Fibroadenom, Nötrofil Lenfosit Oranı, Meme Ultrasonografi. 
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TALASEMİ HASTALARININ SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE TABLET-

SUDA ERİYEN ŞELATÖR FORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:TEK MERKEZLİ 

ÇALIŞMA 

Nilgün EROĞLU 

Uzm.Dr .,Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji 

Orcid no: 0000-0002-9956-4054 

 

Özet 

Amaç: Beta talasemi , Akdeniz ülkelerinde yaygın görülen bir hastalıktır. Bu nedenle Suriyeli 

mülteci hastaların yaygın olarak bulunduğu bölgemizde, hastalığın prevalansını tahmin etme ve 

genel bir değerlendirme yapma amacı ile hastaların sosyodemografik, tıbbi özellikleri ve sağlık 

sorunları değerlendirildi. Tedavi olarak yeni kullanımı başlanan tablet formda şelatör ile eski 

kullanılan şelatörler karşılaştırıldı.  

Hastalar: 75 mülteci ile 25 çocuk hasta çalışmaya dahil edildi. % 48 kız, % 52’si erkek olan 

hastaların ortalama yaşı 7,81 ± 4,68 yıl (1-17 yıl) idi. Talasemik bir yüz görünümü 38 hastada (% 

38) bildirildi. Laboratuar sonuçları Tablo 1’de belirtildi. Hepatomegali vesplenomegali sırasıyla 60 

(% 60) ve 50 (% 50) hastada bildirildi. 27 hastada (%27) splenektomi mevcut idi. Ferritin seviyesi 

1. ayda ort±SD: 2915.71 ± 2784.15 ng/ml, 3. Ayda ort±SD: 2495.69 ± 2354.28 ng/ml, 6. Ayda 

ort±SD: 2917.37 ± 7813,33 ng/ml olarak saptandı. Ferritin seviyelerinin 1.-3. ve 6.aylar arasındaki 

karşılaştırmalarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmadı (p=0.393) (Şekil 1). En sık 

karşılaşılan homozigot mutasyon IVSI-110 (G> A) (% 25,9), birleşik heterozigot mutasyon IVS I -6 

(T>C)+IVS I -110 (G>A) ve IVS I 1 G>A+ IVS I -5 (G>C) idi. Şelatör kullanımları 

değerlendirildiği zaman tekli suda eriyen deferosiroks kullanım oranı % 17, deferosiroks tablet % 5, 

Deforosiroks suda eriyen form +deforoksamin %31, Deferopiron+ deforoksamin % 5, Deferosiroks 

tablet + Deferoksamin % 14, deferosiroks + deferopiron %2, hiç şelatör kullanmayan grup ise % 26 

idi. Hastaların kardiyak fonksiyonları M-mode ekokardiyografi ile değerlendirildiği zaman EF: 

Mean±SD 68.47 ± 4.14, LVID d: Mean±SD 36.66 ± 5.96, LVID s: Mean±SD 22.97 ± 4.31 saptandı 

(Tablo 2). Hastaların kardiyak fonksiyonları kullanılan şelatör grupları ile karşılaştırıldığı zaman en 

iyi fonksiyonların defarosiroks tablet + deforaksamin grubunda olduğu görüldü. Ferritin 

seviyelerinin düşme oranı ile şelatör grupları karşılaştırıldığı zaman ise ferritin 6. ay seviyeleri ile 

şelatör grupları arasında istatistikçe anlamlı bir farklılık saptandı (p<0.001). Anlamlı farklılığın 

hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan post-hoc testleri sonucunda 

deferosiroks suda eriyen form grubu ile deforosiroks suda eriyen form + deferoksamin grubu 

arasında Ferritin 6. Ay seviyeleri açısından istatistikçe anlamlı bir farklılık olduğu belirlendi 

(p=0.007). 

Gelişme: Bu çalışmada, birçok hastanın şiddetli talasemi bulguları ile başvurduğu görüldü. 

Özellikle şiddetli anemi, hepatosplenomegali, başlangıçta tarif edildiği gibi kemik iliği genişlemesi 

ile gelişen talasemik yüz görünümü mevcut idi Cooley çalışmasında da olduğu gibi (1). .25 Çalışma 

grubumuzda savaş sırasında ülkelerinde bulunan beş yaşından büyüklerde komplikasyonlar önemli 

ölçüde daha yüksekti, bu da koşulların ciddiyetini gösteriyor. Ayrıca talasemik yüz görünümü, 

şiddetli hepatosplenomegali, yüksek ferritin seviyeleri ve ciddi komplikasyonlar tıbbi bakıma 

yetersiz erişim anlamına gelebilir. Ancak, medyan ferritin seviyelerinin 6 aylık takipte anlamlı 

azalma göstermediği görüldü. Göçmenlikten sonra yeterli transfüzyon sıklığı ferritin seviyelerinde 

belirgin azalma olmamasının nedeni olabilir. Şelatör grupları karşılaştırıldığı zaman 6. Ay sonunda 

deferosiroks suda eriyen formun ferritin seviyelerinde anlamlı azalma sağladığı görüldü. Kardiyak 

fonksiyonlar ise en iyi deferosiroks tablet grubunda saptandı. 
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Suriye ve Irak'ta hemoglobinopatilerin oldukça yüksek olduğu bildirilmektedir (2,3) Suriye'de 

toplam 31 ve Irak'ta toplam 17 farklı talasemi mutasyonu bildirilmiştir (4,5). Türkiye'de IVSI-110 

en sık görülen mutasyon olup çalışmamızda da bu şekilde saptandı (6).  

Kan nakli, talasemi tedavisinin önemli bir parçasıdır. Bununla birlikte, viral geçiş gibi bazı olumsuz 

etkiler ve alloimmünizasyon kan ürünlerinin güvenli olmadığı ülkelerde görülebilir. Çalışmamızda 

alloimmünizasyon sıklığı hastalar arasında % 19'du ve diğer çalışmalarda bildirilen sıklık ile 

benzerdi (7). Yazaji ve arkadaşları tarafından Suriyeli multitransfüzyon uygulanan talasemi 

hastalarının , % 11.32'sinde anti-HCV pozitif saptanırken, çalışmamızda % 13 saptandı (8). 

Sonuç:  Çalışmada Suriyeli mültecilerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede hastaların 

sosyodemografik özellikleri gösterilmiş olmakla birlikte farklı şelatör kullanımları ile ferritin ve 

kardiyak fonksiyon ilişkisi değerlendirildi. Yeni kullanma başlanan tablet formun suda eriyen forma 

göre hem ferritin değerlerinde anlamlı düşme sağlaması hem de kullanım kolaylığı açısından etkin 

olduğu görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Talasemi, Şelatör, Ferritin, Kardiyak Fonksiyonlar. 
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Tablo 1:Laboratuvar ve Klinik Parametreler 
Laboratuvar N (%) ve Mean±SD 

Ferritin 1.ay (ng/mL) 2915.71 ± 2784,15 

Ferritin 3.ay (ng/mL) 2495.69 ± 2354,28 

Ferritin 6.ay (ng/mL) 2917.37 ± 7813,33 

Dvit 18.77 ± 9,55 

Pth 54.58 ± 51,22 

ALP 204.50 ± 76,55 

AST 63.51 ± 93,80 

ALT 64.30 ± 111,90 

Üre 24.76 ± 7,96 

Kre 0.46 ± 0,11 

Hbs ag 0.38 ± 0,10 

Anti HBs 202.20 ± 279,82 

Anti HCV 7.11 ± 20,43 

Anti HIV 0.09 ± 0,03 

WBC 12693.90 ± 7294,92 

Hb 8.88 ± 1,56 

PLT 498570.00 ± 239585,38 

ANS 8246.47 ± 24763,12 

ALS 7234.22 ± 15093,40 

B12 396.75 ± 187,94 

PT 13.72 ± 1,31 

PTT 26.42 ±4,01 

FIBR 237.38 ± 49,76 

FA 6.80 ± 4,31 

T bil 1.31 ± 0,85 

D bil 0.76 ± 1,30 

Ggt 17.11 ± 13,55 

Inr 1.06 ± 0,11 

Direk Coombs  

Pozitif 19 (%19) 

Negatif 81 (%81) 

İndirek Coombs  

Negatif 100 (%100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 
29-31 Ekim 2020 

ANKARA

https://www.29ekim.org/ Sayfa 60 / 169



Tablo 2: Kardiyak fonksiyonlar ile şelatör karşılaştırılması 

 
*p<0.005 istatistikçe anlamlı etki 

 

 

Şekil 1:Feriritin seviyelerinin 1.-3.ve 6. Aylardaki karşılaştırmaları 
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Şekil 2: Ferritin 6. Ay seviyeleri ile şelatör gruplarının karşılaştırılması 
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TIP 2 DİYABET HASTALARINDA NT-proBNP DÜZEYİ İLE MORTALİTE 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 

RELATIONSHIP BETWEEN NT-proBNP AND MORTALITY IN PATIENTS WITH TYPE 
2 DIABETES 

Mustafa Aytek ŞİMŞEK 
Dr. Öğr. Üy., Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji ABD.  

ORCID: 0000 0002 3217 4836 

Özet 

Amaç 
Bu çalışmada Türkiye’de kalp yetersizliği prevalansı ve prediktörleri (HAPPY) çalışmasının 
diyabetik hasta alt grubunda NT-pro BNP düzeyi ile uzun dönem mortalite arasındaki ilişkinin 
saptanması amaçlanmıştır. 

Yöntem 
HAPPY çalışmasının orijinal kohortundan 2029 hastanın mortalite verilerine ulaşılabildi. Bu 
hastalardan diyabet tanısına sahip 369 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik 
verileri orijinal veri tabanından alındı. Devamlı değişkenler ortalama± standart deviasyon veya 
ortanca (interquartile range) olarak gösterildi. Total mortalite verisi ulusal nüfus kayıt sisteminden, 
hastane kayıtlarından ve bu kayıtlara ulaşılamadığı durumda telefon yoluyla elde edildi. NT-
proBNP değerleri yüksek oranda çarpıklık gösterdiği için logaritmik transformasyon uygulandı.  
Sağ kalım Kaplan Meier analizi yöntemiyle incelendi. Sağ kalımı ön gördüren bağımsız prediktörler 
ise Cox regresyon analizi kullanılarak saptandı.  

Bulgular 
Katılımcıların demografik ve klinik verileri tablo 1’de özetlenmiştir. Ortalama yaş 56,37±10,78 idi. 
214 hasta (%58) kadındı. Ortalama NT-pro BNP düzeyi 126,47±273,252 pg/ml olarak saptandı. 
Ortanca 84 (6) aylık takipte 31 hastada (%8,4) herhangi bir nedene bağlı mortalite saptandı. 
Hastalar log NT-proBNP değerine göre 2 gruba ayrıldığında (log NT proBNP 2,0 ve üstü vs. 2,0 
altı) NT-proBNP değeri yüksek olan grupta mortalite anlamlı olarak daha fazlaydı (%18,7 vs. %4,2; 
p<0,01). Kaplan Meier analizinde NT-proBNP değeri yüksek olan grupta sağ kalım belirgin olarak 
daha düşüktü. Cox regresyon analizinde ise erkek cinsiyet, makro albuminüri ve log NTproBNP 2.0 
üzerinde olması total mortalite için bağımsız ön gördürücüler olarak saptandı. (HR sırasıyla 2,51; 
4,06 ve 2,62; tüm değerler için p<0,05) 

Sonuç 
HAPPY çalışmasının diyabetik alt grubunda NT-proBNP uzun dönem takipte total mortalite için 
bağımsız bir ön gördürücü olarak saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kalp Yetersizliği, Tip 2 Diyabet, NT-proBNP. 
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Yaş ± SD 56,37 ± 10,78 
Cinsiyet, kadın (%) 214(58) 
VKİ (kg/m²)± SD 29,89 ± 4,63 
HT (%) 244 (66,1) 
HL(%) 314 (85,1) 
KAH (%) 21(5,7) 
GFR (mL/dk) ± SD 94,64 ± 26,05 
LDL (mg/dl) ± SD 120,34 ± 33,69 
HDL (mg/dl) ± SD 42,34 ± 12,57 
Trigliserid (mg/dl) ± SD 222,30 ± 149,68 
İdrarda albumin düzeyi (mg/dl) ± SD 45,65 ± 130,14 
Makroalbuminüri (%) 16 (4,3) 
NT-proBNP (pg/ml) ± SD 126,47± 273,25 
NT-proBNP ≥120 pg/ml (%) 86 (23,3) 
 

GFR: glomerüler filtrasyon hızı; HL: hiperlipidemi; HT: hipertansiyon; NT-proBNP: N terminal 
pro beyin natriüretik peptid; VKİ: vücut kitle indeksi 
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YENİDOĞANDA İNTRAABDOMİNAL KANAMA VE ŞOK: AĞIR HEMOFİLİ A 

OLGUSU 

Fatma Demir YENİGÜRBÜZ 

Çocuk Hematoonkolojisi Uzmanı, Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi. 

ORCID: 0000-0001-8692-2767 

Özet 

Giriş: Hemofili A, yenidoğan dönemindeki kalıtsal kanama diatezinin en sık nedenlerinden biridir. 

Ağır tip Hemofili A olan yenidoğanlarda kanama, çoğunlukla yapılan girişimsel işlemler sonrasında 

ya da intrakranial kanama olarak ortaya çıkar. Burada karaciğerde hematom ve batın içi yaygın 

kanamaya sekonder şok tablosuyla getirilen ve ağır tip Hemofili A tanısı alan bir olgu sunulmuştur.  

Olgu: Antenatal izlemlerinde herhangi bir sorunu olmayan, 25 yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 

normal spontan yolla ve doğum travması olmaksızın 3600 gram ağırlığında doğan erkek bebek 

postnatal ikinci gününde sorunu olmaması nedeniyle taburcu edilmiş. Taburcu edildikten 8 saat 

sonra solukluk, emmede azalma yakınmalarıyla çocuk acil servise getirilen hasta şok tablosunda 

olması nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılmış. Hasta konsultasyon istemiyle 

tarafımızca değerlendirildi.  Fizik incelemede; ateş:36,9 °C, nabız:170/dakika(ritmik), solunum 

sayısı:40/dakika, TA:70/30 mm Hg, cilt soluk, kapiller dolum zamanı uzamış, batın distandü 

görünümdeydi. Laboratuvar incelemelerinde;tam kan sayımında; beyaz küre sayısı:30300/mm³, 

hemoglobin:5,8 g/dl, trombosit sayısı:177000 /mm³, periferik yaymasında hemoliz bulgusu yoktu. 

Serum biyokimyasında; Üre: 60 mg/dl, kreatinin: 1,86 mg/dl, AST:64 U/L, ALT:29 U/L, total 

bilirubin:9 mg/dl, direk bilirubin:0,78 g/dl, CRP:8,18 mg/L bulundu, direk coombs negatifti. Kan 

gazında metabolik asiodozu vardı, laktat düzeyi yüksekti:12,74 mmol/L. Koagulasyon profilinde; 

protrombin zamanı 16 sn, aktiveparsiyeltromboplastin zamanı üç kez cihaza verilmesine rağmen 

ölçülemeyecek kadar uzun, INR:1,4 bulundu. Destek tedaviye başlanan, eritrosit süpansiyonu 

verilen ve K vitamini uygulanan hastanın aynı zamanda dayısında da ağır Hemofili A olduğu 

öğrenildi.  Radyolojik incelemelerinde; transfontanel ultrasonografi (USG) normal, batın USG ve 

batın bilgisayarlı tomografi (BT) ‘de batın içi yaygın kanama, karaciğer sağ ve sol lob anteriorunda 

subkapsular yerleşimli hemoraji alanı saptandı. Hastanın umblikal kateteri yoktu.  Faktör IX düzeyi 

%62, Faktör VIII düzeyi %0.2 olarak sonuçlanan ve Ağır Hemofili A tanısı alan hastaya plazma 

kaynaklı Faktör VIII replasmanı 2×50 IU/kg/doz olacak şekilde başlandı. Takipte eritrosit 

transfüzyonu ihtiyacı olmayan hastanın 3. Gün yapılan batın USG normal olarak değerlendirildi, 

faktör replasmanı tek doza düşülerek birinci haftanın sonunda tedavisi kesildi. Hastamız, iki aylık 

ve inhibitör taraması negatif olup çocuk hematoloji polikliniğinde takiplerine devam edilmektedir.   
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Tartışma-Sonuç: Karaciğer hematomları normal yenidoğanlarda nadiren görülür, genellikle fetus 
yada düşük doğum ağırlıklı infantlarda ve perinatal otopsilerde saptanır. Travma, koagulopatiler, 

hipoksi, sepsis, preeklampsi gibi maternal hastalıklar, ilaçlar ve plasental lezyonlarla ilişkili olduğu 

gösterilmiştir. Yenidoğanda, karaciğer hematomları gibi alışılmışın dışındaki yerlerde kanamanın 

olması durumunda hemofili gibi kalıtsal kanama hastalıkları akla gelmeli ve vakit kaybetmeden 

ayırıcı tanıya yönelik incelemelere başlanmalıdır. Bu hastalıkların atlanması tanıda gecikme ve 

ciddi komplikasyonlara hatta ölüme neden olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Hemofili A, İntraabdominal Kanama, Karaciğerde Hematom, Yenidoğan. 
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FETAL LARENGEAL ATREZİ: OLGU SUNUMU 

Op.Dr. Hasan EROĞLU 

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 

https://orcid.org/0000-0002-1180-5299 

Giriş 

İlk kez 1994 yılında tanımlanan Konjenital üst havayolu obstrüksiyon sendromu (Congenital high 

airway obstruction syndrome- CHAOS) fetüsün üst solunum yolundaki yapısal bir tıkanıklıktan 

kaynaklanan prenatal ultrasonda bir dizi bulguya neden olan  çok nadir bir anomalidir. Gerçek 

insidans bilinmiyor; literatür olgu sunumları ve serilerle sınırlıdır.Farklı etiyolojiler aynı klinik 

bulgulara yol açabilir. Çoğunlukla laringeal atreziden kaynaklanır; diğer nedenler arasında trakeal 

atrezi veya stenoz, subglottik stenoz veya kist bulunur. Büyüyen akciğerler kalbe bası yapıp;kalbin 

orta hatta ve küçük görünmesine sebep olur.Toraks ici basınc artışı ile venöz dönüş azalır.Fetal kalp 

yetmezliği ile birlikte asit ve hidrops fetalis oluşur.Obtruksiyonun distalinde sıvı ile dolu dilate 

trakea ve bronşlar  izlenir. Prenatal dönemde ultrasonografide tıkanıklık seviyesinin altında  dilate 

hava yolları, bilateral genişlemiş hiperekojen akciğerler, düzleşmiş ya da inverte olmuş diyafram ve 

fetal asit ile teşhis edilebilir. Tedavi edilmezse, CHAOS hemen hemen her zaman lethaldir. Erken 

prenatal dönemde ultrason ve / veya MR ile tanınması, uygun perinatal tedavi için zorunludur.Tipik 

CHAOS vakalarının çoğunluğu sporadiktir. Obstetrik yönetiminde ; Gebelik erken haftalarda tespit 

edilmişse, gebeliğin sonlandırılması önerilmelidir. Terminasyonu kabul etmeyen ileri hafta gebeliğe 

sahip aileler, uygun danışmanlık verilerek  üçüncü basamak sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir. 

Exutero intrapartum tedavi (EXIT) prosedürü uygulanan ileri  merkezlerde doğum, sağkalım şansını 

artırır.Prenatal dönemde tanı konulamaması durumunda genellikle doğumda ya da doğumdan 

hemen sonra ölümle sonuclanır. 

Olgu 

40 yaşında G4,P3,Y3  25 haftalık gebeliği olan hasta dış merkezden fetal asit ön tanısıyla 

hastanemize sevk edildi. Hastanın yapılan ultrason muayenesinde; her iki akciğer normalden büyük 

ve hiperekojenik,,kalp basıya bağlı küçük ve orta hat pozisyonunda, 

genişlemiş akciğerler diyaframı düzleştirmiş ,fetal batında yaygın asit ve sıvı dolu dilate trakea ve 

bronşlar izlendi.(Resim 1). Hastaya mevcut ultrasonografi bulgularıyla CHAOS tanısı 

konuldu.Aileye sendromun kötü seyri hakkında bilgi verildi. Ailenin isteği üzerine terminasyon 

kararı alındı. Fetusun otopsi raporu  Larengeal atrezi saptandı olarak geldi. 
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A                                                                                   B 

Resim1: 25 haftalık CHAOS’lu erkek fetüste bulgular; 

A- Büyük ekojenik akciğer ve dilate sıvı dolu trakea ve bronş 

B-Bilarel büyük ekojenik akciğerler arasında, basıya bağlı küçülmüş ve orta hatta kaymış kalp ve 

dilate bronşlar 

  

C                                                                                          D 

Resim1: C- Doppler ultrasonda avasküler dilate trakea ve bronş 

                 D- Batında asit ve diyaframın düzleşmesi 
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Tartışma 

CHAOS erken prenatal dönemde tanınmaz ve tersiyer merkezlerde doğumu planlanmazsa ölümcül 

bir sendromdur. İntrauterin düzelme bildirilmiş.Bu, olasılıkla üst hava yolunun spontan 

perferasyonu yada fistülüzasyonu sonucu olur.Özofagial fistül varsa akciğerler boşalabilir ve 

doğum sonrasına kadar trakeal atrezi tanısı atlanabilir. 

Erken prenatal dönemde bilateral büyük ve hiperekojen akciğerlerle,  diyaframın aşağıya itilmesi ve 

asit gibi bulgular saptandığında CHAOS akılda tutulmalıdır.Aile gebeliğin devamını istiyorsa 

tersiyer merkezde doğum için planlama yapılması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: CHAOS, EXİT, Laringeal Atrezi. 
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CONGENITAL TRANSMESENTERIC HERNIA IN ADULTS : CASE REPORT  

ERİŞKİNDE KONJENİTAL TRANSMEZENTERİK HERNİ: OLGU SUNUMU 

 Op. Dr.Mehmet KARAHAN 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı 

ORCİD NO: 0000-0003-2385-938X 

Abstract 

Aim:  İn this paper we present a 38 year-old woman, who hadn’t surgery before with a congenital 

mesenteric defect which causes  internal herniation  presented with intestinal obstruction. 

Material – Method: Internal hernias are rarely causes for acute abdomen and intestinal obstruction 

in adults. There are a lot of causes for internal herniation but “transmesenteric hernias” are only  

%5-10 part of them. Mesenteric defects that casues internal herniation are divided into two groups; 

congenital and acquired.  

Presentation of Case: 38 year-old woman  presented to emergency room with vomiting, nausea, 

abdominal pain and abdominal distansion for two days. İn physical examination; abdominal 

distansion with inspection , hyperactive and metalic intestinal sounds with oscultation, abdominal 

tenderness especially at epigastric zone with palpation. Tympanic sounds with percussion. İn rectal 

examination there was minimal mess with gaita. Radiologicly , in erected abdominal x-ray, there 

were air-fluid levels. İn CT, there was gastric and jejunal bowel dilatation. And normal intestinal 

calibration for ileal bowel parts. Patient was  repaired for operation with “acute mechanic intestinal 

obstruction”. İn peroperative exploration; intestinal dilataion at proksimal parts and normal 

calibration of  small intestine for distal parts. There was a big defect at jejunal part of mesenter and  

mesenteric tissue is quite thin. Caecum is mobil and herniated with terminal ileum from the 

mesenteric defect. Herniated parts of intestine was highly dilatated. These parts of intestine was 

reducted and mesenteric defect repairted with 3/0  vicryl suture, continue suturation technic. Patient 

tolerated oral feeding and  postoperatif 4. day she was discharged with healing.  

Results:Transmesenteric internal herniation always be minded for  the patients who had not any 

abdominal surgery before with intestinal obstruction.As a rare clinical presentation, intestinal 

obstruction which is caused from transmesenteric internal herniation is a case which is required 

emergeny intervention. Diagnosis prosedure must not be too long for he patients who are presented 

wiht  intestinal obstruction clinical findings.  Surgical treatment must be started as soon as possible. 

İf there is no ischemic findings in surgical exploration, herniated intestinal parts must be reducted 

and the mesenteric defect must be repaired.  

 

Keywords: Transmesenteric Hernia, İntestinal Obstruction, İnternal Hernia. 

 

Özet 

Amaç: Çalışmamızda 38 yaşında önceden cerrahi geçirmeyen, konjenital geniş mezenterik defekti 

olan ve bu defektten internal herni gelişerek intestinal obstrüksiyon tablosu meydana getiren kadın 

hastayı sunduk.  

Gereç ve Yöntem: İnternal herniler erişkinlerde akut karın ve intestinal obstrüksiyonun nadir bir 

nedenidir. İnternal hernilerin bir çok nedeni olmakla birlikte transmezenterik herniler internal 

hernilerin sadece %5–10’unu oluşturur. İnternal herniye sebep olan mezenterik defektler konjenital 

veya kazanılmış olabilir. 

Bulgular: 38 yaşında kadın hasta 2 gündür devam eden bulantı, kusma, karın ağrısı, karında 

şişkinlik şikayetleri ile acil servise başvurdu. Yapılan fizik muayenede karın distasiyonu mevcut, 

dinlemekle barsak sesleri hiperaktif, metalik sesler duyuluyor, palpasyonda özellikle epigastrik 
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bölgede yoğunlaşan yaygın hassasiyet mevcut ve perküsyonda timpanik sesler alınıyordu. Rektal 

tuşede ampullada minimal gayta bulaşı mevcut. Hastanın ayakta direkt karın grafisinde hava sıvı 

seviyeleri ile uyumlu görünüm mevcuttu. Bilgisayarlı tomografide mide ve jejunal barsak 

anslarında dilatasyon mevcut olup, distal ileal seviyede barsak ansları kalibrasyonları normaldi. 

Hasta akut mekanik intestinal obstrüksiyon tanısı ile operasyona alındı. Eksplorasyonda, İnce 

barsak anslarının proksimalde dilate olduğu, distalinin normal olduğu görüldü. İncebarsağın 

jejunum kısmının mezosunun tamamen açık izlendiği barsağı besleyen ince bir mezenterinin olduğu 

görüldü. Ayrıca çekumun mobil olduğu ve ileum ile çekumun mezenterdeki defekt içerisinden herni 

olduğu ve barsak lümeninin bu herninin proksimalinde dilate olduğu görüldü. Herni olan barsak 

ansları redükte edilerek mezenterdeki açıklık 3/0 Vicryl sütür ile devamlı teknikle kapatıldı. Hasta 

oral alımı tolere etti ve postoperatif 4. gün şifa ile taburcu edildi.  

Tartışma ve Sonuç: Daha önce abdominal cerrahi geçirmeyen barsak obstrüksiyonlu hastalarda 

transmezenterik internal herni akılda bulundurulmalıdır. İnternal hernilerin nadir görülen bir formu 

olan erişkinde konjenital transmezenterik internal herni ve sonucunda oluşan mekanik intestinal 

obstrüksiyon acil müdahale gerektiren bir tablodur. Tanısı gecikme olmadan konulmalı, eğer 

intestinal obstrüksiyon bulguları var ise tanısal işlemleri daha fazla uzatmadan cerrahi tedavi kararı 

alınmalıdır. Cerrahi eksplorasyonda barsak iskemisi yoksa herni redükte edilerek defekt usulüne 

uygun olarak kapatılmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Transmezenterik Herni, İntestinal Obstrüksiyon, İnternal Herni. 
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AKTİNOMİKOZ NEDENLİ APANDİKS OLGUSU 

APPENDICITIS CAUSED BY ACTINOMYCOSİS: A CASE STUDY 

Necip Tolga BARAN 

Uzman Doktor, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 

 Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı 

 Orcid No: 0000-0001-6323-9885 

 

Özet 

Akut apandisit, yaşam boyu yaklaşık %10'luk bir insidansı ile dünyada acil karın cerrahisi için en 

yaygın endikasyondur. Aktinomikozlar anaerob, sporsuz, kapsülsüz, ARB boyanmayan, gram (+) 

basillerdir. İnsanda actinomyces israeli ve actinomyces meyeri sıklıkla enfeksiyon oluştururlar. 

Aktinomikoz, abse ve fistül oluşumuna neden olabilen, kronik-süpüratif, aşırı granülasyon dokusu 

ile prezente bir hastalıktır.  Apandisitin etiyolojileri içinde sadece %0.02-%0.06 oranında görülür ve 

vakaların% 10'undan azı ameliyattan önce teşhis edilir. 

Olgu sunumu: 

On dokuz yaşında erkek hasta dört gündür mevcut olan karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti ile 

tarafımıza başvurdu. Ek hastalık yoktu. Yapılan batın muayenesinde; sağ alt kadranda defans ve 

rebound mevcuttu. Ateş 37,4°C, nabız 96/dk, kan basıncı 120/80 mm Hg idi. Laboratuvar 

incelemede; WBC: 17.700/mm3, HGB: 14,1 mg/dL HCT: 51,4 CRP: 4,4 mg/dL idi. 

Ultrasonografide (USG), appendiks enflame ve yaklaşık 25 mm kitlesel oluşum mevcuttu. Hastaya 

konvansiyonel appendektomi yapıldı; flegmone ve tümör benzeri sert yapıda apendiks mevcuttu. 

Appendiks peritonu erode etmiş cilt altına fistülize haldeydi. Patoloji raporunda; akut apandisit, 

peritoneal filementöz bakteri topları görüldü. Appendektomi materyalinde patogonomik sülfür 

granülleri görüldü. Hastaya penisilinin tablet formu tedavi olarak verildi. Hasta şu anda 20. ayında 

sorunsuz bir şekildedir. 

Tartışma: 

Aktinomiçes düşük virülansa sahip, insanda nadir hastalık yapan bir bakteridir. İnsanlar için en 

patojen tipi A.israelli’dir. Actinomyces’ler, mukozanın normal endojen florası olup mukoza 

bütünlüğü bozulmadıkca giriş kapısı bulamazlar. Maxillofasiyal alanda %50, torakal ve abdominal 

bölgede yaklaşık %40 hastalığa neden olur. . Abdominal aktinomikozlar en sık terminal ileum, sağ 

kolon, appendiks ve karaciğerde yerleşir. Pelvik aktinomikoz ise rahim içi araç (RİA) kullanan 

kadınlarda daha sık görülür. Bizim olgumuza 4 yıl önce sağ inguinal herni ve sağ varikoselektomi 

yapılmıştır. 

Aktinomikozda non spesifik semptomlar görülmekle birlikte, abdominal aktinomikozda sıklıkla 

karın ağrısı, ateş, halsizlik, kilo kaybı görülür. Batın içi kitle ve maligniteyi taklit edebilir. 

Laboratuarda lökositoz ve akut faz reaktanlarında artış görülebilir. Limaiem ve ark., 1627 

apendektomi örneğini içeren retrospektif bir çalışmada, sadece bir örnekte aktinomikoz 

görüldüğünü bildirmiştir (% 0.06). Cunningham ve ark., 4236 örneklik serilerinde sadece iki 

hastada% 0.04'ü temsil eden aktinomikoz olduğunu buldu. Alemayehu vd., 3602 apendiküler örnek 

üzerinde çalıştı ve bunlardan sadece birinde aktinomikoz vardı (% 0.02) Aktinomikozun genel 

insidansı neredeyse bilinmemektedir; tahmini popülasyon prevalansı 40–119.000'de bir vakadır.  

Tanıya sıklıkla histopatolojik inceleme ile gidilmektedir. Appendektomi materyalinde; tanısal 

olabilen sülfür granüller %50 olguda saptanır. Ancak bu granüller Nocardia, Streptomices ve bazı 

Staphylococci’ler de de izlenebilir. Aktinomiçes’ in farkı gram (+) ve ARB(-) olmasıdır. Son 

yıllarda tanıda PCR da altın standart olarak kullanılmaktadır. 
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Tedavi, cerrahi eksizyon, enfekte materyalin debridmanı, abse drenajı ve antibiyoterapidir. 

Önerilen; iki hafta intravenöz (IV) penisilin, sonrasında oral amoksisilin ile 6-12 ay devam edilmesi 

şeklindedir. Penisilin alerjisi olanlarda tetrasiklin, klormfenikol, eritromisin, klindamisin ve 

imipenem kullanılabilir. Olgumuzda penisilin oral formu günde iki defa olmak üzere üç ay süre ile 

kullandık. Antibiyotik tedavisi ve operatif tedavinin bir kombinasyonu, vakaların % 90'ından 

fazlasında aktinomikozu giderir. 

Sonuç: 

Abdominopelvik aktinomiçesin cerrahi öncesi tanısı güçtür. Apandisit, divertikülit, kolon 

karsinomu, ülseratif kolit, tuba-ovarian abse ile benzerlik gösterir. Cerrahi olarak ise rezeksiyon, 

debridman, abse drenajı uygulamalıyız. Literatürde pensilin IV formu iki hafta önerilmişse de, biz 

erken cerrahi yapılıp tanı konan, abse oluşumu gözlenmeyen hastalarda oral formun yeterli olacağı 

kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler :Akut Apandisit, Aktinomiçes, A.israelli. 
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ÜÇ VE DÖRT PARÇALI PROKSİMAL HUMERUS KIRIKLARINDA OMUZ ÇIKIĞININ 

EŞLİK ETMESİ FONKSİYONEL SONUÇLARI ETKİLER Mİ? 

