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1. Gün  

1. Oturum  

Salon1 (1. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Öğr.Gör. Ceyda Tetı̇k 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 Öğr.Gör. Ceyda Tetı̇k 
Tüketı̇m Toplumunda Kı̇mlı̇k İ̇nşasında 

Modanın Kullanımı: Vıntage Moda Akımı 

8:15 Dr. Ertan Altınsoy - Dr. Serkan Boyraz 
Türkiye’de Zorunlu Uzaktan Eğitim 

Sürecinde Eba’nın Değerlendirilmesi 

8:30 Dr. Serkan Boyraz - Dr. Ertan Altınsoy 

Türkiye’de Zorunlu Uzaktan Eğitim 

Sürecini Etkileyen Bireysel ve Kurumsal 

Faktörler: Bir Literatür Taraması 

8:45 Öğr.Gör. Suzan Yıldırım - Prof.Dr. Ali Aksu Karanlık Liderlik Ölçeği 

9:00 

Doç.Dr. Hale Dere Çı̇ftçı̇ - Prof.Dr. Remziye 

Ceylan - Dr. Öğretim Üyesi Fuat Elkonca - Doç.Dr. 

Işıl İ̇lknur Sert - Dr. Feride Gök Çolak - Uzman 

Buket Tan - Uzman Ayşe Turla 

Çocuklar İçin Kitap Seçim Özyeterlik 

Ölçeği “öğrenci Formu’nun” Geliştirilmesi 

Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

9:15 Soru, cevap ve tartışma  

 

  

https://kongre.akademikiletisim.com/index.jsp?modul=admin_etkinlikprogramgoruntule#demogun1
https://kongre.akademikiletisim.com/index.jsp?modul=admin_etkinlikprogramgoruntule#demooturum11
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Salon2 (1. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Phılıp George Anthony Glover 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 
Yasemin Deniz Öz - Doç.Dr. Phılıp 

George Anthony Glover 

Grice’ın İ̇lkelerinin Sözlü Yeterlilik Sınavlarının 

Etkileşim Analizinde Kullanımı 

8:15 Dr. Nevı̇m Tüzün 
Trabzon Sancağı'na Bağlı Bir Hapishane: Akçaabad 

Hapishanesi Üzerine Bir İ̇nceleme 

8:30 Arş.Gör. Sezen Ravanoğlu Yılmaz Irkçılık Kavramı Üzerine Teorik Bir Değerlendirme 

8:45 Arş.Gör. Sezen Ravanoğlu Yılmaz Etnik Merkezcilik ve Irkçılık İ̇lişkisi 

9:00 Dr. Betül Akdemir-Süleyman Dini Tecrübeye Dayalı Din Tanımının Gücü ve Sınırları 

9:15 Soru, cevap ve tartışma  
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2. Oturum  

Salon1 (1. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Fatma Nur Yorgancılar Atatoprak 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:15 
Doç.Dr. Fatma Nur Yorgancılar 

Atatoprak 
Vergı̇ Kültürünün Belı̇rleyı̇cı̇lerı̇ 

9:30 
Doç.Dr. Fatma Nur Yorgancılar 

Atatoprak 

Surı̇ye Sı̇yası̇ Krı̇zı̇nı̇n Türkı̇ye Ekonomı̇sı̇ Üzerı̇ne 

Etkı̇lerı̇ 

9:45 Dr. Öğretim Üyesi Ekin Akdeniz Kadın Liderlik 

10:00 Dr. Öğretim Üyesi Özlem Çevı̇k 
Eğitimde Öğretilmek İ̇stenen Değer: İ̇yilik Mi, 

Merhamet Mi' 

10:15 
Doç.Dr. Yasemin Bal - Esma 

Dökmener 
Hermeneutik ve Stratejik Plan İ̇lişkisi 

10:30 Soru, cevap ve tartışma  

 

  

https://kongre.akademikiletisim.com/index.jsp?modul=admin_etkinlikprogramgoruntule#demooturum12
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Salon2 (1. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Ahmet Gezek 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:15 Arş.Gör.Dr. Ahmet Gezek 
Modern Arap Dili Öğretimi Kitaplarında Bütünsellik 

Problemi: En-Nahvü’l-Vâdih Kitabı Örneği 

9:30 

Doç.Dr. Hatı̇ce Doğan Südaş - Prof.Dr. 

Serap Çabuk - Araştırmacı Cemre 

Yüksel 

Sosyal Medya Reklamlarının Tüketı̇cı̇ Tutumlarına ve 

Satın Alma Davranışına Etkı̇sı̇- Z Kuşağı Üzerı̇ne Bı̇r 

İ̇nceleme 

9:45 
Bayram Çetı̇n - Dr. Öğretim Üyesi 

Şule Okuroğlu Özün 

Peter Ackroyd'un Chatterton Romanında Özgünlüğün 

Temsı̇lı̇ 

10:00 Dr. Selahattı̇n Yılmaz 
Şafı̇î ve Hanefı̇lere Göre Kurbanın Hükmü 

(Mukayeselı̇ Bı̇r Bakış) 

10:15 Dr. Eda Bayrakcı Tuesdays in Our Minds 

10:30 Soru, cevap ve tartışma  
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3. Oturum  

Salon1 (1. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Ahmet Ergülen 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 

Uzman Öğretmen Gülay Ergülen - 

Prof.Dr. Ahmet Ergülen - 

Öğr.Gör. Zeynep Ünal 

Konya Ovası Projesı̇ İ̇llerı̇ Beledı̇yelerı̇nı̇n Verı̇ Zarflama 

Analı̇zı̇ Teknı̇ğı̇ İ̇le Etkı̇nlı̇k Analı̇zı̇ 

10:45 

Dr. Öğretim Üyesi Fatma Sema 

Bengı̇ - Araştırmacı Türkan 

Mişeli Aslan 

Non-Kardı̇yak (Kalple İ̇lı̇şkı̇sı̇ Olmayan) Gögüs Ağrılarının 

Algılanma Derecesı̇ ile Aleksı̇t ı̇mı̇ ve Sosyal Destek 

Düzeylerı̇ Arasındakı̇ İ̇lı̇şkı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

11:00 Dr. Servet Say 
Faaliyet Raporlarının Entegre Raporlamaya Uygunluğu: 

Bir Sigorta İ̇şletmesi Örneği 

11:15 Araştırmacı Ömer Kurşuncu 
Yabancı Dı̇l Olarak Türkçe Öğrenen Bı̇reylerı̇n 

Kültürleşme Stratejı̇lerı̇nı̇ Kullanımı 

11:30 
Prof.Dr. Erdal Toprakçı - 

Araştırmacı Aysel Kocakaya 

Yurtdışında Görevlendirilen Öğretmenlerin Yaşadığı 

Sorunlar 

11:45 Soru, cevap ve tartışma  

 

  

https://kongre.akademikiletisim.com/index.jsp?modul=admin_etkinlikprogramgoruntule#demooturum13
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Salon2 (1. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Z. Gönül Balkır 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 
Prof.Dr. Z. Gönül Balkır - 

Öğr.Gör. Başak Balkır Gülen 
İnsanmerkezci Edebiyatın Evrimi 

10:45 
Asst.Prof.Dr Mehmet Hakan 

Özdemir 

An Efficiency Analysis for Wind Turbines With An İntegrated 

Multi-Criteria Decision Making Approach 

11:00 
Dr. Öğretim Üyesi Gökcen 

Meryem Kılınç 
Resı̇mler Sı̇vı̇l Haklar Hareket ı̇ Hakkında Ne Anlatıyor' 

11:15 
Dr. Öğretim Üyesi Cemil 

Şenel 

Sermaye Piyasalarının Önemi ve Türkiye Sermaye 

Piyasalarının Dünya Sermaye Piyasalarındaki Yeri 2010-2021 

11:30 Doç.Dr. Erkut Eryayar 

Türk Sınaı̇ Mülkı̇yet Hukukunda Yer Alan Ürün Tanımı ve 

Çeşı̇tlerı̇nı̇n Endüstrı̇yel Tasarım Meslek Dı̇sı̇plı̇nı̇ Çerçevesı̇nde 

İ̇ncelenmesı̇ 

11:45 Soru, cevap ve tartışma  
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4. Oturum  

Salon1 (1. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Ömer Faruk Koçak 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 Arş.Gör.Dr. Ömer Faruk Koçak 

Çok Kültürlü Toplumlarda Kültürleşme Sürecı̇nı̇n 

Dı̇ğer Boyutu: Ev Sahı̇bı̇ Toplum Beklent ı̇lerı̇ 

Üzerı̇ne Bı̇r Değerlendı̇rme 

12:00 Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Gönen 
Bı̇r Anadolu Çocuğunun Yurt Özlemı̇: Kemalettı̇n 

Kamu ve Anadolu 

12:15 Meryem Akçadırcı 

Tecvı̇t İ̇lmı̇nı̇ Konu Alan Eserlerı̇n İ̇çerı̇ğı̇nı̇n Zaman 

İ̇çerı̇sı̇ndekı̇ Değı̇şı̇mı̇ (Er-Riaye ve Karabaş Tecvidi 

Temelinde) 

12:30 

Arş.Gör.Dr. Serap Doğan - Dr. Öğretim 

Üyesi Candan Hasret Şahı̇n - Prof.Dr. 

Yasemı̇n Ergenekon 

Kendi Pencerelerinden Bakınca Neler Yaşadılar': 

Otizmli Bireylerin ve Annelerinin Pandemi Sürecine 

İ̇lişkin Görüşleri 

12:45 Esra Özbek 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma 

Halkası Tekniğinin Kullanımı 

13:00 Soru, cevap ve tartışma  

 

  

https://kongre.akademikiletisim.com/index.jsp?modul=admin_etkinlikprogramgoruntule#demooturum14
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Salon2 (1. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Turgay Eray 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 
Dr. Öğretim Üyesi Turgay 

Eray 
Elastik Bir Sütunun Pıd Kontrolcü ile Sürtünme Kuvveti Kontrolü 

12:00 
İ̇mren Daşdemir Yaşar - 

Doç.Dr. Murat Dener 

Heterojen Kablosuz Sensör Ağlarda (Ksa) Optimal Baz İ̇stasyon 

Konumunun Parçacık Sürü Optimizasyonu Kullanılarak Tespit 

Edilmesi 

12:15 Doç.Dr. Pınar Nartop 
Biyosentetik Gümüş Nanopartiküllerin in Vitro Rubia Tinctorum 

Kültürlerinde Antrakinon İ̇çeriği Üzerine Etkisinin İ̇ncelenmesi 

12:30 
Mustafa Bal - Dr. Öğretim 

Üyesi Serkan Apay 

Dp ve Paslanmaz Çelı̇klerı̇n Farklı Akım Türlerı̇nde Nokta 

Mı̇g/mag Kaynağının Mı̇kroyapı ve Mekanı̇k Özellı̇klere Etkı̇sı̇ 

12:45 

Prof.Dr. Nafiz Maden - 

Prof.Dr. Fakhraddin 

Kadı̇rov 

Hidrokarbon İçeren Havzaların Gravite Anomalileri: Horasan-

Pasinler Havzası Örneği 
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2. Gün  

1. Oturum  

Salon1 (2. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Tevhit Karacalı 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 

Dr. Öğretim Üyesi Meltem Gör 

Bölen - Prof.Dr. Tevhit 

Karacalı 

A Comparison of Fuel Transfer Properties of Porous Silicon 

and Nafion 

8:15 
Mert Can Erdurul - Levent 

Koçer - Dı̇ğer Mukaddes Kaya 

Polimer Modifiye Bitüm Plentlerinde Değirmen Bıçak ve 

Öğütücü Tasarım Yeniliğinin Sağlayacağı Faydalar 

8:30 
Şahin Kaymak - Mert Can 

Erdurul - Levent Koçer 

Kızgın Yağlı Eşanjörlerde Yağ Debisinin Isı Transferi 

Üzerindeki Etkisinin Araştırılması 

8:45 
Gürkan Fırat - Levent Koçer - 

Şahin Kaymak 

Bitüm ve Taş Tozunun Kombine Biçimde Yola Serimini 

Sağlayan Mobil Rhinotek Makinesinin Yol Üzerindeki 

Etkilerinin Araştırılması 

9:00 
Gürkan Fırat - Levent Koçer - 

Esra Demı̇rcı̇ 
Asfalt Sektöründe Kullanılan Bitüm Pompasının Tasarlanması 

9:15 Soru, cevap ve tartışma  

 

  

https://kongre.akademikiletisim.com/index.jsp?modul=admin_etkinlikprogramgoruntule#demogun2
https://kongre.akademikiletisim.com/index.jsp?modul=admin_etkinlikprogramgoruntule#demooturum21
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Salon2 (2. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Derya Akyıldız Üstüner 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 
Dr. Öğretim Üyesi Derya Akyıldız 

Üstüner 
Yaşlanma ve Kromozom Bağlantısı 

8:15 
Dr. Öğretim Üyesi Derya Akyıldız 

Üstüner 
Yaşlanma ve Egzersiz Bağlantısındaki Hücresel Durumlar 

8:30 
Dr. Öğretim Üyesi Derya Akyıldız 

Üstüner 
13. Kromozomun Önemli Geni : Klotho 

8:45 
Dr. Öğretim Üyesi Derya Akyıldız 

Üstüner 

Çevresel Etkenlerin Neden Olduğu Kromozom Kırıklarının 

Belirlenmesi 

9:00 
Dr. Öğretim Üyesi Derya Akyıldız 

Üstüner 
Hücre Bölünme İndeksi ve Sirkadiyan Saat Bağlantısı 

9:15 Soru, cevap ve tartışma  
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2. Oturum  

Salon1 (2. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Shirley J. Dyke 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:15 

Dr. Öğretim Üyesi Emre Alpaslan - Prof.Dr. 

Shirley J. Dyke - Araştırmacı Xiaoyu Liu - 

Araştırmacı Xin Zhang - Araştırmacı Lissette 

Iturburu - Araştırmacı Benjamin E. Wogen 

Dinar ve Sultandağı Depremlerinde Yıkılan 

ve Hasarlı Binaların Arıo Programı ile 

Değerlendirilmesi 

9:30 
Mert Can Erdurul - Levent Koçer - Mukaddes 

Kaya 
Bitüm Değirmeni Tasarımı 

9:45 

Arş.Gör.Dr. Yasin Mercan - Öğr.Gör. Talih 

Gürbüz - Dr. Öğretim Üyesi Ersel Yılmaz - 

Prof.Dr. Fuat Sezgı̇n 

Gemlı̇k Çeşı̇dı̇ Zeyt ı̇n Fı̇danlarında Su 

Stresı̇ne Bağlı Bazı Morfolojı̇k ve 

Fı̇zyolojı̇k Değı̇şı̇mlerı̇n Belı̇rlenmesı̇ 

10:00 Arş.Gör.Dr. Deniz Şahin 

Eksiltici Faj Gösterim Tekniği Kullanılarak 

Kolon Kanser Hücrelerini Hedefleyen 

Özgül Peptidlerin Taranması ve 

Tanımlanması 

10:15 İ̇smail Şen 
Kalidium Wagenitzii’nin Farklı Özütlerinin 

Biyolojik Aktiviteleri 

10:30 Soru, cevap ve tartışma  
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Salon2 (2. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Mehmet Cengiz Üstüner 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:15 

Dr. Öğretim Üyesi Derya Akyıldız 

Üstüner - Doç.Dr. Mehmet Cengiz 

Üstüner 

Epigenetik Mekanizmalarının Beslenme ile Beraber 

Değerlendirilmesi 

9:30 

Dr. Öğretim Üyesi Derya Akyıldız 

Üstüner - Doç.Dr. Mehmet Cengiz 

Üstüner 

Mikronukleus Tekniği ile Yaşlılardaki Kaybolan 

Kromozomların Belirlenmesi 

9:45 

Dr. Öğretim Üyesi Derya Akyıldız 

Üstüner - Doç.Dr. Mehmet Cengiz 

Üstüner 

Beslenme ve Klotho Protein İlişkisi 

10:00 Dr. İ̇brahim Yılmaz 
Flavonoidler Bdnf/trkb Sinyal Yolağı Aracılığı ile 

Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanılabilir Mi' 

10:15 Uzman Mahmut Sami Tutar 
Bronşı̇al Metastaz Mevcut Olan Akcı̇ğer Kanserı̇ Tanılı 

Hastaya Acı̇l Havayolu Deneyı̇mı̇mı̇z 

10:30 Soru, cevap ve tartışma  
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3. Oturum  

Salon1 (2. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Sefa Polatöz 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 Dr. Öğretim Üyesi Sefa Polatöz 
Dart Mandarin Çeşidinde Carrizo ve C-35 Sitranjı 

Anaçlarının Meyve Verimi ve Ağaç Gelişimi Üzerine Etkileri 

10:45 
Mustafa Kemal Taşcı - Doç.Dr. 

Uğur Cengı̇z 

Çanakkale İlinde Pvsyst Programı ile Simule Edilen Güneş 

Enerjisi Santralinin Verilerinin Doğruluk Oranının 

İ̇ncelenmesi 

11:00 
Dr. Öğretim Üyesi Şükriye 

Çakmak 

Heterosiklik Karboksamid Türevlerinin Sentezi ve Spektral 

Değerlendirmesi 

11:15 

Arjan Taha - Dr. Öğretim Üyesi 

Mustafateke - Dr. Öğretim 

Üyesi Sevilay Bayatlı 

Matlab-Simulink’e Dayalı Pv Dizisinin Maksimum Güç 

Noktası Takibinde Genetik Algoritma, Parçacık Sürü 

Optimizasyon, Pertürbasyon ve İ̇zleme Algoritması 

Kullanılması 

11:30 
Dr. Öğretim Üyesi Gülsen 

Baytemir 

Dopamin Tespiti İçin Pva-Borofen Bazlı Enzimatik Olmayan 

Elektrokimyasal Biyosensör 

11:45 Soru, cevap ve tartışma  
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Salon2 (2. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Mustafa Garı̇p 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 
Dr. Hasan Keskı̇n - Prof.Dr. Mustafa 

Garı̇p 

Süt Sığırı İşletmelerinin İnşasında Kullanılan Tkdk 

Desteklemelerinin Hayvan Refahı ve Sütteki Somatik 

Hücre Sayısı Üzerine Etkisi 

10:45 Uzman Fatma Bahar Hacıoğlu Kasım 

129xe Nanoprob Tabanlı Fonksiyonel Manyetik 

Rezonans Görüntüleme Yardımı ile Serebral Kan 

Akımındaki Değişikliklerin Saptanması Mümkün 

Müdür' 

11:00 

Dr. Hasan Keskı̇n - Arş.Gör. Emre 

Arslan - Prof.Dr. Mustafa Garı̇p - Dr. 

Öğretim Üyesi Cahit Özcan 

Leghorn Melezlerı̇ne Aı̇t Bazı Yumurta Kalı̇te 

Özellı̇klerı̇ ve Kuluçka Performansları 

11:15 Uzman Emin Kasım 

Subaraknoid Kanamalarda İ̇ntraventriküler Uygulanan 

Nimodipin’nin Güvenlik ve Etkinliğinin 

Değerlendirilmesi 

11:30 

Burcu Kaplan - Dr. Öğretim Üyesi 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Serap Koçak - 

Doç.Dr. Doç. Dr. Emine Kaplan 

Serı̇n 

Tı̇p Iı Dı̇yabetlı̇lerde Sağlık Okuryazarlığının Dı̇yabet 

Öz Yeterlı̇lı̇k ve Ayak Öz Bakımına Etkı̇sı̇ 

11:45 Soru, cevap ve tartışma  
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4. Oturum  

Salon1 (2. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Sema Alaçam 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 

Araştırmacı Sema Özbek Baykara - Dr. 

Öğretim Üyesi Emel Ordu - Doç.Dr. Sema 

Alaçam - Araştırmacı Faruk Çelı̇k - Doç.Dr. 

Selman Yenı̇ocak - Dr. Zübeyde Arat - 

Arş.Gör.Dr. Tuğçe Dede 

Türk Toplumunda Sars-Cov-2 ile Enfekte 

Hastalarda Ace Gen Polimorfizm ve Düzey 

Araştırması 

12:00 
Arş.Gör. Taşkın Basılı - Prof.Dr. Mustafa 

Macit 

Aminofenil Türevi İçeren Yeni Oksim 

Bileşiklerinin ve Metal Komplekslerinin Sentezi 

ve Yapılarının Spektroskopik ve Hesaplamalı 

Kimya Yöntemleri ile Karşılaştırılmalı 

Aydınlatılması 

12:15 Dr. Öğretim Üyesi Fatih Cüneyd Korkmaz Eğı̇mlı̇ Yapılara Dalga Yükü Etkı̇sı̇ 

12:30 Dr. Öğretim Üyesi Fatma Şahı̇n-Dı̇nç 
Free Volume Effects On Dynamıc Vıscosıty of 

Lınear Perfluoropolyether Polymers 

12:45 Soru, cevap ve tartışma  
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Salon2 (2. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Metin Berk Kasapoğlu 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 Arş.Gör.Dr. Metin Berk Kasapoğlu 
Çene Cerrahisi Ameliyatlarında Aspirin Direncine 

Karşı Alınabilecek Önlemler 

12:00 Arş.Gör.Dr. Metin Berk Kasapoğlu 
İlaca Bağlı Gelişen Çene Osteonekrozları ve Dental 

İ̇mplant İ̇lişkisi 

12:15 

Araştırmacı Akgül Babayeva - Öğr.Gör. 

Yeşim Zülkar - Araştırmacı Gözde 

Tevrat Yıldırım - Doç.Dr. Gökçe Demir 

Türkiye’de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

Alanında Yürütülen Lisansüstü Tezlerin 

Değerlendirilmesi 

12:30 
Serdar Vanlı - Arş.Gör. Beyza Suvarıklı 

Alan - Prof.Dr. Firuze Kurtoğlu 
Sitokinler ve İ̇nterlökin-6’nın Önemi 

12:45 
Arş.Gör. Beyza Suvarıklı Alan - Serdar 

Vanlı - Prof.Dr. Firuze Kurtoğlu 
Oksidatif Stres 

13:00 
Arş.Gör. Taşkın Basılı - Prof.Dr. 

Mustafa Macit 

2-Fenoksianilin Türevi İçeren Oksim Ligand ve 

Metal Kompleklerinin Sentezi ve Yapılarının 

Spektroskopik ve Tek Kristal Yöntemi ile 

Aydınlatılması 
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3. Gün  

1. Oturum  

Salon1 (3. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kurt 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kurt Pozisyonel Hipoksemi Neden Önemlidir 

8:15 

Dr. Öğretim Üyesi Kamile Nur 

Tozar - Dr. Öğretim Üyesi Uğur 

Akdağ 

Çocuk Diş Hekimliği Kliniğinde Yapılan Dental Tedavilerin 

Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi 

8:30 
Arş.Gör.Dr. Zehra Öksüz - 

Doç.Dr. Sevda Güzel Kara 

Salvia Nemorosa L. Merikarplarının Antimikrobiyal ve 

Antibiyofilm Aktivitelerinin Değerlendirilmesi 

8:45 
Betül Aytekin - Doç.Dr. Sevinç 

Şahin 

Yozgat İ̇lı̇nde 7 Senelı̇k Kanser Taraması, Sıklığı ve 

Tı̇plerı̇nı̇n Demografı̇k Özellı̇klerı̇ 

9:00 Dr. Gamze Beyazoğlu 

Özel Eğı̇t ı̇m Sınıflarındakı̇ Öğrencı̇lerı̇n Beden Eğı̇tı̇mı̇ 

Bağlamında Öznel Deneyı̇mlerı̇nı̇ Çı̇zı̇me Dayalı Sorgulama 

Yoluyla Keşfetmek 

9:15 Soru, cevap ve tartışma  
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Salon2 (3. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi İ̇pek Esen Melez 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:15 
Dr. Öğretim Üyesi İ̇pek 

Esen Melez 

Gerçeğı̇n Aydınlatılması ve Vücut Dokunulmazlığı Hakları 

Çelı̇ştı̇ğı̇nde Sanığı Muayene Edelı̇m Mı̇' Hukuk Eğı̇t ı̇mı̇nde 

Kavram ve Olay Düzlemı̇nde Değerlendı̇rme Farkları 

9:30 
Gökhan Zorlu - Doç.Dr. 

İhsan Serhatlıoğlu 

Sütten Kesme Sonrası Sıçan Yavrularında Cinsel Olgunluğa 

Kadar Yüksek Fruktozlu misır Şurubu Tüketimi Heteroseksüel 

Motivasyonu Azaltır. 

9:45 
Dr. Öğretim Üyesi Tuğba 

Çı̇ftçı̇ 

Maden Ruhsatnamelerı̇nı̇n Tı̇caret Şı̇rketlerı̇ne Sermaye Olarak 

Geti̇rı̇lmesı̇ 

10:00 

Araştırmacı Sibel Koşar - 

Dr. Öğretim Üyesi Fatma 

Şahmurat 

D Vı̇tamı̇nı̇ İ̇le Zengı̇nleştı̇rı̇lmı̇ş Keçı̇boynuzu Özü İ̇çeren İ̇zotonı̇k 

Sporcu İ̇çeceğı̇ Gelı̇ştı̇rı̇lmesı̇nde Nanoemülsı̇yon Teknı̇ğı̇nı̇n 

Kullanım Olanağının Araştırılması 

10:15 Soru, cevap ve tartışma  
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2. Oturum  

Salon1 (3. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öznam 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öznam 
Kapitellum Kırıklarında Cerrahi Tedavi 

Sonuçlarımız 

10:45 
Arş.Gör.Dr. Ahmet Taha Şahin - 

Doç.Dr. Yakup Alsancak 
Covıd 19 Enfeksıyonu Sırasında Ölümcül Vaka 

11:00 Dr. Müfit Şansal - Doç.Dr. Ragıp Kayar 
Kliniğimiz Kolorektal Kanser Olgularının 

Değerlendirilmesi 

11:15 
Arş.Gör.Dr. Nimet Turgut - Prof.Dr. 

Sadullah Bahar 

3b Yazıcı ile Hazırlanan Sığır Boyun Omur 

Modellerinin Değerlendirilmesi 

11:30 Dr. Abdulsamet Kundakçıoğlu Ortognatik Cerrahinin Uyku Apnesine Etkisi 

11:45 Soru, cevap ve tartışma  
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Salon2 (3. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Z. Gönül Balkır 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 
Prof.Dr. Z. Gönül Balkır - 

Öğr.Gör. Basak Balkır Gülen 

Dijital Dönüşümde Kadınların Güçlendirilmesi: Dijital 

Eğitim Olanakları 

10:45 Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Çı̇ftçı̇ 

Taşınmazların Tı̇caret Şı̇rketlerı̇ne Sermaye Olarak 

Getı̇rı̇lmesı̇ ve Tı̇caret Sı̇cı̇lı̇ Müdürlüklerı̇nı̇n Bı̇ldı̇rı̇m 

Yükümlülüğü 

11:00 
Dr. Öğretim Üyesi Meltem 

Ercan Özler 

Objektif Dava Birleşmesi Açısından Ticari Dava Şartı 

Arabuluculuğa Eleştirel Bir Bakış 

11:15 Arş.Gör.Dr. Aykut Aydın 
5510 Sayılı Sosyal Sı̇gortalar ve Genel Sağlık Sı̇gortası 

Kapsamında Ev Hı̇zmetlerı̇nde Çalışanların Sı̇gortalılığı 

11:30 
Derya Deniz Kütük - Doç.Dr. 

Burcu Bulut Gürpınar Aydın 
Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve İ̇stisnalar 

11:45 Soru, cevap ve tartışma  
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3. Oturum  

Salon1 (3. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Hilmi Özden 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 

Arş.Gör.Dr. Cihan Tanrıkut - Dr. Öğretim Üyesi Derya 

Akyıldız Üstüner - Doç.Dr. M. Cengiz Üstüner - Arş.Gör.Dr. 

Umut Kerem Kolaç - Doç.Dr. Dilek Burukoğlu Dönmez - 

Öğr.Gör. Zeynep Özdemı̇r Köroğlu - Prof.Dr. Hilmi Özden 

Lavandula Angustifolia Yağının 

Endoplasmik Retikulum Stres 

Cevabının Değerlendirilmesi 

12:00 Dr. Mustafa Ayhan 

Çene-Yüz Ası̇metrı̇lerı̇nı̇n 

Tedavı̇sı̇nde Ortognatı̇k 

Cerrahı̇nı̇n Rolü 

12:15 Dr. Reyhan Öztürk - Dr. Zeynep Aykın 

Covı̇d-19 Hastalığı Geçı̇rme 

Öyküsü Koronafobı̇ ve Aşı 

Tutumlarında Belı̇rleyı̇cı̇ 

Olabı̇lı̇r Mı̇' 

12:30 

Dr. Öğretim Üyesi Derya Akyıldız Üstüner - Arş.Gör.Dr. 

Umut Kerem Kolaç - Doç.Dr. M. Cengiz Üstüner - 

Arş.Gör.Dr. Cihan Tanrıkut - Öğr.Gör. Zeynep Özdemı̇r 

Köroğlu - Doç.Dr. Dilek Burukoğlu Dönmez - Arş.Gör.Dr. 

Hülya Özen - Prof.Dr. Hilmi Özden 

Naringenin’in Endoplazmik 

Retikulum Stresi ve Otofaji 

Üzerine Etkilerinin 

Değerlendirilmesi 

12:45 

Doç.Dr. M. Cengiz Üstüner - Arş.Gör.Dr. Cihan Tanrıkut - 

Dr. Öğretim Üyesi Derya Akyıldız Üstüner - Arş.Gör.Dr. 

Umut Kerem Kolaç - Öğr.Gör. Zeynep Özdemı̇r Köroğlu - 

Doç.Dr. Dilek Burukoğlu Dönmez - Prof.Dr. Emre Entok 

Baicaleinin Karaciğer Hasarında 

Otofaji Üzerine Etkilerinin 

Belirlenmesi 

13:00 Soru, cevap ve tartışma  
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Salon2 (3. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Kubulay Çağatay 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 

Dr. Öğretim Üyesi Kubulay Çağatay - Dr. 

Öğretim Üyesi Merve Çetinkaya Sönmez - Dr. 

Öğretim Üyesi Gözde Kuzu Dinçbaş 

Tasarım Stüdyoları ve Kullanılan Isıtma 

Sisteminin Öğrencilerin Algısal 

Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri. 

12:00 Özkan Kılınç - Doç.Dr. Asena Soyluk 
Mı̇marı̇de Mühendı̇slı̇k Problemlerı̇nı̇n 

Gökyüzü Havuzları Üzerı̇nden İ̇ncelenmesı̇ 

12:15 Dr. Öğretim Üyesi İ̇pek Yıldırım Coruk 
Mekân Tasarımı Eğitiminde Sayısal 

Teknolojilerin Dönüştürdükleri 

12:30 
Araştırmacı Ahsen Rumeysa Yılmaz - Doç.Dr. 

Zuhal Şı̇mşek 

Engelli Bireylerin Yangın Güvenliğine 

Yönelik Yapılarda Alınacak Önlemlerin 

İ̇ncelenmesi 

12:45 Arş.Gör. Yaprak Özbozkurt Antik Çağda Kent 

13:00 Soru, cevap ve tartışma  
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4. Oturum  

Salon1 (3. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. M. Ayfer Kaynar 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

13:00 

Prof.Dr. M. Ayfer Kaynar - Furkan 

Büyükgebiz - Büşra Can - Orkun Samet 

Aslan - Fazilet Şaka - Galia Al Masri - 

Abdurrahman Bilgiç - Makka Mamsurova 

Zı̇rkonyum Oksı̇t ve Alümı̇nyum Oksı̇t İ̇le 

Pürüzlendı̇rı̇lmı̇ş Tı̇tanyum İ̇mplantlarda Bakterı̇ 

Adezyonunun İ̇ncelenmesı̇ 

13:15 
Doç.Dr. Yakup Alsancak - Arş.Gör.Dr. 

Hasan Sarı 

Kardiyak İ̇njuryinin Nadir Bir Nedeni: 

Hiperkalsemi 

13:30 Öğr.Gör. Derya Baykız 

İnfekt ı̇f Endokardı̇t Sürecı̇nde Mortalı̇te 

Sonlanımına Sahı̇p Hastaların Klı̇nı̇k 

Özellı̇klerı̇: Tanımlayıcı Bı̇r Çalışma 

13:45 Dr. Gamze Beyazoğlu 

“fasulyeden Çocuklar”; Beden Eğitimi Dersi 

Bağlamında Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerine 

Yönelik Nitel Bir Araştırma 

14:00 
Mehmet Ulutaş - Dr. Öğretim Üyesi İ̇pek 

Esen Melez - Mustafa Arslan 

Adlı̇ Bı̇lı̇m Uzmanları ve Teknı̇kerlerı̇nı̇n 

Küresel Pandemı̇ Yönetı̇m Stratejı̇lerı̇ 

Hakkındakı̇ Görüşlerı̇nı̇n Sars-Cov2 Pandemı̇sı̇ 

Üzerı̇nden Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

14:15 Soru, cevap ve tartışma  
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Salon2 (3. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Bedi Cenk Balçık 
 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

13:00 
Bertuğ Güven - Dr. Öğretim 

Üyesi Bedi Cenk Balçık 

Farklı Kaynak Ağzı Açısı ve Geometrisine Sahip Aw5083-H111 

ve Aw6061-T6 Alüminyum Alaşımlarının Çekme 

Dayanımlarının İ̇ncelenmesi 

13:15 Arş.Gör. Yaprak Özbozkurt 
Antik Ören Yerlerinde Etkileşimli Sergileme Metotları ve 

Uygulama Örnekleri 

13:30 

Dr. Öğretim Üyesi D. Merve 

Çetı̇nkaya Sönmez - Prof.Dr. 

Elmas Erdoğan 

Sağlıklı Yaşam Çevrelerı̇ İ̇çı̇n Atıl Nı̇telı̇klı̇ Kamusal Alanların 

Dönüşümü: Kentsel Akupunktur 

13:45 Arş.Gör.Dr. Bı̇nnaz Vural 
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Özet 

 "Özgünlük" kavramı, Platon'un felsefi teorilerinden beri tartışmalı bir terim olmuştur. Platon, 

çevremizdeki fiziksel dünyanın, evrensel, ideal ya da zamansız olan orijinal dünyanın taklidi 

olduğunu düşünür; bu yüzden taklidi taklit eden edebiyat, insanları bu ideal gerçeklikten 

uzaklaştıran bir araç olarak görülür. Sanattaki son gelişmelerle, özellikle postmodernizmle 

birlikte, özgünlük terimi, postmodern çeşitlilik sayesinde kararlı ve farklı biçimini kaybettiği 

için yapısöküme uğratılmış ve yeniden tanımlanmıştır. Çağdaş yaşamdaki özgünlüğün 

kaybolması, postmodern yazarların yeni ve özgün bir şey arayan geleneksel yöntemlerin 

geçerliliği hakkında sorular sormalarına neden oldu. Bu bakımdan Peter Ackroyd, romanlarında 

gerçekliğin ve özgünlüğün geleneksel biçimini sorgulayan önemli yazarlardan biridir. İlk öncül 

romanı Chatterton'da, her iki alanda da benzer yönleri belirtmek için çelişki, birleştirme ve 
yorumlama kullanarak tarihsel ve kurgusal yazı arasındaki sınırları sorunsallaştırır. Bu makale, 

Ackroyd'un Chatterton'undaki özgünlüğün çeşitli ve yapısöküme uğratılmış uygulamasını ve 

metnin Thomas Chatterton'un biyografisinin geleneksel biçimini bilinçli ve refleks olarak nasıl 
yeniden yazdığını analiz etmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Özgünlük, Postmodernizm, Gerçeklik, Üstkurmaca, Chatterton 

 

 

 

Representatıon of Orıgınalıty in Peter Ackroyd’s Chatterton 
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Abstract 

  

The concept of “originality” has been a contesting term since Plato’s philosophical theories. Plato regards 
that the physical world around us is the imitation of the universal, ideal, or the original one which is timeless; 

that’s why literature that imitates the imitation is regarded as a device detracting people from that ideal reality. 
With recent developments in art, particularly with postmodernism, the term originality has been 

deconstructed and redefined since the idea lost its determined and divergent form thanks to postmodern 
multiplicity. The loss of originality in contemporary life made postmodern writers pose questions about the 
validity of traditional methods seeking something new and original. In this respect, Peter Ackroyd is one of 

the significant writers who question the traditional form of reality and originality in his novels. In his debut 
novel Chatterton, he problematizes the boundaries between historical and fictional writing by using 
contradiction, combination, and interpretation to indicate similar aspects in both fields. This paper aims to 

analyze the diverse and deconstructed application of originality in Ackroyd’s Chatterton, and how the text 
self-consciously and reflexively re-writes the traditional form of Thomas Chatterton’s biography. 