Ayşe Esin POLAT 

KKTC Sağlık Bakanlığı, Dr. Akçiçek Girne Devlet Hastanesi 

Ortopedi ve Travmatoloji AD. ORCID ID: 0000-0001-9592-5193 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı 3 ve 4 parçalı proksimal humerus kırıklarında uygulanan açık redüksiyon 

plak-vida ile internal fiksasyon tedavisinde ilk başvuru anında omuz ekleminde çıkık olmasının 

fonksiyonel sonuçlara etkisini değerlendirmektir. 2015-2018 yılları arasında açık redüksiyon ve 

internal fiksasyon ile anatomik proksimal humerus plağı ve vidalar kullanılarak osteosentez 

uygulanan 3 ve 4 parçalı proksimal humerus kırığı tanılı 18 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar 

iki gruba ayrıldı. İlk tanı anında omuz eklem çıkığı eşlik eden 6 hasta 1. Grubu, omuz eklem çıkığı 

görülmeyen 12 hasta 2. Grubu oluşturdu. Fonksiyonel sonuçlar constant skoru ile değerlendirildi. 

İki grubun demografik ve fonksiyonel sonuçları karşılaştırıldı. 1. gruptaki hastaların 3’ü erkek 3’ü 

kadın ve yaş ortalaması 44.2 (28-68) idi. Travma sonrası en geç 2 gün içinde omuz açık 

redüksiyonu ve internal fiksasyon uygulandı. Hastaların 3 tanesi neer tip 3, 3 tanesi neer tip 4 kırık 

idi. Ortalama takip süresi 42.2 (24-59) aydı. 2. gruptaki hastaların 7’si erkek 5’i kadın ve yaş 

ortalaması 46.3 (26-64) idi. Travma sonrası en geç 5 gün içinde açık kırık redüksiyonu ve internal 

fiksasyon uygulandı. Hastaların 7 tanesi neer tip 3, 5 tanesi neer tip 4 kırık idi. Ortalama takip 

süresi 40.6 (26-58) aydı. Yapılan son takipleri dahil olmak üzere tüm hastalarda kaynama elde 

edilirken 1. Gruptaki bir hastada avasküler nekroz görüldü. 2. Gruptaki bir hastada vida 

penetrayonu görüldü. 1.grubun ortalama Constant skoru 68.2 (42-82), 2.grubun ortalama Constant 

skoru 76.9 (56-92) olarak değerlendirildi. Sonuç olarak proksimal humerus kırıklarına omuz eklem 

çıkığının eşlik etmesi fonksiyonel sonuçları kötüleştirmekte olup hastaların operasyon öncesi 

bilgilendirilmesi faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Proksimal Humerus Kırığı, Omuz Çıkığı, Fonksiyonel Sonuç. 
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LAPAROSCOPIC LIVER RESECTION: SINGLE CENTRE EXPERIENCE 

Mehmet Can AYDIN 

Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı, İnönü Üniversitesi 

ORCİD No: 0000-0002-2379-1293 
 

Abstract 

Background: We aimed to present the results of our first 50 patients who underwent laparoscopic 

liver resection (LLR). 

Methods: Prospective database were evaluated in patients undergoing laparoscopic liver resection 

between 2015-2020. Demographic features, operative findings, indications, postoperative outcomes 

were analyzed. 

Results: The mean age was 52.3 ± 13.1 years and 23 (46%) were women. The most common two 

indications were colorectal cancer liver metastasis (CRLM) (n = 31) and hepatocellular carcinoma 

(HCC) (n = 4). The median tumor size was 4.5 cm (0.5-17 cm ). Conversion to open surgery 

occurred in 7 (14%) patients. Surgical procedures were 11 major hepatectomies (3≥ segments) 

including 4 ALPPS procedures, caudate lobectomy (n = 1), segmentectomy (n = 8), wedge resection 

(n = 23), bisegmentectomy (n = 3), left lateral sectionectomy (n=2), radical cholecystectomy with 

segment 4b/5 resection and hilar lymph node dissection (n = 2). Synchronous resection of colorectal 

primary and hepatic metastasis were performed in 19 patients. The mean operation time was 425 ± 

168 minutes and the median blood loss was 200 ml (0-3050 ml). Natural orifice specimen 

extraction (NOSE) was performed in 12 (24%) patients. A total of 12 (24%) patients developed 

postoperative complications, bile fistula occurred in 4 (8%) patients. Five (10%) patients required 

re-operation due to intraabdominal bleeding, incarcerated trocar site hernia, uncontrolled biliary 

fistula, and acute abdomen. Median length of hospital stay was 8 days (3-47 days). All patients 

were discharged from the hospital without any problem. Mortality occurred in one (2%) patient on 

postoperative day 60 and the cause of death was not related to surgery. 

Conclusions: Laparoscopic liver resection is a safe and effective treatment that has become 

increasingly widespread with increased surgical experience and its advantages in the selected 

patient group. 

Keywords: Laparoscopy, Hepatectomy, Minimal İnvasive. 
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5 YEAR EXPERIENCE WİTH MICRONEEDLING FRACTIONAL 

RADIOFREQUENCY AND FRACTIONAL CO2 LASER 

MİKROİĞNELİ FRAKSİYONEL RADYOFREKANS VE FRAKSİYONEL CO2 LASER 

İLE 5 YILLIK DENEYİMLERİMİZ 

Gaye TOPLU 

Attending Physician, Health Sciences University, Istanbul Training and Research Hospital 

Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Section. 

ORCID ID: 0000-0002-6899-3788 

 

Abstract 

Introduction: Energy-based platforms, which offer Microneedling Fractional Radiofrequency and 

Fractional CO2 Laser technologies, are used in a wide spectrum of combined therapies, while 

providing effective solutions to many problems alone. These energy-based systems practically 

support and even complement surgical procedures. To summarize the mechanism, the skin is 

tightened and regenerated by the restructuring and synthesis of collagen as a result of alternating 

current encountering target tissue resistance. Patients and Methods: 250 applications were 

performed in our clinic between 2015-2019. Photographs were taken before and after the procedure 

and satisfaction questionnaires were given to the patients following the procedure. Results: In the 

results of the survey conducted 6 months following the procedures, 93% patient satisfaction was 

found. Discussion: Fractional CO2 Laser has a shorter and deeper wound healing period compared 

to ER: YAG (erbium: yttrium-aluminum-garnet) Laser, which is used for similar indications. The 

duration of its effectiveness is thought to be longer. (1,2) The healing efficiency of the laser such as 

healing skin renewal and tightening starts from the 2nd week and continues until the 3rd month. It 

is a highly comfortable procedure when applied with topical anesthesia in the office environment. 

Keywords: Microneedling Fractional Radiofrequency, CO2 Laser, Skin Resurfacing, Skin 

Tightenning.  

Özet 

Giriş: Mikroiğneli Fraksiyonel Radyofrekans ve Fraksiyonel CO2 Lazer teknolojilerini bir arada 

sunan enerji bazlı platformlar, günümüzde tek başına efektif bir şekilde birçok sorunun çözümünü 

sağlarken, kombine tedaviler de eklendiğinde çok geniş bir spektrumda kullanılmaktadır. Bu enerji 

bazlı sistemler pratikte cerrahi işlemlerinizi desteklemekte ve hatta tamamlamaktadır. Mekanizmayı 

özetlersek alternatif akımın hedef doku direnci ile karşılaşması sonucu kolajenin yeniden 

yapılandırılması ve sentezi ile ciltte sıkılaşma ve yenilenme sağlanmaktadır. Hastalar ve Metot: 

2015-2019 yılları arasında kliniğimizde 250 uygulama yapıldı. İşlem öncesi ve sonrası görsel olarak 

fotoğraflama ve hastalara memnuniyet anketleri uygulandı. Sonuçlar: İşlemlerden 6 ay sonra 

yapılan anket sonuçlarında %93 hasta oranında memnuniyeti tespit. edildi. Tartışma: Fraksiyonel 

CO2 Lazer, benzer endikasyonlarda kullanılan, ER:YAG (erbium:yttrium-aluminium-garnet) 
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Lazer’e göre yara iyileşme peryodu daha kısa ve daha derine etkilidir. Etkinlik süresinin daha uzun 

olduğu düşünülmektedir.(1,2) Lazerin iyileştirici cilt yenileme ve sıkılaştırma gibi iyileştirici 

etkinliği, 2. haftadan itibaren başlayıp 3. aya kadar devam etmektedir.(3) Hastayı çok zorlamayan, 

etkinliği ve hasta memnuniyeti yüksek bir uygulama olması nedeniyle, ofis ortamında topikal 

anestezi ile uygulaması nedeniyle konforu yüksek bir işlemdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mikroiğneli Fraksiyonel Radyofrekans, CO2 Laser, Cilt Yenileme, Cilt 

Sıkılaştırma. 
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POSTOPERATıVE TOMOGRAPHIC AND CLINICAL ANALYSIS OF NOSES WITH 

SIGNIFICANT DEVIATION  

AĞIR DEVİASYONU OLAN BURUNLARIN POSTOPERATİF TOMOGRAFİK VE 

KLİNİK ANALİZİ 

Dincer ALTINEL 

Health Sciences University, Istanbul Training and Research Hospital 

Orcıd :0000-0002-8287-7943
Abstract 

Introduction: The nose is an anatomical structure with aesthetic and functional importance located 

in the middle of the face. The basic skeletal structure consists of the septal cartilage, lower alar 

cartilages, upper lateral cartilages, vomer, nasal bones, perpendicular lamina. (1) The septum is 

located in the midline and divides the nasal cavity into two right and left passages. In the nasal 

cavities, there are upper, middle and lower turbinates located on the lateral walls of the nose. 

Curvatures in the mid-skeletal structure of the nose or increase in size in the conchal structures 

often affect the nasal passage and ventilation. This affection affects all functions of the affected half 

of the nose over time. Anatomic deformities that disrupt the nasal function can often be during 

septoplasty and septorhinoplasty. (2,3) 

Patients and Methods: In this study, preoperative computerized tomography (CT) and postoperative 

CT images were examined in patients with significant breathing problems prior to septorhinoplasty 

operation, and our tomographic analyzes were compared with the patients' clinical complaints. 

Results: Twenty patients operated between 2012 and 2020 were evaluated. Septorhinoplasty 

operations were performed on patients due to severe septal curvatures. The main complaints of the 

patients were related to inability to breathe, nasal congestion, inability to smell and headache rather 

than aesthetic appearance. Septorhinoplasty surgery was performed with open technique in all 

patients included in the study. Septal deviation our patients were corrected using L-strut window, 

scoring, nasal cartilage graft and suture techniques. Osteotomies and conchal reductions 

were performed only when necessary. Ear and costal cartilage grafts was not used in any of the 

patients. The comparison of preoperative and postoperative clinical and tomographic data 

revealed that the nasal passage was opened and the clinical complaints of the patients were 

resolved following the surgery. 

Discussion: The majority of severe nasal deviations in our country occur secondary to childhood or 

adolescent traumas. Serious curvatures that occur reach dimensions that can negatively affect the 

daily life of people. In parallel with the patient analysis, curvatures occur especially in 3 

points. Serious functional losses occur in patients with frequent curvatures in the posterior 

cartilage, bony septum junction, anterior caudal septum and septal floor. 
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Keywords: Septorhinoplasty, Septal Deviation, Nasal Passage Obstruction. 

Özet 

Giriş: Burun yüzün orta kısmında yer alan estetik ve fonksiyonel önemi olan anatomik bir yapıdır. 

Temel iskelet yapısını septal kartilaj, alt alar katilajlar, üst lateral kartilajlar,vomer,nazal kemikler, 

perpendiküler lamina oluşturur.(1) Septum orta hatta yer alıp nazal boşluğu, sağ ve sol iki pasaja 

ayırır. Burun boşluklarında, burun yan duvarlarına konumlanmış üst, orta ve alt konkalar yer alır. 

Burun orta iskelet yapısındaki eğrilikler ya da konkal yapılardaki boyut artışı sıklıkla nazal pasajı 

ve havalanmayı etkilemektedir. Bu durum zaman içinde, burunun etkilenen yarımının bütün 

fonksiyonlarını bozmaktadır. Burun fonksiyonunu bozan anatomik deformiteler sıklıkla septoplasti 

ve septorinoplasti olarak adlandırılan operasyonlarla büyük ölçüde düzeltilebilmektedir. (2,3) 

Hasta ve Metotlar: Bu çalışmada septorinoplasti operasyonu öncesi belirgin nefes problemi olan 

hastaların preoperatif bilgisayarlı tomografi(BT) ve postoperatif BT leri incelenmiş, tomografik 

analizlerimiz hastalarin klinik şikayetleri ile karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: 2012-2020 yılları arasında opere edilen 20 hasta değerlendirildi. Ağır septal eğrilikler 

nedeni ile hastalara septorinoplasti operasyonları uygulandı. Hastaların ana şikayetleri görüntüden 

ziyade ön planda nefes alamama, burun tıkanıklığı, koku alamama ve baş ağrısı ile ilgiliydi. 

Değerlendirmeye alınan tüm hastalar açık teknik ile septorinoplasti ameliyatı uygulandı. 

Hastalaramızın septal eğrilikleri L-strut pencere, scoring, nazal kartilaj grefti ve sütür teknikleri 

kullanılarak giderildi. Osteotomiler ve konkal küçültmeler sadece gerekli hastalara yapıldı.  Hiçbir 

hastada kulak veya kostal kartilaj grefti kullanılmadı.  Hastaların tamamında preoperatif, 

postoperatif klinik ve tomografik verilerin karşılaştırılmasında nazal pasajın açıldığı, hastanan 

klinik şikayetlerinin giderildiği gözlendi. 

Tartışma ve Sonuç: Ülkemizde ciddi nazal eğriliklerin çoğunluğu çocukluk ya da gençlik çağındaki 

travmalara sekonder oluşmaktadır. Oluşan ciddi eğrilikler kişilerin günlük yaşantısını olumsuz 

yönde etkileyecek boyutlara ulaşmaktadır. Hasta analizlerimizle de paralellik taşıyarak eğrilikler 

özellikle 3 noktada oluşmaktadır. Posterior kıkırdak, kemik septum bileşkesi, anterior kaudal 

septum ve septal tabanda izlenen eğriliklerin sıklıkla birlikte olduğu hastalarda ciddi fonksiyonel 

kayıplar oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Septorinoplasti, Septum Deviasyonu, Nazal Pasaj Daralması. 
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MENSTRUAL HYGIENE AND HEALTH AMID COVID-19 

Bhumika SHARMA
 

Ph.D. Research Scholar, Himachal Pradesh University, India 

Anuradha CHANDEL
 

 
L.L.M.

 
Research Scholar, Himachal Pradesh University, India 

 

Abstract 

A large population of the world confronts period poverty. Those are under more stress as a 

consequence of Covid pandemic. In many under-developed countries, most of the girls rely 

on free sanitary pads distributed at their school but with the schools all shut to curb the spread 

of COVID-19, they no longer have access to them. The impacts of the pandemic vary based 

on the country context and ability to respond through social protection and health systems. 

Female patients will require materials and access to WASH facilities and may need support to 

manage their menstruation if severely ill with COVID-19. The challenges of a suspect or 

female Covid patient relate to hygienic management of their menstruation. Girls and women 

with confirmed or suspected COVID-19 quarantined or isolated at home may lack access to 

piped water supply, on-site sanitation, handwashing facilities, soap and MHH supplies. Girls 

and women in camp settings may face many of the same challenges as girls and women in 

communities, with additional vulnerabilities due to the lack of household WASH services. 

Various organisations around the world are engaged to address the challenges associated with 

menstruation in this pandemic situation. It is hoped that the rights of girls and women would 

be recognised inspite of the global emergency. The study concludes that the rights pertaining 

to menstrual health and hygiene continue to be in danger and the pandemic has worsened 

these rights. 

Keywords: Covid, Girl, Menstruation, Sanitary.   
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MENSTRUAL LEAVE POLICY: AN OVERLOOKED RIGHT OF WORKING WOMEN 

Bhumika SHARMA 

Ph.D. Research Scholar, Himachal Pradesh University, India 
Dilshad ZARINE 

 L.L.M. Aspirant , India 
Abstract 

The movement for leave for the working women during their menstrual cycle dates back to 1920s. 
After a century, same movement has reemerged. A World Bank study conducted in September 2019 
reports that 40% of the world’s labour force constitutes women. Roughly half of this population 
experience a condition called dysmenorrhoea (painful periods). Apart from that, some also suffer 
from back pain, diarrhoea, fatigue, nausea, and vomiting when menstruating. This is the rationale 
for claiming leave during the periods when a woman may not be physically and mentally feeling fit. 
The Japanese Labour Standards enacted a favourable legislation in 1947. Working women in 
Zambia can avail menstrual leave, known as Mother’s Day, as mentioned in the country’s labour 
laws. Indonesia (two days menstrual leave per month), Philippines, Taiwan (three menstrual leaves 
a year), South Korea, and some provinces in China, have arrangements as well. Bills for providing 
paid menstrual leave have been also debated in 2013 in the Russian Duma and Italy in 2017. In 
2018, the Menstruation Benefit Bill was tabled in the Indian Parliament. The Indian state of Bihar 
has already been offering its women workers two ‘Special Casual Leave(s)’ since 1992. Many of 
the Multi-National Corporations have started granting menstrual leaves recently. It is a positive step 
in equality. Since physically, the bodies of men and women are not alike. So equality can only be 
achieved by granting women such rights to bring them at par with their counter-parts including 
reservation of seats in public transport, menstrual leave etc. The present study undertakes the 
evolution of the movement for menstrual leaves. It further discusses the points for and against it. 
The doctrinal method of study has been adopted. The study concludes that many countries across 
the globe are gradually enacting legislative provision for granting menstrual leaves.  

Keywords: Leave, Menstrual, Women. 
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COVID-19 PANDEMIC: EFFECT OF LOCKDOWN ON MENTAL HEALTH AND SELF-

ESTEEM BETWEEN GENDERS 

ISRAR ALI 
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Vidyanagari, Churela, Rajasthan 333001, India 

Mohammad AHSAN
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Abstract 

Introduction: The novel Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic leads to heighten the levels 

of psychological problems like anxiety, depression, stress, and mental health in male and female. 

This study examines to compare mental health and self-esteem among male and female during 

COVID-19 pandemic.  

Methods:  A cross-sectional design was adopted to conduct this study with 440 participants. An 

online survey was designed on Google form using a mental health inventory (MHI) semi-structured 

questionnaire developed by Veit and Ware in 1983. MHI has four subscales as anxiety, depression, 

behavioral control, and positive affect. Another questionnaire for self-esteem developed by 

Rosenberg was used it is a 10-item scale using 4-point Likert scale format ranging from strongly 

agree to strongly disagree.  

Results:  Theresults showed that male participants have higher level of anxiety (46.94 ± 22.45), 

Depression (49.36 ± 24.31), Behavioral control (44.47 ± 20.12), and Positive effect (36.70 ± 19.88) 

when compare to female. While female have higher level of self-esteem (22 ± 3.78) than male 

participants. Male and female participants have statistical significant difference (0.000) for mental 

health sub component. The self-esteem is insignificant for male and female participants.  

Conclusion:  The finding from our study suggests that male and female equally suffered from 

anxiety, depression, behavioral control that disposing the challenges of mental health. This is 

essential that every individual take care of their physical and mental health to during COVID-19 

pandemic.  

Keywords: Mental Health, Self-Esteem, Anxiety, Depression,Covid-19. 
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DĠZ OSTEOARTRĠTLĠ GERĠATRĠK HASTALARDA Q AÇISI VE KIKIRDAK 

KALINLIĞININ KĠNEZYOFOBĠ VE DENGE ÜZERĠNE ETKĠSĠ 

THE EFFECT OF Q-ANGLE AND THICKNESS OF THE CARTILAGE ON 

KINESIOPHOBIA AND BALANCE IN GERIATRIC PATIENTS WITH KNEE 
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Elif Umay ALTAġ 

Uzm.Dr., Ankara Şehir Hastanesi  

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, ORCID ID: 0000-0002-4877-5871 

Emre ADIGÜZEL 

Doç.Dr., Ankara Şehir Hastanesi  

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, ORCID ID: 0000-0002-2447-5065 

Özet 

GiriĢ: Osteoartrit (OA), eklem kıkırdağının kaybı ve periartriküler kemiğin yeniden şekillenmesi 

(remodelling) ile karakterize, birçok faktörün etkili olduğu, yavaş progresyon gösteren, yaşla 

birlikte artan kronik dejeneratif bir hastalıktır. Q açısı; spina iliaca anterior superior (SIAS)’dan 

patellanın orta noktasına çekilen bir çizgi ile patellanın orta noktasından tuberositas tibia'nın orta 

noktasına çekilen çizgilerin meydana getirdiği dar açıdır. Q açısı patellofemoral eklemin 

biyomekaniksel durumu ve alt ekstremite diziliminin düzgünlüğünü değerlendirmek için kullanılan 

bir parametredir. Eklem fonksiyonlarında önemli rolü olan eklem kıkırdağı ise mekanik yükün 

eklem yüzeylerine eşit olarak dağıtılmasını ve sürtünmenin azaltılmasını sağlar. Eklem 

fonksiyonlarındaki bozukluk sonucunda oluşacak denge kaybı düşme ile, düşme ise fiziksel ve 

sosyal hasar ile sonuçlanır. Denge bozukluğu olan hastalarda başlayan düşme korkusu ise hastaları 

immobilizasyona sürükler. Bu çalışmada, diz OA’li geriatrik hastalarda Q açısı ve kıkırdak 

kalınlığının, hastaların denge, hareket korkuları üzerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. 

Materyal-Method: Kesitsel olarak tasarlanan çalışmamıza polikliniğimize başvurarak öncesinde 

klinik muayene ve son 3 ayda çekilmiş manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile diz OA tanısı 

almış tek dizde ağrısı olan hastalar dahil edildi. Hastaların Q açıları gonyometre, femoral kıkırdak 

kalınlıkları ise önceden çekildikleri MRG yardımıyla ölçülerek çalışma anketleri (Visuel analog 

skala (VAS), Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi (WOMAC), Tampa 

Kinezyofobi Anketi (TAMPA), Tek ayak üzerinde durma testi (TAÜD), zamanlı kalk ve yürü testi 

(ZKYT)) dolduruldu. 

Bulgular: Çalışmaya alınan yaş ortalaması 70.85 ± 5.71, diz OA grade 2-4 arasında olan 20 kadın 

hastanın demografik özellikleri tablo 1’de gösterilmiştir. Klinik özelliklerine bakıldığında Q açıları 

ortalama 16.37 ± 3.65 iken, femoral kondil kıkırdak kalınlıkları 2.49 ± 4.13 idi. (Tablo 2). Yapılan 

korelasyon analizinde Q açısı ile diz OA grade, TAMPA, ZKYT arasında pozitif yönde orta 

derecede istatistiksel olarak anlamlı korelasyon, Q açısı ile VAS, WOMAC arasında pozitif yönde 

kuvvetli derecede istatistiksel olarak anlamlı korelasyon, Q açısı ile TAÜD arasında negatif yönde 

orta derecede istatistiksel olarak anlamlı korelasyon, Q açısı ile kıkırdak kalınlığı arasında negatif 

yönde kuvvetli derecede istatistiksel olarak anlamlı korelasyon tespit edildi. (Tablo 3) 

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda Q açısı ile kıkırdak kalınlığı, OA evre, OA kliniği, denge ve 

hareket korkusu arasında anlamlı ilişki varlığı, ileri evre hastaların immobilizasyona daha yatkın 

olduğu gösterilmiştir. Diz OA'da hastaların klinik, muayene ve radyolojik bulgularının birlikte ele 

alınmasının tedavi seçiminde daha etkili olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca diz OA hastalarının 

tedavilerine eklenecek denge egzersizlerinin düşmeyi engelleyerek hastaların hareket korkularını 

azaltıp, morbidite oranlarını düşüreceği kanısındayız. 

Anahtar Kelimeler: Diz osteoartrit, Q açısı, Kıkırdak Kalınlığı, Kinezyofobi 

 

 
 
 
 
   

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 
29-31 Ekim 2020 

ANKARA

https://www.29ekim.org/ Sayfa 83 / 169



Tablo 1: Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri 

 Ortalama ± SS 

 

YaĢ (yıl) 

 

70.85 ± 5.71 

Boy (cm) 

 

156.55 ± 6.09 

Kilo (kg) 

 

78.9 ± 15.67 

 n (%) 

Meslek 

Ev hanımı  

Emekli 

 

 

15 (75) 

5 (25) 

Eğitim 

Okur yazar değil 

İlköğretim 

Orta-lise 

Üniversite 

 

 

8 (40) 

10 (50) 

1 (5) 

1(5) 

Dominant taraf 

Sağ 

Sol 

 

 

17 (85) 

3 (15) 

Ağrının olduğu taraf 

Sağ 

Sol 

 

 

17 (85) 

3 (15) 

Spor Yapma Durumu 

Evet 

Hayır 

 

 

3 (15) 

17 (85) 

Diz osteoartritinin evresi 

Grade 2 

Grade 3 

Grade 4 

 

 

6 (30) 

7 (35) 

7 (35) 
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Tablo 2: Katılımcıların klinik özellikleri 

Ortalama ± SS 

Q açısı 16.37 ± 3.65 

Femoral kondil kıkırdak kalınlığı 2.49 ± 4.13 

VAS 7 ± 1.89 

WOMAC 71.29 ± 17.05 

TAMPA 44.9 ± 7.58 

ZKYT 14.29 ± 5.11 

TAÜD 5.82 ± 5.55 

VAS: Vizüel Analog Skala, WOMAC: Western Ontario ve Mcmaster Üniversiteleri 

Osteoartrit İndexi, TAMPA: Tampa Kinezyofobi Anketi, ZKYT: Zamanlı kalk ve yürü testi, 

TAÜD: Tek ayak üzerinde durma testi 

Tablo 3: Q açısı ile diğer klinik parametrelerin korelasyonu 

r p 

Q açısı – diz grade 0.714 ˂0.001 (0.0004) 

Q açısı – kıkırdak kalınlığı -0.949 ˂0.001 (0.000001) 

Q açısı – VAS 0.801 ˂0.001 (0.00002) 

Q açısı – WOMAC 0.752 ˂0.001 (0.0001) 

Q açısı – TAMPA 0.698 0.001 

Q açısı – ZKYT 0.601 0.005 

Q açısı – TAÜD -0.519 0.019 

Spearman korelasyon test 
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İLKOKULLARDA ÖĞRETMENLERE UYGULANAN ŞİDDETE İLİŞKİN ÖĞRETMEN 
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF TEACHERS' OPINIONS ON VİOLENCE APPLIED TO PRIMARY 
SCHOOLS 

Nadire GÜNEŞ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ,Orcid: 0000-0002-2845-1036

Özet 

Bu çalışmanın amacı, ilkokullarda öğretmenlerin okulda karşılaştıkları şiddet türlerini ve 
nedenlerini belirlemek ve bunların çözümüne yönelik önerilerde bulunmaktır. Nitel araştırma 
yönteminde olan bu çalışmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 
2019-2020 eğitim-öğretim yılında Adıyaman ili merkezinde kamu ilkokulunda görev yapan 13 sınıf 
öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik 
analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğretmenlere uygulanan şiddet türlerinin; psikolojik 
şiddet, fiziksel şiddet, sosyal şiddet, sözel şiddet, ekonomik şiddet ve toplumsal şiddet olduğu 
belirlenmiştir. Araştırmada, öğretmenlerin en çok velilerden şiddet gördükleri sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, İlkokulda Şiddet, Öğretmene Şiddet. 

Abstract 
This research explores what type of violence teacher's are facing, reasons of violence and who are 
using violence against teachers and what is teachers reaction against violence, what can be done as 
precautions. This study aims to explore types of violence to teachers. In the research , case study 
design was used as qualitative research methods. The study was carried out in Adıyaman in a 
primary school in 2019-2020. Sample group consisting of 13 primary school teachers. Data of the 
research obtained from half-structured form which prepared by researchers. Data is subjected to 
content analysis. Results of the study shows that types of violence to teachers facing are 
psychological, physical, social, verbal, economical and societal. Violence against teachers is mostly 
because of the parents of students. 

 Keywords: Violence, Violence in Primary School, Teachers Violence. 
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ZİHİN ALIŞKANLIKLARININ KULLANIMINA YÖNELİK WEB DESTEKLİ 

İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNİN 9. VE 10.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMLARINA VE 

AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ 

 

Merve ERİN 

Müdür Yardımcısı/İngilizce Öğretmeni, Hasan Celal Güzel A.İ.H.L. 

ORCID numarası: 0000-0002-3944-4. 

Özden DEMİRKAN 

Doç.Dr.,Gazi Üniversitesi 

Özet 

Costa ve Kallick (2000) tarafından belirlenen 16 zihin alışkanlığı vardır. Zihin alışkanlıkları, 

bireylerin karşılaştıkları durumlar karşısında nasıl davrandıklarını gösteren; pek çok yetenek, ilgi, 

deneyim ve düşünme biçiminin birleşimidir. Bu çalışma, Costa ve Kallick (2008)’in belirlediği 16 

zihin alışkanlığından; yabancı dil öğrenirken farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin 

başarılarının, motivasyonlarının ve öğrenmeye karsı tutumlarının olumlu yönde geliştirilmesinde 

etkin rol oynayan (Demirel, 1990; Paker, 2006; Acat&Demiral, 2002; Chou ve Wang, 2000; June, 

Chun-Sheng ve Chang 2003; Kettanurak, Ramamurthy ve Haseman, 2001; Pat, 2000; Reed, 1994)  

dört tanesinin kullanımına yönelik web destekli İngilizce öğretiminin 9. ve 10.sınıf öğrencilerinin 

tutumlarına ve akademik başarılarına etkisini göstermektedir. Bu zihin alışkanlıkları; “1-Esnek 

Düşünme, 2-Tüm duyular aracılığıyla veri toplama, 3-Yaratma, Hayal Etme, Yenilik Getirme ve 4-

Sürekli Öğrenme”’dir. Araştırma, nicel modelde ve tekrarlı ölçümler desenindedir. Katılımcı 

grubunu Ankara ili Çankaya ilçesi Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 2019-2020 

Eğitim Öğretim yılında 9. ve 10.sınıfta okuyan toplam 36 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler 

random yöntemle seçilmiştir. Çalışma grubundaki öğrencilerle işbirlikli öğrenme ortamı ağırlıklı 

olmak üzere; deneysel uygulama için zihin alışkanlıklarının kullanımına yönelik geliştirilen web 

sitesi üzerinden web destekli etkinlikler, powerpoint sunumları, poster ve proje çalışmaları, mail 

yoluyla iletişim vb. etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler, derslerde öğrendiklerini bireysel 

olarak davranışa dönüştürmek ve web destekli öğrenme sürecini sürdürmek amacıyla hazırlanan 

“http://myecoteam.webnode.com” internet sitesi üzerinden hem ders içeriği takip etmiş hem de 

görüşlerini paylaşmışlardır. Çalışmanın öncesinde ve sonrasında öğrencilere İngilizce dersine 

yönelik tutum ölçeği ve başarı testi uygulanmış; testlerden elde edilen ortalama puanlar arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Kullanılan tutum ölçeği, Hancı-Yanar’ın (2008) 

geliştirdiği  “İngilizce’ye yönelik tutum ölçeği” kullanılmış olup; ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.95 

(Cronback Alpha) olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15 programından yararlanılarak 

betimsel istatistikler ve bağımlı örneklem t-testi yapılmıştır. Analizler sonucunda tutum için ön test 

ortalama puanı X=68,66  iken; son testte X=126,13 olarak olumlu bir artış ve anlamlı bir fark 

göstermiştir, t(35)=-9,934 ; p<.01. Akademik başarı ön test ortalama puanı ise X=72,44 iken, son 

testte X=81,47 olarak bulunmuş ve anlamlı bir fark göstermiştir, t(35)=-9,119; p<.01. Bu 

doğrultuda; 9. ve 10.sınıf İngilizce dersi için tasarlanan zihin alışkanlıklarının kullanımına yönelik 

web destekli öğretimin öğrenciler üzerinde olumlu etkiler yarattığı, derse karşı olumlu tutum 
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geliştirmelerini sağladığı ve akademik başarıyı da artırdığı söylenebilir. Bu çalışma kapsamında, 

zihin alışkanlıklarının kullanımı ile öğrencilerin farklı kaynaklardan araştırmalar yaptığı, mümkün 

olduğunca duyularını da devreye sokarak düşünce ve yaratıcıklarını geliştirdikleri, güzel ürünler 

ortaya çıkarmak için sürekli çalıştıkları; web desteği sayesinde ise bireysel öğrenmelerinin ön plana 

çıktığı, her an her yerde öğretim felsefesinin hakim olduğu, sosyal medya kanallarıyla desteklenen 

ve güncel bir hale gelen içeriğin, öğrenme ortamını zenginleştirdiği ve öğrenmenin daha etkili 

olmasını sağladığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Zihin Alışkanlıkları, İngilizce Öğretimi, Yabancı Dil Öğretimi, Web Destekli 

Öğretim. 

 
 
 
 
   

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 
29-31 Ekim 2020 

ANKARA

https://www.29ekim.org/ Sayfa 88 / 169



ÖĞRETMENLERİN KARAR SÜRECİNE KATILIMI İLE ÖRGÜTSEL 

BAĞLILIKLARIARASINDAKİ İLİŞKİ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PARTICIPATION OF TEACHERS IN DECISION 

PROCESS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

Hakan Süleyman KÖSE 

Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, 0000-0002-6309-9103  

İbrahim GÜL 

Doç.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi,0000-0002-0501-8221   

Özet 

Bu araştırma, Şırnak ili genelinde görev yapmakta olan öğretmenlerin karar sürecine katılımı ile 

örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırma Şırnak ili 

bünyesinde öğretmen olarak görev yapmakta olan 1189 öğretmeni kapsamaktadır. Öğretmenlere 

örgütsel bağlılık ölçeği ve karara katılma ölçeği verilerek kişisel bilgi formuyla birlikte 

doldurmaları istenmiş, uygulamadan sonra elde edilen veriler sosyal bilimler için istatistik paketi 

(SPSS) veri analiz programıyla çözümlenmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, yüzde ve 

frekans, Mann Whitney-U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları karar 

alma sürecine katılan öğretmenlerin karar alma sürecine katılımı ile örgütsel bağlılığı arasında 

pozitif korelasyon olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan çalışma, öğretmenlerin karar alma sürecine 

dahil edilmesinin örgütsel bağlılığının artmasında faydalı bir etkinlik olabileceğini gösteren önemli 

bir sonucu ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Karar Verme, Örgütsel Bağlılık, Bağlılık. 

Abstract 

This research is to aim at revealing the relationship between the decision process and organizational 

commitment with participation of teachers in Şırnak. The research includes in 1189 teachers 

working in Şırnak. Teachers were asked to fill in with their personal information form by giving 

them and organizational commitments and participation scale and the data obtained after the 

application was analyzed with Statistical package fort he social sciences(SPSS). İn analyzing the 

data, arithmetic mean, percentage and frequency Mann Whitness- U test wew used. The result of 

the research revealed that teachers patricipating in the decision making process have a positive 

correlation between their participation of the making decision process and their organization 

commitment.The study showed that the inclusion of teacher in the decision making process can be a 

useful activitin in increasing organizational commitment. 

Keywords: Decision Making, Organizational Commitment, Commitment. 
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ 
TÜKENMİŞLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SUBJECTIVE WELL-BEING LEVELS OF 
CLASSROOM TEACHERS AND THEIR OCCUPATIONAL BURNOUT 

Muhammet BIÇAK 
Yüksek Lisans Öğrencisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ORCID: 0000-0001-7438-5191 

İbrahim GÜL 
Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-0501-8221 

Özet 

Öznel iyi oluş kişinin yaşamına ilişkin değerlendirmelerinin ve olaylara verdiği duygusal tepkilerin 
bir sonucu olarak görülür. Mesleki tükenmişlik ise insanın aşırı stres ya da doyumsuzluğa yaptığı 
işten soğuma biçiminde gösterdiği bir tepki olarak tanımlanmaktadır. Bu kavramlar özellikle 
öğretmenlik mesleğinde özel bir öneme sahiptirler. Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin öznel iyi 
oluş düzeyleri ile mesleki tükenmişlikleri aralarındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yapılmıştır. 
Araştırmanın evreni Ordu ilinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında resmi ilkokullarda görev yapan 
530 sınıf öğretmenidir. Küme ve random örnekleme yöntemiyle örneklem alma yoluna gidilmiştir. 
Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, Ergün ve Nartgün (2017) tarafından Türkçeye 
uyarlaması yapılan “Öğretmen Öznel İyi Oluş Ölçeği” ve İnce ve Şahin (2015) tarafından Türkçeye 
uyarlaması yapılan “Maslach Tükenmişlik Ölçeği-Eğitimci Formu” kullanılmıştır. Toplanan 
verilerin analizinde SPSS 14 paket programı kullanılmıştır. Ölçek verilerinin normal dağılım 
gösterip göstermediği Kolmogorov Smirnov ve Shapiro-Wilk normallik testi ile incelenmiştir. Test 
sonuçlarına göre veriler normal dağılmadığından non-parametrik istatistik yöntemleri kullanılmıştır. 
Yapılan istatistiksel analizlerde p değeri .05’in altındaki  sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin genel öznel iyi oluş düzeyleri ve alt 
boyutlarında “yüksek” olarak tespit edilmiştir. Tükenmişlik ölçeğinin tüm alt boyutlarında sınıf 
öğretmenlerinin tükenmişlikleri “düşük” düzeydedir. Cinsiyet değişkenine göre “Öğretmen Öznel 
İyi Oluş Ölçeği ” toplam ve alt boyutlarının hiçbirinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır. Yaş, medeni durum ve mesleki kıdem değişkenine göre toplam ve alt boyutlarında 
istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılıklar olduğu görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin mesleki 
tükenmişlik düzeyi cinsiyet değişkenine göre “duyarsızlaşma” alt boyutunda istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık bulunurken, “duygusal tükenme” ve “kişisel başarı” alt boyutlarında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı anlaşılmıştır.Yaş değişkenine göre tüm tükenmişlik 
alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Medeni durum değişkenine göre 
anlamlı farklılık bulunmamıştır. Mesleki kıdem değişkenine göre ise sadece “duygusal tükenme” alt 
boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Sınıf öğretmenlerinin “Öğretmen 
Öznel İyi Oluş Ölçeği” toplam ve alt boyutları ile tükenmişlik ölçeği “duygusal tükenme” ve 
“duyarsızlaşma” alt boyutlarından alınan puanlar arasında negatif yönde istatistiksel açıdan anlamlı 
bir ilişki bulunmuştur. “Öğretmen Öznel İyi Oluş Ölçeği” toplam ve alt boyutları ile tükenmişlik 
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ölçeği “kişisel başarı” alt boyutu arasında ise pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Öznel İyi Oluş, Mesleki Tükenmişlik. 

Abstract 

Subjective well-being is seen as a result of one's evaluations of his life and emotional responses to 
events. Occupational burnout, on the other hand, is defined as a reaction of people to excessive 
stress or dissatisfaction in the form of getting cold from work. These concepts have a special 
importance, especially in the teaching profession. This study was conducted to examine the 
relationship between classroom teachers' subjective well-being levels and professional burnout. The 
population of the study is 530 classroom teachers working in official primary schools in the 
province of Ordu in the 2019-2020 academic year. Sampling has been made using cluster and 
random sampling method. “Personal Information Form”, “Teacher Subjective Well-being Scale” 
adapted into Turkish by Ergün and Nartgün (2017) and “Maslach Burnout Scale-Educator Form” 
adapted into Turkish by İnce and Şahin (2015) were used for data collection. SPSS 14 package 
program was used to analyze the collected data. Whether the scale data showed normal distribution 
was examined by Kolmogorov Smirnov and Shapiro-Wilk normality tests. Non-parametric 
statistical methods were used because the data were not normally distributed according to the test 
results. In statistical analysis, results with p value below .05 were considered statistically 
significant. According to the results of the research, the general subjective well-being levels and 
sub-dimensions of classroom teachers were found to be "high". In all sub-dimensions of the burnout 
scale, burnout of classroom teachers is at a "low" level. No statistically significant difference was 
found in any of the total and sub-dimensions of the “Teacher Subjective Well-Being Scale” 
according to the gender variable. It was observed that there were statistically significant differences 
in total and sub-dimensions according to age, marital status and professional seniority variable. 
While there was a statistically significant difference in the "depersonalization" sub-dimension of the 
classroom teachers' occupational burnout level according to the gender variable, it was understood 
that there was no statistically significant difference in the "emotional exhaustion" and "personal 
accomplishment" sub-dimensions. has been found. No significant difference was found according to 
the marital status variable. A statistically significant difference was found only in the "emotional 
exhaustion" sub-dimension according to professional seniority variable. A statistically significant 
negative correlation was found between the total and sub-dimensions of the “Teacher Subjective 
Well-Being Scale” and the scores obtained from the “emotional exhaustion” and 
“depersonalization” sub-dimensions of the burnout scale. A positive statistically significant 
relationship was found between the total and sub-dimensions of the “Teacher Subjective Well-
Being Scale” and the “personal achievement” sub-dimension of the burnout scale. 

Keywords: Teacher, Subjective Well-Being, Occupational Burnout. 
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN KULLANDIKLARI MOTİVASYONEL DİL İLE 
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATIONAL LANGUAGE USED BY SCHOOL 
ADMINISTRATORS AND TEACHERS' LEVELS OF ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT 

Hilal BIÇAK 
Yüksek Lisans Öğrencisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi,ORCID: 0000-0002-1876-5904 

Yüksel GÜNDÜZ 
Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi,ORCID: 0000-0002-4710-8444 

Özet 

Bu araştırmada, öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin kullandıkları motivasyonel dilin, 
öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile ilişkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, nicel bir 
çalışmadır ve ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, okul 
yöneticilerinin motivasyonel dil kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri “katılıyorum” derecesinde 
yüksek düzeydedir. Öğretmenlerin algılarına göre, okul yöneticilerinin motivasyonel dil kullanımı 
ile cinsiyet ve öğrenim durumu değişkeni arasında anlamlı farklılıklar meydana gelmemiştir. 
Öğretmenlerin algılarına göre, okul yöneticilerinin motivasyonel dil kullanımı yaş değişkenine göre 
anlamlı farklılaşmalar oluşturmuştur. Yaşça büyük öğretmenlerin genç öğretmenlere göre 
motivasyonel dil algıları daha yüksektir. Öğretmenlerin algılarına göre, okul yöneticilerinin 
motivasyonel dil kullanımı kıdem değişkenine göre motivasyonel dilin genelinde anlamlı sonuçlar 
meydana getirmiştir. Kıdemi fazla olan öğretmenler, kıdemi az olan öğretmenlere göre 
motivasyonel dili daha yüksek algılamaktadırlar. Öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları, örgütsel 
bağlılığın genelinde “katılıyorum” düzeyindedir. Öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları, cinsiyet 
değişkenine göre sadece “duygusal bağlılık” alt boyutunda anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. 
Öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları, medeni durum değişkenine göre anlamlı farklılıklar 
oluşturmaktadır. Evli öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları bekar öğretmenlere göre yüksektir. 
Öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları eğitim durumu değişkenine göre incelendiğinde anlamlı 
farklılaşmalar bulunamamıştır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları, yaş değişkenine göre 
incelendiğinde anlamlı sonuçlar meydana gelmiştir. Yaşları, 36-45 ve 46-55 yaş aralığında bulunan 
öğretmenlerin, 25-35 yaş aralığında bulunan öğretmenlere göre örgütsel bağlılıkları daha yüksek 
çıkmıştır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları, kıdem değişkenine göre incelendiğinde anlamlı 
sonuçlar oluşturmuştur. Öğretmenlerin kıdemi arttıkça örgütsel bağlılıklarında artış görülmektedir. 
Motivasyonel dil toplam ve alt boyutları ile örgütsel bağlılığın toplam ve alt boyutları arasında 
istatistiksel açıdan pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Yöneticilerin motivasyonel dil 
kullanımları arttıkça, öğretmenlerin okul örgütüne olan bağlılıkları da artmaktadır. Motivasyonel 
dilin toplam ve alt boyutlarının örgütsel bağlılık geneli ve alt boyutları üzerinde anlamlı bir 
yordayıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticisi, Motivasyonel Dil, Öğretmen, Örgütsel Bağlılık, Motivasyon 
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Abstract 

In this study, it was aimed to determine the relationship between the motivational language used by 
school administrators based on teacher perceptions and teachers ' organizational commitment levels. 
The research is a quantitative study and is patterned in the relational screening model. The results 
obtained in the study are as follows: Teachers' opinions about the motivational language use of 
school administrators are at a high level at the level of "I agree". According to teachers 'perceptions, 
there were no significant differences between school principals' motivational language use and 
gender and educational status variables. According to teachers 'perceptions, school administrators' 
use of motivational language created significant differences according to the age variable. Older 
teachers have higher perception of motivational language than younger teachers. According to 
teachers 'perceptions, school administrators' use of motivational language produced significant 
results in the overall motivational language according to the seniority variable. Teachers with more 
seniority perceive motivational language higher than teachers with less seniority. Teachers' 
organizational commitment is at the level of "I agree" in the overall organizational commitment. 
Teachers' organizational commitment, according to the gender variable, revealed significant 
differences only in the "emotional commitment" sub-dimension. Teachers' organizational 
commitment creates significant differences according to the marital status variable. The 
organizational commitment of married teachers is higher than single teachers. When the 
organizational commitment of teachers was examined according to the educational status variable, 
no significant differences were found. When teachers' organizational commitment was examined 
according to the age variable, significant results were obtained. The organizational commitment of 
the teachers who were between the ages of 36-45 and 46-55 was higher than the teachers between 
the ages of 25-35. When teachers' organizational commitment was examined according to the 
seniority variable, significant results were obtained. As the seniority of teachers increases, their 
organizational commitment increases. A statistically positive significant relationship was found 
between the total and sub-dimensions of motivational language and the total and sub-dimensions of 
organizational commitment. As administrators 'use of motivational language increases, teachers' 
commitment to the school organization also increases. It was concluded that the total and sub-
dimensions of motivational language are significant predictors of organizational commitment in 
general and its sub-dimensions. 

Keywords: School Administrator, Motivational Language, Teacher, Organizational Commitment, 
Motivation 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİM 
TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

THE VIEW OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS ON THE USE OF TEACHING 
TECHNOLOGIES IN CONCEPT TEACHING 

Merve ÖNOL 
Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Orcid id: 0000-0001-7575-3435 
Özet 

Bilim ve teknolojinin birbiri ile etkileşim halinde olmasından kaynaklı olarak her ikisinde meydana 
gelen gelişmeler birbirini etkilemekte ve kullanım alanlarını genişletmektedir. Bu alanlardan biri 
eğitim alanı olduğu için teknoloji alanında meydana gelen değişimler hızla eğitim alanının içinde 
yer almaktadır. Eğitim alanında öğretme ve öğrenme süreçlerini daha etkili olmasını sağlamak ve 
bu teknolojiyi eğitimin her basamağında kullanarak nitelikli öğretim ve neticesinde nitelikli 
bireylerin yetiştirilebilmesi için teknolojinin eğitimle bütünleştirilmesi gerektiği düşünülmektedir 
(Konur, Sezen ve Tekbıyık, 2008). Bu gereklilik “öğretim teknolojisi” kavramını ortaya çıkarmış ve 
“öğretimin” eğitimin bir alt kavramı olduğuna bağlı olarak belirli öğretim disiplinlerinin kendine 
özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir terim haline getirmiştir (Yılmaz, 
2007).  

Bu araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilimlerine ait kavramların öğretimi sırasında 
eğitim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın 
örneklemini Çanakkale ilindeki bir üniversitenin Eğitim Fakültesinde Fen Bilgisi Eğitimi 
Anabilimdalında farklı sınıf seviyelerinde öğrenim 15 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen 
adaylarına kavram öğretimi sırasında kullanmayı planladıkları öğretim teknolojileri, kavram 
öğretimi sırasında öğretim teknolojilerinin kullanımının öğrencileri ve öğretmenler açısında 
avantajları ve dezavantajları hakkındaki düşünceleri sorgulayan toplam yedi soru sorulmuş ve 
görüşme yaklaşık olarak 10–20 dakika sürmüştür. Öğretmenlerin katılımı gönüllülük esasına göre 
gerçekleşmiştir ve izinleri dâhilinde görüşme ses kayıt cihazına verilerin analizi için kayıt 
edilmiştir.   

Görüşme sonuçlarına göre öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerinin farkında ve bilincinde 
olduğu, kavram öğretimi sırasında farklı öğretim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirmeyi 
planladıkları belirlenmiştir. Öğretmen adayları çoğunlukla kavram öğretimine başlarken 
öğrencilerin dikkatini çekmek ve öğrenmeye güdülemek amacıyla kullanmayı hedeflediklerini 
belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının kavram öğretimi sırasında öğretim teknoloji kullanımının fen 
bilimleri kavramlarının öğretiminde yararlı olacağını düşündükleri tespit edilmiştir. Öğretmen 
adayları, öğretim teknolojilerinin öğrenciler üzerinde görsel işitsel hafızayı geliştirerek öğrenmeyi 
sağlama, araştırma yapmayı öğretme, soyut kavramları somutlaştırmaya yardımcı olma, 
kavramların kalıcılığı arttırma, ilgi ve dikkati arttırma gibi olumlu etkilerinin olabileceğini 
belirtmişlerdir. Öğretmen adayları öğretim teknolojileri kullanılırken meydana gelen teknik 
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aksaklıkları, internet üzerindeki bilgilerin ve videoların güvenilir olmamasını, ekran bağımlılığı ve 
öğretim teknolojilerini kullanırken zaman kısıtlamasına uyulamaması gibi etkileri olumsuz etkiler 
olarak değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının hâlihazırda kullanılan 
öğretim programının daha çok öğretim teknolojisi ile desteklenmesi gerektiğini düşündükleri tespit 
edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Fen Bilgisi Eğitimi Anabilimdalında öğretim 
gören öğretmen adaylarının kavram öğretimi sırasında öğretim teknolojilerinin kullanılmasının 
faydalı olacağını düşündükleri, kendilerini bu teknolojilerin kullanımı konusunda yeterli gördükleri, 
öğretim programının ve okullardaki donanımın bu teknolojileri kullanım konusunda yetersiz 
olduğunu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretim Teknolojileri, Öğretmen Adayları, Kavram Öğretimi. 
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN TOLERANS DÜZEYLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN 
PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TOLERANCE LEVELS OF SCHOOL 
MANAGERS AND THE PROBLEM-SOLVING SKILLS OF TEACHERS 

 
Yüksel GÜNDÜZ 

Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-4710-8444 
Akif KÖSE 

Öğretmen, MEB, ORCID:0000-0002-1121-7219 
 

Özet 
 
Çeşitli eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin farklı toleranslara sahip olma özelliğinin alt 
boyut düzeylerini belirlemek üzere toplam puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapma 
değerleri bulunmuştur. Ölçekten alınan yüksek puan tolerans düzeyinin yüksekliğini, düşük puanlar 
ise; tolerans düzeyinin düşüklüğünü göstermektedir. Bu doğrultuda yöneticilerin tolerans 
düzeylerinin düşük düzeyde olduğu söylenebilir. Okul yöneticilerinin tolerans düzeylerinin cinsiyet 
değişkenine göre toplam puan ortalamaları için istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık meydana 
gelmemiştir. Kadın ve erkek öğretmenlerin tolerans özellikleri birbirine eşit düzeyde olduğu 
görülmüştür. Okul yöneticilerinin tolerans düzeylerinin mesleki kıdem değişkenine göre istatistiksel 
açıdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Mesleki kıdemleri farklı yöneticilerin tolerans düzeyleri 
birbirine eşit düzeyde olduğu görülmektedir. Okul yöneticilerinin tolerans düzeylerinin medeni 
durum değişkenine göre, istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık meydana gelmemiştir. Evli ve 
bekâr öğretmenlerin tolerans özellikleri birbirine eşit düzeyde olduğu görülmüştür. Okul 
yöneticilerinin tolerans düzeylerinin eğitim durumu değişkenine göre, istatistiksel açıdan anlamlı 
bir farklılık meydana gelmemiştir. Lisans ve yüksek lisans mezunu öğretmenlerin tolerans 
özellikleri birbirine eşit düzeydedir. Okul yöneticilerinin tolerans düzeylerinin branş değişkenine 
göre, tolerans düzeyleri arasında farklılığı sınamak üzere tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. 
Branş değişkenine göre yapılan tek yönlü varyans analizinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık 
meydana gelmiştir. Bunun sonucu olarak branşları farklı olan yöneticilerin tolerans düzeyleri 
birbirinden farklılık göstermiştir. Okul Öncesi öğretmenlerinin tolerans düzeyleri, branş 
öğretmenlerinden anlamlı derecede daha yüksek düzeydedir. Bu araştırmanın sürekli bağımlı 
değişkeni; öğretmenlerin algısına göre kendilerinin problem çözme özelliğidir. Çeşitli eğitim 
kurumlarında görev yapan öğretmenlerin problem çözme ölçeği toplam puanlarının aritmetik 
ortalama ve standart sapma değerleri bulunmuştur. Bu sonuç ölçeğin değerlendirme sisteminde 
“çoğunlukla böyle davranırım” sınırları içindedir. Ölçekten alınan yüksek puan problem çözme 
düzeyinin düşüklüğünü göstermektedir. Bu doğrultuda öğretmenlerin problem çözme düzeylerinin 
yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre, Problem Çözme 
Ölçeği toplam ve alt boyut puan ortalamaları istatistiksel açıdan hiçbir anlamlı bir farklılık meydana 
gelmemiştir. Kadın ve erkek öğretmenlerin tüm problem çözme özellikleri birbirine eşit düzeydedir. 
Öğretmenlerin mesleki kıdem değişkenine göre Problem Çözme Ölçeği toplam ve alt boyut puan 
ortalamaları için yapılan ANOVA testinde istatistiksel açıdan hiçbir anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır. Mesleki kıdemleri farklı öğretmenlerin çeşitli problem çözme düzeyleri birbirine 
eşit düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin medeni durum değişkenine göre, Problem 
çözme Ölçeği toplam ve alt boyut puan ortalamaları için istatistiksel açıdan hiçbir anlamlı bir 
farklılık meydana gelmemiştir. Evli ve bekar öğretmenlerin farklı problem çözme becerilerini 
algılamaları eşit düzeydedir. Öğretmenlerin eğitim durumu değişkenine göre, Problem Çözme 
Ölçeği toplam ve alt boyut puan ortalamaları için açıdan anlamlı bir farklılık meydana gelmemiştir. 
Lisans ve yüksek lisans mezunu öğretmenlerin çeşitli problem çözme özellikleri birbirine eşit 
düzeydedir. Öğretmenlerin branş durumu değişkenine göre, Problem Çözme Ölçeği toplam ve alt 
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boyut puan ortalamaları için istatistiksel açıdan anlamlı farklılık meydana gelmemiştir. Farklı 
branşlardaki öğretmenlerin çeşitli problem çözme beceri algıları birbirinden farklılaşmamıştır. 
Araştırmanın bağımsız sürekli değişkeni öğretmen tolerans algısı, bağımlı sürekli değişkeni ise 
problem çözme özellikleridir. Yöneticilerin tolerans ölçeği toplam ile problem çözme ölçeği toplam 
arasındaki ilişkiler pearson çarpım momentler korelasyon katsayısı ile sınanmıştır. Ölçeklerin 
puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Yine ölçeklerin puanlama 
sistemine göre; öğretmenlerin tolerans düzeyi yükseldikçe; problem çözme becerileri azalmaktadır. 
Alt boyutlar içinde düşünen yaklaşım, kendine güvenli yaklaşım ve planlı yaklaşım ile tolerans 
toplam puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. PÇE ölçeğinin aceleci 
yaklaşım, kaçıngan yaklaşım ve değerlendirici yaklaşım alt ölçekleri ile tolerans ölçeği toplam 
puanları arasında anlamlı ilişkiler elde edilememiştir. Araştırmanın bağımsız sürekli değişkeni 
öğretmenlerin tolerans düzeyleri, bağımlı sürekli değişkeni ise toplam problem çözme özellikleridir. 
Araştırmanın son temel amacını sınamak amacıyla tolerans toplam puanlarından, problem çözme 
ölçeği toplam puanlarını yordamak üzere basit regresyon analizi yapılmıştır. Tolerans Ölçeği 
toplam puan değişkeni, öğretmenlerin problem çözme puanları ile pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
vermektedir. Regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin tolerans toplam puanlarının, problem 
çözme becerileri değişkeni üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetici, Öğretmen, Tolerans, Problem Çözme. 
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EDUCATIONAL TECHNOLOGIES FROM II. ABDÜLHAMİD TO PRESENT 

Serkan OĞUZ 
Yüksek Lisans Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi 

ORCID NO: 0000-0001-6300-1922 
Selim Hilmi ÖZKAN 

Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi 
ORCID NO: 0000-0001-6381-8553 

 
Özet 

Bu araştırmanın amacı, II. Abdülhamid'ten günümüze  eğitim teknolojileri alanında alınan kararları 
ve uygulamaları inceleyip bu bağlamda Milli Eğitim sisteminde eğitim teknolojilerinin tarihsel 
süreçteki gelişimini analiz etmektir. II. Abdülhamid dönemi eğitimin modernleşmesi ve altyapısının 
kurulması ve yaygınlaştırılması bakımından önemli bir dönem olup ilk ve ortaokullar için atölye ve 
laboratuar önerilerinde bulunulmuş ve yapılan düzenlemeler Cumhuriyet Dönemi eğitiminin alt 
yapısını oluşturmuştur. Dönemin önemli eserlerinde deney, gözlem, analiz ve sentez gibi çağdaş 
öğretim yöntemlerine yer verilmiştir.  II. Meşrutiyet Dönemi, Cumhuriyet’teki düzenleme ve 
yenileşmelerin bir çeşit hazırlık safhasını oluşturmuştur. Bu dönemde eğitim-öğretim bir miktar 
ezbercilikten kurtulmuş, öğretim yöntemlerinden deney ve gözlemden yararlanılmaya başlanmıştır. 
İncelenen dönemde Osmanlı eğitim sisteminde yeni yöntem ve teknolojik uygulamalarda yapılan 
çalışmaların ekseriyetle bireysel düzeyde kaldığı, planlı bir yaklaşımla uygulanamadığı ve bu 
nedenle yeniliklerin sürekliliğinin ve etkisinin yetersiz olduğu söylenebilir. Ancak eğitim 
teknolojileri ve öğretim yöntemlerinin o dönemde eğitimciler tarafından dile getirildiği ve eğitim 
ortamlarında uygulanmaya çalışıldığı da görülmektedir. Cumhuriyet Döneminde ise Milli Eğitim 
Bakanlığı yapısında eğitim teknolojisi ile ilgili çeşitli birimler oluşturulup bu alanda 
profesyonelleşmeye yönelik adımlar atılmıştır.  

Ülkemizde eğitim teknolojilerinde kullanılan araç-gereçleri incelediğimizde görsel araçlar, görsel 
materyaller, sunum materyalleri, işitsel araçlar, görsel ve işitsel araçlar, teknoloji destekli araçlar, 
FATİH projesinde kullanılan araçlar olarak tespit yapılmıştır. Milli eğitim sisteminde kullanılan 
eğitim araç-gereçlerinin süreç içerisinde gelişen teknolojiyle bağlantılı olarak ilerleme gösterdiği 
belirlenmiştir. Türk eğitim sisteminde projeler vasıtasıyla eğitim öğretim ortamları teknolojik araç 
gereçlerle donatılırken aynı zamanda eğitim paydaşlarına yeni teknolojilerle ilgili eğitimler tertip 
edilmiştir. Milli Eğitimin eğitim teknolojileri alanındaki projelerinin, dünyadaki gelişmelere paralel 
olarak ilerlediği ancak proje kapsamlarının sınırlı olduğu, ülkemizdeki tüm okullara yansımadığı 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : II. Abdülhamid, Eğitim Teknolojileri, II. Meşrutiyet Dönemi, Cumhuriyet 
Dönemi. 

∗ Bu çalışma Prof. Dr. Selim Hilmi Özkan danışmanlığında hazırlanmakta olan “Türk Eğitim Sisteminde Teknoloji 
Kullanımı” adlı Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir. 
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MOROCCAN EFL STUDENTS PERCEPTIONS OF ONLINE LEARNING DURING THE 

CONFINEMENT CAUSED BY COVID-19 PANDEMIC 

Btissam TAYBI

University of Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Faculty of Letters and Human Sciences Dhar El Mehraz, English department, Fes, Morocco 

Said OUSSOU 

University of Moulay Ismail 

Faculty of Letters and Human Sciences, English Department, Meknes, Morocco 

Abstract 

As part of its efforts to cope with the period of forced confinement caused by the emergence of 

COVID-19 pandemic, the ministry of education has called for the shift to distance learning. Indeed, 

in an answer to the call of the ministry, the Moroccan universities have rushed into suggesting 

several available platforms through which students and teachers can interact. The students were 

required to study online to resume the rest of the second term courses with their teachers. Some 

previous studies revealed that students perceive online learning positively while others showed the 

opposite. Those studies in addition to others examine students’- perceptions, attitudes, practices, 

etc. in relation to different aspects of their online learning experience such as: students’ attitudes 

towards having composition class, introduction to linguistics class or research methods class online; 

and online learning platforms. In the Moroccan context, EFL students are familiar with using 

different online platforms even before the shut-down of the face to face education. The present 

study aims at examining how EFL Moroccan students perceive their (maybe first time) online 

learning experience during the confinement caused by COVID-19 pandemic in terms of the tools 

used and interaction. Employing the quantitative approach, questionnaires have been distributed. 

Thus, a sample of 139 English BA Moroccan students completed the questionnaires. The five point 

Likert scale was adopted to infer students’ perceptions. Drawing from the findings, the majority of 

students showed a general satisfaction towards their use of online learning. The online tools that 

received the highest frequency of use by students were WhatsApp, Faceebook and Zoom. Results 

from the study showed that a significant number of students said that these online tools 

tremendously provided them with opportunities to interact with their teachers; however, 80% of the 

participants think that they interact ore in the classroom than through online learning. More research 

studies should be conducted to find out what factors (e.g. psychological, socio-economic) affect 

students’ perceptions with respect to online learning. Another recommendation for future research 

would be related to whether students’ economic status is what influences their choice of using some 

tools instead of others. 

Keywords: Online Learning, Online Learning Tools, Interaction, COVID-19, Perceptions, EFL 

Students. 
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TƏLİM PROSESİNDƏ ŞAGİRDLƏRİN İDRAK FƏALLIĞININ İMKANLARININ 

TƏMİNATI MƏSƏLƏLƏRİ 

ISSUES OF PROVIDING OPPORTUNITIES FOR STUDENTS' COGNITIVE 

ACTIVITY IN THE LEARNING PROCESS 

Hacızadə REYHAN 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin doktorantı, müəllim, İbtidai təhsilin pedaqogikası 

kafedrası, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Özet 

Tədqiq olunan mövzuda müstəqil inkişaf vərdişlərinə, idrak fəallığına yiyələnmək imkanları, 

refleksiyanı həyata keçirərkən müstəqil öyrənmə proseslərin nəzərdən keçirilməsi və  

təkmilləşdirilməsinin məqsədəuyğunluğu təhlil edilmişdir. Eyni zamanda qiymətləndirmənin dərsin 

müxtəlif mərhələlərinə daxil edilməsi, bunun özü də təlim prosesində şagirdlərin idrak fəallığını 

daha uğurla keçməsinin səmərəli yolu olması qeyd edilmişdir. Şagirdlərin təlim işinin idrak 

fəallığına görə effektivlik dərəcəsinin kəmiyyət və keyfiyyətcə qiymətləndirilməsinin, idrak 

fəallığında qiymətləndirmənin ilk növbədə şagird üçün özünüqiymətləndirmə və özünənəzarət 

vasitəsi rolunu oynadığını söyləyə bilərik. Məqalədə həm də şagirdlərin idrak fəaliyyəti zamanı 

praktik işlər icra edərkən yaranan proseslərin həlli üçün texnoloji əməliyyatlar həyata keçirməsi 

qarşılaşdıqları çətinlikləri aradan qaldırmaq məqsədilə idrakın mahiyyətinə daxil olan üsul və 

vasitələri müəyyənləşdirmək, müqayisələr, mühakimələr, fərziyyələr irəli sürmək, ünsiyyət əsasında 

fikirlərin  dəqiqləşdirilməsi, formalaşdırılması və s.məntiqli idraka aid təhlillər aparılmışdır. 

Şagirdlərin təlim işinin idrak fəallığına görə effektivlik dərəcəsi  kəmiyyət və keyfiyyətcə 

qiymətləndirilə bilər.Bu müxtəlif üsullarla və formalarda həyata keçirilir. Lakin müəllim yadda 

saxlamalıdır ki,idrak fəallığında qiymətləndirmə ilk növbədə şagird üçün özünüqiymətləndirmə və 

özünənəzarət vasitəsi rolunu oynamalıdır. 

Şagirdlər idrak fəaliyyəti zamanı praktik işlər icra edərkən yaranan prosesləri görür onların həlli 

üçün texnoloji əməliyatlar həyata keçirirlər. Bu zaman qarşılaşdıqları çətinlikləri aradan qaldırmaq 

məqsədilə idrakın mahiyyətinə daxi lolan üsul və vasitələr axtarır, müqayisələr, mühakimələr, 

fərziyyələr irəli sürür, ünsiyyət əsasında fikirlər dəqiqləşdirilir, təkliflər əlaqələndirilir, 

formalaşdırılır və həyata keçirilir. 

Hər bir tədris mövzusunun məqsədinə uyğun standartlar tətbiq edilir. Fəndaxili və fənlərarası 

inteqrasiya aparılır. 