Keywords: Originality, Postmodernism, Reality, Metafiction, Chatterton 
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Özet 

 Şair ruhlu insanlar öteden beri içinde doğup büyüdükleri topluma, coğrafyaya ruhsal ve 

duygusal hassasiyetleri nedeniyle hep bağlı kalmışlardır. Çevrelerini saran ait oldukları bu 

insan ve mekân gerçeğini duygu dünyalarında özümsemişler ve böylece onu büyük aşkla ve 

özlemle anlatmışlardır. Şairler hassas yaratılışları gereği kendi iç dünyalarının dalgalanmalarını 

dile getirdikleri gibi dış dünyalarında meydana gelen hadiselere, insanların ıstırap ve 

sevinçlerine, tabiatın eşsiz güzelliklerine de kayıtsız kalmamışlardır. Hele bu tabiat yurt olursa 

ve o yurdun adı da Anadolu olursa ve orada tarih boyunca sevinçler ve zaferlerle birlikte; acılar, 

savaşlar, göçler yaşanmışsa o mekâna karşı daha büyük ve farklı bir sevgi, aşk ve özlem 

duyulmuştur. Kemalettin Kâmi Kamu aslen Erzurumlu bir Anadolu çocuğudur. Zorluklarla 

geçen kısa ömründe vatanı olan Anadolu’da yaşanan savaşlar ve göçler nedeniyle çok acılar 

görmüş ve ıstırap çekmiş bir şairdir. O, yurdunda gördüğü bütün bu olaylar sebebiyle 

Anadolu’ya karşı ayrı bir hasret ve sevgi hissetmiştir. Bu sevgisini ve özlemini de şiirlerinde 

çok güzel şekilde dile getirmiştir. Bu çalışmada, ömrü boyunca Anadolu için çalışan ve onun 

sevgisini içinde hisseden Kemalettin Kamu’nun şiirlerinde yurt sevgisini ve özlemini tespit 
etmeye çalışacağız. 
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Özet 

 Bu çalışma, Okul Öncesi Dönemi Çocukları İçin Kitap Seçim Özyeterlik Ölçeği 

geliştirilerek, lisans öğrencileri için hazırlanan “Öğrenci Formu’nun” geçerlik ve güvenirliğini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ölçeğin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri incelenen 

çalışma “tarama desenine” göre tasarlanmıştır. Ölçeğin geliştirilmesi için literatür taraması ve 

odak grup görüşmeleri yolu ile 50 maddeden oluşan madde havuzu oluşturulmuştur. Yazılan 

maddelerin uygunluğunun ve ilgili kapsamını belirleyebilmek için uzman görüşü alınmıştır. 

Uzman görüşü sonucunda Lawshe tekniğine göre kapsam geçerlilik indeksi hesaplanarak 4 

maddenin ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Maddelerin anlaşılabilirliği ve uygulama 
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sürelerini belirlemek için 30 öğrenci ile ölçeğin ön deneme ve pilot çalışma uygulaması 

yapılmıştır. Ölçekten elde edilen verilerin üzerinde madde analizi, faktör analizi ve güvenirlik 

analizleri yapılarak ölçeğin psikometrik özellikleri belirlenmiştir. 46 madde ve 9 alt boyuttan 

oluşan ölçeğin model veri uyumunu belirlemek için Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmış ve 

güvenirliğini belirlemek için de Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda; 

Okul Öncesi Dönemi Çocukları İçin Kitap Seçim Özyeterlik Ölçeği geneli için Cronbach Alfa 

değeri 0,97 olarak elde edilmiştir. Formda yer alan 46 maddenin öğrenciler için geçerli ve 

güvenilir ölçüm yaptığı belirlenmiştir. Ölçekten elde edilen ölçümlerin ve bu sonuçlara dayalı 
olarak yapılacak çıkarımların geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Çocuk Kitapları, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi, Bilgi 
ve Belge Yönetimi 

 

 

 

Developing the Book Selection Self-Efficacy Scale "Student Form" for Children: Validity and 

Reliability Studies 

 

 

Abstract 

  

This study was conducted to develop `Book Selection Self-Efficacy Scale for Preschool Children` and carry 
out the validity and reliability of its "Student Form" for undergraduate students. The study was designed in 

`survey pattern`. In order to develop the scale, an item pool consisting of 50 items was created via literature 
review and focus group interviews. Expert opinion was taken to determine the relevance of the written items 
and whether the scope is relevant or not . As a result of expert opinion, 4 items were excluded from the scale 

by calculating the content validity index according to the Lawshe technique. In order to determine the 
intelligibility of the items and the application times, a pre-trial and pilot study of the scale was conducted 
with 30 students. The psychometric properties of the scale were determined by performing item analysis, 

factor analysis and reliability analysis on the data obtained from the scale. Confirmatory Factor Analysis was 
performed to determine the model-data fit of the scale, which consists of 46 items and 9 sub-dimensions, and 
the Cronbach Alpha coefficient was calculated to determine its reliability. In the result of study; the Cronbach 

Alpha value for the entire The Book Selection Self-Efficacy Scale for Preschool Children, Student Form was 
obtained as 0.97. It was concluded that 46 items in the Student Form of the scale were valid and reliable 

measurements for students. It has been concluded that the measurements obtained from the scale and the 
inferences to be made based on these results are valid and reliable. 

Keywords: Children's Literature, Children's Books, Scale, Child Development, Preschool, İnformation and 
Document Management 
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Özet 

 Günümüzün önemli fenomenlerinden olan çok kültürlülük, farklı kültürlerin yoğun şekilde 

etkileşime geçmesine zemin hazırlamaktadır. Etkileşim halindeki kültürel grupların kültürel 

kodlarında zaman içerisinde ortaya çıkan değişimler, kültürleşme olarak isimlendirilmektedir. 

Kültürleşme göçmen grupların sahip olduğu farklı değişkenlerin (grubun büyüklüğü, kültürel 

yakınlık, göç sebebi, bireysel farklılıklar) etkilediği bir süreç olarak ifade edilirken, bu sürece 

önemli ölçüde etki eden diğer faktör; ev sahibi toplumun beklentileridir. Bu beklentiler, göçmen 

grubun ev sahibi toplum ile kültürel anlamda bütünleşen bireyler olmasına olanak tanırken, ev 

sahibi toplumdan kültürel olarak uzaklaşan bireyler olmasına da neden olmaktadır. Bu çalışma, 

göçmen grupların kültürleşme süreçlerine etki eden, ev sahibi toplum kaynaklı faktörleri 

mevcut literatür ekseninde ortaya koyma amacına sahiptir. Bu bağlamda literatür taraması 

yöntemi ile konu ile ilgili mevcut tartışmalar, konunun geldiği nokta, araştırmalardan elde 
edilen sonuçlar ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Kültürlerarası İletişim, Kültürleşme, Çok Kültürlü Toplumlar 
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Özet 

 Modern dönemde bilgimizin kaynağına ilişkin sorularla birlikte, dinin tanımı, kaynağı ve 

sınırları da bu bağlamda soru konusu edilir. Bu soruşturmalar, geleneksel, doğa üstü bir ilke 

veya vahye dayalı bir din tanımlamasından farklı olarak, dönemin rasyonellik vurgusuyla öne 

çıkan felsefe bağlamında yapılır. Bunlardan biri rasyonel veya doğal din tanımıdır. Bilgiye yer 

açmak için dinin sınırlandırıldığı bu tanımlamada, dinin kaynağında tarihsel bir vahiy düşüncesi 

yer almadığı gibi, akli olan dini olana kıyasla esas ve belirleyicidir. Aklın belirleyici olması, 

geleneksel müşahhas bir Tanrı düşüncesi yerine, rasyonel teolojiyle ulaşılan bir neden olarak 

Tanrı tasavvurlarını ortaya çıkarır. İkincisi Kant tarafından ahlaka dayandırılan din tanımıdır. 

Teorik alanı dinden bütünüyle yalıtan Kant için din, kaynağında akıl olan ahlaki görevleri Tanrı 

buyruğu olarak görmektir. Kant’ın bu tanımı da hakiki bir tanımı değildir ve dinin alanı ahlakla 
sınırlandırılmıştır. İlkinden farklı olarak rasyonel teolojinin geçersiz hale geldiği bu 

açıklamada, Tanrı’nın varlığı yalnızca bir postula olarak kabul edilir. Aklın sınırlarına ilişkin 

felsefi tartışmayla doğrudan bağlı olan her iki din tanımında da Tanrı-insan arasındaki dolaysız 

bir ilişkiye yer yoktur. Bu ilişkinin olmamasının bir anlamı artık Tanrı’nın doğrudan kendini 

insana açması veya bildirmesi olarak vahiy düşüncesinin reddidir. Geleneksel din 

tanımlamasının bütünüyle geride bırakıldığı böyle bir arka planda, dini tecrübe doğaüstünden 

kaynaklanan bir din tanımı yapmanın yegâne yolu olarak öne çıkar. Kant’ın çağdaşı ve modern 

teolojinin babası teolog Schleiermacher böyle bir amaçla dini tecrübeye dayalı bir din tanımı 

yapar. Bu konuşmada, bahsi geçen din tanımının mevcut tanımlamalar karşısındaki gücü ve 

sınırlarını konu edineceğim. Bu bağlamda, onun dini, muhakeme veya ahlakın ötesinde bireysel 

tecrübeye dayandırarak açıklamasının güçlü olduğunu öne süreceğim. Ardından bu gücüne 
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rağmen bu tanımın hem dini tecrübeyle ulaşılanın bireysel olana indirgenmiş öznel bir anlam 

olması hem de yalnızca negatif teolojiye izin veren Sonsuz bir Tanrı tasavvuruna dayanması 

bakımından sınırlı olduğunu savunacağım. Böylece, dini tecrübenin dini tanımlamak için 
yeterli bir temel olmadığı ortaya çıkacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dini Tanımlamak, Doğal Din, Akıl Dini, Dini Tecrübe 
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Özet 

 İyilik ve merhamet gibi karakter gücü kabul edilen değerler öğrencinin kazanması istenen 

özelliklerdir. Bu iki kavram hem gündelik hayatta hem de eğitim süreçlerinde zihinlerde aynı 

çağırışımı uyandırır ve bazen birbirinin yerine kullanılırlar. Fakat bu iki kavram birbirinden 

farklı kavramlardır. Dolayısıyla her iki kavramın kendine ait özelliklerle betimlenmesi gerekir. 

Bu eğitim yoluyla kazandırılmak istenen değerle ilgili yapılacak program ve etkinlikler için 

gereklidir. Bu nedenle bu çalışmada iyilik ve merhamet kavramının birbirine benzeyen ve 

birbirinden ayrılan yönlerinin eğitsel bağlamda betimlenmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırma 

nitel bir çalışma olup veri toplama aracı olarak birincil ve ikincil kaynaklar kullanılmıştır. 

Çalışmanın sonucuna göre iyilik, merhametle ilişkilidir. Merhametli insan, iyi insan gibi 

zihinde çağırışım yapar. Fakat merhamet bir duyguyken iyilik hem duygu hem düşünce hem de 

davranışın bir kombinasyonudur ve iyilik başkalarına verilen tepkidir. Dolayısıyla eğitim 

sürecinde iyilik değerinin kazandırılması öğrencinin duygu, düşünce ve davranış boyutunda 

edineceği özelliklere bağlıdır. Yapılacak programlarda bu boyutların etkinlere dahil edilmesi 
önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, İyilik, Merhamet. 
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Value Taught in Education: Kindness Or Compassion' 

 

 

Abstract 

  

Values that are accepted as character strengths such as kindness and compassion are the characteristics that 
the student is expected to gain. These two concepts evoke the same connotation in the minds both in daily 
life and in educational processes, and they are sometimes used interchangeably. But these two concepts are 

different from each other. Therefore, both concepts should be described with their own characteristics. It is 
necessary for the programs and activities related to the value to be gained through this training. Therefore, in 

this study, it is aimed to describe the similarities and differences of the concepts of kindness and compassion 
in an educational context. This research is a qualitative study and primary and secondary sources were used 
as data collection tool. According to the results of the study, kindness is associated with compassion. A 

compassionate person evokes in the mind like a good person. But compassion is an emotion, while kindness 
is a combination of both emotion, thought, and behavior and kindness is a response to others. Therefore, 
gaining the value of kindness in the education process depends on the characteristics that the student will 

acquire in the dimension of emotion, thought and behavior. It is recommended to include these dimensions 
in the activities in the programs developed in future. 

Keywords: Education, Kindness, Compassion. 
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Özet 

 Etnik merkezcilik, herhangi bir grubun üyesinin kendi grubunu merkezi çıkış noktası olarak 

görmesini ve diğer grupları bu merkezin dışında kalan “ötekiler” olarak değerlendirmesini ifade 

eder. Kavram, diğer grupları kendi kültürel bakış açısından yargılamayı da beraberinde getirir. 

Bu açıdan bakıldığında, kişinin kendi etnik grubunun veya kültürünün doğuştan gelen 

üstünlüğüne olan sarsılmaz inancı, etnik merkezcilik yaklaşımın vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Etnik merkezcilik, “ötekilere” yönelik ırkçı eğilimin temel özellikleri olarak kabul edilebilecek 

olumsuz tutum, davranış ve önyargıları içerir. Bu nedenle etnik merkezciliğin çoğu zaman 

ırkçılıkla karıştırıldığını söylemek mümkündür. Bu çalışma, etnik merkezcilik ve ırkçılık 

arasında çok temel ayrımlar olduğunu iddia ederek, bu ikisini birbirinden farklı kavramlar 

olarak ele alan yaklaşımlar ile bugün etnik merkezcilik ve ırkçılığın kültürel aidiyetlere 
odaklanan yeni ırkçılığın yükselişiyle iç içe geçtiğini savunan akademik bakış açılarını 

mukayeseli olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Etnik merkezcilik ve ırkçılık ilişkisi konusuna 
katkıda bulunan bilim insanlarının akademik üretimleri bu çalışmaya kaynaklık edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Etnik Merkezcilik, Irkçılık, Kültürel Irkçılık, Yeni Irkçılık 
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Abstract 

  

Ethnocentrism refers to the fact that a member of any group positions his group at the center of his perception 
of the world and evaluates other groups as "others" outside this centre. The concept entails judging other 

groups from their own cultural point of view. From this perspective, an unwavering belief in the innate 
superiority of one's own ethnic group or culture is an indispensable part of the ethnocentrism approach. 

Ethnocentrism includes negative attitudes, behaviors and prejudices that can be considered as the main 
features of the racist tendency towards “others”. For this reason, it is possible to say that ethnocentrism is 
often confused with racism. This study aims to comparatively examine the approaches that claim that there 

are very basic distinctions between ethnocentrism and racism, and thus that consider these two different 
concepts, and the academic perspectives that argue that ethnocentrism and racism are intertwined with the 
rise of new racism, which focuses on cultural belongings. The academic works of scientists who contributed 

to the relationship between ethnocentrism and racism will be the source of this study. 

Keywords: Ethnocentrism, Racism, Cultural Racism, New Racism 
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Özet 

 İşletme çevresinin finansal ve finansal olmayan tüm bilgilere erişimi kurumsal yönetimin en 

önemli prensiplerinden bir tanesidir. Kurumsal yönetimin bir diğer önemli konusu da sosyal 

sorumluluktur. İşletme, kendi faaliyetlerinden etkilenen taraflara karşı sorumludur. İşletmelerin 

hazırladığı raporlar ise bu sorumluluğun ne ölçüde yerine getirildiğinin bir göstergesidir. Bu 

bağlamda çalışmanın amacı öncelikle entegre raporlama konusunun kavramsal olarak 

incelenerek bir sigorta işletmesinin 2020 yılına ait faaliyet raporunun entegre raporlamaya 

uygunluğunun değerlendirilmesidir. İşletmenin faaliyet raporuna Uluslararası Entegre 

Raporlama Konseyi tarafından oluşturulan Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi 

bağlamında nitelik analiz yöntemlerinden bir tanesi olan içerik analizi uygulanmıştır. Yapılan 

değerlendirme sonucunda söz konusu işletmenin 2020 yılı faaliyet raporunun yüzde 80 
oranında entegre raporlamaya uygun olduğu belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Faaliyet Raporu, Entegre Rapor, İçerik Analizi 
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Access to all financial and non-financial information of the business environment is one of the most important 
principles of corporate governance. Another important issue of corporate governance is social responsibility. 
The entity is responsible to the parties affected by its activities. The reports prepared by the businesses are 

an indication of the extent to which this responsibility is fulfilled. In this context, the aim of the study is to 
firstly examine the integrated reporting issue conceptually and evaluate the compliance of an insurance 
company's activity report for 2020 with integrated reporting. Content analysis, which is one of the quality 

analysis methods, was applied to the annual report of the enterprise in the context of the International 
Integrated Reporting Framework created by the International Integrated Reporting Council (IIRC). As a 

result of the evaluation, it was stated that the 2020 annual report of the said company is 80 percent suitable 
for integrated reporting. 

Keywords: Annual Report, Integrated Report, Content Analysis 
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Özet 

 İkinci dil öğrenenlerde başarılı etkileşim önemli bir beceridir ve dil öğreniminde akran 

etkileşimi değerli bir pedagojik araçtır. Sözlü yeterlilik sınavları, gerçek hayatta olan akran 

etkileşimi simülasyonu ile konuşma becerilerini test etmeyi amaçlamaktadır. Söz Edimleri 

Teorisi, Grice’ın iş birliği ilkesi ve nicelik, nitelik, bağıntı ve açıklık ilkeleri konuşmadaki 

etkileşimi incelemek için bir çerçeve oluşturmayı sağlamaktadır. Grice’ın ilkelerini iletişimdeki 

başarısızlığa uygulamak bazı ihlal ya da uymama olarak gizlenmiş anlamları göstermektedir. 

Bu çalışma, 11 İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisinin ilk ve son seneki sözlü yeterlilik sınavında, 

öğrencilerin ve yanıtlarının değerlendirilmesiyle sergiledikleri söz edimlerini analiz etmektedir. 

Her sözlü yeterlilik sınavı 15-20 dakika sürmektedir ve üç farklı görevi içeren (konuşma, 

betimleme ve tartışma) öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşiminin çeşitli 
kombinasyonlarını içermektedir. İlk ve son yıl konuşma performansları karşılaştırılmıştır. 

Sonuçlar birçok öğrencinin iletişiminin başarılı olmasına rağmen akran etkileşiminde 

birbirlerini anlamaktaki zorlukların ihlallere sebep olduğunu göstermektedir. Sonuçlar ayrıca 

son yılda (22) daha karmaşık bir dil kullanılmış olmasına rağmen ilk yılda (33) daha fazla ihlal 

sergilendiğini göstermektedir. Birçok ihlal, dil ve öğrenme hakkında tartışma içeren kısım olan 

üçüncü görevde ortaya çıkmıştır. Çalışmada, sözlü yeterlilik sınavının hazırlanması ve 

uygulanması sürecine Söz Edimleri Teorisi ve Grice’ın ilkelerinin uygulanmasına ışık 
tutabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sözlü İletişim, Söz Edimleri, Grice’ın İlkeleri, İlke İhlalleri, Sözlü 
Yeterlilik Sınavları 
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Using Grice’s Maxims to Analyse Interaction in Oral Proficiency Interviews 

 

 

Abstract 

  

Successful interaction is an essential skill for second language learners, and peer interaction is a valuable 
pedagogical tool for learning a language. Oral proficiency interviews aim to test spoken language skills by 
simulating real-life peer interaction. Speech Act Theory, Grice’s co-operative principle and his maxims of 

quantity, quality, relevance and manner provide an established framework for analysing interaction as 
conversation. In conversation failure to apply Grice’s maxims indicates that there is some hidden meaning in 

the interaction and can be described as violations or flouts. This study analysed the interaction of 11 English 
Language and Literature students during oral proficiency interviews in the first and final years of study by 
identifying the speech acts performed by the students and evaluating their responses. Each oral proficiency 

interview lasted 15-20 minutes and included three different tasks (conversation, description and discussion) 
with varying combinations of teacher-student and student-student interaction. The first and final year 
speaking performances were compared. Findings show that most of the students’ communication was 

successful but difficulties in understanding each other during peer interaction led to violations. Findings also 
show that more violations occurred in the first year (33) than in the final year (22), although final year 
interactions often used more complex language. Most violations occurred during the third task of the exam, 

which involved a discussion about language and learning. The study concluded that the use of Speech Act 
Theory and Grice’s Maxims can provide insights into the design and delivery of oral proficiency interviews. 

Keywords: Spoken Interaction, Speech Acts, Grice’s Maxims, Maxim Violations, Oral Proficiency 
Interviews. 
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Özet 

 Schleiermacher’e göre hermeneutik bir anlama sanatıdır, geçmiş ve gelecek arasında bağlantı 

kurar. Bu nedenle görevi sonsuzdur. Gadamer’e göre ise bilinenden bilinmeyene doğru akan 

bir süreçtir ve yabancı olduğumuz konu bildiğimiz bir konuya dönüştüğünde anlama gerçekleşir 

(Akça, 2021). Bütünün uyumunu görmek ve bu uyum aracılığıyla parçaların tek tek değerlerini 

anlamak hermeneutiğin iki yönlü hedefidir. Sosyal gerçeklik; kültürel değerler ve uygulamalar, 

toplumsal etkileşim ve dil aracılığıyla yorumlanır, sübjektif semboller ve simgeleme yoluyla da 

ifade edilir (Kouzmin & Dixon, 2006). Bu, Hermeneutik metodolojiyi yönetim ve organizasyon 

alanlarına da uygulanabilir kılar ve bu konuda yayınlanan makale sayısı giderek artmaktadır. 

Yönetsel süreçlerin en önemli sacayaklarından biri ise stratejik planlama olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kıt kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması eğitim-öğretim süreçleri 

açısından olduğu kadar toplumsal açıdan da önemlidir (Işık & Aypay, 2004). Örgütsel 

fenomenlerin tasarlanması, oluşturulması ve devamlılığının sağlanmasında örgüt üyelerinin 

yüksek ölçüde payı bulunmaktadır. Stratejik planlamanın başarısı yönetim-çalışan ilişkisi 

açısından güçlü bir bağın oluşturulması, anlamlandırılması ve doğru şekilde uygulanması ile 

mümkündür. Çalışanların bu süreci doğru anlaması ve yorumlaması sistemin yürümesi 

açısından oldukça önemlidir. Örgütlerin yazılı ve sözlü unsurları sosyal olarak inşa edilir. Bu 

durum sınırlar ötesi perspektiften bakıldığında yanlış anlaşılmalara kapı aralayabilir (Bal & 

Dökmener, 2021). Stratejik planın tasarlanması, oluşturulması ve uygulanabilirliği bu sosyal 

gerçeklikle uyumlu olmalıdır. Bu çalışmamızda stratejik planın hermeneutik yorum hatalarına 
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ne ölçüde maruz kalabileceği değerlendirilecek ve kavramsal bir çerçeve sunulmaya 
çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hermeneutik, Stratejik Planlama, Yönetim, Fenomenler, Söylem 

 

 

 

Relatıonshıp of Hermeneutıc (Hermeneutics) and Strategıc Plan 

 

 

Abstract 

  

According to Schleiermacher, hermeneutics is an understanding, a bridge connecting the past and the future. 
Therefore, its task is endless. According to Gadamer, on the other hand, it is a process that flows from the 
known to the unknown, and understanding occurs when a foreign subject turns into a familiar subject (Akça, 

2021). Seeing the harmony of the whole and understanding the values of the individual parts through this 
harmony are the two-pronged goals of hermeneutics. Social reality; cultural values and practices are 

interpreted through social interaction and language, and are also expressed through subjective symbols and 
representations (Kouzmin & Dixon, 2006). This makes the hermeneutic methodology applicable to the fields 
of management and organization, and the number of articles published on this subject is increasing. One of 

the most important pillars of managerial processes is strategic planning. The effective and efficient use of 
scarce resources is important in terms of social as well as educational processes (Işık & Aypay, 2004). 
Organization members have a high share in designing, creating and maintaining organizational phenomena. 

The success of strategic planning is possible by establishing a strong connection in terms of management-
employee relationship, making sense of it and applying it correctly. It is very important for the employees to 
understand and interpret this process correctly for the operation of the system. Written and verbal elements 

of organizations are socially constructed. This situation may open the door to misunderstandings when 
viewed from a cross-border perspective (Bal & Dökmener, 2021). The design, creation and implementation 

of the strategic plan must be in line with this social reality. In this study, the extent to which the strategic plan 
can be exposed to hermeneutic interpretation errors will be evaluated and a conceptual framework will be 
presented. 

Keywords: Hermeneutics, Strategic Planning, Management, Phenomena, Discourse 
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Özet 

 Irkçılık kavramı 19. yüzyıldan bu yana sosyal bilimlerin önemli gündem maddelerinden 

birisi olarak ele alınmaktadır. Kavram, en basit tanımıyla, insanların kendilerinden farklı bir 

ırka mensup olduğunu düşündüğü insanlardan nefret etmesi, bu nefreti saldırgan ve aşağılayıcı 

düşünce ve pratikler yoluyla ifade etmesidir. Irkçılık meselesinin temelini oluşturan “ırk” 

kavramı, hem biyoloji, genetik gibi fen bilimlerinin; hem de antropoloji, sosyoloji, tarih ve 

siyaset bilimi gibi sosyal bilim disiplinlerinin alanına girmektedir. Bu durum, kavramın her 

disiplin tarafından farklı bir şekilde tanımlanması sonucunu da beraberinde getirmektedir. 

Kuşkusuz, “ırk” kavramının geçirdiği anlamsal dönüşümle birlikte “ırkçılık” kavramında özne 

haline getirilen grupların da tanımı kaçınılmaz bir evrim geçirmiştir. Bu çalışma, ırkçılık 

kavramı üzerine yürütülen akademik tartışmalar üzerine yoğunlaşmayı amaçlamaktadır. Bu 
nedenle, ırkçılığı ve ırkçı söylemi daha iyi anlayabilmek adına, öncelikle “ırk” kavramının 

tanımının, kavram ile kastedilenin geçirdiği tarihsel dönüşüm kısaca ele alınacak, akabinde 

ırkçılığın hedef aldığı grupların zaman içerisinde “ırk” kavramının bilimsel geçerliliğini 

yitirmesiyle birlikte değişen tanımına değinilecektir. Irkçılık üzerine üretimde bulunan bilim 
insanlarının akademik katkıları, bu çalışmaya kaynaklık edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Irkçılık, Irkçılık, Irk, Kültürel Irkçılık, Yeni Irkçılık 
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A Theoretical Evaluation On Racism 

 

 

Abstract 

  

The concept of racism has been considered as one of the important agenda items of social sciences since the 

19th century. The concept, in its simplest definition, is people's hatred of those they consider to be of a 
different race, and expressing this hatred through offensive and humiliating thoughts and practices. The 
concept of "race", which forms the basis of the issue of racism, is used both in physical science such as 

biology and genetics; as well as social science disciplines such as anthropology, sociology, history and 
political science. This situation brings with it the result that the concept is defined differently by each 
discipline. Undoubtedly, with the transformation in the meaning of the "race" concept, the definition of 

groups that have been made the subject of the concept of "racism" has undergone an inevitable evolution. 
This study aims to focus on academic debates on the concept of racism. For this reason, in order to better 

understand racism and racist discourse, first of all, the definition of the concept of "race" and the historical 
transformation of what is meant by the concept will be briefly discussed, and then the definition of the groups 
targeted by racism will be touched upon as the concept of "race" loses its scientific validity over time. 

Academic contributions of scientists who produce on racism will be the source of this study. 

Keywords: Biological Racism, Racism, Race, Cultural Racism, New Racism 
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 Sunulan çalışma, yakın geçmişe kadar olan çalışmalarda erkek liderlere ve liderliğine 

yoğunlaşmış olan bir liderlik çerçevesi yerine, son zamanlarda güçlenmeye başlayan kadın 

liderliği kavramına odaklanmıştır. Bu güçlenmeye karşın göreli olarak kadın liderliğe 

odaklanan çalışmaların oldukça az sayıda olmasından yola çıkarak, çalışmanın literatürde bu 

eksikliğin giderilmesine katkı sağlaması hedeflenmiştir. Çalışmanın önemi, kadın liderliğin 

sosyal bilimler başta olmak üzere çeşitli disiplinlerin odaklandığı bir konu olması ve sunulan 

çalışma aracılığıyla kadın liderlik üzerine yapılan akademik çalışmaların verilerle 

değerlendirilmesidir. Evrensel ve yerel kaynaklarla yapılan çalışmalar doküman inceleme 

yöntemi aracılığıyla ele alınmıştır. Bu amaçla yerel kaynak olarak Yükseköğretim Kurulu’nun 

resmi web sitesinde yer alan Ulusal Tez Merkezi’nden ve evrensel kaynak olarak Scopus veri 
tabanından faydalanılarak 2021 yılının sonuna kadar yayımlanmış olan çalışmalar 

incelenmiştir. Sonuçlar, konunun Türkiye’de henüz yeterince ilgi görmediğini ve yapılan 
çalışmaların genel içinde oldukça düşük yüzdeleri verdiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Liderlik, Liderlik, Örgütsel Davranış 

 

 

 

Female Leadership 



 
 

 

8. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

58 

 

 

Abstract 

  

The study presented focuses on the concept of female leadership, which has recently begun to gain strength, 
rather than a leadership framework that has focused on male leaders and leadership in the recent past. 

Considering that the number of studies focusing on female leadership is relatively less, it is aimed that the 
study will contribute to the elimination of this deficiency in the literature. The importance of the study is that 

women's leadership is a subject that various disciplines focus on, particularly social sciences, and that the 
academic studies on women's leadership are evaluated with data through the presented study. Studies 
conducted with universal and local sources were handled through document analysis method. For this 

purpose, the studies published until the end of 2021 were examined using the National Thesis Center on the 
official website of the Turkish Higher Education Council as a local resource and the Scopus database as a 
universal resource. The results show that the issue has not yet received enough attention in Turkey and that 

the studies conducted have yielded rather low percentages overall. 

Keywords: Female Leadership, Leadership, Organizational Behaviour 
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Özet 

 Bu çalışma, öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin göstermiş oldukları karanlık 

liderlik davranışlarını saptamak üzere geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. Eğitim alan yazınında karanlık liderlik kavramına yönelik çalışmalar yetersiz 

olmakla birlikte, okul müdürlerinin karanlık liderlik davranışlarını ölçen bir ölçek yer 

almamaktadır. Bu sebeple, bu ölçeğin geliştirilmesi yoluna gidilmiştir ve bu anlamda alana 

önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 5’li Likert tipinde olan Karanlık Liderlik 

Ölçeğinin yapı geçerliğini test etmek üzere Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi 

yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda üç faktörlü ve onbeş maddeden oluşan bir 

ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin birinci faktörü “Sorumsuz Davranışlar” (Croα: 0,90), ikinci 

faktörü “Büyüklenmeci Davranışlar” (Croα: 0,92) ve üçüncü faktörü “Uyumsuz Davranışlar” 

(Croα: 0,88) olmak üzere ölçeğin geneli için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,93 olarak 

hesaplanmıştır. Bu ölçekte, özdeğerler için birikimli varyans miktarının toplam varyansın 

%74,35’ini açıkladığı görülmektedir. DFA sonuçları standart uyum indekslerini 

karşılamaktadır (χ2/sd = 3,04, GFI = ,90, AGFI = .86, CFI =,95, NFI = .93). Ölçeğin S-RMR= 

,044 değeri de sıfıra yakındır. RMSEA= ,079 değerinde ve uyum indeksleri kabul edilir 
düzeydedir. Sonuç olarak, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Karanlık Liderlik, Okul Müdürleri, Ölçek Geliştirme, Geçerlik, 
Güvenirlik 
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Dark Leadership Scale 

 

 

Abstract 

  

This study aims to develop a valid and reliable measurement tool to determine the dark leadership behaviors 
of school principals according to the perceptions of primary school teachers. Studies on the concept of dark 
leadership are insufficient in the education literature and also there is no scale that measures the dark 

leadership behaviors of school principals. For these reasons, this scale has been developed and it is thought 
that it will make an important contribution to the field in this sense. Exploratory and Confirmatory Factor 

Analysis were conducted to test the construct validity of the 5-point-Likert-type Dark Leadership Scale. As 
a result of the exploratory factor analysis, a measurement tool consisting of fifteen items and three factors 
“Irresponsible Behaviors” (Croα: 0.90), “Grandistic Behaviors” (Croα: 0.92) and “Mismatched Behaviors” 

(Croα: 0.88) were obtained. The Cronbach Alpha reliability coefficient for the overall scale was calculated 
as 0.93. In this scale, it is seen that the amount of cumulative variance for eigenvalues explains 74.35% of 
the total variance. CFA results meet standard fit indices (χ2/sd = 3.04, GFI = .90, AGFI = .86, CFI =.95, NFI 

= .93). The S-RMR= .044 value of the scale is also close to zero. RMSEA= .079 and fit indices are at an 
acceptable level. As a result, a valid and reliable measurement tool has been developed. 

Keywords: Dark Leadership, School Principals, Scale Development, Validity, Reliability 
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Özet 

 Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireyler; duyusal uyaranlara aşırı hassasiyet 

gösterme, rutinlere aşırı bağlılık, aynılığı koruma gibi çeşitli özelliklere sahiptirler. Bu 

özellikler onların yaşamdaki değişikliklerle baş etmelerini zorlaştırmaktadır. Olağanüstü 

durumlardaysa bu süreç daha da zorlaşmaktadır. 2020 yılında başlayıp etkileri halen devam 

eden ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi insanlığın yaşadığı olağanüstü zorlu 

durumlardandır. Ülkemizde Covid-19 pandemisinin başladığı tarihten (Mart 2020) “yeni 

normal”in başladığı (Kasım 2021) tarihe kadar olan pandemi sürecine ilişkin OSB olan bireyler 

ve annelerinin görüşlerini incelemeyi amaçlayan bu çalışma nitel araştırma paradigmasına göre 

betimsel olarak desenlenmiştir. OSB olan sekiz birey ve onların anneleriyle çevrimiçi olarak 

yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. Bulgular, 

pandemi sürecinde OSB olan bireylerin sosyal yaşamlarının kısıtlandığını, okullarından, 

arkadaşlarından ayrı kalmalarının onları olumsuz etkilediğini, annelerin de Covid-19 
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pandemisinden ve çocuklarının bu süreçte yaşadıklarından olumlu ve olumsuz şekilde 
etkilendiklerini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Otizm Spektrum Bozukluğu, Pandemi. 

 

 

 

What Happened When Looking From Their Own Window': Views of Individuals With Autism and 

Their Mothers On the Pandemic Process 

 

 

Abstract 

  

Individuals with autism spectrum disorders (ASD); They have various features such as showing extreme 
sensitivity to sensory stimuli, excessive commitment to routines, and maintaining sameness. These features 

make it difficult for them to cope with changes in life. In extraordinary situations, this process becomes even 
more difficult. The Covid-19 pandemic, which started in 2020 and continues to affect the whole world, is 
one of the extraordinarily difficult situations experienced by humanity. This study, which aims to examine 

the views of individuals with ASD and their mothers regarding the pandemic process from the start of the 
Covid-19 pandemic (March 2020) to the start of the "new normal" (November 2021) in our country, was 
designed descriptively according to the qualitative research paradigm. Online semi-structured interviews 

were conducted with eight individuals with ASD and their mothers. The data were analyzed by content 
analysis. The findings show that the social lives of individuals with ASD were restricted during the pandemic 

process, being separated from their school and friends negatively affected them, and mothers were also 
positively and negatively affected by the Covid-19 pandemic and their children's experiences in this process. 

Keywords: Autism Spectrum Disorders, Covid-19, Epidemic. 
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Özet 

 Bu çalışmanın amacı, Konya Ovası Projesi (KOP) illeri (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, 

Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir) belediyelerinin 2020 yılındaki etkinlik düzeylerini 

belirlemektir. Bu amaçla veri zarflama analizi modeli ile KOP illeri belediyeleri mali 

etkinlikleri analiz edilerek bir durum tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Söz konusu illerin 

belediyelerine ait mali tablo verilerine ulaşmada, Sayıştay raporları ve ilgili belediyelerin resmi 

web sayfalarında ilgili dönem yılına ait yayınladıkları faaliyet raporlarından yararlanılmıştır. 