Şagirdlərin təfəkkür qabiliyyətlərinin formalaşmasına kömək edən müəyyən texnoloji 

əməliyyatların ardıcıllığı ilə şərtlənən təlim materialları onlarda  politexnik  bacarıqlar, psixoloji 

hazırlıq proseslərə hərtərəfli (fiziki, əqli, əxlaqi estetik, iqtisadi, ekoloji) münasibətlərin tərbiyə 

olunaraq inkişafı təmin olunur. 

İdraka əsaslanaraq praktik işlər «Texnologiya» fənn kurrikulumun məzmun xətlərini inteqrasiya 

edən aşağıdakı təlim şərtlərini əlaqələndirir və bacarıqlar aşılayır: sadalama, adlandırma və tanıma; 

seçmə, müəyyənləşdirmə, fərqləndirmə, izahetmə, şərhetmə, təşkiletmə, münasibət bildirmə; 

hazırlama, əməletmə, tərtibetmə, təqdimetmə, nümayiş etdirmə, təsvirçəkmə. 

Açar Sözlər: Təlim, İdrak, Şagird, Vərdiş, Təfəkkür. 
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TƏLİM HAZIRLIĞINDA FİZİOLOJİ VƏ PSİXOLOJİ 

QANUNAUYĞUNLUQLARIN İDRAK FƏALLIĞINA TƏSİRİ 

INFLUENCE OF PHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL REGULARITIES ON 

COGNITIVE ACTIVITY IN TRAINING PREPARATION 

Dr. Şahrza AĞAYEV 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, İbtidai təhsil pedaqogikası kafedrası 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

Özet 

Məqalədə təlim prosesində fizioloji və psixoloji qanunauyğunluqların mahiyyəti, biliklərin 

mənimsənilməsi prosesini yaxşı başa düşmək üçün onun daxili mexanizmini, quruluşunu, psixoloji 

xarakteristikasını bilməyin vacibliyi qeyd olunmuşdur. Təlim hazırlığında şagirdin öyrənmə yolu 

qavrama, anlama, möhkəmlətmə və tətbiqetmə proseslərindən keçir.   

Qavrama -  təlim prosesində əşya və hadisələr haqqında, onların əlamət və xüsusiyyətləri ilə bağlı 

şagirdlərin məlumat əldə etməsidir. Anlama - mənimsəmənin əsas şərti olaraq təfəkkürlə müşayiət 

olunaraq şagirdləri təfəkkür əməliyyatları aparmağa (təhlil-tərkib, müqayisə, ümumiləşdirmə, nəticə 

çıxarmaq və s.) geniş cəlb etməkdə vacibdir. Möhkəmlətmə - mənimsəmənin zəruri ünsürlərindən 

biri olaraq biliklərin hafizədə uzun müddət saxlanması və daha da dərinləşməsinin təminatı və 

möhkəmləndirmənin səmərəsi üçün mexaniki və məntiqi yaddasaxlamanı uzlaşdırır. Tətbiqetmə - 

təlim hazılığında çox mühüm ünsür olub, nəzəri biliyi həyata, çalışmalara tətbiq etmək bacarıqları 

aşılayaraq mənimsəmənin öyrənmə zamanı bir-birinə nüfuz etməsi kimi mühüm prosesləri əhatə 

edir. 

Mənimsəmənin ünsürləri vəhdətdə həyata keçirilməlidir; öyrənmə zamanı bu ünsürlər bir-birinə 

nüfuz etməlidir: qavrama prosesində ilkin anlamanı təmin etmək, anlama prosesində qavrama və 

möhkəmlətmə vəzifələrini, tətbiqetmə zamanı isə anlama vəzifəsini həyata keçirmək səmərəli nəticə 

verir. 

Məktəb təcrübəsində mənimsəmə ünsürlərinin qarşılıqlı əlaqəsinə laqeydlik halları müşahidə 

olunur. Bəzən müəllim yeni biliyi şərh edir və ya kitabdan oxutdurur (qavrama mərhələsi), anlama 

üçün isə xüsusi iş aparmır, birdən-birə möhkəmlətməyə keçir. Bu da təlimdə əzbərçiliyə, 

formalizmə gətirib çıxarır: şagird yaxşı dərk etmədiyi məsələləri mexaniki yadda saxlamağa çalışır. 

Şagirdlər biliyi yaxşı anlamadıqlarından onu tətbiq etməkdə çətinlik çəkirlər. Bunun qarşısını almaq 

üçün mənimsəmə ünsürlərini əlaqələndirmək vacibdir. İdrakla bağlı olan bütün cəhətlər ümumi 

təhsilin mənimsənilməsində şagirdlərin fəllığına yönəldilir. 

İbtidai təhsil üzrə ümumi təlim nəticələrinə uyğun olaraq hər bir şagird idrak fəallığı ilə- 

Azərbaycan xalqının dili, əxlaqi-mənəvi dəyərləri, milli adət-ənənələri, tarixi, mədəniyyəti, 

incəsənəti haqqında qazandığı ilkin bilikləri sadə formada təqdim etməyi; zəruri riyazi bilikləri 

həyatda tətbiq etməyi və sadə alqoritmləri yerinə yetirməyi, kompyuter texnikasından istifadə 

etməyi; müşahidə etdiyi obyekt və hadisələri təsvir etməyi, onları səciyyəvi əlamətlərinə görə 

fərqləndirməyi; müstəqil və məntiqi düşünməyi, münasibət bildirməyi; ünsiyyət qurmağı, 

əməkdaşlıq etməyi, fikirlərini aydın ifadə etməyi; mədəni davranış, şəxsi gigiyena və müvafiq 

təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyi; tapşırılan işi, habelə yaradıcılıq tələb edən işləri müstəqil 

yerinə yetirməyi, sadə əmək vərdişlərini tətbiq etməyi; öz vəzifələrini yerinə yetirməyi, özünün və 

digərlərinin hüquqlarına hörmət etməyi;  yaşına uyğun bədii, elmi-kütləvi və məlumat xarakterli 

mətnləri oxumağı, mətndəki əsas məzmunu ayırmağı və ona öz fikrini bildirməyi, lüğətlərdən, 
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məlumat xarakterli kitablardan istifadə etməyi; insanlara, təbiətə, əməyə, şəxsi və dövlət əmlakına 

ədalətli, qayğıkeş və tolerant münasibət bəsləməyi, gerçəkliyi estetik qavramağı bacarmalıdır. 

Açar Sözlər: İdrak Fəallığı, Təlim, Öyrənmə, Mənimsəmə. 
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SOSYOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI 

Sema ÜSTGÖRÜL 
Öğr.Gör. ,Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bil. Fak. Hemşirelik Bölümü 

ORCID No: 0000-0002-8163-726X 
Hıdır ÖNÜR 

Dr.Öğr.Üyesi ,Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü 
ORCİD No: 0000-0001-6470-2595 

Huriye TEKİN ÖNÜR 
Doç.Dr.,Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü 

ORCİD No: 0000-0002-6957-9124 
Özet 

Yaygın olarak bilinen tanımına göre toplumsal cinsiyet, kadınlar ile erkekler arasındaki 
farklılıkların toplumsal düzlemdeki kuruluşuna işaret etmektedir. Kavramın bu şekildeki tanımı 
sadece bireysel olarak cinsiyet kimliğini ve kişiliğini değil, aynı zamanda kültürel düzeyde kadınlık 
ve erkeklik stereotiplerini ve yapısal düzeyde kurumlar ve örgütler içindeki cinsiyete dayalı 
işbölümünü de kapsar. Dolayısıyla biyolojik cinsiyetin verili niteliğine karşın, toplumsal cinsiyet 
toplum tarafından gerçekleştirilen bir inşa sürecini ifade eder. Bu süreç toplumdan topluma farklılık 
gösterdiği gibi, aynı toplumda yer alan farklı sosyal çevrelere göre de farklılıklar barındırabilir. 
Bununla birlikte söz konusu sürecin kadın ve erkek cinsiyeti bakımından eşitsizliklerle dolu niteliği 
yaygın bir durumdur. Şüphesiz toplumsal cinsiyet eşitsizliğini üreten şey, her şeyden önce 
eşitsizliğin zihinsel kabulüdür. Bu kabullerin (algıların) sonradan davranışa dönüşme potansiyeli 
bulunmaktadır.  

İşte bu araştırma sosyoloji eğitimi gören üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısının 
geleneksel /eşitlikçi niteliğini tespit etmek üzere gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2019-
2020 eğitim öğretim yılında MCBÜ’nin Sosyoloji bölümüne kayıtlı 235 öğrenci oluşturmuş, 
öğrencilerin tümüne ulaşılması hedeflenmiş ve örneklem hesabına gidilmemiştir. Tanımlayıcı tipte 
olan bu araştırma, gönüllü olan ve anket formlarını eksiksiz dolduran 184 öğrenci ile 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin demografik özelliklerini içeren Kişisel Bilgi Formu ve 
Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 20.0 istatistik 
programında analiz edilmiş; analizde sayı, yüzde ve normallik testi, Kruskal Wallis ve Mann 
Whitney U testi, korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %87’sini kadın 
cinsiyetinde, %93’ünü 18-23 yaş aralığında, %95,7’sini bekar olan öğrenciler oluşturmuştur. 
Öğrencilerin TCAÖ toplam puanı 111,8±11,4 olarak belirlenmiştir. Son sınıf öğrencilerinin, anne 
babası üniversite eğitimine sahip olanların, kadın cinsiyetinde olanların ve kendini “dindar değilim” 
diye ifade edenlerin TCAÖ toplam puanı diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Diğer 
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bir ifadeyle, bu öğrencilerin daha eşitlikçi bir toplumsal cinsiyet algısına sahip oldukları tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Algısı, Eşitlikçi Toplumsal Cinsiyet 
Algısı, Geleneksel Toplumsal Cinsiyet Algısı.  
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CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ İHTİYACININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR 
ARAŞTIRMA 

Sema ÜSTGÖRÜL 
Öğr.Gör. ,Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bil. Fak. Hemşirelik Bölümü 

ORCID No: 0000-0002-8163-726X 
Hıdır ÖNÜR 

Dr.Öğr.Üyesi ,Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü 
ORCİD No: 0000-0001-6470-2595 

Huriye TEKİN ÖNÜR 
Doç.Dr.,Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü 

ORCİD No: 0000-0002-6957-9124 
 

Özet 

Cinsel sağlık insanın duygusal, düşünsel ve toplumsal bütünlüğünü sağlayan, kişilik gelişimini, 
iletişimi ve sevginin paylaşımını olumlu yönde zenginleştiren iyi olma halidir. Dolayısıyla sağlıksız 
cinsellik yaşayan bireyin sadece kendisi değil, etkileşimde bulunduğu diğer bireyler de bu 
durumdan olumsuz etkilenebilmektedir. Kadınların sokakta tek başına rahatça yürüyemediği ve 
taciz/tecavüze uğradığı, cinselliğin konuşulmasının tabu olarak görüldüğü bir toplumda cinsel 
sağlık düzeyinin tatmin edici boyutta olduğunu düşünme imkânı bulunmamakta, dahası bu 
sağlıksızlık ölçüsünde cinsel sağlık eğitimi ihtiyacı belirmektedir. Nitekim bu araştırmanın 
motivasyonunu oluşturan şey de böyle bir ihtiyacı akla getirecek şekilde, bir devlet üniversitesinde 
öğrenim görmekte olan sosyoloji bölümü öğrencilerinin enformel görüşmelerde cinsel sağlık 
alanına giren soru/sorunlarını dile getirmiş olmalarıdır. Dolayısıyla bu araştırma üniversite 
öğrencilerinin cinsel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı 
tipte olan bu araştırma 2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitim görmekte olan, çalışmaya 
katılmaya gönüllü olup anket formlarını eksiksiz olarak dolduran 166 öğrenci ile 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri öğrencilerin demografik özellikleri ve cinsel sağlık 
eğitimi hakkındaki görüşlerini içeren soru formları ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 20.0 
istatistik programında analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda büyük çoğunluğu (%86,1) kadın 
cinsiyetine sahip olan örneklem grubundaki tüm öğrencilerin %36,7’si anneleri ile, %78,9’u 
babaları ile cinsellik hakkında asla konuşmadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %42,8’i kendini 
çok dindar/dindar, %74,1’i aile yapısını demokratik olarak tanımlamıştır. Öğrencilerin yarısından 
fazlası (%57,2) cinsellik hakkında bilgi aldığını, bununla birlikte %74,1’i cinsellik hakkında bilgi 
almak istediğini ifade etmişlerdir. Kadın cinsiyetine sahip, son sınıfta okuyan, demokratik aile 
yapısına sahip olduğunu belirten ve kendisini dindar/çok dindar olarak tanımlayan öğrencilerin 
diğerlerine göre cinsel sağlık eğitimi almaya daha istekli oldukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu 
bulgular göz önünde bulundurulduğunda yaşa uygun verilecek kapsamlı bir cinsel eğitim desteği ile 
bireylerin daha sağlıklı ve dengeli cinsel tutum ve davranışlara sahip olabilecekleri 
düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Cinsel Tutum, Cinsel Davranış, Cinsel Sağlık Eğitimi. 
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A GENDER AND EXPERIENCES BASED INVESTIGATION OF TEACHING 
EFFECTIVENESS AMONG PHYSICAL EDUCATION TEACHERS 

Mr. Mohammed Feroz Ali 
                                     Research scholar –Mangalore University 

Dr. Prasanna B.K 
Assistant Director Mangalore University 

 
Abstract 

Effective use of time in Physical education teaching is considered to be important for many reasons; 
not least because it may help young people make informed lifestyle choices, develop proficiency in 
movement skills, and encourage lifelong participation in physical activity. The purpose of this 
research is to evaluate the teaching effectiveness of primary school Physical education teachers. 100 
Primary School physical education teachers were Participants of this study who were selected 
randomly. Teachers completed Dr Santosh Dhār and Dr Upinder Dhar Teacher Effectiveness scale 
which had five aspects as Knowledgeable, transparent, learning oriented, helpful, motivator and 
analytical teacher. The relationship between the 5 aspects were compared to gender and the years of 
teaching experience. Independent t-tests were calculated to determine the meaningful relation. The 
significance level was set to 0.05. Findings indicated a significant difference on all aspects between 
gender and experience of the teachers. Male teachers showed more effective in teaching physical 
education than the female teachers. The experienced teachers were more effective in teaching than 
the inexperience teachers. The mean scores of males and females were below 70 % which shows that 
there is a need for some specialist training of teachers towards physical education. 

Keywords: Knowledgeable, Motivator, experience, Transparent, Analytical 
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PANDEMİ (COVID 19) SÜRECİNDE EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN TUTUMLARINA GÖRE İNCELENMESİ:  

EBA ÖRNEĞİ 
 

Barış YILDIZ 
Dr., Milli Eğitim Bakanlığı, ORCID: 0000-0003-1247-3158 

 
  Dr. Bahar DOĞAN 

Dr,, Milli Eğitim Bakanlığı, ORCID: 0000-0002-0881-395X 
Özet 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid 19 pandemisi sürecinde milyonlarca öğrenci uzaktan 
eğitim yöntemlerini kullanarak ve eğitimde dijital içeriklerden faydalanarak evde eğitimlerini 
gerçekleştirmektedirler. Bu dijital içerikler, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
tarafından öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulan EBA aracılığıyla sağlanmaktadır. 
Öğretmenlerin ve öğrencilerin EBA’yı etkin kullanmalarını gerektiren bu süreçte EBA’ya yönelik 
tutumların incelenmesi araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
öğretmenlerin Eğitim Bilişim Ağı platformuna yönelik tutumlarının incelenmesidir. Araştırmada 
kolay ulaşılabilirlik örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim-
öğretim yılında İstanbul İli, Avcılar İlçesinde görev yapan 1308 öğretmen oluşturmaktadır. 
Araştırma modeli olarak nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama 
aracı olarak ‘‘EBA Bilişim Ağı Tutum Ölçeği’’ ve demografik bilgi formu kullanılmış ve elde 
edilen veriler SPSS 15.0 paket programı kullanılarak t-testi ve ANOVA testleri ile analiz edilmiştir. 
Bu araştırmada kullanılan ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .86 olarak hesaplanmıştır. 
Araştırma sonucuna göre, katılımcı öğretmenlerin EBA’ya yönelik tutumlarının genel olarak 
olumlu düzeyde olduğu görülmüştür.  Yaş, okul türü, hizmet yılı değişkenine göre ölçeğin her iki 
alt boyutlarında anlamlı farklılık ortaya çıkarken, cinsiyet değişkenine göre ölçeğin tek alt 
boyutunda anlamlı farklılık gözlenmiştir. Araştırmada eğitim durumu değişkenine ilişkin ölçeğin alt 
boyutlarında istatiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. 21. yüzyıl öğrenenleri zaman ve 
mekandan bağımsız, öğrenci ve öğreten etkileşimine dayalı eğitsel fırsatlara gereksinim 
duymaktadır. Ses, canlı sunumlar, uygulama paylaşımı ve elektronik iletiler, etkileşimi ve işbirliğini 
güçlendirmektedir. Covid 19 pandemisinin getirdiği değişimler çerçevesinde EBA platformu bu 
çağın öğrenenleri için farklı kademelerde öğrenme kazanımlarını sağlaması, desteklemesi ve zengin 
materyal sunması bakımından öğrenme çeşitliliğini arttırıcı nitelikleri ile yüz yüze veya uzaktan 
eğitim süreçlerinde ön plana çıkmaktadır. Öğretmenlerin ve öğrencilerin EBA kullanımlarının 
yükseltilmesi, EBA’ya yönelik tutumların olumlu olması ile ilişkili görülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitimde Dijital Dönüşüm, EBA, Uzaktan Eğitim, Tutum. 
 
Abstract 

During the Covid 19 pandemic process, millions of students in our country, as in all over the world, 
carry out their home education by using distance education methods and using digital content in 
education. These digital contents are provided through EBA, which is made available to students 
and teachers by the Ministry of Education's General Directorate of Innovation and Educational 
Technologies. Examining the attitudes towards EBA in this process that requires teachers and 
students to use EBA effectively constitutes the problem of the research. The aim of this study is to 
examine teachers' attitudes towards Education Informatics Network platform. Convenience 
sampling method was used in the study. The sample of the study consists of 1308 teachers working 
in Avcılar District of Istanbul Province in the 2019-2020 academic year. One of the quantitative 
research methods, survey model was used as the research model. "EBA Informatics Network 
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Attitude Scale" and demographic information form were used as data collection tools and the data 
obtained were analyzed by t-test and ANOVA tests, used SPSS 15.0 package program. The 
Cronbach Alpha internal consistency coefficient of the scale used in this study was calculated as 
.86. According to the results of the research, it was observed that participant teachers' attitudes 
towards EBA were generally positive. While there was a significant difference in both sub-
dimensions of the scale according to age, school type and years of service variable, a significant 
difference was observed in the only sub-dimension of the scale according to the gender variable.In 
the study, no statistically significant difference was found in the sub-dimensions of the scale 
regarding the educational status variable. 21st century learners need educational opportunities 
independent of time and space, based on student and teacher interaction. Sound, live presentations, 
application sharing and electronic messages strengthen interaction and collaboration. Within the 
framework of the changes brought by the Covid 19 pandemic, the EBA platform stands out in face-
to-face or distance education processes with its qualities that increase learning diversity in terms of 
providing and supporting learning gains at different levels for learners of this age, and providing 
rich material. Increasing the use of EBA by teachers and students can be seen to be related with 
positive attitudes towards EBA. 

Keywords: Digital Transformation on Education, Education Informatics Network, Distance 
Education, Attitude. 
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MÜZİK EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 KISITLAMA 
SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin AKINCI 

 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 
ORCID: 0000-0002-2404-330X 
Dr. Öğr. Üyesi Melike BOLAT 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 
ORCID:0000-0003-3215-9975 

 
Özet 

 
Eğitim kavramı içeriğinde çok sayıda öğe bulundurmaktadır ve eğitim faaliyetleri bu öğelerin 
uyumlu çalışması ile varlığını sürdürmektedir. Öğretim programı, öğrenciler, öğreticiler, 
öğreticilerin yeterlikleri ve yetiştirilmesi, öğretim teknolojileri, eğitim kurumlarının denetim ve 
yönetimi, eğitim süreçleri, eğitim-öğretimi değerlendirme, öğretim materyalleri, farklı eğitim 
alanları ve birbirleri ile ilişkileri, eğitim yapılacak fiziki ve sanal ortamlar eğitim çatısı altındaki alt 
başlıklardan bazılarıdır. Öğrenci merkezli öğretim, aktif-işbirlikli öğrenme/öğretim, buluş yoluyla 
öğretim gibi konular eğitim alanında son yıllarda yoğunlukla çalışılan ve araştırılan konulardan 
bazıları olmuş olmasına rağmen 2020 yılı mart ayından itibaren tüm dünya sıra dışı ve zorunlu bir 
yönelim ile uzaktan eğitim konusunu, süreçlerini ve araştırmalarını incelemeye başlamıştır. Bu sıra 
dışı ve zorunlu yönelimin nedeni ise tıp biliminde Covid-19 olarak isimlendirilmiş bulaşıcı ve 
insanların hayatlarını kaybetmelerine neden olabilen bir bulaşıcı hastalıktır. 2020 yılı başlarından 
itibaren dünyadaki tüm insanlar korkunç ve hızlı biçimde yayılan ve hakkında tıbbi olarak 
bulaşıcılığından başka yeterli bilgiye sahip olunmayan Covid-19 hastalığı nedeniyle sosyal hayatta 
alışkın olduğumuz yüz yüze iletişimde ve yüz yüze eğitimde ciddi kısıtlamalara maruz kalmıştır. 
Teorik ve uygulamalı özelliklerinde olmasına bakılmaksızın tüm eğitim alanlarında uzaktan eğitim 
uygulamalarına yoğunluk verilmiştir. Bu gelişmelerle birlikte son on yıldır özellikle yükseköğretim 
kurumlarında ve örgün olmayan eğitim kurumlarında sınırlı sayıda derste uygulanmakta olan 
uzaktan eğitim, tüm eğitim kademelerinde ve ülkelerde kullanılan zorunlu bir eğitim uygulaması 
halini almıştır. Tüm eğitim alanlarında olduğu gibi müzik eğitimi de bünyesinde barındırdığı teorik 
ve uygulamalı öğretim çalışmalarını alanda yeni sayılabilecek tasarılarla uzaktan eğitim yöntemiyle 
senkron ve asenkron olarak uygulamak durumunda kalmıştır. Türkiye’ de farklı tiplerdeki 
yükseköğretim kurumlarında müzik eğitimi alan lisans öğrencilerinin Covid-19 karantina 
süreçlerine ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla yürütülmüş olan bu araştırmada anket yoluyla 
284 lisans öğrencisinden elde edilmiş verilerden yola çıkılarak bulgular, sonuçlar ve öneriler 
sunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Covid-19, Uzaktan Eğitim. 
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MÜZİK ALANINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ COVİD-19 SÜREÇLERİNE 
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
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Özet 

Aralık 2019’da Çin’de başlayan ve kısa sürede birden fazla ülkede ve kıtada, çok geniş bir alanda 
yayılarak salgın hastalığa dönüşen Covid-19, insan sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir. Hızla 
bulaşan hastalığın etkisi ve hastalık hakkında bilim adamlarının açıkladığı bilgiler her gün 
güncellenmektedir. Bulaşan hasta ve hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayılarının sürekli artması, 
dünya çapında tüm insanlığın hayatında panik ve endişe durumunu arttırmaktadır. Enfeksiyondan 
korunma ve kontrol önlemleri ise sosyal hayatta mecburi kısıtlamalar ve evde uzun süreli kalmayı 
gerektiren izolasyon süreçlerini hatta karantina uygulamalarını gerektirmiştir.  Bu gelişmelerle 
hastalık sadece tıbbi boyutla sınırla kalmamış, sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik açıdan 
olumsuz etkileri tartışılmaya başlanmıştır. Dünya çapında tehlike içeren Covid-19 virüsünün 
ülkemizde de pandemik hale gelmesi sebebiyle günlük hayattaki kısıtlamalar yükseköğretim 
kurumlarında da geçerli olduğundan uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi 
eğitim süreci tamamlanmaya çalışılmış olup yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı kesinlik 
kazanamamaktadır. Müzik alanında yer alan sanatçılar da sahneden uzun süre ayrı kalmak zorunda 
kalırken, eğitimciler ise okullarından ve sahneye hazırladıkları öğrencilerinden uzun süreli 
ayrılmışlardır. Müzik sektöründe çalışanlar, eğitimciler ve sanatçılar profesyonel meslek 
yaşantılarındaki zorunlu yeniliklere uyum sağlamak durumunda kalmışlardır. Profesyonel müzik 
eğitimi, uzun saatler eğitmenle ve ardından bireysel olarak uygulama yapmaya dayanan uzun bir 
süreçtir. Pandemi sürecinde eğitimciler öğrencilerine internet üzerinden ulaşmaya ve eğitimlerini 
sürdürmeye çalışmışlar, müzisyenler bir arada müzik yapamamışlardır.  Bu çalışma Türkiye’deki 
tüm üniversitelerde müzik alanında eğitim veren akademisyen öğretim elemanlarının- 
öğrencilerden, sahneden ve seyircilerden uzak kalmaları göz önünde bulundurulduğunda- bu 
süreçten nasıl etkilendiklerine dair görüşlerini içermektedir. Araştırmada betimsel tarama (anket) 
yöntemi kullanılmış olup araştırmaya 126 öğretim elamanı katılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Covid-19, Uzaktan Eğitim. 
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BOLONIYA PROSESI ÇƏRÇIVƏSINDƏ ALI TƏHSILDƏ KEYFIYYƏT AMILI 

ФАКТОР КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ БОЛОНСКОГО 
ПРОЦЕССА 

THE QUALITY FACTOR OF HIGHER EDUCATION IN THE FRAMEWORK OF THE 
BOLOGNA PROCESS 

Xudiyeva Fəridə Tofiq qızı 
Bakı şəhəri, ADPU 

 

Xülasə 

Elmi məqalədə Boloniya prosesi çərçivəsində ali təhsildə keyfiyyət amili əsas götürülərək elmi 
baxımdan tədqiqata cəlb olunmuşdur. Bu məqsədlə Boloniya prosesinin mahiyyəti, əsas 
müddəaları, yaranma səbəbləri, dünya ölkələrində ali təhsildə keyfiyyət amili öyrənilmiş və  bu 
prosesin həyata keçirilmə mərhələlərinə aydınlıq gətirilmişdir. Ümumavropa zonasının intellektual, 
mədəni, sosial və texniki bazasını yaratmaq və gücləndirmək yolunda “ Boloniya prosesi” nin 
əhəmiyyəti açıqlanmışdır. Tələbə və müəllim mübadiləsinin həyata keçirilməsi, onların birgə 
proqramlara cəlb edilməsi, mobilliyin genişləndirilməsi, məzunların işlə təminatı, kredit sisteminin 
tətbiqi kimi məsələlər də araşdırılmışdır. Dünya ölkələrində ali təhsil sistemində keyfiyyətin 
dəyərləndirilməsi, attestasiya və akkreditasiya, inteqrasiya kimi gedən proseslər müqayisə 
olunmuşdur. Təhsilimizin Avropa təhsil məkanına inteqrasiyasını nəzərdə tutan “Azərbaycan 
Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası ilə bağlı bəzi 
tədbirlər haqqında” 31 yanvar 2008-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev tərəfindən imzalanmış sərəncamı elmi məqalədə gözönünə gətirilərək ali təhsildə 
keyfiyyətin idarə olunmasında əhəmiyyətinin məzmunu açıqlanmışdır. Daha sonra burada 
keyfiyyətə nəzarətin təmin edilməsinin dəyərli mexanizmlərindən biri də daxili və xarici 
qiymətləndirmənin tətbiq edilməsinin vacibliyi önə çəkilmişdir. Ali təhsil müəssisələrinin 
fəaliyyətini təkcə kənardan qiymətləndirməklə deyil,  bunun üçün hər bir ali təhsil müəssisəsini 
özünün öz fəaliyyətinin keyfiyyətinə qiymət verməsini və bu iki qiymətləndirmənin 
əlaqələndirilməsinə, nəzarət və idarəetmə mexanizmlərinin daha effektli nəticələr əldə etməsinə 
kömək göstərmələri tövsiyə olunur. Keyfiyyətə nəzarət zamanı proqramların məzmunu və onun 
necə həyata keçirilməsi, məzunların fərdi hazırlıq səviyyəsi, onların işlə təmin edilməsindəki 
nailiyyətləri, bu istiqamətdə həyata keçirilən layihələr elmi məqalədə öz əksini tapmışdır.  Təhsili, o 
cümlədən ali təhsilin bu gün üçün aktual problemi keyfiyyətin yüksəldilməsi, Avropa iqtisadi 
məkanında hazırlanmış kadrların rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin edilməsi problemidir. Əgər son 
illərə qədər ali təhsildə əsas diqqət yenidənqurma və quruculuq işlərinə verilirdisə, indi təhsilin 
keyfiyyəti ön plana çıxır. Düzdür, keyfiyyət təhsildə həmişə vacib amillərdən biridir. Lakin 
cəmiyyətin digər problemləri həll edildikcə keyfiyyət amili daha çox önəm kəsb edir. Əvvəl-əvvəl 
ölkənin daxili əmək bazarının keyfiyyətli mütəxəssislərlə təmin edilməsinə olan ehtiyac təhsil 
keyfiyyətini diqqət mərkəzinə çəkir. Zaman keçdikcə isə ölkənin Avropaya  və dünyaya 
inteqrasiyasının dərəcəsinə uyğun olaraq bu miqyasda kadr hazırlığının tələbləri yeni keyfiyyət 
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hədəfləri müəyyənləşdirir. Bu proses, yekun olaraq, Azərbaycanın dünya təhsil məkanında rəqabət 
qabiliyyətinin davamlı olaraq təmin edilməsini günün vəzifəsinə çevirir. 

Açar Sözlər: Boloniya, Ali Təhsil, Avropa, Sənəd, Bəyannamə. 

Резюме 

Научная статья основана на качественном факторе высшего образования в рамках 
Болонского процесса и вовлечена в исследование с научной точки зрения. С этой целью 
изучена сущность Болонского процесса, основные положения, причины его возникновения, 
фактор качества высшего образования в мире и уточнены этапы реализации этого процесса. 
Было объявлено о важности «Болонского процесса» в создании и укреплении 
интеллектуальной, культурной, социальной и технической базы общеевропейской зоны. 
Также были изучены такие вопросы, как обмен студентами и преподавателями, их участие в 
совместных программах, расширение мобильности, трудоустройство выпускников, 
внедрение кредитной системы. Проведено сравнение текущих процессов в системе высшего 
образования мира, таких как оценка качества, сертификация и аккредитация, интеграция. 
Распоряжение, подписанное Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 
31 января 2008 года «О некоторых мерах по интеграции высших учебных заведений 
Азербайджанской Республики в европейское пространство высшего образования», 
предусматривает интеграцию нашего образования в европейское образовательное 
пространство. объявил. Кроме того, одним из ценных механизмов обеспечения контроля 
качества является важность внутренней и внешней оценки. Рекомендуется, чтобы высшие 
учебные заведения не только оценивали свою деятельность со стороны, но также, чтобы 
каждое высшее учебное заведение оценивало качество своей собственной деятельности и 
помогало координировать эти две оценки и обеспечивать более эффективные результаты 
механизмов контроля и управления. В научной статье отражены содержание программ и их 
реализация при контроле качества, уровень индивидуальной подготовки выпускников, их 
достижения в трудоустройстве, проекты, реализованные в данном направлении. 
Сегодняшняя проблема образования, в том числе высшего, заключается в повышении 
качества, обеспечении конкурентоспособности подготовленных кадров в европейском 
экономическом пространстве. Если до недавнего времени основное внимание в высшей 
школе уделялось реконструкции и строительству, то теперь на первый план выходит 
качество образования. Верно, что качество всегда является важным фактором в образовании. 
Однако по мере решения других проблем общества фактор качества становится все более 
важным. В первую очередь, необходимость обеспечить отечественный рынок труда 
качественными специалистами обращает внимание на качество образования. Со временем, в 
соответствии со степенью интеграции страны в Европу и мир, требования к обучению на 
этом уровне определяют новые цели в области качества. Этот процесс, в конце концов, 
делает задачей дня обеспечение постоянной конкурентоспособности Азербайджана в 
мировом образовательном пространстве.Quality factor in higher education within the Bologna 
process 

Ключевые слова: Болонья, высшее образование, Европа, документ, декларация. 
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The scientific article is based on the quality factor in higher education within the Bologna process 
and is involved in research from a scientific point of view. For this purpose, the essence of the 
Bologna process, the main provisions, the reasons for its emergence, the quality factor in higher 
education in the world were studied and the stages of implementation of this process were clarified. 
The importance of the "Bologna Process" in creating and strengthening the intellectual, cultural, 
social and technical base of the pan-European zone was announced. Issues such as student and 
teacher exchange, their involvement in joint programs, expansion of mobility, employment of 
graduates, the introduction of the credit system were also studied. The ongoing processes in the 
higher education system of the world, such as quality assessment, certification and accreditation, 
integration were compared. The order signed by the President of the Republic of Azerbaijan Ilham 
Aliyev on January 31, 2008 "On some measures for the integration of higher education institutions 
of the Republic of Azerbaijan in the European Higher Education Area" envisaging the integration of 
our education into the European educational space. announced. Further, one of the valuable 
mechanisms for ensuring quality control is the importance of internal and external evaluation. It is 
recommended that higher education institutions not only evaluate their performance from the 
outside, but also that each higher education institution assess the quality of its own activities and 
help coordinate these two assessments and ensure that control and management mechanisms 
achieve more effective results. The content of the programs and their implementation during quality 
control, the level of individual training of graduates, their achievements in employment, projects 
implemented in this direction are reflected in the scientific article. The current problem of 
education, including higher education, is to improve the quality, to ensure the competitiveness of 
personnel trained in the European economic space. If until recent years the main focus in higher 
education was on reconstruction and construction, now the quality of education comes to the fore. It 
is true that quality is always an important factor in education. However, as other problems of 
society are solved, the quality factor becomes more important. First of all, the need to provide the 
domestic labor market with quality specialists draws attention to the quality of education. Over 
time, in accordance with the degree of integration of the country into Europe and the world, the 
requirements for training at this level define new quality goals. This process, in the end, makes it 
the task of the day to ensure the sustainability of Azerbaijan's competitiveness in the world 
educational space. 

Keywords: Bologna, Higher Education, Europe, Document, Declaration. 
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TÜRKİYE’DE MÜZİKSEL İŞİTME EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ 

TEZLER: ‘SOY AĞACI’ VE KONU EĞİLİMLERİ ÇERÇEVESİNDE ELEŞTİREL BİR 

ANALİZ 

Gökhan ÖZTÜRK 

Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

ORCID NO: 0000-0002-1667-3758 

Özet 

Müziksel işitme eğitimi, mesleki müzik eğitimi programlarındaki çekirdek derslerden biridir. 

Dersin yoğun içeriği, karmaşık yapısı ve programlardaki sayısal ağırlığına karşın Türkiye’de 

müziksel işitme eğitimi alanında, alan uzmanı yetiştiren bir program bulunmamaktadır. Musiki 

Muallim Mektebi’nin açıldığı 1924 yılından bugüne yıllardır göz ardı edilen ve öğrenme-öğretme 

süreçlerini farklı şekillerde etkileyen bu alan uzmanlığı sorunu, lisansüstü tez çalışmalarına da farklı 

şekillerde yansımaktadır. Uzmanı bulunmayan bir alanda yapılan lisansüstü çalışmaların tartışmaya 

açılması araştırmacı tarafından önemli görülmektedir. Çünkü lisansüstü tezler, alan uzmanlığı 

sorununu ve zorunluluğunu tartışabileceğimiz önemli ipuçları sunmaktadır.  

Bu çalışma, 1986-2019 yılları arasında müziksel işitme eğitimi alanında yapılan tezleri sistematik 

ve bütüncül bir yaklaşımla ele almaktadır. Bu amaçla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez 

Merkezi’nde kayıtlı bulunan ve tam metinleri erişime açık olan 101 tez incelenmiştir. Ayrıca, veri 

havuzuna, araştırmacının kendi imkanlarıyla ulaştığı 6 çalışma eklenmiştir. Tezlere; dikte, işitme, 

kulak eğitimi, makam, müzik teorisi, müzik yetenek, müziksel algılama, müziksel beceri, özel 

yetenek, giriş yetenek, ritim, ritm, solfej, deşifre, Dalcroze ve Orff anahtar kelimeleri ile 

ulaşılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımına göre desenlenen çalışmada doküman inceleme tekniği 

kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan ‘tez analiz/sınıflama formu’ aracılığıyla tezlerin 

yapısal ve içeriksel çözümlemesi yapılmıştır. Bulgular üç başlık altında sunulmuştur. İlk başlıkta, 

tezlerin; türü, yılı, yapıldığı üniversite, araştırma deseni, çalışma grubu/örneklemi ile tezlerde 

kullanılan veri toplama araçları ve veri işleme teknikleri, tanımlayıcı istatistik yoluyla analiz 

edilmiştir. İkinci başlıkta; işitme eğitimi alanında çalışma yapan araştırmacılardan bir ‘işitme 

eğitimcileri soy ağacı’ oluşturulmuştur. Son başlıkta ise; tezler tematik bir yaklaşımla içerik 

analizine tabi tutulmuş ve konu eğilimleri belirlenmiştir. Sonuçlar; a) alana katkı, b) soy ağacı, c) 

alan uzmanlığı sorunu ve d) alanın beklentileri çerçevesinde tartışılmış ve bazı öneriler 

sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Müziksel İşitme Eğitimi, Lisansüstü Tezler, Soy Ağacı, Alan Uzmanlığı 

Sorunu, Konu Eğilimleri. 
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MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇALGI ÇALIŞMA MOTİVASYONUNU 
ETKİLEYEN UNSURLAR 

Özlem ÖZTÜRK 
Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

ORCID NO: 0000-0003-1500-2968 
 
Özet 

Çalgı eğitimi; fiziksel yatkınlık, yetenek, koordinasyon, dayanıklılık, esneklik vb. becerilerin öne 
çıktığı bir eğitim alanıdır. Çalgı eğitimi, öğretmen ve öğrenciden muazzam bir çaba, özveri ve irade 
ister. Bununla birlikte pratik, çalgı eğitiminde başarının temel koşuludur. Müzikal bellek, 
doğaçlama, yaratıcılık ve yorumun geliştirilmesi ve sahne korkusuyla mücadele gibi kazanımlar 
sağlayan pratik, sayısız fiziksel ve zihinsel süreçleri içeren karmaşık bir eylemdir. Pratik sürecinde, 
dikkat, çaba, dayanıklılık, sabır ve çalışmaya ayrılan zaman önemlidir. Öğrencilerin kendilerini, 
görevlerini ve performanslarını nasıl algıladıkları, süreci nasıl yapılandırdıkları ve enerjilerini nasıl 
kullandıkları çalgı çalışma sürecini farklı şekillerde etkileyebilir. Çalgı çalan kişi için hem bir 
gereklilik hem de bir ritüel olan pratik, öğrenciler için zorlu bir süreçtir ve yüksek düzeyde 
motivasyon talep eder. Çünkü pratik, öğrencilerin, öğretmen rehberliğinden yoksun ve sosyal 
çevreden izole olarak tek başlarına yürüttükleri, çoğu zaman monoton, can sıkıcı ve başarısız geçme 
olasılığı yüksek olan bir süreçtir. Bu süreçte öğrenciler, verimlilik ve konsantrasyon konusunda 
sorunlar yaşayabilmektedir. Araştırmalar öğrencilerin, pratik sürecinde tutarlı ve yapılandırılmış bir 
yaklaşım izlemediklerini ve motivasyona ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Diğer taraftan 
bulgular, çalgı eğitiminde motivasyon olgusunun bireysel ve çevresel bir çok unsurla ilişkili 
olduğunu ve konuyla ilgili araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.  

Bu çalışma, bir grup müzik öğretmeni adayının, çalgı çalışma motivasyonunu etkileyen unsurlara 
odaklanmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımına göre desenlenen çalışma Türkiye’nin Orta Karadeniz 
Bölgesi’nde yer alan bir üniversitenin müzik öğretmenliği programına kayıtlı olan 52 öğrenci ile 
yürütülmüştür. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan ve 2 açık uçlu sorunun yer aldığı yarı 
yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği 
kullanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin çalgı çalışma motivasyonunu etkileyen olumlu ve olumsuz 
unsurlar belirlenmiş ve bazı öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretmeni Adayları, Çalgı Eğitimi, Çalışma Motivasyonu. 
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OSMANLI SONRASI BOSNA-HERSEK’TE YAPILAN BAZI BOŞNAKÇA KUR’AN 
ÇALIŞMALARI 

Esat ÖZCAN 
Dr. Öğr. Üyesi, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

 ORCID ID: 0000-0003-0974-8325.
Özet

Kur’ân, Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği son mesajıdır. Bu son mesajın ilk muhatap kitlesinin 
Araplardan müteşekkil bulunması, onun Arapça nazil olmasını gerekli kılmıştır. Ancak Hz. 
Muhammed, diğer peygamberler gibi sadece belli bir döneme, belli bir kitleye gönderilmiş bir 
peygamber değildir. O, farklı bölgelerde yaşayan ve başka dilleri konuşan diğer insanlara da 
gönderilmiştir. İslam dinini seçen farklı dilleri konuşan insanlar da bu son ilahî mesajı anlamak 
istediler. Bu insanların az bir kısmı, Arapça öğrenerek Kur’ân’ı anlamaya çalıştılar. Büyük bir kısmı 
ise Kur’ân’ı anlamaktan mahrum kaldılar ve sadece onun öğretilerini yaşamakla yetindiler. Bunun 
üzerine farklı dilleri konuşan âlimler, kendi dillerinde Kur’ân’ın meal ve tefsirini yazmaya başladılar. 
Kur’ân’ın meal ve tefsirlerinin yazıldığı dillerden biri de Bosna-Hersekli Müslümanların dili olan 
Boşnakçadır.

Bosna-Hersek, uzun zaman Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Bosna-Hersekli Müslümanlar, Osmanlı 
hâkimiyetinde kaldıkları sürece Arapça ve Osmanlıca meal ve tefsirlerden yararlandılar ve Boşnakça 
çalışmalara pek ihtiyaç duymadılar. Ancak 19. asırda Bosna-Hersek, Avusturya-Macaristan 
imparatorluğunun işgaline maruz kalarak Osmanlı’dan koptu. Bu da Boşnakça meal ve tefsirleri daha 
fazla gerekli hale getirdi. Bunun üzerine Bosna-Hersekli Müslüman âlimler, kendi dillerinde 
Kur’ân’ın meal ve tefsirlerini yazmaya önem verdiler ve bu konuda bazı eserler meydana getirdiler. 
Müslüman âlimlerle birlikte oryantalistler de Boşnakça Kur’ân çalışmalarında bulundular ve bu dilde 
bazı mealler kaleme aldılar.

Bu çalışmamızda Osmanlı sonrası Bosna-Hersek’te yapılan bazı Boşnakça Kur’ân çalışmalarını 
değerlendirmeye çalışacağız. Bosna-Hersek’te yazılan Boşnakça meal ve tefsirlere geçmeden önce 
Bosna-Hersek’in tarihi, etnik ve dinî yapısı ile ilgili özet bilgiler vermeye gayret edeceğiz. Daha sonra 
Osmanlı sonrası kaleme alınan bazı Boşnakça meal ve tefsirleri tanıtacağız. Her bir meal ve tefsiri 
tanıtırken ilgili eserlerin telif yöntemleri ve muhtevalarından bahsettikten sonra eserlerdeki olumlu ve 
olumsuz tarafları ortaya koymaya çalışacağız.

Anahtar Kelimler: Tefsir, Meal, Bosna-Hersek, Boşnakça.
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OSMANLI SONRASI BULGARİSTAN’DA YAPILAN BAZI BULGARCA KUR’AN 
ÇALIŞMALARI 

Esat ÖZCAN 
Dr. Öğr. Üyesi, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

 ORCID ID: 0000-0003-0974-8325.
Özet 

Yüce Allah’ın son mesajı, kitabı Kur’ân’dır. Kur’ân, Arapça indirilmiştir. Kur’ân’ın ilk mu-
hatapları, Arap oldukları için onu anlama konusunda bir sorunla karşılaşmamışlardır. Daha sonra 
Müslüman olan ve Arap olmayan insanlar ya Kur’ân’ın dilini, Arapçayı öğrenmiş veya onun 
emirlerini yerine getirmekle iktifa etmişlerdir. Namazda Kur’ân’dan âyetlerin, sûrelerin 
okunmasının gerekli olması, Arap olmayan ve Arapça öğrenemeyen Müslümanların Kur’ân’ın 
kendi dillerine tercüme edilmesini istemelerine neden olmuştur. Ayrıca dine davet etme konusu da 
Kur’ân’ın tercüme edilmesini gerekli kılmıştır. Zira İslam dininin muhatapları sadece Araplardan, 
Arapça bilenlerden oluşmamaktadır. Bunun için Hz. Peygamber’in emri ve onayı ile Kur’ân’ın bazı 
âyet ve sûreleri başka dillere tercüme edilmiştir. Kur’ân’ın tercüme edildiği dillerden biri de 
Bulgarcadır.
Bulgaristan’ın Osmanlı’nın hakimiyetine geçmesi ile buraya birçok Müslüman yerleşmiş, buralarda 
yaşayan ve farklı din ve milletlere mensup bazı kişiler de Müslüman olmuşlardır. Bulgaristan’da, 
Osmanlı döneminde Kur’ân’ın Bulgarca tercümesine pek ihtiyaç duyulmamış, ana dilleri Bulgarca 
olan insanlar, Kur’ân’ın emirlerini uygulamakla yetinmiş veya Arapça ve Osmanlıca meal ve 
tefsirlerden yararlanmaya çalışmışlardır. Bulgarca meal ve tefsir yazımı ise Bulgaristan’ın 
Osmanlı’nın hakimiyetinden çıkmasıyla önem kazanmıştır. Bulgaristan’ın Osmanlı’nın elinden 
çıkması, İslam’ı ve Kur’ân’ı kötülemek isteyenlerin, Bulgarca tefsir ve meal yazmaya başlamalarına 
neden olmuştur. Bu çalışmalarda doğru tefsir ve meal yazmak yerine, Kur’ân’ı kötüleme amacı 
güdülmüştür. Bu da Müslüman âlimlerin Kur’ân’ı doğru bir şekilde Bulgarcaya aktarmaya 
çalışmalarına ve bu dilde tefsir ve meal yazmalarına vesile ol-muştur.
Bu çalışmada yazılan bazı Bulgarca tefsir ve mealleri değerlendirmeye çalışacağız. Bulgaris-tan’da 
kaleme alınan Bulgarca meal ve tefsirlere geçmeden önce Bulgaristan’ın tarihi, etnik ve dinî yapısı 
ile Bulgaristan’da bulunan Müslümanlara ait eğitim kurumlarıyla ilgili özet bilgiler vermeye gayret 
edeceğiz.
Anahtar Kelimler: Tefsir, Meal, Bulgaristan, Bulgarca.
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MİLYE VE ELMALILI’NIN GÖZÜNDEN, “İSLÂMİYETLE MEDENİYET-İ CEDîDE 

BİRLEŞEBİLİR Mİ?” 

FROM THE EYES OF MILYE AND ELMALILI, “CAN ISLAM AND MODERN 

CIVILIZATION UNITE?” 

Feyza KOCAGÖZ 

YL Öğrencisi, İbn Haldun Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları 

Orcid: 0000-0003-1010-1502 

Özet 

Beyânü’l-Hak dergisinin 23 Muharrem 1327 (14 Şubat 1909) tarihli 20. sayısında Elmalılı M. 

Hamdi Yazır tarafından çevrilerek yayınlanan İslâmiyetle Medeniyet-i Cedîde Birleşebilir mi? 

başlıklı makale, Paris’te gerçekleşen Kuzey Afrika toplantısında Mösyö Rinye Milye tarafından 

verilen konferansı içermektedir. Milye’nin ifadeleri incelendiğinde, o dönem Avrupa’da oldukça 

yaygın olan, İslamiyet’in başından beri ilerlemeye engel olduğu şeklindeki görüşe karşı çıktığı ve 

Batının desteğiyle İslam’ın tekrar medeniyet yolunda ilerleyebileceğini savunduğu görülmektedir. 

Diğer yandan, Elmalılı’nın bu konferans metnini tercüme ederek, bir Avrupalı’nın İslam hakkındaki 

olumlu yorumlarını Osmanlı okuyucusuna aktarmak ve İslam’ın ilerlemeye mani olmadığı, bilakis 

Batı medeniyetinin bugün geldiği seviyeye ulaşmasında önemli rol oynadığı şeklindeki argümanı 

desteklemek istediği düşünülebilir. Fakat, mütercim Elmalılı konferans bildirisini yalnız tercüme 

etmekle kalmamış, aynı zamanda gerekli gördüğü yerlerde, dipnotlarla konu ile alakalı düşünce ve 

eleştirilerini belirtmiştir. Elmalılı’nın dipnotları metnin çok küçük bir kısmına tekabül etse de 

Osmanlı’da Meşrutiyet tartışmaları, Batı ve İslam toplumlarının karşılaştırılması ve İslam’ın Batı 

medeniyetiyle kuracağı ilişkinin boyutu hakkında oldukça önemli noktalara işaret ettiği 

görülmektedir. Elmalılı’nın ifadeleri, onun Osmanlı toplumu başta olmak üzere İslam dünyasının 

geri kalmışlık probleminin çözümü için değişimi gerekli gördüğünü, fakat değişim ve dönüşümün 

Batı medeniyetini birebir taklit ederek değil, İslam medeniyetinin özünden beslenerek 

gerçekleşmesi gerektiği üzerinde ısrarla durduğunu ortaya koymaktadır.  Ayrıca, bu konularda Sait 

Halim Paşa, Namık Kemal ve Mehmet Akif Ersoy gibi çağdaşlarının da benzer düşüncelere sahip 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu makalede, bir yandan Milye’nin konferansta İslamiyet ve İslam 

medeniyetiyle Batı medeniyeti arasındaki ilişkiler hakkında dile getirdiği görüşleri incelenecek, 

diğer yandan yeri geldikçe başta Elmalılı olmak üzere diğer isimlerin de bu meseleler hakkındaki 

eleştiri ve görüşlerine yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İslam, Batı medeniyeti, Mösyö Rinye Milye, Elmalılı M. Hamdi Yazır, 

Beyânü’l-Hak. 

Abstract 

The article which is titled Can Islam and Modern Civilization Unite? was published by Elmalılı M. 

Hamdi Yazır in the 20th issue of the journal of Bayan al-Haq on 23 Muharram 1327 (14 February 

1909). The article includes a translation of the conference given by Monsieur Rinye Milye in the 

North Africa convention in Paris. When the statements of Milye are examined, it can be seen that he 

opposes the idea, which was very common in Europe in that period, that Islam is an obstacle to 

progress from the very beginning and he defenses the idea that Islam can make progress again in the 

way of civilization with the support of the West. On the other hand, it is possible to argue that by 

translating this conference text, Elmalılı wanted to convey the positive comments of a European on 

Islam to Ottoman readers and to support the argument that Islam does not prevent progress, but 

rather it played a significant role in the achievements of the West. However, the translator Elmalılı 

did not only translate the conference paper but also indicated his opinions and critics about the topic 

by using footnotes when necessary. Although Elmalılı’s footnotes constitute a very small part of the 

text, they signify very important points about some issues such as constitutionalism in the 
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Ottomans, the comparison between Islamic and Western societies, and the relationship of Islam 

with the West. Elmalılı’s statements reveal that he regarded change as necessary for the solution of 

the problem of the backwardness of the Islamic world, especially the Ottoman society. However, he 

insisted that change and transformation should take place not by immitating Western civilization 

exactly, but by feeding on the essence of Islamic civilization.  Furthermore, it can be understood 

that his contemporaries Said Halim Pasha, Namık Kemal, and Mehmet Akif Ersoy also had similar 

thoughts on these issues. In this article, while examining Milye’s statements on Islam and the 

relationship between Islamic civilization and Western civilization at the conference, Elmalılı’s and 

his contemporaries’ opinions on these issues will also be included.  

Keywords: Islam, Western Civilization, Monsieur Rinye Milye, Elmalılı M. Hamdi Yazır, Bayan 

al-Haq  
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KIRGIZİSTAN’ın DEVLET OKULLARINDA DİN EĞİTİMİ 
UYGULAMALARI 

RELIGIOUS EDUCATION AT THE STATE SCHOOLS OF KYRGYZSTAN FROM PAST 
TO PRESENT 

Cazgül COLALİYEVA 
Araş. Gör., Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 

https://orcid.org/0000-0003-2331-7951 
Özet 

Kırgızistan’da son otuz yılda ekonomik, siyası, sosyal ve dini alanlarda önemli değişiklikler 
yaşanmıştır. Bu gelişmelerin içinden din alanındaki gelişmeler özel dikkate değerdir. Zira Sovyet 
dönemi boyunca baskı altında olan din müessesesi, 1991 yılında özgürlüğe kavuşmuştur ve bu 
tarihten sonraki yıllarda Kırgız Müslümanının profili oldukça olumlu bir şekilde değişmiştir. 
“Demokrasi”, “din ve vicdan özgürlüğü”, “laiklik” gibi kavramlar siyasi ve bilimsel çevrelerin 
hayati anlamda sözcüklerine dönüşmüştür. Günümüzde vatandaşlar herhangi bir dine ait olup 
olmadıklarını açık bir şekilde ilan edebilmekte, dinin gereklerini evde veya mabedlerde yerine 
getirebilmektedirler. Genel olarak ülkede  din ve vicdan özgürlüğünün devlet tarafından garantiye 
alındığını söylemek mümkündür.  

Din ve vicdan özgürlüğü ülkedeki din eğitimi konusundaki gelişmelere de etki etmiştir. Özellikle, 
formal din eğitimi konusunda ülkede önemli mesafeler katedilmiştir. Böylece, bağımsızlığın ilk 
gününden itibaren devlet okullarında din eğitiminin verilip verilmemesi meselesi konuşulmaya 
başlanmış, özellikle “laiklik” kapsamında devlet okullarında din eğitiminin meşruiyeti konusu 
yoğun tartışmalara neden olmuştur. Bu arayışların sonucunda devlet okullarında din eğitiminin 
birkaç uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ancak bugün için de uygun din eğitimi modeli arayışları 
hala devam etmektedir.  

İşte bu tebliğimizde geçmişten günümüze Kırgızistan’ın devlet okullarındaki din eğitimi 
uygulamaları incelenecektir. İlk olarak Kırıgzistan’ın bazı bölgelerinde seçmeli ders mahiyetinde 
okutulan “Iyman” (İman) dersi ele alınacaktır. Bu kapsamda “iman” kavramının anlamı üzerinde 
yapılan tartışmalara, dersin içeriğine ve ders öğretmeni konusundaki problemlere değinilecektir. 
İkinci olarak günümüzde ülkede zorunlu olarak okutulan “Adep” (Edep) dersi ele alınacaktır. 
Üçüncü ve son olarak da, 2016 yılından itibaren bazı okullarda pilot uygulama olarak okutulan “Din 
Madaniyatının Tarıhı” (Din Kültürü Tarihi) dersi, amaç, muhteva, ders öğretmeni, derse ayrılan 
süre gibi konular açısından analiz edilecektir. Tebliğin sonuç kısmında Kırgızistan’ın okullarındaki 
din eğitiminde yaşanan problemler ele alınarak, Türkiye’nin okulda din eğitimi alanındaki 
tecrübeleri dikkate alınarak, önerilerde bulunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Okulda Din Eğitimi, Din Dersi, Iyman Dersi, Adep Dersi, Din 
Kültürü Tarihi Dersi. 
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KIRGIZLARIN HAYATINDA KUR’AN’I KERİM’İN 
YERİ VE ÖNEMİ 

Şohimardan ORUNBEKOV 
Kırgız Türk Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

İslam Bilimleri Bölümü Doktora Öğrencisi 
Özet 

İslâm evrensel bir din olarak, dünyada farklı coğrafyalarda, farklı dil ve kültürlere mensup insanlar 
arasında yayılmıştır. Her millet, kendi hayat felsefesine ve yaşayış tarzına uygun bir şekilde İslam’ı 
kabul ederek, onun getirdiği emirleri yerine getirmeye çalışmıştır. Kırgız halkı da IX. Asırda İslam'ı 
kabul eden Türk boylarından birisidir.  İslam’ın kutsal kitabı Kur’an’ı Kerim, Kırgız halkının 
bireysel ve toplumsal hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Çocukların doğumundan,  eşlerin 
evlenmesine; vefat eden kişilerin cenazelerinden çeşitli merasimlere kadar Kur’an Kerim hep var 
olmuştur. Kur’an’da geçen güzel isimlerin çocuklara verilmesi de Kur’an’ın kültürümüze olan 
tesirlerinden birisidir.  

Komünizm döneminde bile Kur’an’a olan saygı ve hürmetinden dolayı Kırgız halkı, Kur’an 
nüshalarını ateistlerden gizleyerek yer altına gömmüş, onun yakılmasını ve yok edilmesini 
engellemeye çalışmıştır. 

Tebliğimiz temel olarak iki bölümden oluşacaktır: Birinci bölümde, Kırgız halkının Sovyetler 
dönemindeki dini hayatına ve özellikle Kur’an’la olan ilişkisine yer vereceğiz. İkinci bölümde ise, 
bağımsızlık sonrası (1991) Kırgız halkının Kur’an’a olan saygısını ve gündelik hayattaki yerine 
değineceğiz. Çok şükür kısa bir dönemde ülkemizde binlerce Kur’an hafızı yetişmiş, yüzlerce 
Kur’an tefsiriyle uğraşan gençler yetiştirilmiştir. Gün geçtikçe de Kur’an’la hemhal olma arzusunu 
yaşayan Kırgız gençleri çoğalmaktadır. Elbette bu süreçte başta Türkiye olmak üzere, pek çok İslam 
ülkesinin katkısı olmuştur. Tebliğimde 10 yıllık imamlık tecrübemden de yararlanarak, Kırgızların 
Kur’an’a olan saygısını ortaya koymaya çalışacağım. Bu bağlamda Kırgız örf ve adetlerinde ve 
Kur’an ziyafetlerinde, cenaze ve diğer merasimlerde Kur’an’ı Kerimin nasıl merkezi bir rol 
oynadığını bazı anekdotlarla anlatmaya çalışacağım. 

Anahtar Kelimeler: Kırgız Halkı, Ateisttik Metotlar, Kur’an’ı Kerim, Örf ve Adetler.  
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KIRGIZİSTAN’DA KADIN DİN EĞİTİMİ 

WOMEN'S RELIGIOUS EDUCATION IN KYRGYZSTAN 

Mirgül BEKMURZAYEVA 
Öğr. Görevlisi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 

Özet  
Kırgızistan yaklaşık 6.600.000 nüfusa sahip Orta Asya ülkelerinden biridir. 70 yıldan daha fazla 
Sovyet hâkimiyetinde olan Kırgızlar, ancak Sovyetler Birliğin dağılmasından sonra 1991 yılında 
bağımsızlığına kavuşmuştur.  

Bağımsızlığa kavuşmakla devletin yeniden yapılandırılmasında ve bu yapılandırma içerisinde din 
eğitimi-öğretiminin konumlandırılmasında önemli değişmeler de yaşanmıştır. Sovyetler Birliği 
döneminde din eğitimi ve öğretiminden söz etmek mümkün değildi. Bu nedenle bağımsızlığın elde 
edilmesinden sonra Kırgız toplumunda dinî bilgi boşluğu hissedilmiştir. Bu boşluğu giderebilmek 
için din hizmeti sunacak kurumlara ihtiyaç duyulmuştur. 

Günümüz Kırgızistan’ında örgün ve yaygın olmak üzere iki tür din eğitimi faaliyeti 
yürütülmektedir. Kırgızistan’da yaygın din eğitimi alanında bireyler din eğitimi ihtiyaçlarını 
medrese, cami ve Kur’an kursları aracılığıyla karşılamaktadırlar. Bu bakımdan Kırgızistan’daki dinî 
hayatın şekillenmesinde cami, medrese ve Kur’an kurslarının faaliyetleri son derece önemlidir. 
Ancak, bu yaygın din eğitimi hizmetlerinden, toplam nüfusun yarısından çoğunu kadınların 
oluşturmasına rağmen, daha ziyade erkekler faydalanmakta, kadınların din eğitimi ise ihmal 
edilmektedir.  

İşte bu tebliğin amacı, kadınlara yönelik yaygın din eğitimi kurumlarını ele almaktır. Bu tebliğde, 
yaklaşık son yirmi yıldır kadınlara yönelik din eğitimi faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüren 
‘’Bişkek Kız Kur’an Kursu’’ ile İslam Üniversitesine bağlı olarak faaliyet yürüten ‘’Kız Kur’an 
Kursu’’ ele alınacaktır. Bu kurslarda farklı yaş gruplarına yönelik olarak 2 yıllık hafızlık, 1 yıllık 
(Kuran okuma ve dini bilgiler öğretimi), 1 aylık ve 4 aylık yaz Kuran kursları olmak üzere dört 
farklı öğretim yapılmaktadır. 

Tebliğde, Bişkek şehrindeki ‘’Bişkek Kız Kur’an Kursu’’ ile ‘’Kız Kur’an Kursu’’nun 
öğretmenlerin durumu, kursa kabul şartları, okutulan dersler, kullanılan kaynaklar, öğrenci profili, 
mezunlar ve kursta düzenlenen sosyo-kültürel faaliyetler ele alınacaktır. Çalışmanın sonunda, 
kadınların din eğitimine yönelik daha iyi din hizmetleri sunmak için yararlı olacağı düşünülen 
birtakım önerilerde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Yaygın Din Eğitimi, Kadın Din Eğitimi, Kuran Kursu. 
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NMR SPEKTROMETRESİNDE OVERHAUSER-DNP VE EPR ÇALIŞMALARI

OVERHAUSER-DNP AND EPR STUDYS AT THE  NMR SPECTROMETER

Handan ENGİN KIRIMLI 

Dr.Öğrt.Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi 

ORCID NO: 0000-0003-0300-3381 

Özet 

Dinamik nükleer polarizasyon (DNP), son zamanlarda, nükleer manyetik rezonans (NMR) 

deneylerinde sinyal şiddetini birkaç kat büyültme yeteneği nedeniyle büyük ilgi görmektedir. 

Özellikle çözelti durumda Overhauser dinamik nükleer polarizasyonu 60 yılı aşkın süredir 

incelenmektedir. Çözelti durumunda dinamik nükleer polarizasyon (DNP), nükleer manyetik 

rezonansta (NMR) birçok uygulamaya sahip bir tekniktir. Bu teknik nükleer spin polarizasyonunu 

büyüttüğü için giderek daha popüler hale gelmektedir. Serbest radikalli çözeltiler için Overhauser 

etkisi (OE) tipi DNP’ de, paramanyetik çözeltinin elektron paramanyetik rezonansı (EPR) doyuma 

ulaşmışsa, çözgenin NMR sinyalinin şiddetinde önemli değişiklikler meydana gelir. 

Bu çalışmada, 1.53 mT’ da 
1
H Overhauser dinamik nükleer polarizasyon büyümeleri,  tempo türevi 

bir serbest radikal ile altı farklı aromatik çözücü için çeşitli radikal konsantrasyonlarında 

çalışılmıştır. Deneyler, 1.53 mT’ da çalışan bir zayıf alanlı çift rezonans NMR spektrometresinde 

gerçekleştirildi. Sürekli dalga tekniğini kullanan spektrometre, 
1
H çekirdekler için 61.2 kHz 

rezonans frekansına sahiptir. NMR büyümeleri, çözgen çekirdekleri ile serbest radikalin 

çiftlenmemiş elektronları arasında meydana gelen moleküller arası manyetik etkileşimler arasındaki 

karşılaşmaya bağlıdır. DNP doyma faktörünün değişen radikal konsantrasyonlarında belirlenmesi 

için elektron paramanyetik rezonans çizgi genişliği ölçümleri gereklidir. Çünkü spektrumdaki her 

pik, maksimumda veya yakınında ayrı ayrı doyuma ulaşmalıdır. Örnekler pyrex tüplerde sıvı 

nitrojen ile en az beş dondurma-pompa-çözdürme döngüsü kullanılarak degaze edildi ve kapatıldı. 

Degaze işlemi gereklidir, aksi takdirde örnekteki oksijen EPR çizgisinin  kolay uyarılmasına izin 

vermez. Örneklerin EPR spektrumları oda sıcaklığında  konsantrasyona bağlı olarak incelendi. Elde 

edilen spektrum, ölçülen değerlere en iyi uyan Gaussian formundadır. Çözgenlerdeki serbest 

radikalden elde edilen EPR spektrumlarının konsantrasyon değişimiyle değiştiği fakat EPR 

spektrumunun pik frekansının çözgen ortamdan bağımsız olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: NMR, Sıvı Durumda DNP, EPR, Overhauser Etkisi.

Abstract 

Dynamic nuclear polarization (DNP) has recently received great attention for its ability to increase 

signal intensities by several times of magnitude in nuclear magnetic resonance (NMR) 

experiments. Especially at the solution state, Overhauser dynamic nuclear polarization (ODNP) has 

been studied more than 60 years. Solution state dynamic nuclear polarization (DNP) is a technique 

with many applications in nuclear magnetic resonance (NMR). This technique is becoming more 

and more popular as it magnifies nuclear spin polarization. In the Overhauser effect (OE) type DNP 

for free radical solutions, if the EPR of the paramagnetic solute is saturated, important changes in 

the intensity of the NMR signal of the solvent occur. 