Çalışmada, etkinlik ölçümünde sıklıkla kullanılan ve çok kriterli karar verme tekniklerinden 

olan “veri zarflama analizi” tekniği kullanılmıştır. Analizde girdi değişkenleri “personel 

giderleri, mal ve hizmet giderleri”; çıktı değişkenleri ise “vergi giderleri” olarak belirlenerek 

doğrusal programlama modeli kurulmuş ve modelin analizinde Linear, Interactive, and Discrete 

Optimizer (LINDO) paket programı kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, KOP illeri 

belediyelerinin göreceli etkinlik analizi, girdi yönelimli VZA modelinin uygulanması ile 

gerçekleştirilmiş, analiz sonucunda etkin olan ve etkin olmayan belediyeler belirlenerek 
değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kop İlleri, Veri Zarflama Analizi, Belediyeler 
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Konya Plaın Project Provıncıal Munıcıpalıtıes Actıvıty Analysıs Wıth Data Envelope Analysıs 

Technıque 

 

 

Abstract 

  

The aim of this study is to determine the efficiency levels of the municipalities of Konya Plain Project (KOP) 
provinces (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir) in 2020. For this 

purpose, it has been tried to determine the situation by analyzing the financial activities of the municipalities 
of KOP provinces with the data envelopment analysis model. In reaching the financial table data of the 
municipalities of the mentioned provinces, the reports of the Court of Accounts and the activity reports 

published on the official web pages of the relevant municipalities for the relevant period were used. In the 
study, the "data envelopment analysis" technique, which is one of the multi-criteria decision-making 
techniques that is frequently used in efficiency measurement, was used. Input variables in the analysis are 

“personnel expenses, goods and services expenses”; The linear programming model was established by 
determining the output variables as “tax expenses” and the Linear, Interactive, and Discrete Optimizer 

(LINDO) package program was used in the analysis of the model. As a result of the study, the relative 
efficiency analysis of the municipalities of KOP provinces was carried out with the application of the input-
oriented DEA model, and the effective and ineffective municipalities were determined and evaluated as a 

result of the analysis. 

Keywords: Kop Provinces, Data Envelopment Analysis, Municipalities 
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 Günümüzde en çok konuşulan ve öğretilen dillerden biri olan Arap dili, geçmişten bugüne 

dek farklı merhalelerden geçmiş ve bu duruma bağlı olarak Arap dili eğitimi ve öğretimi 

kitapları yeniden düzenlenmiş ve yeni bir metotla yazılmıştır. Arap dili eğitiminin büyük bir 

kısmını kapsayan nahiv ilmi, eski dönemlerden beri İslam dünyasında okutulmakta ve İslami 

ilimlerin anlaşılmasına vesile olan bir ilim olmaktadır. Klasik dönemde nahiv ilmiyle ilgili pek 

çok kitap yazılmış ve modern dönemde yazılan nahiv kitapları arasından bazıları ön plana 

çıkmıştır. Bu nahiv kitapları metodolojik olarak incelendiğinde, konu bütünselliği problemleri 

göze çarpmaktadır. Modern dönemde Arap dili öğretiminde önemli bir yeri olan en-Nahvü’l-

vâdih kitabı, Arap dili kurallarını daha açık ve anlaşılır bir şekilde öğretme gayesiyle 

yazılmıştır. Eser; Alî el-Cârim (ö. 1949) ve Mustafâ Emîn Bek (ö. 1953) tarafından ilk olarak 

başlangıç seviyesi için telif edilmiş, eserin Arap dünyasında ses getirmesiyle birlikte ileri seviye 

dil bilgisini ihtiva eden kitabın ikinci cildi yazılmıştır. Eserde, modern dönem nahiv 

kitaplarında takip edilen tüme varım yöntemi benimsenmiş ve modern dönem nahiv 

kitaplarında takip edilen usuldeki gibi her konu için bolca örnekler verilmiştir. Eserin birinci 

cildinde müellifler, nahiv konularına cümle ile başlamışlar, daha sonra fiil, mübtedâ-haber 

konusunu işledikten sonra fiili muzâriyi nasb eden ve cezm eden edatları ele almışlardır. İkinci 

ve üçüncü bölümde aynı şekilde bütünsellikten uzak bir şekilde konular sıralanmıştır. Eserin 

ikinci cildinde durum daha karmaşık bir hal almıştır. Ayrıca ikinci cildin ilerleyen sayfalarında 

Arap dilbilgisinin bir diğer ayağı olan ve günümüzde daha çok müstakil bir kitap olarak kendine 
yer bulan sarf ilmine girilmesi, kitaptaki başka bir bütünsellik problemi olarak zikredilebilir. 
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Özet 

 Hz. Peygamber hicretin 2. yılından itibaren vefatına kadar her sene kurban kesmiştir. Kurban 

bayramı günlerinde Allah rızası için kesilen kurbana udhiyye denir. Kurban Bayramı 

günlerinde kurban kesmek Hanefi Mezhebine göre Vacip, Şafiî mezhebine göre sünnet-i 

müekkededir. Bu hükümlerin iki mezhep mensupları üzerinde farklı tesirleri olmuştur. Bu 

makalede iki mezhep arasında kurbanın hükmünün sünnet ve vacip olarak ifade edilmesinin 

daha çok isimlendirme farklılığının olduğunu, bunun da mezheplerin usulüne ait terminoloji 

farklılığından kaynaklandığını, dolayısıyla aslında her iki mezhebin benzer bir görüşte 

birleştiğini ortaya koymaktadır. Bunun dışında kurban konusu kişinin mali gücünün ölçüsü, 

kurban kesme vakti, ev halkına bir kurbanın yeterli olup olmaması, kişinin yolcu olması, 

mükellefin akıl baliğ olup olmaması ve ortaklık usulü ile kesimde takarrüb niyetinin şart olup 
olmaması açısından her iki mezhebin görüşlerine yer verilerek değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Islam Hukuku, Udhiyye, Vacip, Sünnet-i Müekkede, Kurban, Şafiî, 
Hanefî. 
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Özet 

 Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, sosyal medya ağları insanların günlük yaşantısı içinde 

kendine hızla yer almıştır. Buna bağlı olarak sosyal medya mecraları, firmalar için yeni bir 

rekabet alanı ve tanıtım mecrasına dönüşmüştür. Sosyal medya reklamları ise bu bağlamda son 

derece etkili bir tutundurma aracı olarak öne çıkarak önemini artırmaktadır. Çalışmanın amacı, 

günlük hayatın yadsınamaz bir parçası haline gelen sosyal medya mecralarının pazarlama 

iletişimlerinde reklam açısından verimliğini ele almaktır. Bu bağlamda, Z kuşağı mensubu 

tüketicilerin sosyal medya reklamlarına yönelik geliştirdikleri tutum ve buna bağlı olarak 

oluşan satın alma niyeti ilişkisi araştırma kapsamında ele alınacaktır. Sosyal medya 

reklamlarına yönelik tutumun, satın alma niyeti üzerindeki etkisi incelenecektir. Sosyal medya 

reklamlarına yönelik tutumların bileşenleri şunlardır: eğlence sunması, bilgi sağlaması, kaynak 

güvenilirliği, izleyici ile benzer değerler paylaşma (uyumluluk) ve güncel olmasıdır. Buna göre, 

sosyal medya reklamına yönelik oluşan tutumlar, bu beş bağımsız değişkene göre çalışma 

kapsamında incelenecektir. Son olarak, sosyal medya mecraları çok geniş bir kavram olduğu 

için araştırma kapsamını daraltmak adına bu çalışmada yalnızca Instagram mecrasında 
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uygulanan reklamlar incelenecektir. Çalışma sonuçlarının gelişen literatüre katkı sağlaması 
amaçlanmaktadır. 
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The Effect of Socıal Medıa Advertısıng On Consumer Attıtudes and Purchase Behavıor- An 

Examınatıon On Generatıon Z 

 

 

Abstract 

  

With the development of technology, social media networks have quickly taken their place in people's daily 
lives. Accordingly, social media channels have turned into a new area of competition and promotion for 

companies. Social media advertisements, on the other hand, stand out as an extremely effective promotional 
tool in this context, increasing their importance. The aim of the study is to deal with the efficiency of social 
media channels, which have become an undeniable part of daily life, in terms of advertising in marketing 

communications. In this context, the attitude of the Z generation consumers towards social media 
advertisements and the resulting purchase intention relationship will be discussed within the scope of the 
research. The effect of attitude towards social media advertisements on purchase intention will be examined. 

Components of attitudes towards social media advertisements are: providing entertainment, providing 
information, source credibility, sharing similar values with the audience (compatibility), and being up-to-

date. Accordingly, attitudes towards social media advertising will be examined within the scope of the study 
according to these five independent variables. Finally, in order to narrow the scope of the research, since 
social media channels are a very broad concept, only the advertisements applied in Instagram will be 

examined in this study. It is aimed that the results of the study will contribute to the developing literature. 

Keywords: Socil Media, Gen Z, Attitudes Toward Advertisements 
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Özet 

 Bilindiği üzere devletlerarası diplomasi krizleri ekonomilere yansımaktadır. Türkiye, sınır 

komşusu olan Suriye ile 1974 yılından 2005 yılına kadar diplomasi krizleri yaşamıştır. 2005 

yılında iki ülkenin bu krizi ortadan kaldırmak için girişimleri olmuş ticari anlaşmalar yapmıştır. 

Türkiye bu anlaşmalar sonucunda 3,2 milyar dolar ihracat geliri sağlamıştır. 2011 yılında 

Suriye’de iç çatışmalar başlamıştır. Çatışmalar sonucunda Türkiye ile Suriye arasında tekrardan 

diplomasi krizleri başlamıştır. Türkiye bölgedeki tüm ticari ilişkilerini durdurmuştur. Ticari 

faaliyetlerin durmasıyla Türkiye’nin ihracat alanında gelirleri azalmıştır. Bölgede çatışmaların 

sürmesi ve Türkiye’nin sınır güvenliğinin tehdit altında olması, Türkiye’yi bölgede askeri 

müdahalelere mecbur kılmıştır. Türkiye savunma sanayisinde ithalatçı bir ülkedir. İthalatçı 

ülkelerin savunma alanındaki, askeri teçhizat alımları yüksek maliyetler ortaya çıkarır. Savuma 
alanında yapılan harcamalar GSYİH’ya etkileri fazladır. Türkiye bu harcamalardan ekonomik 

olarak oldukça fazla etkilenmiştir. Yapılan askeri müdahalenin ardından Türkiye’ye güvensiz 

bölge gözüyle bakılmış; yabancı yatırımcılar, yatırım projelerini durdurmuş veya iptal etmiştir. 

Bu iptal olan yatırımlar Türkiye’nin gelirlerinde azalmaya sebep olmuştur. Suriye’den gelen 

göç dalgasıyla Türkiye’nin nüfusu birden artmış bu artış ile birlikte işsizlik oranları artmıştır. 

İstihdam alanında Türkiye yetersiz kalmıştır. Sığınmacı sayısı 4,2 milyonu bulan Türkiye’de 

bu göç dalgasından sonra fiyatlarda artış yaşanmıştır. Göçün fazla olması işgücü fazlası da 

oluşturmuştur. Avrupa Birliği uyum sürecinde olan Türkiye bu fazla göçün önüne geçmek için 

AB devletlerinin ve ulusal kuruşların desteklediği projeler geliştirmeye başlamıştır. IPA bu 

projelere fon sağlamıştır. Geliştirilen projelere Türkiye kendi mali bütçesinden de harcama 
yapmıştır. Suriye’de yaşanan kriz Türkiye ekonomisini de olumsuz yönde etkilemiştir. 
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The Effects of the Syrıan Political Crısıs On the Turkısh Economy 

 

 

Abstract 

  

It’s know that international diplomacy crises are reflected on economies. Turkey experienced diplomatic 

crises with Sriya, which is ıt’s border neighbor, from 1974 to 2005. The two countries have made attempts 
to eliminate this crisis and made commercial agreements in 2005. As a result of these agreements, Turkey 
provided 3.2 billion dollars export income. Internal conflicts started in Syria in 2011. Turkey has stopped all 

commercial relations in the region. With the cessation of commercial activities, Turkey's export revenues 
decreased. Since continuing conflict in the region and Turkey's border security is under threat, It compelled 
Turkey to intervene militarily in the region. Turkey is an importer country in the defense industry. Military 

equipment purchases by importing countries in the field of defense occour high costs. Defence expenditure 
has a large impact on GDP. Turkey has been greatly affected by these expenditures economically. After the 

military intervention, Turkey was viewed as an unsafe zone. Then, foreign investors stopped or canceled 
their investment projects. These canceled investments caused a decrease in Turkey's revenues. With the wave 
of immigration from Syria, Turkey's population suddenly increased. So, Turkey's unemployment rates have 

increased. In Turkey, where the number of asylum seekers has reached 4.2 million, there has been an increase 
in prices after this wave of migration. Too much immigration has created a surplus of labor. Turkey, which 
is in the process of harmonization with the European Union, has started to develop projects supported by EU 

states and national institutions in order to prevent this excessive migration. IPA has funded these projects. 
Turkey has also spent its own financial budget on the projects developed. The crisis in Syria also negatively 
affected the Turkish economy. 

Keywords: Turkish Foreign Policy, Humanitarian Diplomacy, Syrian Refugees 
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Özet 

 Kıraat ilminin eğitim ve öğretim aşamalarının ilki Tecvid ilminin eğitimidir. Tarihsel süreç 

içerisinde Tecvid ilmi ile alakalı kimi mensur şekilde kimi de manzum şekilde olmak üzere pek 

çok eser ortaya konulmuştur. Bu eserler bazen birbirlerini destekler nitelikte ve birbirlerinin 

devamı tarzında olsalar da bazen de Tecvid ilmi içerisinde, metot açısından, bir ilki temsil eder 

nitelikte olmuşlardır. Şüphe yok ki birçok İslâmî ilmin başladığı gibi bu ilim de Hz. 

Peygamber(SAV)’in hayatta olduğu dönemde eğitimine başlanan ilimlerdendir. Uygulama 

temelli olması sebebiyle bir dönem sözlü olarak verilmiş olsa da İslam’ın erken dönemlerinde 

de Tecvid ilmi hakkında yazılmış eserler mevcuttur. Fakat günümüzde yaygın kullanılan 

Tecvid kitapları geçmiş dönem eserleriyle birlikte incelendiğinde, geçmiş dönem eserlerinde 

yer alan bazı konulara günümüz eserlerinde yer verilmediği veya bazı konuların daha muhtasar 

şekilde ele alındığı görülmektedir. Bu değişimin neler olduğu ve sebepleri kesin bir ifadeyle 

ortaya konulmamış olup üzerinde incelemeyi gerektiren önemli bir husustur. Biz bu 

çalışmamızda biri ilk dönem diğeri son dönem eseri olmak üzere Mensur şekilde kaleme 

alınmış olan iki eser bağlamında Tecvid ilminin eğitiminin tarihsel süreçte nasıl değiştiğine dair 

bazı incelemelerde bulunmayı hedeflemekteyiz. Nitekim bir ilmin eğitim metodu ve eserleri, 

ilmin kendisi, öğreticileri ve o ilmi talep eden kimseler hakkında önemli bilgileri de ortaya 
koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tecvit, Kıraat, Mekki B. Ebi Talib, Er-Riaye, Abdurrahman Karabaşi, 
Karabaş Tecvidi 
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Abstract 

  

The education of Tajweed is the first stage of the education and training stages of the science of recitation. 
Throughout history, much literature has been written about the science of Tajweed, some in prose and some 
in verse. Although this literature sometimes supports and continues each other, in terms of methodology, 

some of them became a scientific first in Tajweed science. There is no doubt that education in Tajweed 
science, like many other Islamic sciences, began during the Prophet Muhammad's lifetime (PBUH). Although 
it was given orally for a time due to its application-based nature, there is also written literature about Tajweed 

in the early stages of Islam. When the Tajweed books that are widely used today are reviewed alongside the 
literature of the past period, it is clear that some of the subjects in the literature of the past period are not 
included in the studies of today, or that some of the subjects are handled more concisely. All differences and 

their causes have yet to be determined, and this is an important issue that requires additional research. In this 
study, we intend to conduct some research into how Tajweed education has changed over time in the context 

of two different books, one representing the first period and the other representing the last period, both written 
in prose. In fact, science education methodology and literature provide vital information about the science, 
its scholars, and the people who studied it. 

Keywords: Tajweed, Recitation, 
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Özet 

 Hukuki terim olarak hapis, sanık veya suçluyu belirli bir mekânda cebren alıkoyarak şahsi 

hürriyetlerini kısıtlamak anlamlarını ihtiva etmektedir. Bu cezaların infaz edildiği yerlere ise 

hapishane denilmektedir. Bazı istisnalar dışında Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın başlarına 

kadar cezaların infaz edildiği mekân olarak hapishanelerden söz etmek mümkün değildir. 

Bununla birlikte Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda II. Mahmud'un Avrupalılaşma çabaları 

içinde hapishaneler de yer almıştır. 19. yüzyılda çıkarılan ceza kanunları ile Osmanlı 

Devleti'nde hapishanelerin sayısı artmaya başlamıştır. Öte yandan Osmanlı Devleti'nde 

özellikle 19. yüzyılın sonlarında "her suça hapis cezası verme" düşüncesi mahkûmların sayısını 

arttırmış, bu durum ise hapishanelerin kapasitelerinin yetersiz kalmasına neden olmuştur. Hiç 

kuşkusuz bunda son dönemde yaşanan savaşlar ve bunun neticesinde ortaya çıkan asayişsizlik 
oldukça etkili olmuştur. Osmanlı Devleti'nde son dönemde kurulan hapishanelerden biri de 

Trabzon Sancağı'na bağlı olan Akçaabad Hapishanesi'dir. Bu çalışmada da Devlet Arşivleri 

Başkanlığı Osmanlı Arşivi'ndeki belgeler ışığında, Akçaabad Hapishanesi incelenmiştir. 

İnceleme neticesinde sınırlı olmakla birlikte; Akçaabad Hapishanesi'nin fiziki durumu, 

mahkûm sayısı ve sağlık koşulları gibi birtakım bilgilere ulaşılmıştır. Elde edilen verilerden; 

öncelikle Akçaabad Hapishanesi olarak kullanılan meskenin kira olduğu, mezkûr hapishanenin 

sağlık koşullarının uygun olmadığı, hapishane için bazı ıslah çalışmalarının yapılmaya 

çalışıldığı anlaşılmaktadır. Tüm bunlara ilaveten arşiv belgelerinden Akçaabad Hapishanesi'nin 
küçük olmasından dolayı kadın mahkûmlara yer olmadığını söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Trabzon Sancağı, Hapishane, Akçaabad Hapishanesi. 
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 Şiddet, insanın doğuştan gelen bir özelliği ve hayatta kalma içgüdüsüdür. Gerçek yaşam 

imgelerinin sahneye yansıması olan tiyatro da bu temel içgüdüsel davranış biçimini oyunlarda 

sunar. Vahşet Tiyatrosu, toplumu ve üyelerini şiddetin vücut bulmuş hali olarak tasvir eder. 

Edward Bond, “Vahşet Tiyatrosu”nun ya da terminolojisiyle “Şiddet Tiyatrosu”nun 

takipçilerindendir. Edward Bond'un Vahşet Tiyatrosu örneklerinden biri olan Tuesday'de , 

Bond eğitimsel, ailevi ve askeri baskıyı ,insan gaddarlığını, onu yanlış yola sürükleyen insan 

doğasının gerçek benliğini izleyicinin gözlerinin önüne serer. Tuesday, bir daha şiddete maruz 

kalmamak için ezen ve saldırganlaşan bir gencin trajedisidir. Bond, günümüzün toplumsal 

kötülüklerini seyircinin fark etmesi için resmeder ve sahnedeki sert ve şiddetli toplumsal 

gerçekçilik üzerinden tiyatronun toplum ve seyirci üzerindeki iyileştirici etkisini kullanmaya 
çalışır. 

Anahtar Kelimeler: Vahşet Tiyatrosu, Tuesday, Şiddet, Trajedya 
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Violence is an inborn quality and survival instinct of humanbeings. Theatre as the reflection of real life 
images on the stage also present this basic instinctive behaviour pattern in the plays. The Theatre of Cruelty” 
depicts the society and its members as the embodiments of violence. Edward Bond is one of the followers of 

“The Theatre of Cruelty” or by his terminology “The Theatre of Violence” In Tuesday, which is an example 
of Edward Bond's Theatre of Cruelty, Bond presents the audience educational oppression, parental 
oppression, military oppression and the human brutality, the real self of the human nature which leads him 

to the wrong walk. Tuesday is the tragedy of an oppressed teenage girl who becomes an oppressor and 
aggressor in order not to be oppressed again. Bond illustrates the contemporary social evils in order to make 

the audience recognize them and tries to use the theatre's healing effect over the society and audience via the 
harsh and violent social realism on the stage. 

Keywords: The Theatre of Cruelty, Tuesday, Violence, Tragedy 
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Özet 

  Tüketim toplumunun ardında yer alan kapitalizm, onun üretim biçimi fordizm ve yaşam 

biçimi olarak modernizm, modanın var olmasında ve kimlik aracı olarak kullanılmasında 

oldukça önemli olgular olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede, tüketimin modernizmden 

postmodernizme değişen anlamı, tüketim kültüründe hayat tarzının önemi ve kimliğin inşasında 

modanın yeri irdelenmiş olup, bu kavramlar çerçevesinde "vintage" moda akımı ele alınmıştır. 

Bu akımın iki önemli özelliği; geçmişe dayanması ve özgün olmasıdır. Çeşitlilik ve aynı 

zamanda tek düzelik içindeki birey, kimliğini tek ve benzersiz göstermek için vintage stilinden 

faydalanmaktadır. Ancak başlangıçta marjinal olan bu yeniden benimseme ve yeniden tasarım, 
kapitalist sistem tarafından “metalaştırılan” egemen akım modası haline getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kapitalizm, Tüketim Kültürü, Kimlik, Moda, Vintage. 
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Capitalism behind the consumer society, Fordism as its mode of production, and modernism as a way of life 
appear as very important phenomena in the existence of fashion and its use as a means of identity. In this 

article, the changing meaning of consumption from modernism to postmodernism, the importance of lifestyle 
in consumer culture, and the place of fashion in the construction of identity are examined, and "vintage" 
fashion trend is discussed within the framework of these concepts. Two important features of this fashion 

trend are; that it is historical and original. The individual in diversity and at the same time uniformity uses 
vintage style to show his/her identity as one and unique. However, this initially marginal re-appropriation 
and redesign has become the dominant current fashion that has been "commodified" by the capitalist system. 

Keywords: Capitalism, Consumer Culture, Identity, Fashion, Vintage. 
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Türkiye’de Zorunlu Uzaktan Eğitim Sürecinde Eba’nın Değerlendirilmesi 
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1Aksaray Üniversitesi 

Özet 

 Küresel bir salgına dönüşen COVID-19’un, 2020 yılının mart ayında Türkiye’de 

görülmesiyle birlikte hayatın her alanını kısıtlayan tedbirler eğitimi de etkilemiş; eğitim 

faaliyetlerine destek olması amacıyla kurulan Eğitim ve Bilişim Ağı (EBA) yardımcı bir unsur 

olmaktan çıkarak eğitimin ana unsuru haline gelmiştir. Çok kısa süreli bir kesintinin ardından 

ilk, orta ve lise düzeyindeki eğitim tamamen EBA sistemi ve onunla bağlantılı televizyon 

kanalları üzerinden yürütülmüştür. Buna bağlı olarak alan yazında zorunlu uzaktan eğitim 

sürecinde EBA kullanımıyla ilgili araştırmaların sayısı artmıştır. Bu araştırmada, Türkiye’de 

uzaktan zorunlu eğitimin başladığı ve sona erdiği 2020-2021 yılları içinde EBA ile ilgili yapılan 

araştırmaların incelenmesi; bu araştırmalarda ortaya konan sonuçların sisteme genel bir bakış 

açısı oluşturması amacıyla kategoriler altında bir araya getirilmesi ve yapılan tespitlere bağlı 
olarak EBA sisteminin geliştirilmesine yönelik öneriler sunulması amaçlanmaktadır. Bu 

amaçla, belirlenen alan indekslerinde EBA ile ilgili yapılan çalışmalar tespit edilecek; 

çalışmalar derlendikten sonra nitel araştırma desenlerinden betimsel ve açımlayıcı literatür 

taraması yöntemleri kullanılarak ilgili araştırmaların desen, yöntem ve örneklem eğilimleri 

ortaya konacak ve sonuçları kategorik olarak sınıflandırılarak EBA sisteminin zorunlu uzaktan 

eğitim sürecindeki olumlu ve olumsuz yönleri irdelenecektir. Veri analiz yöntemi olarak, 

araştırmacıların mutlak uyumunu sağlayan iş birlikli nitel kodlama yöntemi kullanılacak ve 

araştırma eğilimlerine ilişkin bulgular grafiklerle ve sonuçlara ilişkin bulgular da kod-frekans 
tabloları ile sunulacaktır. 
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Tarama, İş Birlikli Nitel Analiz 

 

 

 

Evaluation of Eba in Compulsory Distance Education Process in Turkey 

 

 

Abstract 

  

With the emergence of COVID-19, which has turned into a global epidemic, in Turkey in March 2020, the 

measures that restrict all areas of life have also affected education, and Education and Informatics Network 
(EBA), which was established to support educational activities, became the main source of education rather 
than an auxiliary element. After a very short interruption, primary, secondary and high school education was 

carried out entirely through the EBA system and its associated television channels. Accordingly, the number 
of studies on the use of EBA in the compulsory distance education process has increased in the literature. In 
this research, it is aimed to examine the researches on EBA in the years 2020-2021, when distance 

compulsory education started and ended in Turkey. It is aimed to bring together the results of these studies 
under categories in order to create a general perspective on the system and to present suggestions for the 

development of the EBA system depending on the determinations made. For this purpose, studies on EBA 
will be detected in the determined field indexes and after compiling the studies, descriptive and explanatory 
literature review methods from qualitative research design will be used to reveal the pattern, method and 

sampling tendencies of the related researches, and the positive and negative aspects of the EBA system in the 
compulsory distance education process will be examined by categorizing the results. As the data analysis 
method, the collaborative qualitative coding method, which ensures the absolute harmony of the researchers, 

will be used and the findings related to the research trends will be presented with graphics and the findings 
related to the results will be presented with code-frequency tables. 

Keywords: Education and Informatics Network (Eba), Compulsory Distance Education, Literature Review 
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Özet 

 Gelişi öngörülemeyen ve bu nedenle toplumları hazırlıksız yakalayan COVID-19 pandemisi 

süreci, 21. yüzyıl teknoloji çağında bile halen baskın olan geleneksel yüz yüze eğitim anlayışını 

değişime zorlamış; öğretmenler, öğrenciler, eğitim yöneticileri ve veliler zorunlu uzaktan 

eğitim sürecini bireysel ve kurumsal özelliklerine bağlı olarak farklı şekillerde tecrübe 

etmişlerdir. Zorunlu uzaktan eğitim süreci olarak da adlandırılan bu süreçte uzaktan eğitime 

karşı tutum, uzaktan eğitimden beklentiler, eğitim kademesi gibi farklı bireysel ve kurumsal 

özelliklerin uzaktan eğitime ilişkin beklenti, memnuniyet, başarı durumu gibi olgularla 

ilişkilerini ortaya koymayı amaçlayan nicel desende tasarlanmış tarama çalışmaları alan yazına 

katkı sunmuştur. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yapılmış ve TR dizin ve ERIC indeksinde 

yayınlanmış nicel desenli tarama çalışmalarında hangi değişkenlere odaklanıldığının 

belirlenmesi ve bu değişkenlerden hangilerinin uzaktan eğitim süreci ile ilişkilendirildiğinin 

ortaya konmasıdır. Bu amaçla ilgili alan indekslerinde 2020-2021 yıllarında uzaktan eğitim 

süreciyle ilgili yapılmış çalışmalar tespit edilecek; bu araştırmaların örneklem grupları ile 

araştırma kapsamında uzaktan eğitim süreciyle ilişkilendirilen değişkenler belirlenecek ve bu 

değişkenlerden hangilerinin istatistiki olarak anlamlı bir ilişki ya da fark ortaya koyduğu 
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açıklanacaktır. Araştırmanın amacına uygun olarak araştırmada nitel araştırma desenlerinden 

betimsel ve açımlayıcı literatür taraması yöntemi, veri analizinde ise frekans ve yüzdelik değer 

gibi betimsel istatistiklerle birlikte iş birlikli nitel kodlama yöntemi kullanılacaktır. Araştırma 

sonucunda uzaktan eğitim süreci ile ilişkili bireysel ve kurumsal etkenler belirlenerek uzaktan 
eğitimin daha etkili hale getirilmesine yönelik önerilerde bulunulması mümkün olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Zorunlu Uzaktan Eğitim, Literatür Tarama, Bireysel Faktörler, 
Kurumsal Faktörler 

 

 

 

Individual and Institutional Factors Affecting Compulsory Distance Education Process in Turkey: A 

Literature Review 

 

 

Abstract 

  

The COVID-19 pandemic process, which was unpredictable and therefore caught the societies off guard, has 
forced the traditional face-to-face education approach, which is still dominant even in the 21st century 

technology age, to change. Teachers, students, education administrators and parents have experienced the 
compulsory distance education process in different ways depending on their individual and institutional 
characteristics. In this process, which is also called the compulsory distance education process, survey studies 

with quantitative design, which aim to reveal the relationship between different individual and institutional 
characteristics such as attitudes towards or expectations from distance education, education level, and 
satisfaction of and success in distance education, contributed to the literature. The aim of this study is to 

determine which variables are focused on in quantitative survey studies conducted in Turkey and published 
in the TR and ERIC indexes, and to reveal which of these variables are significantly associated with the 
distance education process. For this purpose, studies on the distance education process in the years 2020-

2021 will be determined in the relevant field indexes; the sample groups of these studies and the variables 
associated with the distance education process within the scope of the research will be determined and it will 

be explained which of these variables have a statistically significant relationship with or cause a difference 
in distance education. In accordance with the purpose of the research, descriptive and explanatory literature 
review method, which is one of the qualitative research designs, will be used in the research, and collaborative 

qualitative coding method will be used in data analysis together with descriptive statistics such as frequency 
and percentage value. As a result of the research, it will be possible to make suggestions for making distance 
education more effective by determining the individual and institutional factors related to the distance 

education process. 

Keywords: Compulsory Distance Education, Literature Review, İndividual Factors, İnstitutional Factors 
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Özet 

 Mükelleflerin vergi algısı ve vergi tutumu toplumsal kültürün bir parçasıdır. Buradan 

hareketle bir toplumun kültür düzeyine bakarak vergi yapısı hakkında da görüş elde etmek 

mümkündür. Başka bir deyişle, bir toplumda eğitim, kültür, davranış seviyesi gelişmiş ise o 

toplumda güçlü bir vergi kültürü seviyesi olduğu düşünülebilir. Devletlerin vergi toplama 

ölçülerine ilişkin etkenlerden birisi de mükelleflerin vergi algısı ve vergiye karşı oluşan 

tutumlarıdır. Bu durumda devlet ve vergi mükellefi arasında doğrudan vergi kültürü ilişkisi 

doğmaktadır. Vergi kültürü, toplumsal bir grubun üyesi olan kişilerin kendi fikir yapıları ve 

düşünsel onaylarıyla birlikte vergi ödeme işlemini yerine getirmeleri olarak tanımlanabilir. 

Vergi kültürünün gelişimi; aile, eğitim, din ve inançlara bağlı olarak gelişir. Toplum 

içerisindeki bir grupları birbirinden ayıran ortak yapılar ve her daim toplumsal bir tutum ile 
milli ölçütte yer alan kültür, grupların görüş ve hareketlerinde oldukça önemli etkilere sahiptir. 

Bu sebeple vergileme politikalarında mükelleflerin tepki ve davranışlarının öngörülebilmesi 

açısından vergi kültürü kavramı büyük öneme sahip olmaktadır, Vergi kültürü ve vergi 

kültürünün bir alt yapısı olarak görülebilecek vergi ahlakı kavramı da toplumun kültürün bir 

sonucudur. Araştırma ile ilgili literatürde yer alan çalışmalarda, vergi kültürü kavramı 

araştırılırken vergi zihniyeti, vergi adaleti, vergi bilinci ve vergi psikolojisi gibi ortak yapılı 

birçok bileşenin etkisi görülmektedir. Çalışma sonuçlarında ortak nokta; bir toplumda 

vatandaşlık bilinci ve vergi kültürünün oluşturulması önemli bir etkendir. Bu çalışmada, 

mükellefleri ve davranışlarını anlamada en çok kullanılan araç olarak kültürün vergi tutumuna 

etkisi, vergi kültürü kavramı ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; 

hanehalkının vergi kültürü ölçütleri yalnızca iktisadi, mali, hukuki veya siyasi unsurlardan 
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değildir. Sosyal ve psikolojik denebilecek pek çok dışsal faktör de önemli belirleyiciler 

arasındadır. Bu çalışma ile, vergi yasaları ile vergilendirme politikalarında dikkate alınması 
gerekliliği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Uyumu, Vergi Psikolojisi, Vergileme Kültürü 

 

 

 

Determınants of the Tax Culture 

 

 

Abstract 

  

By looking society’s cultural level, it’s possible that information obtain it’s tax structure. In other words, it’s 
know that ıf ıt’s education, cultre, behavior develop, The society have powerful tax culture. One of factor 
relation to Goverment’s tax collaction standard is Taxpayer’s tax sense and attitude. In this case, among 

government and taxpayer directly occur tax relation. Tax culture can be defined as people who are members 
of a social group fulfilling the tax payment process with their own ideas and intellectual approval. 

Development of tax culture; develops depending on family, education, religion and beliefs. Culture that 
common structures separate groups in society from each other and which always on a national scale with a 
social attitude have significant impact. So, the concept of tax culture is importance in terms of predicting the 

reaction and behavior of taxpayers in taxation policies. Tax culture and the concept of tax ethics which can 
be seen as an substructure of tax culture, is also a result of the culture of the society. Studies in the literature 
related to the research, while investigating the concept of tax culture is observed the effects of many common 

components such as tax mentality, tax justice, tax awareness and tax psychology. Common point in study 
results, creating a citizenship awareness and tax culture in a society is an important factor. In this study, the 
effect of culture on tax attitude as the most used tool to understand taxpayers and their behaviors is tried to 

be explained with the concept of tax culture. According to the research results, household tax culture criteria 
are not only economic, financial, legal or political factors. Many external factors, which can be called social 

and psychological, are also among the important determinants. With this study, it was concluded that tax 
laws and taxation policies should be taken into account. 

Keywords: Tax Compliance, Tax Psychology, Taxation Culture 

  



 
 

 

8. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

86 

Makale id= 48 

 

 

Sözlü Sunum 

 

 

ORCID ID: 0000-0002-8177-6251 

 

 

 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Kültürleşme Stratejilerini Kullanımı 
 

 

Araştırmacı Ömer Kurşuncu1 

 

 

1Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

Özet 

 Bu çalışmanın amacı; yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin kültürleşme stratejilerini 

kullanımlarını belirlemektir. Betimsel tarama modeli ile desenlenen bu çalışmanın evrenini, 

2021-2022 eğitim öğretim yıllarında Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi gören 

bireyler kapsamaktadır. Örneklem seçiminde ulaşılabilirliği göz önünde bulundurularak durum 

örneklemesi belirlenmiştir. Çalışmada Barry (2001) tarafından geliştirilen Doğu Asya 

Kültürleşme Ölçeği (EAMM) kullanılmıştır. Ölçek, dört farklı kültürleşme stratejisini 

(asimilasyon, ayrışma, marjinalleşme, bütünleşme) belirlemeye yönelik toplam 29 maddeden 

oluşmaktadır. Doğu Asya Kültürleşme Ölçeği (EAMM) ve kişisel bilgi formu ülkemizde on bir 

farklı üniversiteden toplam beş yüz on üç Türkçe öğrenen bireye uygulanmıştır. Verilerin 

analizinde; yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. 
Çalışmanın sonucunda; bireylerin tercih ettikleri kültürleşme stratejileri incelendiğinde 
öğrencilerin en çok “Bütünleşme” stratejisini tercih ettiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Kültürleşme, Kültürleşme Stratejileri 
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Özet 

 İnsanlar doğaları gereği her zaman başka insanlarla iletişim kurma isteği ve ihtiyacı 

hissetmişlerdir. Bu istek ve gerekliliğin bir sonucu olarak hem başka milletlerin dilini öğrenme 

hem de Türk dilini başka milletlere öğretme çabasına girişilmiştir. Günümüzde Türkçenin 

yabancı dil olarak öğretiminde dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel 

beceri esas alınmaktadır. Dinleme becerisi birey henüz doğmadan gelişmeye başlayan ve 

kişinin hayatı boyunca en çok kullandığı beceridir. Konuşma becerisi ise yapılan araştırmalara 

göre öğrencilerin en önemli gördüğü ve en fazla zorlandığı beceridir. Dil öğrenmenin nihai 

amaçlarından biri olan iletişim kurma için dinleme ve konuşma becerisi olmazsa olmazdır. Dil 

öğretiminde beceriler kadar önem verilmesi gereken bir diğer nokta yöntem ve teknik seçimidir. 