In this study, 
1
H  Overhauser dynamic nuclear polarization enhancements at 1.53 mT are presented 

for six different aromatic solvents with the tempo derivative free radical for a range of radical  

concentrations. The experiments were performed at a low field double resonance NMR 

spectrometer, which operates at 1.53 mT. The spectrometer, which uses the continuous-wave 

technique has the resonance frequency 61.2 kHz for 
1
H nuclei. The NMR enhancements depend on 

competition among intermolecular magnetic interactions occur between the solvent nuclei and the 
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unpaired electrons of the free radical. Measurements of the electron paramagnetic resonance 

linewidth are necessary to support the analysis of the DNP saturation factor for varying radical  

concentration because each peak in the spectrum should be separately saturated at or near the 

maximum. The samples in pyrex tubes  were degassed by using at least five freeze-pump-thaw 

cycles with liquid nitrogen and sealed. Degassing procedure is necessary, otherwise oxygen in the 

sample does not permit easy stimulation of the EPR line. EPR spectra of the samples, depending on 

concentrations at room temperature, were studied. The obtained spectrum is a  best fit Gaussian to 

the measured values. It was seen that EPR spectra, obtained from tempo derivative free radical in 

solvents, change with variation of concentrations but the peak frequency of EPR spectrum is  

independent of the kind of solvent medium. 

Keywords: NMR, Liquid State DNP, EPR, Overhauser Effect . 
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BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU İLE AB2 SİSTEMİNİN TEORİK SPEKTRUMUNUN 

BELİRLENMESİ 

DETERMINATION THEORICAL SPECTRA BY COMPUTER SIMULATION FOR AB2 

SYSTEM 

Hüseyin OVALIOĞLU 

Doç. Dr.,Bursa Uludağ Üniversitesi 

ORCID NO: 0000-0002-7224-7526 

 

Özet 

Moleküllerden oluşan çekirdeklerin nükleer manyetik momentleri birbirleriyle, çevreleyen 

elektronların manyetik momentleri veya dışmanyetik alanla etkileşime girebilir. Dolaylı spin-

spinkuplajı (J-kuplajı), çekirdeklerin ve elektronların nükleer spinleri arasındaki dolaylı manyetik 

etkileşim nedeniyle ortaya çıkar. Dış bir manyetik alan altında, çekirdeği çevreleyen elektronlar, 

uygulanan manyetik alan yönünde hareket etmeye başlar ve ardından dışmanyetik alana zıt yönde 

bir manyetik alan indükler. Çekirdek tarafından oluşturulan etkili manyetik alan böylece azaltılır. 

Eşdeğer olmayan çekirdekler için etkili manyetik alandaki farklılıklar, rezonansfrekanslarında ve 

dolayısıyla kimyasal kayma veya bazen ince yapı olarak adlandırılan NMR spektrumlarında küçük 

kaymalara yol açar. Bu teknik, 1/2 spinli iki özdeş olmayan çekirdek grubu arasındaki dolaylı spin-

spin eşleşmelerinde kullanılırsa, AB, AX, AB2, A2B2 ve A2B3 gibi tüm moleküller dikkate alınır. 

NMR-aktif çekirdekler olarak adlandırılan1H
1
, 6C

13
 ve 9F

19
 gibi 1/2 spinli çekirdekler dahil olmak 

üzere molekülleri incelemek nispeten kolaydır ve ayrıca bu çekirdeklerin NMR çalışmaları ortak bir 

çalışmadır. 

Bu çalışmada AB2 tipi moleküllerin enerji matrisleri, Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) aşırı ince 

yapısını elde etmek için farklı kimyasal kaymalar ve birkaç dolaylı spin-spin birleştirme katsayıları 

(Jij) için hesaplanmıştır. Bu sistemlerin özdeğerlerini ve özvektörlerini hesaplamak için doğrusal 

denklem sistemlerini çözmek için sayısal iteratif bir yöntem olan JACOBI yönteminde uygulanan 

bir bilgisayar programı veya ana köşegen elemanları arasında sıfır olmayan bir matris üzerinde 

matris denklemi kullanılmıştır. Geçiş olasılıklarını ve geçiş enerjilerini elde etmek için bir kod 

geliştirdik. Teorik olarak hesaplanan spektrumlar, deneysel spektrumlar ile karşılaştırılmış ve 

aralarında oldukça kabul edilebilir bir uyum gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Bilgisayar Simülasyonu, Nükleer Manyetik Rezonans (NMR), Aşırı İnce 

Yapı Sabiti. 

Abstract 

The nuclear magnetic moments of nuclei consisting of molecules can be interacted with each other, 

the surrounding electrons magnetic moments or external magnetic field.Indirect spin-spin coupling 

(J-coupling) arises because of indirect magnetic interaction between the nuclear spins of nuclei and 

electrons. Under a external magnetic field, the electrons surrounding the nucleus start to precess in 

the direction of the applied magnetic field, and then induce a magnetic field in an opposite 

direction to the external magnetic field. The effective magnetic field experienced by the nucleus is 

therefore reduced. The differences in the effective magnetic field for non-equivalent nuclei lead to 

small shifts in the resonance frequencies and hence NMR spectra, which is call the chemical shift 

or sometimes fine structure. If this technique is used on the indirect spin-spin couplings between 

two non-identical nucleus groups with 1/2 spin, all molecules such as AB, AX, AB2, A2B2, and 

A2B2, are considered. It is relatively easy to study molecules including nuclei with 1/2 spin such as 
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1H
1
, 6C

13
, and 9F

19
 which are call for NMR-active nuclei and also NMR studies of these nuclei is 

common work 

In this study, the energy matrices of molecules of AB2 type has been calculated for different 

chemical shifts and several indirect spin-spin coupling coefficients (Jij) to obtain the Nuclear 

Magnetic Resonance (NMR) hyperfine structure. A computer program implemented in JACOBI 

method, which is a numerical iterative method for solving linear equation systems or a matrix 

equation on a matrix that has no zeros among its main diagonal elements, was used to calculate the 

eigenvalues and eigenvectors of these systems. We have developed a code to obtain the transition 

probabilities and transition energies. The theoretically calculated spectra has been compared with 

the experimental spectra and it has been observed an quite acceptable compliance between them. 

Keywords : Computer Simulation, Nuclear Magnetic Resonance (NMR), Hyperfine Structure 

Constant. 
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İKİ DEĞİŞKENLİ q-STANCU BETA TİP OPERATÖRLER 

BIVARIATE q-STANCU-BETA TYPE OPERATORS 

Esma YILDIZ ÖZKAN 

Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Orcid : 0000-0003-1283-833X 

                                                            Merve KORKMAZ 

Y. L. Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Orcid : 0000-0002-8906-9797 

 

Özet 

Bu çalışmada q-Stancu Beta tip operatörlerinin yaklaşım özellikleri iki boyutlu sürekli 

fonksiyonlar uzayında incelenmiştir. Bu amaçla ilk önce tensör çarpım tip iki değişkenli q-

Stancu Beta operatörleri tanımlanmıştır. Bu operatörlerin iki değişkenli test 

fonksiyonlarındaki görüntüleri hesaplanmıştır. Bu operatörlerin düzgün yakınsaklığı, iki 

değişkenli operatörlerin düzgün yakınsaklık teoremi olarak bilinen Volkov teoremi yardımı 

ile gösterilmiştir. Ayrıca bu operatörlerin yaklaşımındaki yakınsama dereceleri iki değişkenli 

sürekli fonksiyonlar için tanımlı süreklilik modülü ve Lipschitz sınıfından fonksiyonlar 

yardımı ile elde edilmiştir. Son olarak elde edilen teoremlerin sonuçları yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Düzgün Yakınsaklık, Lineer Pozitif Operatörler, Operatörlerin 

Yaklaşımı, q-tam Sayılar, q-beta Fonksiyonu, q-gamma Fonksiyonu, q-düzensiz İntegral, 

Volkov Tip Teorem, Yakınsama Oranı. 

Abstract 

In this study the approximation properties of q-Stancu Beta type operators are investigated in 

bivariate continuous function space. For this purpose, tensor product type bivariate q-Stancu 

Beta operators are firstly defined. The images of these operators on bivariate test functions 

are calculated. The uniform convergence of these operators are investigated with the help of 

Volkov theorem known as uniform convergence theorem of bivariate linear positive 

operators. The degrees of approximation of these operators are obtained with the help of 

modulus of continuity and the Lipschitz class functions defined for bivariate continuous 

functions. Lastly, the results of the obtained theorems are interpreted.  

Keywords: Uniform Convergence, Linear Positive Operators, Approximation of operators, 

q-integers, q-beta Functions, q- gamma Functions, q-improper İntegral, Volkov Type 

Theorem, Rate of Convergence. 
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ACOUSTIC WAVE TRANSMISSION THROUGH A DEFECTIVE HELMHOLTZ 

RESONATORS ARRAY  

Mohamed El Malki 

LaMOn2E, Department of Physics, Faculty of Sciences, Mohammed First University 

 60000 Oujda, Morocco 

 

Abstract 

We investigate the effect of existence of a defect in a Helmholtz resonators array. The transfer 

matrix method and the interface response theory are used to predict the transmission coefficient 

through the structure. The defective resonator is in form of an open side resonator in the middle of 

the periodic Helmholtz resonators. The numerical results obtained by the two methods remain the 

same. Different from the original transmission characteristic brought about by pure periodic 

structure, we found that the presence a defect can give rise to localized state inside the bandgaps. 

We show that this state is very sensitive to the geometrical parameters of the defective resonators 

including their lengths. This results can provides a useful way for the design of such a system to 

achieve a relatively wide noise attenuation band and to track some narrow noise peaks within it. 

Keywords: Helmholtz Resonators, Defect, Transmission, Open Side Resonator, Localized State. 
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HUMIDITY SENSING APPLICATION BASED ON NANOSTRUCTURED DOPED AND 

UNDOPED TUNGSTEN OXIDE 

1
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 3
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3
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1
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3
Department of Physics, University of Lucknow, 

U.P., Pin-226007, India 

 

Abstract 

This article reports the humidity-sensing application of nanostructured pure WO3 and Cu
2+

-doped 

WO3 nanomaterial’s. Pellets of this material were prepared and used as a sensing element after 

successive thermal annealing for 3 hours at different temperatures of 400°C to700°C. After each 

annealing step, these pellets was placed in a conductivity holder and exposed to humidity in a 

humidity control chamber. There is decrease in the resistance of pellet due to increase in the relative 

humidity has been observed. Sensing elements of pure WO3 and 20 weight % Cu doped WO3 

annealed at 400˚C shows maximum sensitivity of 21.53 MΩ/%RH and 26.60 MΩ/%RH in the 10-

40 % relative humidity range and sensitivity of 16.46 MΩ/%RH in the 50 to 85 % relative humidity 

range. XRD pattern shows peaks of hexagonal tungstite. As calculated from Scherer’s formula the 

crystalline size for this sensing elements pure WO3 and for 2 weight % Cu doped WO3 by sol-gel 

method is 83nm and 106 nm.The variation in electrical properties of the sensing elements have been 

recorded by using d.c. measurement (Sino meter VC-9808).The doping of Cu dramatically 

improved the relative humidity response of sensing elements. 

Keywords:, SEM, XRD, Adsorption, Morphology, Nanoscale, Annealing, Sensors. 
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FIXED POINT THEOREMS IN Ƒ-METRIC SPACES 

Ƒ-METRİK UZAYLARDA SABİT NOKTA TEOREMLERİ 

Demet BİNBAŞIOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Matematik Bölümü Tokat Türkiye.ORCID:0000-0001-7041-5277 

Abstract

Recently, Jleli and Samet [6] introduced Ƒ metric spaces and define a natural topology in this 
spaces. Furthermore the authors gave a new style of Banach contraction principle in the spaces. In 
this paper, we prove some fixed point theorems and give example of the theorems.  

Keywords
Ƒ metric Space, Contraction Mapping, Fixed Point Theorem. 
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İKİ DEĞİŞKENLİ q-BASKAKOV DURRMEYER TİP OPERATÖRLER 

BİVARİATE q-BASKAKOV DURRMEYER TYPE OPERATORS 
 

Esma YILDIZ ÖZKAN 
Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Orcid : 0000-0003-1283-833X 

Büşra CÖMERT 
Y.L. Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Orcid : 0000-0002-1754-3066 

 
Özet 

Bu çalışmada q-Baskakov Durrmeyer Tip operatörlerinin yaklaşım özellikleri iki boyutta sürekli 
fonksiyonlar uzayında incelenmiştir. Bu amaçla ilk önce tensör çarpım tip iki değişkenli q-
Baskakov Durrmeyer tip operatörleri tanımlanmıştır. Bu operatörlerin iki değişkenli test 
fonksiyonlarındaki görüntüleri hesaplanmıştır. Bu operatörlerin düzgün yakınsaklığı, iki değişkenli 
operatörlerin düzgün yakınsaklık teoremi olarak bilinen Volkov teoremi yardımı ile gösterilmiştir. 
Ayrıca bu operatörlerin yaklaşımındaki yakınsama dereceleri iki değişkenli sürekli fonksiyonlar için 
tanımlı süreklilik modülü ve Lipschitz sınıfından fonksiyonlar yardımı ile elde edilmiştir. Son 
olarak elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lineer Pozitif Operatörler, Operatörlerin Yaklaşımı, q-tam Sayılar, q-beta 
Fonksiyonu, q-gamma Fonksiyonu, q-düzensiz İntegral, Düzgün Yakınsaklık, Volkov Tip Teoremi, 
Yakınsama Oranı. 

Abstract 

In this study the approximation properties of q-Baskakov Durrmeyer type operators are investigated 
in bivariate continuous function space. For this purpose, tensör product kind bivariate q-Baskakov 
Durrmeyer type operators are firstly defined. The images of these operators on bivariate test 
functions are calculated. The uniform convergence of these operators are investigated with the help 
of Volkov theorem for bivariate linear positive operators. The degrees of approximation of these 
operators are obtained with the help of the modulus of continuity and the Lipschitz class functions 
defined for bivariate continuous functions. Lastly, the results of the obtained theorems are 
discussed.  

Keywords: Linear Positive Oparetors, Approximation of Operators, q-integers, q-beta Functions, q-
gamma Functions, q-improper integral, Uniform Convergence,Volkov Type Theorem, Rate of 
Convergence. 
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COVİD 19 PANDEMİSİNİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ: BİST 
UYGULAMASI 

THE EFFECT OF COVID 19 PANDEMIC ON SHARE PRICES: BIST APPLICATION 

Ahmet BAYRAKTAR 

Dr.Öğretim Üyesi, Aksaray Üniversitesi, Orcid : 0000-0002-2616-0825 

Özet 

Covid 19 ilk olarak Çin Wuhan eyaletinde Aralık 2019 yılında raporlandı.  Covid 19 Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilmesinden sonra sosyal sınırlandırmalar ile birlikte 
ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyini etkilemeye başladı. Covid 19 krizinin finansal piyasalar 
üzerindeki en belirgin sonucu, küresel borsalarda görüldü. Pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte 
yatırımcılar hisse senedi piyasalarında panik bir şekilde hisse senetlerini satmaya başladı, bu durum 
da hisse senedi fiyatlarını düşürdü. Daha sonraki süreçte borsalarda toparlanma hareketi gözlendi. 

Bu çalışmada Covid 19 Pandemisinin BİST üzerindeki etkisi gıda, turizm ve bankacılık sektörleri 
özelinde araştırılmıştır. Bu çerçevede gıda sektöründe 23, turizm sektöründe 10 ve bankacılık 
sektöründe 12 hisse senedi belirlenmiştir. Çalışmada Ülkemizde ilk vakanın duyurulduğu 11 Mart 
2020 tarihi baz alınmış ve bu tarihten bir gün öncesi, bir gün sonrası ve duyuru tarihi gün bazında, 
duyuru tarihi öncesi 114 gün ve duyuru tarihi sonrası 114 gün süreç bazında incelenmiştir. 
Çalışmada hisse senetleri getirileri BİST 100 Endeksine göre normal üstü getiri üretip 
üretemedikleri araştırılmıştır.  

Çalışma sonuçlarına göre gıda sektöründe duyuru tarihi öncesi günde ortalama % - 0,04, duyuru 
tarihinde ortalama % 0,04 ve duyuru tarihi sonrası günde ortalama % - 0,02 normal üstü getiri 
üretilmiştir. Süreç bazında ise duyuru öncesi 114 günlük dönemde ortalama % 0,002, duyuru tarihi 
sonrası 114 günlük dönemde ortalama % 0,03 normal üstü getiri üretilmiştir. Bu sonuçlara göre 
gıda sektörü hisse senetleri pandemiden olumlu olarak etkilendiği söylenebilir. Özellikle gıda 
ürünlerine olan ani ve yüksek talebin hisse senedi fiyatlarına olumlu yansıdığı görülmektedir. Bu 
dönemde diğer sektörlere göre tedarik zincirinde sorunlar yaşanmaması, kapasite kullanım oranının 
artması ve üretimin sürdürülebilir olması sektörün olumlu yönleri olarak değerlendirilmektedir. 
Pandemi sürecinde tüketim ve stok kaynaklı talep artışının şirketlerin gelirlerini artırdığı 
söylenebilir. Sonuç olarak şirket karlılıklarının piyasa fiyatlarına yansımasının normal üstü getiri 
üretilmesine neden olduğu düşünülmektedir. 

Turizm sektöründe gün bazında negatif bir etkinin olduğu görülmektedir. Özellikle duyuru tarihinde 
bu etki daha belirgindir ortalama % -0,08. Süreç bazında ise turizm sektörü hisse senetlerinin 
kayıplarını giderdiği ve normal üstü getiri ürettiği görülmektedir ortalama % 0,02. Bu süreçte 
özellikle uluslararası seyahat sınırlamalarının turizm sektörünü olumsuz etkilediği düşünülmektedir. 
Bu nedenle pandemi sürecinde sektör görece daha az kapasite kullanım oranı ile çalışmıştır. Ayrıca 
sektörün istikrarsız ve kırılgan olması olumsuz yönü olarak değerlendirilmektedir. Sektör hisse 
senetlerinin normal üstü getiri üretmesinde özellikle bu süreçte yeni yerli bireysel yatırımcıların 
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BİST 100 Endeksi dışında yatırım yapmaları ve iç turizmin etkili olduğu söylenebilir. Turizm 
sektörünün Türkiye’nin döviz açığının azaltılmasında etkisi düşünüldüğünde sektörün iyileşmesinin 
önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 

Bankacılık sektöründe ise gün bazında negatif normal üstü getiri hesaplanmakla birlikte söz konusu 
etki sınırlıdır. Süreç bazında ise hisse senetlerinin endeks kadar getiri üretebildiği ve normal üstü 
getiri üretemediği görülmektedir. Bu duruma özellikle düşen faizlerle birlikte bankacılık sektör 
karlılığının azalması ve ağırlıklı yabancı yatırımcıların sektörden çıkış yapmasının etkili olduğu 
düşünülmektedir. Pandemi koşullarında bankacılık sektörü hisse senetlerinin ucuz kalmasına 
rağmen sektöre talebin az olması hisse senedi fiyatlarının artışını sınırlandırdığı 
değerlendirilmektedir. Özellikle ekonomik daralma ve artan belirsizlik ortamının risk oluşturması 
sektörü olumsuz etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, BİST, Normal Üstü Getiri. 
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COVİD-19 SALGININDA GÖZETİM PRATİKLERİ: HES VE İTP ÖRNEKLERİ 

SURVEILLANCE PRACTICES DURING COVID-19 OUTBREAK: 
 EXAMPLES OF HES AND ITP 

Esra ÖZTÜRK 
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Doktora Öğrencisi 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Orcıd:0000-0002-0560-8205  

 
Özet 

Jeremy Bentham’ın Panoptikon kitabı gözetimi şöyle tasvir eder; “Bugüne kadar örneği olmayan, 
zihin üzerinde zihinsel iktidar elde eden yeni bir yöntem” şeklindedir.” (Bentham, 1995: 11). 
Giddens gözetimi; “Kimi birey ya da grupların etkinliklerinin başkaları tarafından, uyumlu davranış 
içinde olmalarının sağlanması için gözlem altında tutulması” şeklinde ifade etmektedir” (Giddens, 
2008: 1060).  “Gözetim toplumu ise (Survelliance Society); bireylerin sürekli olarak izlendiği ve 
etkinliklerinin belgelendiği bir toplum. Yollar, cadde ve alışveriş merkezlerindeki kameraların 
yaygınlaşması, gözetimin genişlemesinin bir yönüdür” (Giddens, 2008: 1060). Gözetim vakası yeni 
bir kavram değildi, insanlığın başlangıcından bu yana uygulanan davranışsal bir modeldi. Her ne 
kadar “göz” kelimesinden türetilmiş gözetim terimi, her yerde ve bilgi en yakın araçtır. Yıllarca, 
görme ile yapılan gözetim sadece insanlar tarafından değil, aynı zamanda internet, kapalı devre 
kamera sistemleri, izleme cihazları, uydu sistemleri, ses gibi teknolojik cihazlarla da yapılabilir. 
Gözetim davranışını çeşitlendiren bu araçlar da sembolik bir güç olarak önem kazanmaya başladı. 
Bu sembolik gücün merkezi, insanlık tarihi boyunca egemen olan “otorite” dir. Otoritenin 
egemenliği sıradan insanları itaate zorlamaktadır.  

Tüm dünyayı etkisi altına alan Çin'den başlayarak kısa bir süre içerisinde birçok insanı etkileyen 
Corona Virüs (COVID-19) bulaşma yolu olarak en hızlı ve kontrolü en zor olan, solunum yolu ile 
bulaşan bir solunum yolu hastalığıdır. Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de devlet otoriteleri 
tarafından bir dizi önlem alınmıştır. Gelişen teknoloji ve kitle iletişim araçlarının zamanla büyümesi 
ile sanayi toplumları enformasyon toplumuna evrilmiş bilginin rolü giderek artmıştır. Bu bağlamda, 
çalışmada COVİD-19 salgınında kullanılan Hayat Eve Sığar (HES) ve Pandemi İzolasyon Takip 
(İTP) gözetim pratikleri incelenerek söz konusu uygulamaların altında yatan toplum üzerinde 
oluşan gözetim baskısı ve mahremiyet ihlali tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gözetim, Gözetim Toplumu, Panoptikon, Mahremiyet, Korona Virüs. 
 
Abstract 

Jeremy Bentham describes surveillance in his Panopticon as a new and unprecedented method that 
earns mental power over minds (Bentham, 1996:11). Giddens, on the other hand, defines 
surveillance as the monitoring of certain individual or group activities by others to ensure that they 

 
 
 
 
   

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 
29-31 Ekim 2020 

ANKARA

https://www.29ekim.org/ Sayfa 134 / 169



behave in accordance (Giddens, 2008:1060). The “surveillance society” is a society, where 
individuals are constantly watched and their activities are documented; it is an aspect of the 
enhancement of surveillance with widespread cameras in streets, avenues and shopping malls 
(Giddens, 2008:1060). Surveillance is not a brand new notion; it is a behavioral model that had 
been in practice since the beginning of humanity. The term itself, derived from veiller in French, 
meaning to watch, is all over with knowledge being the closest instrument at hand. For years, 
surveillance activities were conducted not only by human beings, but also by technological means 
such as internet, CCTVs, monitoring devices, satellite systems and sound devices. Diversifying 
surveillance behavior, these instruments started to earn importance as symbolic powers. The center 
of said symbolic power is authority, as it has dominated the history of humanity. The dominance of 
authority forces ordinary people into submission. 

Influencing the whole work quickly, Corona virus (COVID-19) is a respiratory disease that infects 
others via respiration. It has originated in China and rapidly spread throughout the world, for its 
respiratory contagion makes the disease quite hard to control. As was the case in many other 
countries, Turkish government authorities also enforced a series of measures against the virus. The 
developing technology and the growing roles of mass media increased the role of information that 
pushed industrial societies to evolve into information societies. In this context, this study examined 
the surveillance practices of Hayat Eve Sığar (HES) (Life Fits Home) and Pandemi İzolasyon Takip 
(ITP) (Pandemic Isolation Follow-up) applications that are used during COVID-19 outbreak and 
discussed the oppression of surveillance and violation of privacy, underlying the applications in 
question. 

Keywords: Surveillance, Surveillance Society, Panopticon, Privacy, Corona Virus. 
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İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ: MUHASEBE 
SKANDALLARI 

Seval ELDEN ÜRGÜP 
Dr. Öğretim Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü 

ORCID:0000-0002-7464-3485 
 

Özet 

Muhasebe skandalları, geçmişten günümüze işletmelerin finansal tablo kullanıcılarına, şirket 
yönetimine, bağımsız denetimini üstlenmiş kuruluşlara ve sermaye piyasalarına karşı güvenin 
sarsılmasına neden olmuştur. Bu skandallar gelişmekte ve ilerlemekte olan birçok ülkeyi olumsuz 
yönde etkilemiştir. Muhasebe skandallarının temelinde yer alan düzenlemeler, muhasebe hilelerine 
dayanmaktadır. İşletmelerin mevcut durumunu olduğundan iyi ya da kötü göstermek, yolsuzlukları 
örtpas etmek, ortaklara kâr payını az dağıtmak ve vergi kaçırmak gibi amaçlarla yapılan; 
işletmelerin varlıklarının ve kaynaklarının bilinçli bir şekilde suistimal edilmesi ve yanlış 
yönlendirilmesi muhasebe hilelerini ortaya çıkarmaktadır. İşletmelerde muhasebe sistemi içerisinde 
karşılaşılan hata ve hilelerin önlenmesi veya asgariye indirilmesi için etkin bir iç kontrol sisteminin 
kurulması ve çalıştırılması gerekmektedir. 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte 
işletmelerde iç kontrol sisteminin varlığı ön plana çıkmış ve etkin olarak rol almıştır. İç kontrol 
sistemi sayesinde işletmelerin finansal işlemlerinden sorumlu olanların açık bir şekilde 
tanımlanması şeffaflık, eşitlik, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri uyarınca işletmede 
kurumsal bir yönetimin oturtulmasını kolaylaştırmaktadır. 

İç kontrol, işletmelerin bölümleri arasında meydana gelen faaliyetlerin gözlemlenmesinde, kontrol 
edilmesinde, hataların ve hilelerin ortaya çıkarılmasında önemli bir role sahip etkin bir yapı taşıdır. 
Son zamanlarda meydana gelen muhasebe skandalları sonucunda; işletmelerde, iç kontrol 
sisteminin yetersiz olduğu görülmüştür. Bu yetersizlik, işletmelerin ve yöneticilerin yanlış kararlar 
almasının önünü açmış, itibarlarını zedelemiş ve hatta işletmeleri iflasa kadar sürüklemiştir. 
Yaşanan bu olumsuz olaylar sonucunda işletmelerde etkin bir iç kontrol sisteminin olması gerektiği 
ortaya çıkmış ve iç kontrol sistemi olmadığında ne gibi sonuçlar doğurabileceğine dair vurgular 
yapılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, işletmede ön plana çıkan iç kontrol sisteminin 
muhasebe skandallarını önlemede etkin bir araç olarak kullanılmasını teorik açıdan açıklamaktır. 

Anahtar Kelimeler: İç kontrol, İç Kontrol Sistemi, Muhasebe Skandalları 
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BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU İLE KIBRIS TV’NİN KAMU 
YAYINCILIĞINA KATKILARI 

CONTRIBUTIONS OF BAYRAK RADIO TELEVISION ORGANIZATION AND CYPRUS 
TV TO PUBLIC BROADCASTING 

Turgül TOMGÜSEHAN 
Dr.,Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi 

https://orcid.org/0000-0002-7156-9419 
 
 
 
Özet 

İletişim; bilgi, düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki 
bir ilişkileşme yoluyla bir insandan diğerine bazı oluklar kullanılarak aktarılma süresine denir 
(www.felsefe.gen.tr).Tokgöz’ün (1981) de belirttiği gibi, “Kişiler, dünyada ve etrafındaki olayları 
öğrenmek ve öğrendiklerini veya düşündüklerini başkalarına duyurma ihtiyacındadır. Bu ihtiyacın 
giderilmesi için çeşitli çalışmalar ile basın-yayın denilen “basın müessesesi” doğmuştur”. Sözlü 
basın günümüzde kitle iletişim araçları içinde en teknik donanıma ve en çok kullanıma sahip 
araçlardır. Kulakla duyulup gözle görüldüğü için kişiler üzerinde etkisi oldukça fazladır (Saygılı, 
2006). Saygılı’nın (2006) da ifade ettiği gibi, “Sözlü basın kişiler ve toplumlar arasında, ortak 
semboller aracılığı ile gerçekleştirilen, ya da karşılıklı olmayan, ses ve görüntü yardımıyla yapılan 
iletişim şeklidir”. Kitle iletişim araçları içinde en yaygın ve en etkili kabul edilen sözlü basın 
araçları arasında televizyonun ayrı bir önemi bulunmaktadır. Televizyon: Latince kökenli bir 
kelimedir ve “uzağı görmek” anlamına gelir (Saygılı, 2006). Televizyon yayıncılığının en önemli 
görevi olayları aktarırken doğru ve tarafsız olarak verebilmesidir. Toplumsal ve kültürel 
bilinçlenmeyi ve siyasal toplumsallaşmayı sağlamak televizyonun en önemli görevleri arasındadır. 
Ayrıca haber verme, eğitim, eğlendirme, kültürel ve toplumsal işlevleri vardır. İdeal olarak bu 
prensip benimsense de birçok ülkede televizyon kanalları yayınlarını o ülkenin siyasetine ve 
ekonomisine egemen olan güçlerin menfaatleri doğrultusunda yapmaktadır. Böylece kitlenin belirli 
amaçlar doğrultusunda gücü elinde tutanlar tarafından yönlendirmeye çalıştıkları bilinmektedir. 
Televizyon; bu özelliği ile kamuoyu oluşturmadan, toplumsal eğitim ve öğretime kadar uzanan bir 
yelpazede önemli bir yerde bulunmaktadır. Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yayın 
yapan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Kıbrıs TV televizyon kanalları tarihsel geçmişleri, 
hukuki dayanakları, devlet ve özel sektör olma farklılıkları da dikkate alınarak kamu yayıncılığına 
katkıları bakımında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Kıbrıs 
TV, Televizyon 

Abstract 

Communication is the process of transmitting information, opinions, emotions, ideas and behaviors 
from one person to another by using appropriate mediums between a sender and a recipient. 
(www.felsefe.gen.tr) As Tokgöz (1981) stated ‘individuals need to be informed about their 
surroundings and the wider world and also share their experiences and ideas with others. In order to 
fulfill this need, various actions throughout history gave birth to the institution we call press. Today, 
the broadcast media uses the most advance technological equipment among other mass media 
forms. As Saygılı stated ‘Broadcast media is the form of communication where information is 
exchanged between individuals through common symbols by using audio and images. Television is 
the most important mass media form due to its ability to reach effectively to the most extensive 
audience. The word television is derived from Greek roots meaning ‘far-sight’. The most important 

 
 
 
 
   

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 
29-31 Ekim 2020 

ANKARA

https://www.29ekim.org/ Sayfa 137 / 169

https://orcid.org/0000-0002-7156-9419
http://www.felsefe.gen.tr/
http://www.felsefe.gen.tr/


role of television broadcasting is to provide unbiased and balanced interpretation of the events. 
Another important role of TV broadcasting is cultivating social and cultural awareness as well as 
political socialization. It also serves as social and cultural tool for reporting news and education and 
as well as a source of entertainment purposes. Even though these seem to be the adopted as ideal 
principles; in many countries the TV channels serves for the benefit of the economically and 
politically dominant interest groups.  

It is a known fact that the opinion of the masses is led by the dominant powers for various purposes. 
Therefore TV broadcasting has an important role in shaping the public opinion and social 
education.  In this work we analyzed the contribution of two different TV channels broadcasting in 
Turkish Republic of Northern Cyprus; Bayrak Radio and TV Cooperation and Kıbrıs TV,  to the 
public service, based on their history and  legal stand  in view of the fact that one of them  is a 
public broadcaster and the other is a private sector establishment.   

Keywords: Turkish Republic of Northern Cyprus, Bayrak Radio and Television Broadcasting 
Cooperation, Kıbrıs TV, Television 
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SELEM FİNANANSMANI UYGULAMASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Recep ÇAKAR 
Dr. Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi İİBF, ORCİD: 0000-0002-4069-7653 

 
Özet  

Modern anlamda 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkıp 21. yüzyılın başından itibaren Dünyada ve 
Türkiye'de hızla büyüme eğiliminde olan İslami finans sistemi diğer adıyla faizsiz finans sistemi 
konvansiyonel sisteme bir alternatif oluşturmuştur. Konvansiyonel finans sistemi ahlaki değerleri 
ve  dini hassasiyetleri dikkate almayarak faizsiz finansal sisteme alan açmaktadır. Bu alanlardan biri 
de tarımın finansmanıdır.  