Yabancı dil öğretimi sürecinde sadece bir yönteme bağlı kalıp diğer yöntem ve teknikleri göz 

ardı etmektense tüm yöntem ve tekniklere yararlanılabilir gözüyle bakmak gerekmektedir. Bu 

yöntem ve teknikler öğretim hedefleri ve geliştirilmek istenen beceriye göre seçilmektedir. 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dersi monotonluktan kurtaracak aynı zamanda da 

öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenecekleri sıkıcılıktan uzak yöntem ve tekniklere yer 

verilmelidir. Bu yöntem ve tekniklerden birisi de konuşma halkasıdır. Konuşma halkası tekniği 

öğrencinin verilen örnek durumdaki kişi yerine kendini koyarak duygu ve düşüncelerini ifade 
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ettiği, dinlemeyi ve konuşmayı gerektiren bir tekniktir. Tekniğin kullanımı yabancı dil olarak 

Türkçe öğretiminde öğrencilerin konuşma ve dinleme becerisini geliştirebilir. Bu bildiride, 

yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma halkası tekniğinin kullanılma amacı, işlevleri 
ve kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Konuşma Halkası Tekniği, Dil 
Becerileri. 

 

 

 

The Use of the Speech Circle Technique in Teaching Turkish As a Foreign Language 

 

 

Abstract 

  

People by nature have always felt the desire and need to communicate with other people. As a result of this 
desire and necessity, efforts have been made to learn the language of other nations and to teach the Turkish 
language to other nations. Today, teaching Turkish as a foreign language is based on four basic skills: 

listening, speaking, reading and writing. Listening skill is the skill that starts to develop before the individual 
is born and is the skill that the person uses most throughout his/her life. Speaking skill, on the other hand, is 

the skill that students considered the most important and has the most difficulty, according to the researchers. 
Listening and speaking skills are indispensable for communication, which is one of the main purposes of 
language learning. Another point that should be given as much importance as skills in language teaching is 

the choice of method and technique. These methods and techniques are chosen according to the teaching 
goals and the skill to be developed. In teaching Turkish as a foreign language, methods and techniques that 
will save the lesson from monotony and that students will learn by doing and living should be included. One 

of these methods and techniques is the speech circle technique. The speech circle technique is a technique 
that requires listening and speaking, in which the student expresses his/her feelings and thoughts by putting 
himself/herself in the place of the person in the example situation. The use of the technique can improve 

students' speaking and listening skills in teaching Turkish as a foreign language. In this study, the purpose of 
using the speech circle technique in teaching Turkish as a foreign language, its functions and the points to be 

considered while using it will be emphasized. 

Keywords: Teaching Turkish As a Foreign Language, Speech Circle Technique, Language Skills. 
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Özet 

 GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, yurt dışında görev yapan öğretmenlerin yaşadıkları 

sorunları internette yer alan forumlarda bildirdiği görüşler üzerinden ortaya koymak ve 

uygulama içindekilere (ilgili kurum, çalışanlar, yurtdışına gidecekler vb.) ve araştırmacılara 

(daha nitelikli uygulamamaların biçimlenebilmesi için ileri araştırmalar) konu ile ilgili 

önerilerde bulunmaktır. GEREÇ-YÖNTEM: Araştırma nitel olup verileri dokuman incelemesi 

yöntemi ile elde edilmiştir. Veriler betimsel ve içerik analiz tekniği ile çözümlenmiştir. 

Betimsel olarak niteliklerin nicel ifadelere dönüştürülmesi içerik analizi için de öğretmenlerin 

sorun teşkil edebilecek kelimeleri ve cümlelerinin kod, kategori ve temalara dönüşümü 

gerçekleştirilmiştir. Buna göre ifadelerden kodlara, kodlardan kategorilere ve kategorilerden de 

temalara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar ifadelerden yapılan alıntılarla da desteklenerek 

sunulmuştur. Birden fazla sorun içeren görüşler kategorize edilen temalara ayrı ayrı yazılmıştır. 

Yurt dışı görevlendirme ile ilgili yaşanılan sorunların deneyimlenmiş olması bu araştırmanın 

geçerliliğini, öte yandan yaşanılan sorunların rahatlıkla ve içtenlikle MEB’den bağımsız olarak 

paylaşıldığı internet sayfalarından toplanması ise bu araştırmanın güvenirliğini sağlayacağı 
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varsayılmaktadır. BULGULAR: Öğretmenlerin sorunları “örgütsel sorunlar ve kişisel sorunlar” 

olmak üzere iki tema altında sınıflandırılmıştır. Örgütsel sorunlar; yurt dışı öğretmenlerin 

hakları, ekonomi durum, yetkililerin ilgisizliği, bakanlıklar arası uygulama farkları ile ilgili 

olarak 4 kategoriden oluşmuştur. Kişisel sorunlar ise yurt dışı öğretmenlerin uyumu şeklinde 1 

kategoriden oluşmuştur. Öğretmenlerin en çok örgütsel sorunlar yaşadıkları bulgusuna 

ulaşılmıştır. Bu kapsamda ilk sırada öğretmenler ve yurt dışına gönderilen diğer personellerin 

haklarındaki dengesizlikten doğan yurt dışı öğretmen hakları ile ilgili sorunlar ve ikinci sırada 

ise geçim sıkıntısından doğan ekonomik sorunlar ortaya çıkmıştır. SONUÇ: Öğretmenler 

yurtdışı görevlendirilmelerde örgütleri (MEB) ve kendileri (kişisel) ilgili sorunlar 

yaşamaktadır. Bu sorunlara çözüm geliştirebilecek yurt içi ve yurt dışı örgüt yapısı yetersiz 

kalmaktadır. Bu durum personel haklarında dengesizliğe, bakanlıklar arası uygulamaların farklı 

olmasına, maaşların düzensiz ya da az ödenmesine, yetkililerinse ilgisiz davranmasına yol 

açmaktadır. Bu sorunların üstesinde gelebilmek adına MEB’in yurtdışı alt birimi ile ilgili 
düzenlemeler yapması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Meb, Öğretmen, Yurt Dışı Görevlendirme, 
Öğretmen Sorunları 
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Non-Kardiyak (Kalple İlişkisi Olmayan) Gögüs Ağrılarının Algılanma Derecesi ile Aleksitimi 

ve Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
 

 

Dr. Öğretim Üyesi Fatma Sema Bengi1 

 

 

1T.C TOROS ÜNİVERSİTESİ 

Özet 

 Bu çalışmanın amacı non-kardiyak (kalple ilişkisi olmayan) göğüs ağrılarının algılanma 

derecesi ile aleksitimi ve sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırmanın 

örneklemi, Şanlıurfa Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyoloji polikliniklerine 

başvuran 385 hastadan oluşmuştur. Araştırmanın verileri Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20), 

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) ve Göğüs Ağrısı Derecelendirmesi 

ile toplanmıştır. Yapılan istatistiki analizlere göre, göğüs ağrısı düzeyi ile aleksitimi arasındaki 

ilişki güçlü derecede pozitif (r=0,70) ve anlamlı (p<0,05), göğüs ağrısı düzeyi ile algılanan 

sosyal destek arasındaki ilişki ise orta derecede negatif (r=-0,62) ve anlamlı (p<0,05) 

bulunmuştur. Ayrıca aleksitimi ve algılanan sosyal destek, birlikte göğüs ağrısı düzeyini 

anlamlı olarak yordamaktadır (F=219,485; p<0,05). Bireyin algıladığı göğüs ağrısı düzeyinin 

%53,2’sini (Adj. r2=0,532) aleksitimi ve algılanan sosyal destek anlamlı olarak açıklamaktadır. 

Bunun yanında hem aleksitimi hem algılanan sosyal destek, göğüs ağrısı düzeyini ayrı ayrı da 
anlamlı olarak yordamaktadır (p<0,05). 

Anahtar Kelimeler: Göğüs Ağrısı, Sosyal Destek, Aleksitimi, Kalple İlişkisi Olmayan 
(Kioga) Göğüs Ağrısı. 
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Study of the Relatıonshıp Between the Degree of Perceptıon of Non-Cardıac (Non-Heart Related) 

Chest Networks and Theır Aleks and Socıal Support Levels 

 

 

Abstract 

  

The aim of this study is to examine the relationship between the degree of perception of non-cardiac (non-

heart-related) chest pains and the relationship between alexicyte and social support. The sample of this study 
consisted of 385 patients who applied to cardiology outpatient clinics at Sanliurfa Application and Research 

Hospital. The data of the study were collected with Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), Multidimensional 
Scale of Perceived Social Support (MSPSS), and Chest Pain Rating. According to statistical analyses, the 
relationship between chest pain level and alexicyte was strongly positive (r=0.70) and significant (p<0.05), 

while the relationship between chest pain level and perceived social support was moderately negative (r=-
0.62) and significant (p<0.05). In addition, alexithymia and perceived social support significantly predicted 
the level of chest pain (F=219.485; p<0.05). Alexithymia and perceived social support significantly explain 

53.2% (Adj. r2=0.532) of the individual's perceived level of chest pain. In addition, both alexithymia and 
perceived social support significantly predicted the level of chest pain separately (p<0.05). 

Keywords: Chest Pain, Social Support, Alexithymia, Not Related to the Heart (Kioga) Chest Pains. 
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Özet 

 Koordinasyon bileşikleri endüstriyel alanda çok fazla kullanım alanı bulunmakta ve katalizör 

olarak oldukça yaygın kullanıldıkları bilinmektedir. Bu bileşiklerin sentezi, geliştirilmesi ve 

farklandırılması ise, koordinasyon kimyasının kendi içerisinde zamanla gelişen yeni teorilerin 

bir sonucu olmuştur (Demir, 2008). Koordinasyon bileşikleri içerisinde, özellikle schiff bazı ve 

oksim ligandlarının molekül yapılarında bulunan farklı kimyasal özellikler gösteren 

fonksiyonel gruplar nedeniyle önemleri anlaşılmış ve çok sayıda araştırmacının bu bileşikler 

üzerinde çalışmasına sebep olmuştur .Yapılan bu tez çalışmasında anti-kloroglioksim, anti-

dikloroglioksim ve bunların aminofenil grubu bazı içeren bileşikler ile hazırlanan iki farklı vic-

dioksim ligandı ve bu ligandların Ni(II), Cu(II) ve Co(II) komplekleri sentezlenmiştir. 

Sentezlenen bu bileşiklerin yapıları spektroskopik yöntemlerden ve tek kristal yönteminden 
yararlanılarak aydınlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vic-Dioksim, Metal Komplekleri, Spektroskopi, Tek Kristal 
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Synthesis of Oxime Ligand and Metal Complexes Containing 2-Phenoxyaniline Derivatives and 

Elucidation of Their Structures by Spectroscopic and Single Crystal Method 

 

 

Abstract 

  

It is known that there are many areas of use in the industrial field with coordination applied and it is widely 
used industrially. The synthesis, examination and recognition of these compounds is that the chemistry of the 

university will become one with the existing new theories over time (Demir, 2008). In the coordination here, 
the attention of many researchers, especially the Schiff base and the different elements in the structure of the 
oxime ligands, have their properties. These two and II different ligands and two different vic-ligand and 

Co(II) complexes were synthesized. The design of this synthesized model is illuminated using the single 
crystal method, which can be designed spectroscopically. 

Keywords: Vic-Dioximes , Metal Complexes, Spectroscopy, Single Crystal 
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A Comparison of Fuel Transfer Properties of Porous Silicon and Nafion 
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Özet 

 Alternatif enerji kaynakları üzerine yapılan bilimsel çalışmalar ve bunların sonucunda 

meydana gelen teknolojik ve ticari durumlar, yakın gelecekte fosil yakıtların yerini, hidrojen 

enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarına bırakmaya başladığını göstermektedir. Üstün 

özellikleri sayesinde hidrojeni insanoğlunun enerjiyi değerlendirme seçeneklerinden biri olan 

elektrik enerjisine çevirmek amacıyla temiz, güvenli ve yüksek verimlerde çalışma gibi birçok 

avantaja sahip olan yakıt pilleri dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, üstün özellikleri nedeniyle 

dikkatleri üzerine çeken gözenekli silisyumun yakıt pillerinin membran bileşeni olarak 

kullanımı için literatürdeki üretim aşamalarına kıyasla daha kolay ve maliyeti düşük yöntemler 

kullanılarak gözenekli silisyum üretimi yapılmış ve proton geçiren membran olarak çoğunlukla 
tercih edilen Nafyon membran ile yakıt geçirme performansları karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gözenekli Silisyum, Nafyon, Yakıt Pili, Yenilenebilir Enerji, Hidrojen 
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Abstract 

  

Scientific studies and the resulting on alternative energy sources, technological and commercial situation on 
indicate that fossil fuels will begin to give way to alternative energy sources such as hydrogen energy in the 

near future. Fuel cells, which have many advantages such as clean, safe and high efficiency operation, come 
to the fore in order to convert this alternative fuel that is hydrogen into electrical energy. In this study, A 

porous silicon membrane was produced for proton exchange membrane fuel cells. Porous silicon that has 
received a lot of attention because of its superior properties was made using simpler and less expensive 
methods than those used in the literature, and the fuel permeation performance was compared to that of the 

Nafion membrane, which is commonly used as a proton exchange membrane. 

Keywords: Porous Silicon, Nafion, Fuel Cell, Renewable Energy, Hydrogen 
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Özet 

 Oksim bileşikleri ve türevleri Organik kimya'da önemli ligand sınıflarından biridir. Özellikle 

geçiş metalleri ile oluşturdukları kompleksler nedeniyle bu bileşikler üzerine koordinasyon 

kimyası alanında çok fazla çalışmalar yapılmaktadır (1,2). Son yıllarda hesaplamalı kimya 

yöntemlerinde teknolojinin gelişmesiyle birlikte hesaplamalı kimya alanında yapılan çalışmalar 

genişleyerek kimya alanında yapılan her türlü çalışmada teorik ve deneysel değerlerin 

karşılaştırılmasını sağlamıştır (3). Yapılan bu çalışmada Aminofenil türevi bileşikleri kloro ve 

dikloroglioksim bileşikleri ile tepkimeye sokularak yeni vic-dioksim ligandları elde edilmiştir. 

Elde edilen ligandların Ni(II), Cu(II) ve Co(II) komplkesleri sentezlenmiştir. Sentezlenen 

ligand ve komplekslerin yapıları spektroskopik karakterizasyonları ile aydınlatılmıştır. Aynı 

şekilde liagandlara ait Teorik UV-Vis, FT-IR, H-NMR Ve C-NMR spektrumları ile 

kompleklere ait FT-IR spektrumları DFT yöntemiyle hesaplanmıs ve sonuçlar deneysel 

değerler ile karşılastırılmıştır. 1. Kukushkin VY, Pombeiro AJ. Oxime and oximate metal 

complexes: unconventional synthesis and reactivity. Coordination Chemistry Reviews. 

1999;181(1):147-75. 2. Motaleb MA, Selim AA. Dioximes: Synthesis and biomedical 
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applications. Bioorg Chem. 2019;82:145-55. 3. Korkmaz U, Findik BT, Dede B, Karipcin F. 

Synthesis, structural elucidation, in vitro antibacterial activity, DFT calculations, and molecular 

docking aspects of mixed-ligand complexes of a novel oxime and phenylalanine. Bioorg Chem. 
2022;121:105685. 

Anahtar Kelimeler: Vic-Dioksim, Metal Komplekleri, Spektroskopi, Hesaplamalı Kimya, 
Teorik Spektrum 

 

 

 

Synthesis of New Type Vic-Dioxime Ligands İncluding Aminophenyl Moiety and Their Metal 

Complexes and Comparative Elucidation of Their Structures With Spectroscopic and 

Computitaional Chemistry Methods 

 

 

Abstract 

  

Oxime compounds and their derivatives are one of the important ligand classes in organic chemistry. 
Especially due to the complexes they form with transition metals, many studies are carried out on these 

compounds in the field of coordination chemistry (1,2). In recent years, with the development of technology 
, studies in the field of computational chemistry have expanded and enabled the comparison of theoretical 
and experimental values in all kinds of studies in the field of chemistry (3). In this study, new vic-diim ligands 

were obtained by reacting aminophenyl derivative compounds with chloro and dichloroglyoxime 
compounds. Ni(II), Cu(II) and Co(II) complexes of the obtained ligands were synthesized. The structures of 

the synthesized ligands and complexes were elucidated by their spectroscopic characterization theoretical 
spectra of ligands and FT-IR spectra of complexes were calculated by DFT method and the results were 
compared with experimental values. 1. Kukushkin VY, Pombeiro AJ. Oxime and oximate metal complexes: 

unconventional synthesis and reactivity. Coordination Chemistry Reviews. 1999;181(1):147-75. 2. Motaleb 
MA, Selim AA. Dioximes: Synthesis and biomedical applications. Bioorg Chem. 2019;82:145-55. 3. 
Korkmaz U, Findik BT, Dede B, Karipcin F. Synthesis, structural elucidation, in vitro antibacterial activity, 

DFT calculations, and molecular docking aspects of mixed-ligand complexes of a novel oxime and 
phenylalanine. Bioorg Chem. 2022;121:105685. 