Faizsiz finansman çeşidi olan selem, standartları belirlenmiş olan bir ürünün bedelinin peşin olarak 
ödendiği teslimin belirlenen bir vadede yapıldığı bir finansman şeklidir. Selem finansmanı ile 
tarımsal üretim yapan kişiler ürünleri olgunlaşmadan ihtiyacı olan kaynağa erişebilir veya üretimin 
başlangıcında yapılacak olan yatırım için kaynak temini sağlayabilir.  İslam’ın ilk dönemlerinden 
itibaren uygulama alanı bulan selem günümüzde dünyada birçok ülkede uygulanmakta olup 
Türkiye’de yasal alt yapısı henüz tamamlanmamıştır. Türkiye’de katılım bankalarının AAOIFI 
(İslami Finansal Kurumlar İçin Muhasebe ve Denetim Kurumu) tarafından yayınlanan standartlara 
uyum süreci devam etmektedir. Ancak selem finansmanı organize olmayan piyasalarda kendine yer 
bulabilmektedir. Çalışmada  Türkiye’de uygulanacak organize ya da organize olmayan piyasalarda 
önemli tarım ürünleri için fiyat tahminleri yapılmaktadır. Seleme konu fiyat tahminleri için Konya 
Ticaret Borsası resmi web sitesinde verilerine ulaşılabilen  anadolu durum buğday, ekmeklik 
anadolu kırmızı sert buğday ve ekmeklik anadolu beyaz sert buğday ürünlerinin 2016/1-2020/9 
dönemi aylık ortalama fiyat serileri kullanılmıştır. Fiyat tahminleri Eveiws programında regresyon 
analizi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan tahminlemeler 2020 yılı 10-11 ve 12. aylar için 
gerçekleştirilmiştir. Selem finansmanı uygulaması taraflar açısından özellikle selem finansmanını 
sağlayan taraf açısından riskler taşısa da gerekli yasal altyapı ve toplumsal bilincin oluşması 
sonucunda tarım ürünleri üreticisine, tarımsal üretime doğrudan, ülke ekonomisine ise dolaylı 
olarak önemli katkılar sağlayacağı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Selem, Fiyat Tahmini, Faizsiz Finansman. 
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DEMOGRAFİK DEĞİŞİMLERİN EKONOMİK YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ1 

EFFECTS OF DEMOGRAPHIC CHANGES ON ECONOMIC STRUCTURE 

Gökay YÖNDEMLİ 
Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi,Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Maliye Anabilim Dalı. orcid.org/0000-0003-4408-4210 
 

Özet 

Demografik değişkenler ve demografik değişim kavramları literatürde birbirleri ile ayrılmaz bir 
biçimde kullanılmakta olan ancak kelime anlamları itibariyle birbirlerinden farklılık gösteren 
sözcüklerdir. Demografik değişkenler; bir başka ifade ile sosyoekonomik değişkenler; yaş, cinsiyet, 
eğitim, nüfus gibi ölçütlerden oluşan ve demografik değişimler üzerinde göstermiş olduğu etkileri 
analiz etmek için kullanılan söz öbeği şeklinde tanımlanmaktadır. Demografik değişim 
kavramından önce demografinin tanımına bakıldığında demografi, herhangi bir ülkede var olan 
nüfusun yapısal özelliklerini, durumunu, sayısal verilerini inceleyen bir bilim dalı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Buna bağlı olarak demografik değişim ise demografik değişkenlerden biri olan nüfus 
faktörünün, çeşitli sebeplere bağlı olarak zaman içerisinde göstermiş olduğu gerek nicel gerekse 
nitel değişimleri içeren bir kavramdır. Demografik değişimleri incelemek için oluşturulan ilk model 
1929 yılında Amerikalı demografi uzmanı Warren Thompson tarafından ortaya atılmıştır. Bu 
modelin amacı zaman içerisinde nüfustaki değişmeleri tanımlamaktır. 

Sanayileşme ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte demografik değişimlerde meydana gelen 
gelişmelerin etkileri hem ekonomik alanda hem de sosyal alanda her geçen gün daha fazla hissedilir 
bir hal almaya başlamıştır. Çalışma da ilk olarak demografik değişim modelleri kronolojik olarak 
incelenmiştir. Yazılan çalışma yürütülürken sadece yıllar içerisinde Türkiye’de gerçekleşen 
demografik değişimlerle yetinilmeyip, gelişmişlik düzeyi ve nüfus özellikleri farklılık gösteren 
ülkelerde ele alınmıştır. Bu nokta da amaç yaşanan demografik değişimin nedenlerini ve sonuçlarını 
analiz etmektir. Özellikle ülkelerde uygulanan nüfus politikaları, beklenen yaşam süresinde ki 
farklılıklar ve zaman içerisindeki değişimin yanı sıra nüfus da meydana gelen değişmenin yarattığı 
sorunlar incelenmiştir. Ortaya çıkan bu sorunların kamu harcamaları ve vergiler gibi ekonomik yapı 
üzerindeki etkileri ayrıntılı bir biçimde gözler önüne serilerek çeşitli çözüm önerilerinden 
bahsedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Demografik Değişim, Ekonomik Yapı, Nüfus. 

Abstract 

The concepts of demographic variables and demographic changes are inseparable terms used in the 
literature, however, they differ from each other in terms of meaning. Demographic variables, also 
known as socioeconomic variables, are defined as a term that consists of criteria such as age, 
gender, education, population and is used to analyze the effects on demographic changes. When we 
look at the definition of demography prior to the concept of demographic changes, it is explained as 
a branch of science that examines the structural characteristics, status and numerical data of the 
population in any country.  Accordingly, demographic change is a concept that includes both 
quantitative and qualitative changes that the population factor, one of the demographic variables, 
has shown over time due to various reasons.  The first model created to examine demographic 

1.Bu özet metni Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında Doç. Dr. Alparslan Uğur 
tarafından yönetilen ‘Demografik Değişimlerin Ekonomik Yapı Üzerindeki Etkileri’ isimli tezden üretilmiştir 
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changes was introduced by American demographer Warren Thompson in 1929. The purpose of this 
model is to describe changes in population over time. 

With the development of industrialization and technology, the effects of developments in 
demographic changes have become increasingly noticeable in both the economic and social areas. 
In this study, first the demographic change models were examined chronologically. This study went 
further than analyzing the demographic changes taking place in Turkey over years by expanding to 
other countries where the level of development and population characteristics is different.  By doing 
so, the aim was to analyze the reasons and results of the demographic changes experienced. In 
particular, the population policies applied in countries, the differences in life expectancy and the 
problems caused by the change in the population in addition to the time factor, were examined. The 
effects of these emerging problems on the economic structure such as public expenditures and taxes 
were presented in detail and various solution suggestions were made. 

Keywords: Demographic Change, Economic Structure, Population. 
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ÇOCUKLARA YÖNELİK VERGİ ALGISI : KIRIKKALE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ 
ÜZERİNE BİR İNCELEME1 

TAX PERCEPTİON CHILDREN: A REVVIEW ON KIRIKKALE PRIMARY SCHOOL 
STUDENTS 

Sabriye Nur GÜNGÜNEŞ 
Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi ,Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 Maliye Anabilim Dalı. orcid.org/0000-0001-7708-9670 
 

 

Özet 

Ülke içerinde yüksek oranda olan kayıtdışı ekonomi, denetim oranlarının azlığı, ekonomik 
konjonktürde olan dalgalanmalar, vergi mevzuat dilinin ağır olması, sık değişmesinden dolayı 
mükellefler açısından sorun teşkil etmesi gibi nedenlerin bireylerin vergiye olan bakışını 
olumsuzlaştırdığına yönelik iddialar olsa da burada en önemli ve temel  eksiklik ülke içerisinde 
henüz vergi bilincinin oluşmamasıdır. Ne uygulanan cezai yaptırımlar ne otomasyon sistemi ne de 
denetim oranlarının yükselmesi verginin tam ve zamanında tahsisinde yüksek etkiye sahip 
olmayacaktır. Yapılan çalışmada amaç henüz ilköğretim (3. ve 4. Sınıf) öğrencilerinde bu algıyı 
belirleyen faktörleri tespit ederek vergi algısını aşılayacak çalışmalar yapmaktır. Bu nokta da 
yürütülen çalışmanın önemi ise temelden itibaren vergi algısına sahip olarak yetişen mükelleflerin 
vergiye olan gönüllü uyumunun yüksek olması vergiyi bir vatandaşlık görevi olarak düşünmesinin 
sağlanmasıdır. Böylelikle kamu finansmanında en çok paya sahip olan vergi gelirlerinde etkinlik 
sağlanmış olacak ve bütçe gelir-gider dengesinde bir iyileşme gerçekleşecektir.  

Tezin kapsamında öncelikli olarak vergi algısı, vergiye olan gönüllü uyum, vergi etiği kavramı, bu 
kavramı etkileyen sosyo ekonomik değişkenler (yaş, eğitim durumu, kardeş sayısı gibi), 
öğrencilerin daha önce ‘vergi’ kelimesine aşinalık durumları ve bu aşinalığı sağlayan kaynak (aile, 
kitle iletişim araçları), vergi algılamasının önemi gibi konular üzerinde durulduktan sonra; vergi 
adaletine olan inançsızlık, vergi direnci (Osmanlı’ da vergi isyanları, vergi kaçakçılığı ve vergiden 
kaçınma) konularından bahsedilmiştir. Bu sorunlara değinmekte ki amaç ise vergi uyumu olmayan 
mükelleflerin ortaya çıkardığı sorunları gün yüzüne sererek konunun ciddiyetine dikkat çekmektir. 
Bütün bunların yanı sıra gözden kaçan önemli bir nokta ise, çocukların genel olarak vergi ile 
tanıştıkları halde bunun farkında olmamalarıdır.   Sonuç da hemen hemen her çocuk harcama 
üzerinden alınan vergiler sınıfına bir şekilde dahil olmuştur. Son olarak bu noktada farkındalık 
sağlanmak için çözüm önerilerinde bulunulduktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığının yapmış olduğu 

1 Bu özet metni Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında Doç. Dr. Alparslan Uğur 
tarafından yönetilen ‘Çocuklara Yönelik Vergi Algısı: Kırıkkale İlköğretim Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme’ isimli 
tezden üretilmiştir 
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vergi bilincine dair çalışmalara yer verilerek, bu çalışmaların yeterliliğini değerlendirerek çalışmaya 
son verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Etiği, Çocuklarda Vergi Algısı, Vergiye Gönüllü Uyum 

Abstract 

Although there are allegations that the reasons such as as the high rate of informal economy in 
country, low control rates, fluctuation in the economic conjuncture, heavy tax legistation language 
and the problem of forming taxpayers due to its. Frequency, the most important and fundamental 
deficiency here is that the country has not yet developed tax awareness. Neither the penal sanction 
applied, nor the automation system nor the increase in the control rates will have a high effect on 
the full and timely allocation of the tax. The aim of the study is to the  factors that determine this 
perception in primary school (3rd and 4th grade) students and to carry out studies that will in stil tax 
perception. At this point, the importance of the work carried out is that voluntary compliance of 
taxpayers who have grown up with tax perception from the very begining, making them consider 
tax as a civic duty. Thus, efficiency in tax revenues ,which has the largest share in public finance,  
will be achieved and an improvement will be achieved in the budget income-expenditure  balance.  

Within the scope of the thesis, first of all, tax perception, voluntry complies with tax  the concept of 
tax ethics, socios-economic variables that affect this concept ( such as age, education level, number 
of sibling), the familiarity of students with the work ‘tax’ and the source that provides this 
familiarity (family, mass media), after dwelling on the importance of tax perception: Disbelief in 
tax justice, tax resistance (tax revolts in the Ottoman Empire ,tax evasion and tax avoidance) were 
mentioned. The purpose of addressing the problems is to draw attention to the seriousness of the 
issue by exposing the porblems of non-tax compliant taxpayers. İn addition all these, am important 
point that is overlooked is, Although children generally meet with tax, yhey are not aware of it. As a 
result, almost every child is somehow in clueded in the class of taxes on expenditure. Finally, after 
proposing solution to awareness at this point, the studies on tax awareness conducted by the 
Revenue Administration werw included and stıdy was terminated by evaluating the adequacy of 
these studies. 

Keywords: Tax Ethics, Tax Perception in Children, Voluntary Compliance with Taxation 
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15 TEMMUZ 2016 SONRASI VERGİ MÜKELLEFLERİNİN GÜVEN ALGISI: UŞAK İLİ 
ÖRNEĞİ1 

THE PERCEPTION OF THE TAXPAYERS’ CONFIDENCE AFTER 15 JULY 2016: THE 
CASE OF UŞAK PROVINCE 

                                        Hasan Hüseyin AKKAŞ 
Doç.Dr. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü,Orcid No:0000-0002-1401-3131 
                                         Havva Berna SELVİ  
                       Bilim Uzmanı ,Orcid No: 0000-0002-4675-8031 

 
Özet 

Güven bireyden topluma ve kurumlardan devlete karşılıklı ilişkilerde kamu yönetimi açısından 
önemli bir kavramdır. Kamu yönetimine güvenin belirlenmesinde kurumların yapısı, işlevleri ve 
işleyişleri ile kamu hizmetlerinin, vatandaşların beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılaması 
gerekmektedir. Kamu kurumların, kamu yararını gözeterek işlerini yapması ve yapılan işin, 
vatandaş tarafından doğru olduğuna inanılması, vatandaşların kamu yönetimine güven duymalarının 
temelini oluşturmaktadır. 

Devlet, vatandaşına hizmet edebilmek için yeterli finans kaynağına sahip olmalıdır. Devletin finans 
kaynağını ise vatandaştan aldığı vergi oluşturur. Vatandaşların kamu yönetimine, maliye 
politikalarına ve vergi sistemine güven duymaları bu bağlamda son derece önemlidir. Kişilerin 
devlete ödedikleri vergi aynı zamanda vatandaşın devlete olan güvenin de göstergesidir. Vatandaşın 
vergi karşılığında aldığı hizmetten memnuniyet düzeyi devlete olan güveni anlatır. Vergi verdikçe 
kendisine hizmet yapılacağına inanan kişi, vergi ödemeyi ödev olarak algılar. Bu durumda vatandaş 
ile devlet arasındaki güven düzeyi artmaktadır. Bir diğer ifadeyle vatandaş ile devlet arasında 
güvenin tesis edilmesi, vatandaş ile devlet arasında karşılıklı sorumlulukların yerine getirilmesi ile 
mümkündür. 

Çalışmanın amacı Uşak ilindeki vergi mükelleflerinin vergilendirmeye ve vergi kurumlarına 
yönelik güven algısının belirlenmesi ve bu algının, demografik değişkenlere göre farklılaşıp 
farklılaşmadığının incelenmesidir. Bu bağlamda araştırmaya 2017-2019 yılları arasında Uşak ilinde 
yaşamakta olan 201 vergi mükellefi katılmıştır. Verilerin toplanmasında, Vergilendirmeye ve Vergi 
Kurumlarına Yönelik Güven Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız Örnekler 
T-testi ve ANOVA kullanılmıştır. 

1 Bu bildiri 15 Temmuz 2016 Sonrasında  “Vergi Mükelleflerin Güven Algısı: Uşak İli Örneği”  adlı 
Yüksek Lisans Tez çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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Çalışmanın 15 Temmuz 2016 Darbe Kalkışması sonrasında yapılmış olması, vergi mükellefi ile 
devlet arası ilişkilerin, güvene dayalı sürdürülüp sürdürülmediği ile ilgili tartışmaları aydınlığa 
kavuşturması açısından da önemlidir.   

Anahtar Kelime: Vergi mükellefi, güven, kamu kurumlarına güven 

Abstract 

Trust is an important concept in terms of public administration in mutual relations from individual 
to society and from institurions to the state. In determining trust in public administration, the 
structure , functions and operations of institutions and public services must meet the expectations 
and needs of citizens. The fact that public institutions do their work with the public interest and that 
the work done is believed to be right by the citizen constitutes the basis of the citizens’s trust in the 
public administration.  

The state must have sufficient financial resources to erve its citizens. The financial source of the 
state is the tax it receives from the citizen. In this context, it is extremely important for citizens to 
have confidence in the public administration, fiscal policies and tax system. The tax that people pay 
to the state is also an indicator of the citizens’ trust in the state. The person who believes that he/she 
will be served as he/she pays tax perceives it as duty to pay tax. In this case, the level of trust 
between the citizen and the state increases. In other words, establishing trust between the citizen 
and the state is possible by fulfilling the mutual responsibilities between the citizen and the state. 

The aim of the study is to determine the trust perception of tax payers in Uşak province towards 
taxation and tax institutions and to examine whether perception differs according to demographic 
variables. In this context, 196 taxpayers living in Uşak between 2017-2019 participated in the study. 
The data were collected using the trust perception scale for taxation and tax institutions. 
Independent samples T-test and ANOVA were used for data analysis. 

The fact that the study was conducted after the coup attempt on July 15, 2016 can be said to be 
important in terms of clarifying the debates on whether the relations between the taxpayer and the 
state are based on trust 

Keywords: Taxpayer, Trust, Trust in Public Institutions. 
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REASONS FOR THE DECLINE IN THE POPULATION OF STUDENTS TAKING 

DOCTORAL EDUCATION ABROAD 

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat Demirci 

Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü 

ORCID ID: 0000-0002-3255-2809 

 

Abstract 

International students have been an important component of doctoral programs in advanced 

countries as they significantly contribute to research and teaching activities. Graduates of these 

programs also improve qualifications of human capital in developing countries. For instance, most 

faculty members in Turkish universities that enter lists of the top world universities hold doctoral 

degrees obtained from prestigious foreign universities. However, as documented in this study, the 

population and share of students who originated from Turkey and attended doctoral programs in 

OECD countries have declined in recent years, especially in the United States (US). For instance, 

the number of Turkish citizens who started taking doctoral education at US universities has declined 

from 805 students in 2005 to 448 students in 2015, whereas their share among all first-year doctoral 

students has declined from 3.2 to 1.5 percent. This study explores potential reasons for the decline 

in the population of international doctoral students originating from Turkey. 

 

To empirically test the validity of potential reasons, statistics of doctoral students taking education 

in each OECD country in the 2013-2016 period and those pursuing education in each US university 

in the 2005-2015 period are analyzed. Regression analyses show that two different reasons can 

explain the observed drop in the population of Turkish students pursuing foreign doctoral degrees. 

First, the increasing population of doctoral students in universities of OECD members among 

citizens of countries where the scientific production has more rapidly expanded compared to Turkey 

decreases the number of Turkish doctoral students in OECD countries. Since a faster growth in the 

scientific production can be considered as increasing reputation of researchers and quality of 

universities in countries, this finding can be interpreted as a sign for that Turkish universities have 

left behind in the global competition among universities of developing countries for placing their 

graduates to foreign doctoral programs.   

 

On the other hand, the analysis of data from US universities indicates that improvement of doctoral 

education in Turkish universities is another reason for the decline in the number of Turkish students 

pursuing doctoral degrees abroad. For instance, the number of students in doctoral programs of 

Turkish universities that were listed among the best 1000 universities of the world increased by 122 

percent in the 2005-2015 period. The regression analysis with data of student flows to doctoral 

programs in US universities shows that the increasing capacity of doctoral programs of Turkish 

universities of certain quality decreases the population of Turkish citizens who start taking doctoral 

education at US universities of similar quality.  

 

However, estimates with data from US universities also show that the negative effect of 

international students from countries with rapidly growing scientific production on the population 

of Turkish doctoral students is greater than the effect of the increasing capacity of doctoral 

programs in Turkish universities. For instance, the estimated parameters of the regression model 

attribute a drop of 185 students in the population of Turkish first-year doctorate students in the 

United States to the former reason and a drop of 47 students to the latter reason. These results are 
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also shown to be robust to using different regression specifications and controlling for fellowship 

conditions that are provided for doctoral education at US universities.  

    

The finding that the increasing attendance of students from countries with rapidly growing scientific 

production is the main reason of the decrease in the number of Turkish doctoral students in OECD 

countries might be alarming in many ways, especially for Turkish universities that employ mostly 

researchers with foreign doctoral degrees. Potential difficulties in hiring faculty members from 

abroad due to limitations in the faculty supply might lower the quality of higher education and 

scientific production in Turkey. These events might result in deterioration of the production of 

qualified human capital, which might harm the competitiveness of the Turkish economy. Hopefully, 

future research will explore potential consequences of the drop in the supply of holders of foreign 

doctoral degrees, and policy makers will take appropriate actions to overturn this trend. 

 

Keywords: International Students, PhD Programs, Higher Education 
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SHARIAH AND THE NIGERIAN PENSION LAW: THE NEED FOR HARMONIZATION 

IN THE SUSTAINABLE GROWTH 

ONIKOSI AHMEED ADEDEJI
1
 

Ph.D Candidate Sinnar University, Sinnar, Sudan. 

 

Abstract 

The awareness on viability of Islamic option in the global financing is gaining momentum in all 

crannies of the world. Ditto to Islamic banking trend and achievement so far, general economic 

reforms in Nigeria has created a number of changes, challenges and opportunities. The 

harmonization of principles of Islamic law with the Nigerian Pension laws becomes inevitable to 

actualize the millennium goal of sustainable growth and development in the country. Given the 

pluralistic nature of Nigerian legal system similar to some other countries in the globe, the Islamic 

option of finance, asset management and investment, risk management and lots more, are yet to be 

adequately explored in Nigeria and beyond. This study therefore, seeks to address the above 

hypothesis with both legal doctrinal law research method as well as relevant and related literatures 

materials will be reviewed from related disciplines. This study observes that major clogs in the 

sustainable growth and development of Nigeria among others are inadequate publicity and dearth of 

appropriate professionals to explore the Islamic finance option to the sustainability of growth and 

development with particular reference to the administration of Pension Law in Nigeria. By the 

harmonization of shari’ah and the Nigeria Pension Laws in Nigeria, the prospect of boosting capital 

fund, that is capital formation will be high. This consequently, will answer million of problems and 

questions associated with pension, old age and socio-welfare imbroglio in the country. In 

furtherance to the above, the paper highlights and analyzes the emerging opportunities and services 

in a practical way to further sustain a steady development in Nigeria. This paper concludes that to 

ensure an all-embracing Pension scheme that will be sustainable to Nigeria growth and 

development, Shari’ah must be mainstreamed to lay at rest, the quest, agitation and concerned of all 

stakeholders in the Nigerian economy. 

 

Keywords:Sustainable Development, Shari’ah, Pension law, Harmonization, Sustainable Growth   

  

                                                            
1 He holds LL.B (Hons) in Common & Islamic law, Unilorin, Masters in Common & Islamic Law, LL.M Unilorin, 
Postgraduate Diploma In Education (PGDE) Nigeria Institute of Education. He is also an advocate and solicitor of the 
Supreme Court of Nigeria.  He is the Pioneer Head of Islamic Law Department, Faculty of Law, Al-Hikmah University, 
Atere Campus, Ilorin, Nigeria.  
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THE BEGINNING, MOTIVES AND IMPLEMENTATION BENEFITS OF ISO 9000 
AROUND THE WORLD: AN ANALYSIS 

Deepa AGNIHOTRI 
Research Scholar, Faculty of Management, Invertis University, Bareilly, Uttar Pradesh, 243123, 

India 
 
 
Abstract  

The companies who wants to survive in competitive market, has to develop a mechanism to stay 
superior to their counterparts. In order to achieve the superiority many factors can be considered. 
One of them is Quality, the certification and assurance of Quality is unparalleled and it makes the 
organization stand strong among competitors. The Quality certification in recent years has emerged 
as the Customer choice. The Quality is one of the parameters of defining the satisfaction level of 
customers. Nobody can repulse the importance of creation of differentiation status of companies 
with ISO 9000 certification. This paper will be an attempt to understand the emergence, reasons and 
the implementation benefits of ISO 9000 series in the organization all over the World. 
Alternatively, this paper will also examine critically that whether the ISO 9000 is able to contribute 
towards the improvement of Business performance or not.  

Keywords: Quality, Business performance, Improvement, Customer Satisfaction, QMS, ISO 9000  
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SANAT MAHALLİNDE HAKİKATİN AÇIMLANMASI 

EXPLORING THE TRUTH THROUGT THE ART 

 

Çiğdem YILDIZDÖKEN 

Dr.Öğrt.Üyesi, İnönü Üniversitesi, ORCID NO:  0000-0001-8521-5710. 

 

Özet 

Grekçe konuşarak kendini çoğu kez “bilgelik sevgisi” ya da “hikmet sevgisi” olarak yüzyıllardır 

meşru kılan philosophia gerek phileinliğiyle gerekse sophialığıyla “kendini”, öncelikle kendi 

varlığında konumlandırmıştır. Philosophia’nın kendini kendinde kalarak konumlandırışı felsefenin 

mahiyetinin ve varlığının varolmasının ya da varlığa gelişinin de belirlenişini tesis etmiştir. Varlıkta 

dile gelen philosophia’nın öncelikle kendi varlığında mevcudiyete gelişi, varlığa ilişkin 

gerçekleştirilecek soruşturmanın kendisini hangi öğeler temelinde açığa çıkardığını, kurucu 

formların neler olduğunu görünür kılma nezdinde kendi hakikatinin de izahını ya da izaha 

girişilecek bir araştırmanın nüvesini verecektir. O halde philosophia’nın kendi varlığına yönelik 

girişilecek soruşturma, varlığının hakikatine yönelik de bir soruşturmayı içererek felsefe tarihinde 

iki bin beş yüz yılı aşkın sürmüş ve sürecek olan hakikat meselesini gündeme getirecektir.  

Felsefenin geçmişi ile hesaplaştığımızda bu anlamda metafiziği temele alan klasik Batı 

düşüncesinde karşımıza çıkan hakikat meselesinin felsefenin telos’u haline gelmesidir.  İlkçağdan 

beri gelen gerek ousiacı tefekkür eşliğinde gerekse Ortaçağ mistisizminde gerekse modern 

Kartezyen-bilimsel düşünüş eşliğinde hakikatin ilk temel varlık olarak arkhede, eidosta, 

hypokeimenonda, tanrıda, psykhede, res cogitansta, Verstandta veyahutta özneden bağımsız modern 

physiste “gerçeklik”le yer değiştirerek araçsal bir şeylik olarak açığa çıktığını görürüz. 

Philosophia’nın temel dayanağı olarak karşımıza çıkan, bilhassa ousiacı tefekkürün modern 

dönemde değişik tezahürleri olarak karşımıza çıkan varlığa yönelik episteme’yi temele alan 

düşünme biçimi, varlığın hakikatinin ontolojik bağlamda düşünülme olanağının mahrum edilişine 

sebebiyet vermiştir. Bu mahrumiyetle ontolojik varlıkların epistemik nesne olarak ilan edilişi 

varlığın hakikatine yönelik girişilen tahripkâr tavrı, varlığın bizatihi kendisinin başka türden 

düşünme imkanını olup olmadığını ve eğer varsa hangi türden düşünmenin bu epistemik düşünmeyi 

aşarak varlığın hakikatine nüfuz etmeyi sağlayacağı meselesini gündeme getirmiştir. İşte tam da bu 

noktada sanat philosophia’nın yardımına koşarak varlığın hakikatini kurtarma umudu taşıyacaktır. 

Sanat sadece aisthesis temelinde bir umut değil hem logos eşliğinde hem de kendi das 

Ereignis’liğiyle hakikatin katmanlı yapısını kendi varlığının kökenini de açımlayacaktır. Bu 

açımlamanın kaygısı, modern tekhne’ye ilişkin düşünüşle gelinen son kertede sanatın artık varlıktan 

ve “düşünme”den kendini koparışıdır. Bu koparışla birlikte gerçekleşen yitim Presokratik Greklerin 

ihtiyatla fark ettikleri physis-tekhne arasındaki temelin yerinden edilişi olduğu kadar ontolojik-

egzistansiyal temelde insan-varlık arasındaki bağın koparılışının da izahı sunar. Bu bağlamda 

çalışmamızda sanat nezdinde mesele konusu yapılan varlığın hakikatinin anlamı, “düşünme”nin 

işbirliği ve alınacak tarihsel bir tavır ile varlığın hakikatinin bir zihin tasarımından (phantasia) sanat 
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eserinin kökenine giden bir güzergahta nasıl bir anlam ihtiva ettiği varlık-evren tasavvurlarına bağlı 

olarak araştırılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aletheia, Varlık, Sanat Eseri, Physis, Tekhne. 
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EURİPİDES’İN “HİPPOLYTOS” TRAGEDYASI VEYA ILIMLILIĞIN GEREKLİLİĞİ 

ÜZERİNE   

HIPPOLYTUS BY EURIPIDES OR ON THE IMPORTANCE OF MODERATION  

Didem DEMİRALP 

Dr. Öğr. Üye. , AHBV Üniversitesi Ankara/ Türkiye. 

Orcid: 0000-0003-4806-4006 

 

Özet 

Atinalı tragedya şairi Euripides’in (İ. Ö 480- 406) “Hippolytos” başlığını taşıyan sahne eseri, Atina 

kralı Theseus ile Amazon kraliçesi Antiope’nin (Hippolyte) oğlu olan Hippolytos’un felaketle 

sonlanan yaşamından bir kesit sunar. Olay, Troizen kentinde geçer. Centilmen ve av meraklısı bir 

genç olan Hippolytos, tanrılar içinde en çok av tanrıçası Artemis’e saygı duyar. Aşk tanrıçası olan 

Aphrodite’i ise –oyunun ilk sahnesinden de anlaşılacağı üzere- hor görür. Bu duruma öfkelenen 

Aphrodite, delikanlıyı cezalandırmaya karar verir. Üvey annesi olan Phaidra’yı gence âşık eder. 

Lakin Hippolytos, bu aşkı reddeder. Olayın duyulacağından korkan kraliçe, utanç içinde kendini 

asar. Ne var ki ölmeden evvel bir mektup yazarak, Hippolytos’u, kendisini baştan çıkarmakla 

suçlar. Mektubu okuyan Theseus, masum olduğunda ısrar eden oğlunu lanetler ve onu sürgüne 

gönderir. Yanı sıra –aynı zamanda babası olan- deniz tanrısı Posedion’a yakararak, delikanlıyı 

cezalandırmasını ister. Çok geçmeden denizden devasa bir boğa çıkar ve sahilde arabasını sürmekte 

olan Hippolytos’un atlarını ürkütür. Delikanlı parçalanan arabada ölür. Theseus, yaptığı hatayı anlar 

ama artık çok geçtir.    

Bizim bu çalışmadaki amacımız, eski bir söylenceye dayanan Hippolytos’un öyküsünü, 

Euripides’in anlatısı ışığında irdelemektir. Sürdürdüğü bakir yaşamı adeta bir saplantıya dönüştüren 

ve aşkı küçümseyen genç prens, bu tutumuyla Aphrodite’in şimşeklerini üzerine çekmişti. Başka 

türlü söylersek, Hippolytos’un hazin sonunu hazırlayan şey, onun, en büyük erdemi olarak 

nitelendirdiği yaşam biçimi olmuştu.                

Anahtar Kelimeler: Euripides, Hippolytos, Phaidra, Theseus, Tragedya.     

Abstract  

Hippolytus is an ancient Greek tragedy by the Athenian playwright Euripides (480- 406 BC). It tells 

the tragic story of Hippolytus the son of Theseus and the Amazon queen Antiope ( Hippolyta). The 

play is set in Troezen. Hippolytus is a sportsman and has a passion for hunting. He is devoted to the 

goddess Artemis but despised Aphrodite the goddess of love. Aphrodite gets angry and punishes 

him by having Phaedra fall in love with him. But he denied her love. Fearing that the incident 

would be heard, Phaedra hangs herself out of shame leaving a note which says that Hippolytus 

raped her. Theseus curses his son and sends him into exile. Besides he calls on his father Poseidon 

the god of the sea to punish Hippolytus. Then a gigantic bull comes out of the sea and it scared the 

young boy’s horses. The chariot crashes and Hippolytus dies. Theseus realizes his mistake but it is 

too late.      
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Our aim in this study is to examine the story of Hippolytus as was told by Euripides. As the young 

prince was obsessed with chastity, he refused to revere Aphrodite. Otherwise Hippolytus’ tragic end 

was linked to his life style which he called as the greatest of the virtues.    

Keywords: Euripides, Hippolytus, Phaedra, Theseus, Tragedy.  
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YETİŞKİN RUH SAĞLIĞI OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE 
GÜVENİRLİĞİ 

VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSION OF THE ADULT 
MENTAL HEALTH LITERACY SCALE 

Sabahat COŞKUN 
Dr. Öğretim Üyesi, Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi orcid :0000-0002-9063-2778

Neşe MERCAN 
Dr. Öğretim Üyesi, Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi 

Özet 

Amaç: Bu araştırmanın amacı, O’Connor ve Casey tarafından 2015 yılında geliştirilen Ruh Sağlığı 
Okuryazarlığı Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. 
Yöntem: Bu çalışma bir üniversitenin birinci sınıfında eğitim gören 266 öğrenci ile yürütülmüş 
metodolojik bir araştırmadır. Araştırmanın verileri, Sosyo-demografik Özellikler ve Ruh Sağlığı 
Bilgi Formu, Yetişkin Ruh Sağlığı Okuryazarlığı (Y-RSOY Ölçeği) ve Ruh Sağlı Okuryazarlığı 
Ölçeği (RSOY- Ölçeği) kullanılarak toplanmıştır. Ölçeğin test-tekrar analizi (n=53) iki hafta sonra 
uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini değerlendirmek için değişmezlik ve iç tutarlılık incelenmiştir. 
Bu çalışmada ölçeğin geçerliğinin değerlendirilmesinde, “dil”, “yüzey”, “kapsam”, “ölçüt” ve 
“yapı” geçerliği analizleri yapılmıştır. 

Bulgular: Ölçeğin madde-bütün korelasyon katsayılarının 0,202 ile 0,530 arasında değiştiği, ölçeğin 
Cronbach Alfa katsayısının 0.80, test tekrar test güvenirlik katsayısının 0.826 olduğu tespit 
edilmiştir. Ölçüt geçerliğinin belirlenmesi için, hesaplanan korelasyon katsayısı r=0,374, p<0.001 
olarak tespit edilmiştir. Faktör analizi çalışmasında faktör yükleri 0.47-0.76 arasında değişmekte 
olup tek faktörlü bir yapının olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Bu çalışmada Türkçe geçerli ve güvenilir olduğu saptanan Yetişkin Ruh Sağlığı 
Okuryazarlığı Ölçeği, bireylerin ruh sağlığı okuryazarlık düzeylerini tespit etmek ve hangi alanlarda 
daha fazla desteğe ihtiyaç duyabileceklerini değerlendirmek için kullanılmaktadır. İlaveten 
planlanan müdahale çalışmalarının sonucunu belirlemede bu ölçeğin kullanılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ruh Sağlığı, Sağlık Okuryazarlığı, Geçerlik, Güvenirlik 

Abstract 

Aim: This study aims to examine the validity and reliability of the Turkish version of the 
Mental Health Literacy Scale developed by O’Connor and Casey in 2015.  
Design and Methods: This is a methodological study on 266 first-grade university students. The 
study data were collected via the 'Socio-demographic Characteristics and Mental 
Health Information Form', the 'Adult Mental Health Literacy Scale (A-MHLS)', and the 
'Mental Health Literacy Scale (MHL-Scale)'. The test-retest analysis (n=53) was performed two 
weeks later. The 
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reliability of the scale was examined with invariance and internal consistency. The scale validity 
was assessed with validity analyses of the language, face, content, criterion, and construct. 

Results: The item-total correlation coefficients of the scale ranged from 0.202 to 0.530. We found 
that Cronbach's alpha coefficient of the scale was 0.80 and the test-retest reliability coefficient was 
0.826.  The correlation coefficient for criteria validity was r=0.374 with a p-value of <0.001. The 
factor analysis yielded factor loads ranging from 0.47 to 0.76, revealing a single-factor structure. 

Conclusion: This study has found out that the Turkish version of the Adult Mental Health Literacy 
Scale is valid and reliable to assess the levels of mental health literacy and to determine the 
domains; which require the provision of assistance. Furthermore, we recommend the use of this 
scale in future interventional studies. 

Keywords: Mental Health, Health Literacy, Validity, Reliability. 
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TÜRKİYE MİLLİ BOTANIK BAHÇESİ’NİN ANKARA KENTİNE KATKILARI 
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Fatma ÖZKAY 

Çevre Mühendisi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı,  
TAGEM Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü 

 
Özet 

Ülkelerde yer alan botanik bahçelerinin sayısı ve özelliği ile refah düzeyi arasında doğru orantılı bir 
ilişki bulunmaktadır. Botanik bahçeleri, çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik faydaları ile kentin 
prestijini arttırmaktadır. Botanik bahçeleri temelde bilim, sergileme, eğitim ve rekreasyon gibi dört 
farklı fonksiyona hizmet eden mekanları barındırmaktadır. Bireylere bitki biyolojik çeşitliliği 
konusunda farkındalık kazandırırken, bitki biyolojik çeşitliliğinin korunmasına ve canlı bitki 
örneklerinin sergilenmesine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmada Ankara’da yer 
alan Türkiye Milli Botanik Bahçesi (TMBB)’nin kente sağladığı bilimsel, rekreasyonel ve çevresel 
katkıları irdelenmiştir. 

Araştırmada, TMBB’nde yer alan fonksiyonlar; arazi kullanımı (yapı yoğunluğu, açık alanların 
miktarı, ormanlık alanların miktarı, doğal alanların varlığı, sulak alanların varlığı ve bunların oranı), 
çevre (bitki tür çeşitliliği, fauna varlığı, hava kalitesine etkisi, yenilenebilir enerji kaynağı 
olanakları), rekreasyon (sergi, festival, konser, fuar düzenleme olanakları) ve eğitim (kurs, atölye, 
botanik etkinlikleri, bilimsel çalışma olanakları) açısından değerlendirilmiştir. TMBB’nin Ankara 
kentinin açık yeşil alan oranını arttırdığı, alternatif rekreasyon sunduğu, bünyesinde yer alan 
laboratuvarlar ve Milli Herbaryum ile bilimsel açıdan botanik araştırmacılarının ve ilgi gruplarının 
talebini karşılayabileceği, farklı yaş gruplarından çocuklara ve gençlere botanik alanında kurs, 
eğitim, etkinlik ve atölye imkanı sunarak kentte farkındalık düzeyini arttıracağı sonucuna 
ulaşılmıştır. Kentin her bölgesinden gelen bireyler için cazibe merkezi olacağı düşünülmektedir. 
Ayrıca Ankara’nın en yoğun kentleşme bölgelerinden bir olan Beytepe Lodumlu Mevkiinde yer 
alan yeşil dokusu ve sulak alan varlığı ile ekolojik dengenin sağlanmasına katkı sunduğu, yaban 
yaşamına ev sahipliği yaptığı gözlemlenmiştir. Beytepe ve ODTÜ ormanlarıyla bağlantısının 
kurulması, kentsel yeşil kuşak oluşumu ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğini olumlu ölçüde 
etkileyecektir. Turizm açısından önemli bir yere sahip olan botanik sergi alanları ve sanat galerisi 
kente değer katacaktır. Bu bağlamda bölgesel ölçekte kent halkına, genel ölçekte ise ülkeye 
çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan katkılar sunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Açık yeşil alan, botanik bahçeleri, kentsel yaşam kalitesi. TMBB 
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DİN, KÜLTÜR, YEMEK BAĞLAMINDA HİNDİSTAN ÖRNEĞİ 

Gülçin COŞKUN KÖKCÜ 
Doktora Öğrencisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 

Orcid id: 0000-0002-1806-0285 

Özet 

Kültür, hayatımızın hemen her noktasına sirayet eden ve gündelik yaşantımız başta olmak üzere 
genel yaşam seyrimiz üzerinde doğrudan yahut dolaylı etkisi bulunan, bireyin toplumsallaşma 
sürecine entegre olmasını kolaylaştıran bir kavramdır. İnsan içinde bulunduğu kültür ile yoğrulur ve 
o kültürün etkisi ile şekillenip gelişir. İçinde bulunduğu topluma ait yazılı yazısız tüm normları
kültür aktarımı ile sağlar. Kültürün pek çok alana etkisi vardır. Bunun yanısıra kültürün de pek çok
alandan etkilendiği aşikardır. Özelikle din hususunda kültür ve din arasında sıkı bir etkileşim
bulunur ve bu etkileşimin de diğer kurumlar ve normlar üzerinde düzenleyici, dönüştürücü bir
etkisi vardır. Kültür ve dinin etki alanına giren pek çok alan olmasının beraberinde yemek de bu
alanlardan birisidir. Öyle ki kültür ve dinin öğretileri gündelik yaşamın dönüşümü ve aktarımını
sağlamaktadır. Nasıl yemek yeneceği, nelerin yenilip nelerin yenilmeyeceği yahut netin nasıl
yeneceği, yemeklere neler konulacağına kadar pek çok husus kültürel kodlarla insana
aktarılmaktadır. İnsanın varoluşundan bu yana en temel gereksinimlerinden birisi şüphesiz yemek
yemektir. Bundan sebebiyetle beslenme biçiminin tarihi esasen insanlık tarihinin de başladığı
noktadır. İnsanların beslenme düzeninin şekillenmesinde yaşadığı yerin coğrafi koşulları etkili olsa
da yemek kültürü salt beşeri faktörler üzerine kurulmamıştır. Bu beşeri faktörlerin beraberinde
beslenme alışkanlıklarında kültür ve dinin etkisi de oldukça büyüktür. Yemek kültürünün oluşumu
ve gelişiminde din ana etmendir. Nitekim hayatını idame ettirmek adına yemekle mecburi olan
insanı yediklerini sınırlandırma hususunda engelleyici olan dindir. Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın ilk
imtihanlarının yiyecekle olması ve bu yüzden dünyaya gönderilmeleri de beslenme biçimlerinin
tarihi bidayetinin oluşmasında dinin etkisini gösteren dikkat çekici bir örnektir. Dinlerin, yemek
üzerine yaptıkları sınırlandırmalar, koydukları yasaklar, öğütledikleri gerçekler doğrultusunda farklı
toplumlarda pek çok değişik beslenme rejimi ortaya çıkmıştır. Her toplumun kendine has bir dini
inancı ve bu inanç bağlamında şekillenen kültürel yapısı ve beraberinde etkilenen yemek kültürü
vardır. Çalışma dâhilinde Hindistan toplumunun yemek kültürü üzerinde durulacak olup, kültürün
ve dinin yemek kültürü üzerinde ki etkilerini incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Hindistan, Hint Yemek Kültürü, Din-Kültür İlişkisi 
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ESKİ DOĞU’NUN ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNDE KIBRIS’IN YERİ 
(M.Ö. II.-I. Binyılın İlk Yarısı) 

Elvira LATİFOVA 
                                         Doç. Dr., Bakü Devlet Üniversitesi 

 
Özet 

Çağdaş dünyanın uluslar arası ilişkilerinde Kıbrıs önemli yere sahiptir. Fakat bu etken yeni değildir. 
Bunun nedenlerinin kökeninin daha da derinden araştırmak için, Kıbrıs’ın eski dönemlerdeki 
uluslar arası durumuna dikkat yetirmek gerekir. “Akdeniz Havzasının İncisi” olarak isimlendirilen 
Kıbrıs Adası, eski dönemlerden beri Doğu ile Batı arasındaki ilişkilerde önemli role sahip olmuştur. 
Ortaçağda da Kıbrıs Adası, daima çeşitli devletlerin dikkatini çekmiştir. Fakat eski dönemle 
mukayesede Kıbrıs’ın sonraki dönemlerinin tarihi, o cümleden onun siyasi durumu, yeteri kadar 
araştırılmıştır. Kıbrıs’ın, eski dönemin uluslar arası ilişkilerindeki rolünün araştırılmasına gelince, 
bu dönemin söz konusu sorunu ile ilgili kaynakların azlığı büyük zorluklara neden olmaktadır. 

Elverişli coğrafi ve stratejik ortam ile zengin doğal kaynaklar sayesinde Kıbrıs, sık sık eski 
Doğu’nun Mısır, Hitit Devleti, Asur İmparatorluğu vs. gibi büyük devletlerinin dikkatini 
çekmekteydi. Bu yüzden de eski Kıbrıs’a ait bazı bilgilerin Mısır ve Asur kaynaklarına yansımış 
olması bir rastlantı değildir. Bu kaynaklar arasında ilk başta m. ö. XIV. yüzyıla ait “Tel-el-Amarna 
Diplomatik Arşivi”ni zikretmek isterdik.  

Genel olarak Mısır Firavunlarından III. ve IV. Amenhotep’in eski Doğu’nun diğer hükümdarları ile 
diplomatik yazışmalarını barındıran bu arşivde, Kıbrıs hükümdarlarına gönderilmiş ve 
kendilerinden firavunlara gelmiş mektuplar da ortaya çıkarılmıştır.  

Arşivdeki mektuplara göre, m. ö. II. binyılın ortalarında Kıbrıs, hem Finikya şehirleri hem de 
Mısır’la sıkı ilişkiler içerisinde idi. Söz konusu dönemde Kıbrıs Mısır tarafından işgal edilmemesi, 
dost ve bağımsız devlet olmasına rağmen, bu devletin hükümdarları Firavunun nüfuzunu kabul 
ediyorlardı. Mısır kaynaklarında Kıbrıs’tan Mısır’a bakır ve kalayla birlikte hayvan getirildiği 
konusunda bilgiler bulunmaktadır. Amarna döneminde Kıbrıs, deniz aracılığıyla Mısır’la muntazam 
ilişkiler kurmaktaydı. Kıbrıs Kralı Mısır’a hediye olarak bakır göndermekte ve kendisi de 
firavundan hediye beklemekteydi. Mısır’la Kıbrıs arasındaki bu ilişkilerin, mahiyet itibariyle ticari 
ilişkiler olup olmadığını söylemek zordur. Her halde bu ilişkiler, dost hükümdarlar arasındaki 
hediye değişimi şeklinde görünmekteydi.  

Mısırlılar Kıbrıs’ı “Alaşia” olarak isimlendirmekteydiler. Arşivdeki mektuplardan aynı zamanda 
Kıbrıs Krallarının tebaalarının Mısır Firavunları için gemiler yaptıklarını da öğrenmekteyiz. Genel 
olarak Kıbrıs-Mısır ilişkilerinin karakter itibariyle farklı, daimi ve sürekli olduğu söylenebilir. 
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Kıbrıs adasının Kadim Doğu’nun diğer büyük devleti ve Mısır’ın rakibi olan Hititlerle ilişkileri ise 
tamamen farklı karaktere sahipti. Bulunan belgelere göre Kıbrıs, Hitit Kralına haraç veriyordu. 
Kıbrıs’tan alınan haraç altın, bakır, kayatum (büyük bir ihtimalle bu bir tahıl türü idi) ve farklı ev 
eşyalarından oluşmaktaydı. Mektupların birinde Kıbrıs’tan gönderilen haracın gecikmesi ile ilişkili 
olarak daha fazla yüksek kaliteli altın, riton, yüzük ve atlar için çul talep edilmektedir. İlginçtir ki, 
Kıbrıs’tan at çullarını III. Tutmosis de almaktaydı. 

Kıbrıs, m.ö. I. binyılın ilk yarısında genellikle Asur devletinin saldırgan dış politikası ile bağlantılı 
olan siyasi olayların içinde de etkin bir şekilde çekilmiştir. Şöyle ki, söz konusu dönemin 
kaynaklarında Asur Kralı II. Sargon’un Tir üzerindeki galibiyetinden sonra Finikya gemileri ile 
Kıbrıs’a deniz seferi düzenlediği konusundaki bilgiler bulunmaktadır. Bu seferin sonucunda II. 
Sargon, Kıbrıs’ın Finikya kısmını kendisine boyun eğdirmeyi başarmıştır. M. ö. 709 yılında ise 
Kıbrıs’ın yedi bağımsız Kralı hediyelerle (altın, gümüş, kıymetli ağaçlardan hazırlanmış eşyalar) II. 
Sargon’un huzuruna gelmiş ve onun hakimiyetini tanıdıklarını bildirmişlerdir. Onların bu adımı söz 
konusu dönemde İyonyalı Rumların Kıbrıs’a müdahalesinin şiddetlenmesi ile açıklanırdı. Onlar 
Rumların Kıbrıs’ta güçlenmelerinden çekiniyorlardı. Asurluların hakimiyetini tanımaları ise 
kendilerini fiili olarak hiçbir şeye zorlamıyordu. Böylece Kıbrıs’ın daha eski dönemden itibaren 
devletlerarası ilişkilere etkin bir şekilde çekilmesi, ilk olarak onun elverişli coğrafi konumu ve 
doğal kaynaklarının zenginliliği ile açıklanırdı. 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Alaşia, Amarna, Mısır Fıravunları. 
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KÜLTÜR VE YEMEK: ÇİN YEMEK KÜLTÜRÜNE KISA BİR BAKIŞ 

Berivan KAVAS 
Doktora Öğrencisi,Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 

Orcid id: 0000-0002-8470-5133 
 

Özet 

Kültür günlük hayat pratiklerimizden başlayarak en derin toplumsal olaylara kadar işlemiş, insanın 
yaşadığı toplumda hemen her şeyi öğrenmesinde etkili olan, yol gösterici bir kavramdır. İnsanın boş 
bir sayfa olarak doğduğu konusu tartışmalı olsa da çoğunlukla öğrenme yoluyla şekillendiği 
düşünülen insan, içinde yaşadığı kültür üzerinden yetişmekte, en temel ihtiyaçlarından olan yemek 
yemeyi bile kültür üzerinden öğrenmektedir. Nasıl yemek yeneceği, nelerin yenilebilir, nelerin 
yenilemez olduğu çok küçük yaşlardan itibaren kültür tarafından insana aktarılmaktadır. Yemek 
sırasında nasıl davranılması gerektiği, hangi davranışlarının hoş görülüp, hangilerinin 
görülmeyeceğine kadar birçok süreç insana arkasında dini, siyasi, ekonomik etkenlerinde olduğu 
kültürel kodlarla sunulmaktadır. Bu yönüyle yemek yeme biyolojik bir gereksinim olmaktan çıkıp 
kültürel bir olaya dönüşmekte, yemek aynı anda birçok anlama gelmekte ve insan hayatını 
şekillendirmektedir.  Tarihsel süreçte hemen her toplumda sosyalleşmenin ana unsurlarından biri 
sayılan yemek hem besin anlamında hemde yemek yeme eylemi anlamında sembolik birçok unsurla 
çevrelenmiş olarak günlük hayatta yer edinmiştir. Bu yüzden tarihsel süreçte birbirinden çok farklı 
olan, coğrafya olarak uzak sayılabilecek toplumlarda bile yemek konusunda benzerlikler 
görülebilmektedir. Yine de her toplumun kendine özgü kültürel farklılıkları değişik toplumlarda 
değişik kültürler üzerinden farklı mutfaklar oluşmasına neden olmuştur. Bu çalışma genelinde 
kültür ve yemek üzerine, özelinde ise 2020 yılı ile dünyaya yayılan Covid-19 virüsüyle tekrar 
gündeme gelen, kimilerine göre alışılmadık olduğundan yadırganabilen Çin yemek kültürüne kısa 
bir giriş sunmaktadır. Elde edilen veriler Çin’in yemek kültürünün kendine özgü inançsal, 
ekonomik, siyasi etkenlerden etkilendiğini ortaya koymaktadır. Çin’de tarihsel süreçte görülen 
kıtlıklar, canlılığa yakın besinlerin insana daha çok yarar sağlayacağı yönündeki inançlar gibi ele 
alınabilecek daha birçok etken Çin’in “değişik” besin tercihlerini şekillendirmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çin, Çin Yemek Kültürü, Covid-19, Koronavirüs 

Abstract 

Culture is a guiding concept that has worked from our daily life practices to the deepest social 
events and is effective in learning almost everything in the society in which a person lives. 
Although the subject of human being born as a blank page is controversial, a person who is mostly 
thought to be shaped by learning grows up through the culture in which he lives, even learning to 
eat, which is one of his most basic needs, through culture. How to eat, what is edible and what is 
inedible is passed on to people by culture from very young ages. Many processes, from how to 
behave during meals, which behaviors are tolerated and which are not seen, are presented to people 
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with cultural codes that are behind them in religious, political and economic factors. In this respect, 
eating is not a biological requirement, it is transformed into a cultural event, food means many 
things at the same time and shapes human life. Food, which is considered one of the main elements 
of socialization in almost every society during the historical period, has taken place in daily life, 
surrounded by many symbolic elements both in terms of food and in terms of the act of 
eating. Therefore, even in societies that are very different from each other in the historical process 
and can be considered as geographically distant, similarities can be seen in terms of food. 
Nevertheless, the unique cultural differences of each society have caused different cuisines to be 
made in different societies through different cultures. This study provides a brief introduction to 
culture and food in general, and in particular to Chinese food culture, which is unusual for some, 
which has been brought back to the agenda with the Covid-19 virus spreading around the world by 
2020. The data obtained reveal that China's food culture is affected by specific religious, economic 
and political factors. Many other factors that can be addressed, such as the famines seen in the 
historical process in China, beliefs that foods close to vitality will provide more benefit to human, 
shape China's "different" food preferences. 

Keywords: China, Chinese Food Culture, Covid-19, Coronavirus 
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Özet 

Staphylococcus spp, insan ve hayvanların sindirim ve ürogenital sistemleri, deri ve mukoz 
membranları gibi ortamlarda doğal olarak yer alabilen, mastitis faktörü oldukları için süte kolayca 
bulaşabilen, bu sebeple süt işleme tesisleri açısından ayrıca önem arz eden bakterilerdir. 
Staphylococcus türleri, işleme koşullarına yüksek uyumlulukları ve biyofilm oluşturma kapasiteleri 
ile süt ürünleri işleme sektöründe çeşitli sorunlara neden olabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, 
süt ürünleri üretim ve işleme tesislerinde ve çeşitli süt ürünlerinde Staphylococcus spp. sayısını 
tespit etmekti. Çalışma kapsamında, Niğde ve Ereğli'deki beş süt fabrikasından yaz ve kış aylarında, 
ISO 18593'e göre toplam 430 yüzey örneği ve TS EN ISO 707 süt ve süt ürünleri numune alma 
kılavuzuna göre toplam 20 süt ve 50 süt ürünü (kaşar ve beyaz peynir, krema, tereyağı ve yoğurt) 
toplandı. Örnekler, Staphylococcus spp.'nin izolasyonu için seçici mannitol salt agar üzerine inoküle 
edildi. Araştırma sonucunda süt işletmesindeki borular, tanklar, çeşitli alet ve ekipmanlar ile duvar 
ve fayanslardan alınan 324 (% 75,3) yüzey örneğinin Staphylococcus spp. yönünden pozitif olduğu 
tespit edildi. Pozitif yüzey örneklerinde bakteri sayılarının 3.81 ile 0.301 log kob/cm2 arasında 
olduğu belirlendi. İncelenen tüm süt örneklerinin 20(%100) ve süt ürünlerinden 41’nin (% 82), 3.34 
ile 0.301 log kob/ml/g aralığında Staphylococcus spp. ile kontamine olduğu belirlendi. Bu 
çalışmanın sonuçları, süt işleme tesislerinde ve süt ürünlerinde Staphylococcus türlerinin varlığı 
hakkında gelecekteki çalışmalar için yararlı bilgiler sağlamaktadır. Süt endüstrisi ekipmanlarının ve 
yüzeylerinin Staphylococcus spp. için bir rezervuar olduğu, etkenlerin süt ürünleri yoluyla 
tüketiciye bulaşabilmesi açısından dikkat çekicidir. Söz konusu kontaminasyon hijyenik olmayan 
koşullar için süt endüstrisinde önemli bir soruna işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Süt Ürünleri, Süt Ürünleri İşleme Tesisleri, Staphylococcus spp. 
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Abstract 

Staphylococcus spp. can naturally be found in environments such as the digestive and urogenital 
systems of humans and animals, skin and mucous membranes, and therefore, are also important 
important in terms of dairy processing plants since milk can be easily contaminated with these 
bacteria because of they are mastitis factors. Bacteria in the Staphylococcus genus could be causing 
problems in the dairy processing sector with their high adaptability to processing conditions and 
biofilm forming capacity. The aim of this study was to detect the counts of the Staphylococcus spp. 
in dairy production and processing plants. Within the scope of the study, total 430 surface samples 
using swap by ISO 18593 and total milk, and dairy products (kashar and white cheese, cream, butter 
and yogurt) were collected according to TS EN ISO 707 from five dairy-producing factories in 
Nigde and Eregli during summer and winter. Samples were inoculated on selective plating on 
mannitol salt agar for isolation of Staphylococcus spp. As a result of the research, it was determined 
that 324 (75,3%) surface samples taken from pipes, tanks, various tools and equipment, walls and 
tiles in the dairy plant were positive for Staphylococcus spp, and the number of bacteria in positive 
samples was between 3.81 and 0.301 log CFU/cm2. All milk samples (100%) and 41 (82%) dairy 
product samples contaminated with Staphylococcus spp counts in the range of 3.34 to 0.301 log 
CFU/ml/g. The results of this study provide useful information for future studies on the presence of 
Staphylococcus species in dairy processing plants and dairy products. It is remarkable that the dairy 
industry equipment and surfaces are a reservoir for Staphylococcus spp., as the bacteria can be 
transmitted to the consumer through dairy products. This contamination pointed to an important 
problem in the dairy industry for unhygienic conditions. 

Keywords: Dairy Products, Dairy Processing Plants,  Staphylococcus spp. 
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Abstract 

Guelder rose (Viburnum opulus L.) is a perennial plant belonging to the Caprifoliaceae 

(Honeysuckle) family. The flowers and fruit parts of guelder rose, known as gili among the right in 

Trabzon, have been used in the treatment of various diseases (mild asthma, epileptic seizures, high 

blood pressure, menstrual pains, vascular and muscle contractions, sleep disorders and nervous 

disorders) in European countries since ancient times and have come to the present day. The plant 

material of our study consisted of different parts (stem, fruit, leaf) of the Viburnum opulus L. plant 

collected from different altitudes (1210 m, 1220 m, 1280 m, 1380 m) from Trabzon flora. Dried and 

fresh fruits of guelder rose were extracted using water and 70% methanol as solvent. Total phenols 

in the extracts were calculated as equivalent to gallic acid (GAE) using Folin-Ciocalteu method. 

The total phenol content of the plant was as follows; it ranged from 86.395 mg GAE / g to 124.792 

mg GAE / g. When the different parts of the plant are examined, the values of the stem, fruit 

and leaf were determined respectively as 107.451 - 116.122 mg GAE / gr / 86.395 - 124.173 mg 

GAE / gr / 117.360 - 124.792 mg GAE / gr. 

Looking at the results; The highest total phenol amount was reached in the leaf part (124.792 mg 

GAE / gr) at 1220 m altitude and the lowest in the fruit part (86.395 mg GAE / g) at 1280 m 

1 https://orcid.org/0000-0003-4094-1318 
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altitude. According to the DPPH radical scavenging method, the antioxidant activity content varied 

between 81.69-94.482%. % Inhibition values indicating the amount of antioxidant activity was 

determined in the stem part as 91.925-94.482 %, in the fruit part as 91.790-94.213 %, in the leaf 

part as 81.696-92.463 %. The highest antioxidant activity was determined in the stem part 

(94.482%) at an altitude of 1220 m, and the lowest antioxidant activity in the leaf part (81.696%) at 

an altitude of 1220 m. This study supported by TUBITAK 2209A project. 

Key words: Viburnum opulus, total phenol content, antioxidant activity 
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Abstract 

Helichrysum is a genus belonging to the Asteraceae family and there are about 600 known species. 

Its tiny yellow flowers are specially grown in garden decorations and parks due to their eye-

catching beauty. Since it retains its golden color even after drying, it is among the most popular 

flowers of the floristry industry. Although it is a plant of European origin, it is mostly known in 

Anatolia. It has been used by many different cultures and people for healing purposes. From the 

immortal flower; Products such as essential oil and herbal tea are produced. In addition, thanks to 

the richness of flavones, resin, tannins, coumarin and essential oils, it has entered the content of 

many medicines. The seed material used in our study was collected from the natural flora of Kars 

during their maturation period. In the research, different nutrient media were prepared to initiate 

shoots and callus. Based on obtained data all plant parts from which the explants were taken 

showed different responses to the application of plant growth regulators. Considering the 

percentage callus formation rates, the highest rates among the explant parts were taken from root 

explants. While the highest percentage of callus formation was determined as 87.5 % in root 

explants cultured in 1 mg/L TDZ + 0.1 mg/L ZEA medium, the lowest rate was found as 40 % in 

control medium (MS). On the basis of the explant, stem explants gave a higher callus formation 

percentage rate than leaf explants. Callus formations were found in the range of 81.3-35.7% in stem 

explants and 51.7-24% in leaf explants. When the percentage plant formation rates were examined, 

the highest rates among the explant parts were taken from root explants. The highest percentage of 

                                                            
1 https://orcid.org/0000-0003-4094-1318 
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plant formation in root explants cultivated in 1 mg/L TDZ + 0.1 mg/L ZEA medium was found as 

88.9 %, while the lowest rate was found as 50 % in control medium. The plant formation rate in 

stem explants was 87.1-44.0%, and the plant formation rate in leaf explants was 60.0-16.7%. This 

study supported by TUBITAK 2209A project. 

Key Words: Helichrysum, tissue culture, callus regeneration 
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ANTHRAQUINONE DERIVATIVES 
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Özet 

Laktoperoksidaz (LPO; EC 1.11.1.7), insanlarda, bitkilerde ve hayvanlarda yaygın olarak bulunan 
peroksidaz ailesinin bir üyesidir. LPO; memelilerin meme, tükürük ve gözyaşı bezlerinden 
salgılanan süt, tükürük ve gözyaşlarında bulunur. Süt içerisinde bol miktarda bulunan LPO sistemi, 
özellikle yeni doğan bebeklerde istilacı patojenik mikroorganizmalara karşı doğal bir savunma 
sistemi olarak görev yapmaktadır. 

Antrasenin kinon türevleri olan antrakinonlar, hem doğal (bazı bitki, mantar ve böceklerde) yollarla 
hem de sentetik olarak üretilebilen renkli bileşiklerdir. Çeşitli aktivitelere sahip yapısal birçok 
antrakinon türevleri bulunmaktadır. Bu bileşikler, biyolojik aktiviteleri ve renkli yapılarından dolayı 
endüstri ve tıpta yaygın olarak kullanılmaktadırlar.  

Sunulan bu çalışmada; endüstri ve tıpta yaygın olarak renklendirici maddeler olarak kullanılan bazı 
antrakinon türevlerinin (Antrakinon, 1,2-Dihidroksi antrakinon, 1,5-Dihidroksi antrakinon, 2,6-
Dihidroksi antrakinon, 1,8-Dihidroksi-3-metil antrakinon, 1,4-Dihidroksi-2,3-dimetil antrakinon) 
LPO sistemi üzerine in vitro koşullarda inhibisyon parametreleri incelendi. Bu amaç doğrultusunda 
öncelikle, sığır sütünden LPO enzimi saflaştırıldı. Saflaştırma işlemi afinite kromatografisi tekniği 
(ligant olarak sülfanilamit) kullanılarak gerçekleştirildi. Saflaştırılan LPO enziminin saflığı SDS-
PAGE yapılarak kontrol edildi. Antrakinon türevlerinin inhibisyon parametrelerini belirlemek için 
aktivite ölçümleri yapıldı. LPO enziminin aktivite ölçüm metodu, ABTS kromojenik substratının 
oluşturmuş olduğu renkli bileşiğin absorbansının 412 nm'de spektrofotometrik olarak ölçülmesi 
esasına dayanmaktadır. Aktivite ölçümü sonucu elde edilen sonuçlardan her bir bileşik için 
aktiviteye (%) karşı [Antrakinon türevleri] grafikleri çizilerek IC50 değerleri hesaplandı. IC50 
değerleri, antrakinon, 1,2-Dihidroksi antrakinon, 1,5-Dihidroksi antrakinon, 2,6-Dihidroksi 
antrakinon, 1,8-Dihidroksi-3-metil antrakinon, 1,4-Dihidroksi-2,3-dimetil antrakinon için sırasıyla 
0,397, 0,361, 1,447, 0,764, 0,728 ve 2,003 µM olarak hesaplandı. Son olarak, her bir bileşik için 
ayrı ayrı çizilen Lineweaver-Burk grafiklerinden antrakinon türevlerinin Ki değerleri hesaplandı ve 
inhibisyon tipleri belirlendi. Elde edilen sonuçlara göre, 1,2-Dihidroksi antrakinon molekülü 0,361 
µm’lık değeri ile en güçlü inhibisyona sahip olduğu tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Antrakinon, Laktoperoksidaz, İn Vitro, Saflaştırma 

Abstract 

Lactoperoxidase (LPO; EC 1.11.1.7) is a member of the peroxidase family, found commonly in 
humans, plants and animals. It is found in milk, saliva and tears secreted from mammals' breast, 
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salivary and tear glands. The LPO system, which is abundant in milk, functions as a natural defense 
system against invading pathogenic microorganisms especially in newborn babies. 

Anthraquinones, quinone derivatives of anthracene, are colored compounds that can be produced 
both naturally (in some plants, fungi and insects) and synthetically. There are many structural 
anthraquinone derivatives with various activities. These compounds are widely used in industry and 
medicine because of their biological activities and colorful structures. 

In this presented study; In vitro inhibition parameters of some anthraquinone derivatives 
(Anthraquinone, 1,2-Dihydroxyanthraquinone, 1,5-Dihydroxyanthraquinone, 2,6-
Dihydroxyanthraquinone, 1,8-Dihydroxy-3-methylanthraquinone, 1,4-Dihydroxy-2,3-
dimethylanthraquinone), which are widely used in industry and medicine as coloring agents, on 
LPO system were examined. For this purpose, LPO enzyme was purified from bovine milk. 
Purification was carried out using affinity chromatography technique (sulfanilamide as ligand). The 
purity of the purified LPO enzyme was checked by SDS-PAGE. Activity measurements were made 
to determine the inhibition parameters of anthraquinone derivatives. The activity measurement 
method of the LPO enzyme is based on the spectrophotometric measurement of the absorbance of 
the colored compound formed by the ABTS chromogenic substrate at 412 nm. IC50 values were 
calculated by plotting activity (%)-[Anthraquinone derivatives] graphs for each compound from the 
results obtained as a result of activity measurement. IC50 values for anthraquinone, 1,2-
Dihydroxyanthraquinone, 1,5-Dihydroxyanthraquinone, 2,6-Dihydroxyanthraquinone, 1,8-
Dihydroxy-3-methylanthraquinone, 1,4-Dihydroxy-2,3-dimethylanthraquinone was calculated as 
0.397, 0.361, 1.447, 0.764, 0.728 and 2.003 µM, respectively. Finally, Ki values of anthraquinone 
derivatives were calculated from Lineweaver-Burk plots drawn separately for each compound and 
inhibition types were determined. According to the results, 1,2-Dihydroxyanthraquinone molecule 
was found to have the strongest inhibition with a value of 0.361 µm. 

Keywords: Anthraquinone, Lactoperoxidase, In Vitro, Purification 
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