Keywords: Vic-Dioximes , Metal Complexes, Spectroscopy, Computational Chemistry , Therotical 
Spectra 
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Özet 

 Bitüm, ham petrolden elde edilen ve inşaat sektöründe özellikle yol inşaatları, yol bakımı ve 

yalıtım malzemesi olarak geniş yelpazelerde kullanılan bir hidrokarbon atığıdır. Kızgın yağlı 

bitüm pompaları, performanslarına bağlı olarak ürün portföyümüzde yer alan bitüm tankı ve 

asfalt plentlerimizin performans değerlerini doğrudan etkilemektedir. Bitümün viskozitesine ve 

sıcaklığına bağlı olarak imal edilmesi gereken bu pompalar malzeme sıcaklığını da muhafaza 

etmeye uygun bir yapıda olmalıdır. Yaşanılan ısıl kayıplar, yapılan tasarımsal hatalar, ani 

elektrik kesintileri gibi farklı sebeplerden dolayı bitüm, pompa içerisindeki dişli grubunu 

yataklayan mil yatağı gibi bazı noktalarda yoğun kıvama gelmekte hatta kimi zaman 

katılaşmaktadır. Katılaşan bitüm, mil yatağında sıkışmaya ve elektrik motorunun 

arızalanmasına neden olmaktadır. İşletme maliyetlerini doğrudan etkileyen bu arızalar kullanım 
esnasındaki performansı da düşürmektedir. Bu çalışma kapsamında, tüm ihtiyaçları karşılayan 

yeni kızgın yağlı bitüm pompası tasarlanmıştır. Sonuç olarak yeni tasarım 250 °C (mevcut 

tasarım çalışma sıcaklığı 200°C) çalışma sıcaklığına ve 60 m3/h debiye (mevcut tasarım 40 
m3/h) ulaşmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Asfalt, Bitüm Pompası, Kapasite 
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Abstract 

  

Bitumen is a waste hydrocarbon obtained from crude oil and widely used in the construction industry, 
especially in road construction, road maintenance and insulation material. Hot oil bitumen pumps directly 

affect the performance values of our bitumen tanks and asphalt plants in our product portfolio, depending on 
their performance. These pumps, which must be manufactured depending on the viscosity and temperature 

of the bitumen, must be in a structure suitable for maintaining the material temperature. Due to different 
reasons such as thermal losses, design mistakes, and sudden power cuts, bitumen reaches a dense consistency 
and sometimes even solidifies at some points such as the shaft bearing the gear group in the pump. The 

solidified bitumen causes jamming in the shaft bearing and the failure of the electric motor. These 
malfunctions, which directly affect the operating costs, also reduce the performance during use. Within the 
scope of this study, a new hot oil bitumen pump was designed that meets all needs. As a result, the new 

design reached 250 °C operating temperature (current design operating temperature 200 °C) and 60 m3/h 
flow rate (current design 40 m3/h). 

Keywords: Asphalt, Bitumen Pump, Capacity 
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Özet 

 Bitüm, ham petrolden elde edilen ve inşaat sektöründe, özellikle yol inşaatları, yol bakımı ve 

yalıtım malzemesi olarak geniş yelpazelerde kullanılan bir hidrokarbon atığıdır. Bitüm 

değirmeni; tanecikli yapısı olan sıvının, taneciklerine ayrılması veya iki farklı sıvının hem 

karıştırılıp hem de taneciklerinin öğütülmesi için kullanılır. Bitüm değirmeninin gövdesinde 

rotor ve stator yer almaktadır. Rotor ve stator üzerinde farklı derinliğe ve geometriye sahip 

kanalları olan iki adet disk mevcuttur. Polimerli bitüm, değirmenin içerisine pompa ile aktarılır. 

Pompa ile aktarılan polimerli bitüm, milin üzerine bağlı bulunan karıştırıcı ile 

karıştırılmaktadır. Daha sonra disklere sırası ile gelen bitüm farklı hızlarda, farklı yönlere doğru 

hareket etmektedir. Diskler birbirinden farklı boyutta boşluklara sahiptir. Bu nedenle bitüm 

buradan geçerken karışma, ezilme ve kesilmeye maruz kalmaktadır. Rotorun ayar 

mekanizmasının ileri geri hareket ettirilmesi ile rotor-stator arasındaki mesafe 

ayarlanabilmektedir. Bu işlem karışımın daha homojen olmasını sağlamaktadır. Rotor, 

değirmen miline gelen eksenel ve radyal yükleri karşılayacak özelliklere sahip üç adet rulman 

ile yataklanmıştır. Sisteme eklenen polimer ve bitüm değirmenden 3 kere geçmektedir. Bu 

çalışma kapsamında, yeni tasarıma göre polimerli bitüm, değirmenden tek seferde geçirilecek 

ve uygun polimer-bitüm karışımı elde edilerek proses sürekli hale getirilecektir. Mevcut 
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değirmen tasarımı ve polimer parçalayıcı geliştirilerek, optimize edilecektir. Mevcut durumda 

160 kW elektrik motoruna sahip sistemin yeni tasarım ile enerji tüketim miktarı azaltılacaktır. 
(Yaklaşık 75 kW değerine düşürülmesi öngörülmektedir.) 

Anahtar Kelimeler: Bitüm, Rotor, Stator 

 

 

 

Design of Bitumen Mill 

 

 

Abstract 

  

Bitumen is a hydrocarbon waste obtained from crude oil and widely used in the construction industry, 
especially as road construction, road maintenance and insulation material. Bitumen mill used for separating 
the liquid with a granular structure into its particles or for mixing and grinding the particles of two different 

liquids. There are rotor and stator in the body of the bitumen mill. There are two discs with channels of 
different depth and geometry on the rotor and stator. Bitumen which includes polymer is transferred into the 

mill with a pump. Bitumen which includes polymer transferred by the pump is mixed with the mixer attached 
to the shaft. Then the bitumen arriving on the discs in turn moves in different directions at different speeds. 
Discs have spaces of different sizes from each other. For this reason, bitumen is exposed to mixing, crushing 

and shearing while passing through it. The distance between the rotor and the stator can be adjusted by 
moving the adjustment mechanism of the rotor back and forward. This process provides that the mixture is 
more homogeneous. The rotor is supported by three ball bearings, which have the characteristics to meet the 

axial and radial loads on the mill shaft. The polymer and bitumen added to the system pass through the mill 
3 times. Within the scope of this study, according to the new design, bitumen which includes polymer will 
be passed through the mill in just one step and the process will be made continuous by obtaining the 

appropriate polymer-bitumen mixture. The existing mill design and polymer shredder will be developed and 
optimized. With the new design of the system, which currently has a 160-kW electric motor, the amount of 

energy consumption will be reduced. (It is foreseen that it will be reduced to approximately 75-kW.) 

Keywords: Bitumen, Rotor , Stator 
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Özet 

 RhinoTEK, yol yapım ve onarımlarında kullanılan bitüm, emülsiyon, astar vb. sathi kaplama 

malzemelerinin yola serim işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır. Serim işleminin 

istenilen genişlik ve miktarda atılmasını sağlayan bu makine, metrekareye düşen malzeme 

miktarının kg cinsinden kontrol edilmesini sağlamaktadır. Asfalt uygulama çalışmalarında 

kullanılan bu makine, yolun kullanım ömrü, güvenliği ve performansı açısından belirleyici 

faktörlerden olan ürün serim işleminin yol yüzeyine eşit bir şekilde dağılımını sağlamaktadır. 

Homojen malzeme karışımının sağlanması, karışım oranlarının ve sıcaklığının kontrol edilmesi 

ile eşit dağılım konusunda sorunlar yaşayan kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanması 

hedeflenmektedir. Rhinofalt uygulamasında yol üzerindeki zamanla oluşan gözle görülmeyen 

mikro çatlakları doldurmak, asfalt uygulamasının ömrünü uzatmak ve yolun kalitesini arttırmak 
amacıyla yola homojen biçimde taş tozu serimi yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Asfalt, Bitüm, Rhinofalt 

 

 

 

Investigation of the Mobile Rhinotek Machine Effects On the Road , Which Provides Combined 

Laying of Bitumen and Stone Dust 
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Abstract 

  

RhinoTEK is used in the paving process of surface coating materials such as bitumen, emulsion, lining etc. 
used in road construction and repairs.This machine, which enables the laying process to be laid in the desired 

width and amount, enables the amount of material per square meter to be controlled in kg. This machine, 
which is used in asphalt application works, ensures an even distribution of the product laying process on the 

road surface, which is one of the determining factors in terms of the service life, safety and performance of 
the road. It is aimed to meet the needs of users who have problems with equal distribution by ensuring a 
homogeneous material mixture, controlling the mixing ratios and temperature. In Rhinofalt application, 

homogeneous stone dust is laid on the road in order to fill the invisible micro-cracks formed over time on the 
road, to extend the life of the asphalt application and to increase the quality of the road. 

Keywords: Asphalt, Bitumen, Rhinofalt 
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Biyosentetik Gümüş Nanopartiküllerin in Vitro Rubia Tinctorum Kültürlerinde Antrakinon 

İçeriği Üzerine Etkisinin İncelenmesi 
 

 

Doç.Dr. Pınar Nartop1 

 

 

1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 

Özet 

 Nanoteknoloji, nanoparçacıkların kullanıldığı bilimdalıdır. Birçok alanda kullanılan 

nanoteknoloji canlı sistemler (insan, hayvan, bitki, mikroorganizma vs.) üzerinde de etkilidir 

ve bu uygulamalar nanobiyoteknoloji olarak tanımlanmaktadır. Farklı metallerden (çinko, 

bakır, altın vs.) elde edilebilen nanopartüküllerin arasında en çok tercih edilenlerden biri gümüş 

nanopartiküllerdir. Gümüş nanopartiküller ilaç, kozmetik, tarım vs. çalışmalarında farklı 

faydalı etkileri nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadır. Önceki çalışmalarımızda biyosentetik 

yöntemle elde edilen gümüş nanopartiküllerin (biyo-AgNP) bitki hücre ve doku kültürlerinde 

olumlu etkileri tespit edilmiştir. Bu çalışmada Rubia tinctorum bitkisine ait in vitro koşullarda 

yetiştirilmiş bitkiciklerden alınan nod eksplantları 0-30 mg/L biyo-AgNP içeren besin 

ortamlarına alınarak kök kültürleri oluşturulmuştur. Antrakinon üretimi en yüksek 7 mg/L biyo-

AgNP içeren besin ortamında tespit edilirken (8.74 mg AE/g DW), en düşük içerik 30 mg/L 

biyo-AgNP içeren besin ortamında elde edilmiştir (6.13 mg AE/g DW). Sonuçlar yüksek 

konsantrasyonda (10-30 mg/L) biyo-AgNP uygulamalarının R. tinctorum kök kültürlerinde 
antrakinon üretimini düşürdüğünü göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Biyosentetik Gümüş Nanopartiküller, Rubia Tinctorum, Kök, 
Antrakinon, Alizarin 
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Investigation of the Biosynthetic Silver Nanoparticles’ Effect On in Vitro Rubia Tinctorum Cultures’ 

Anthraquinone Content 

 

 

Abstract 

  

Nanotechnology is the science of nanoparticles. These nanoparticles, which can be used in many areas, are 

also effective in the living systems (humans, animals, plants, microorganisms, etc.) and these applications 
are called nanobiotechnology. Among the nanoparticles, which can be obtained from different metals (zinc, 

copper, gold, etc.), silver nanoparticles (AgNPs) are the most frequently preferred ones. AgNPs are being 
used in pharmaceutical, cosmetic and agricultural studies because of their different beneficial effects. In our 
previous studies, the positive effects of biosynthetic silver nanoparticles (bio-AgNPs) have been determined 

in plant cell and tissue cultures. In this study, node explants of in vitro-grown Rubia tinctorum plantlets were 
cultured in media supplemented with 0-30 mg/L bio-AgNPs to establish root cultures. Anthraquinone 
production was the highest (8.74 mg AE/g DW) in 7 mg/L bio-AgNP containing media, whereas the lowest 

content (6.13 mg AE/g DW) was obtained in 30 mg/L bio-AgNP containing media. The results showed that 
higher concentrations of bio-AgNP (10-30 mg/L) applications decreased anthraquinone production in R. 
tinctorum callus cultures. 

Keywords: Biosynthetic Silver Nanoparticles, Rubia Tinctorum, Root, Anthraquinone, Alizarin 
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Özet 

  Dünyada gün geçtikçe artan enerji ihtiyacını karşılamak adına birçok farklı enerji kaynağı 

kullanmak suretiyle yoğun bir üretim faaliyeti yürütülmektedir. Yaygın olarak kullanılan fosil 

yakıtların, oluşum süreçlerine kıyasla çok daha hızlı bir şekilde tüketilmesi ve kullanımı 

sırasında neden olduğu çevresel etkiler, bilim insanlarını farklı enerji kaynaklarından 

yararlanmaya yöneltmiştir. Bu bağlamda yenilenebilir enerji kaynakları mantıklı bir alternatif 

olarak öne çıkmaktadır. Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları içinde önemli 

potansiyele sahip bir enerji kaynağıdır ve üretim teknolojileri hızla gelişmekte ve 

yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada, güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulmadan önce 

kullanılacak malzemelere göre ve bölgesel meteorolojik veriler ışığında simulasyonunu 

yapmaya yarayan PVsyst programı kullanılarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 

mevcutta kurulu çatı üstü fotovoltaik enerji tesisi simule edilmiş, program çıktıları, üretim 

verileri ve kayıplar açısından irdelenmiş ve belirli bir periyotta gerçek üretim verileri ile 

mukayese edilmiştir. 64 kW’lık tesiste 5 aylık süre zarfında üretilen enerji miktarı 36.745kWh 

iken simulasyon verilerinde 37.210 kWh olarak hesaplanmıştır. Bu da %98,75 oranında 
doğruluk anlamına gelmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik, Pvsyst, Ges 

 

 

 

Examination of the Accuracy of the Data of the Solar Power Plant Simulated With the Pvsyst 

Program in Çanakkale 

 

 

Abstract 

  

To meet the increasing energy need in the world, intensive production activity is carried out using many 

different energy sources. The consumption of widely used fossil fuels much faster than their formation 
processes and the environmental effects caused during their use have led scientists to benefit from different 
energy sources. In this context, renewable energy sources come to the fore as a logical alternative. Solar 

energy is an energy source with significant potential among renewable energy sources, and its production 
technologies are rapidly developing and becoming widespread. In this study, the PVsyst program, which is 

used to simulate solar power plants (GES), according to the materials used and in the light of regional 
meteorological data, was used. The rooftop photovoltaic energy facility installed at Çanakkale Onsekiz Mart 
University was simulated, and the program outputs were analyzed in terms of production data and losses and 

compared with the actual production data in a certain period. While the amount of energy produced in the 64 
kW facility over 5 months was 36,745 kWh, it was calculated as 37,210 kWh in the simulation data. This 
means 98.75% accuracy. 

Keywords: Photovoltaic, Pvsyst, Ges 
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D Vitamini ile Zenginleştirilmiş Keçiboynuzu Özü İçeren İzotonik Sporcu İçeceği 

Geliştirilmesinde Nanoemülsiyon Tekniğinin Kullanım Olanağının Araştırılması 
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Özet 

 Bu çalışmada, D vitaminini eksikliği açısından risk grubunda bulunan sporcuların sportif 

başarısını arttırmak için sporcunun genel sağlık durumunu iyileştirmek ve antrenman sırasında 

atletik performansı en üst düzeyde yapabilmeleri için gerekli enerjiyi ve elektrolitleri 

antioksidan özelliği ile eşsiz bir besin olan keçiboynuzu meyvesinden karşılayacak özellikteki 

D vitamini ile zenginleştirilmiş fonksiyonel bir içeceğin nanoemülsiyon teknolojisi ile üretim 

olanaklarının araştırılmasıdır. Bu amaçla Ultrasonik homojenizasyon yöntemiyle, yüzey aktif 

madde olarak Tween 80 ile üretilen emülsiyonların parçacık boyutu ve zeta potansiyelleri 

belirlenmiştir. Analizler sonucunda, nanoemülsiyonların damlacık boyutlarının 88 ile 491 nm 

arasında değiştiği belirlenmiştir. Bir emülsiyona nano emülsiyon diyebilmek için parçacık 

boyutunun 20 ile 200 nm arasında olması gerekliliğini kabul edersek bu aralıkta hatta 100 

nm’nin altında dahi parçacık elde edebilmiş olmamız sebebiyle emülsiyonun nano boyuta 

indirilebildiği görülmektedir. Emülsiyonun kararlılığı hakkında bilgi veren zeta potansiyelinin 

büyüklüğü parçacık kararlılığı hakkında bilgi verirken bu değer tüm koşullarda 20 mV altında 

kalmıştır. Elde edilen sonuçlar hidrofobik yapıdaki D vitaminin su bazlı bir üründe homojen 

olarak dağıldığı sporcu içeceği gibi fonksiyonel içeceklerin yapılabileceği konusunda ümit 
vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nanoemülsiyon, D Vitamini, Sporcu İçeceği, Keçi Boynuzu 
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Investıgatıon of the Possıbılıty of Usıng Nanoemulsıon Technıque in the Development of Vıtamın D 

Fortıfıed Isotonıc Sports Drınk Contaınıng Carob Extract 

 

 

Abstract 

  

In this study, in order to increase the sporting success of athletes who are in the risk group in terms of vitamin 
D deficiency, to improve the general health status of the athlete and to perform athletic performance at the 

highest-level during training to investigate the production possibilities of a functional beverage Vitamin D 
fortified by applying nanoemulsion technology. To meet the definiton of isotonic sports drink, the extract of 
carob fruit was selected as natural sweetener. For this purpose, the particle size and zeta potentials of the 

emulsions produced with Tween 80 as surfactants were determined by ultrasonic homogenization method. 
As a result of the analyzes, it was determined that the droplet sizes of the nanoemulsions ranged from 88 to 
491 nm. The particle size must be between 20 and 200 nm in order to call an emulsion a nano emulsion, it is 

seen that the emulsion can be reduced to nano size because we can obtain particles in this range and even 
below 100 nm. While the magnitude of the zeta potential, which gives information about the stability of the 

emulsion, gives information about particle stability, this value is below 20 mV under all conditions. The 
results obtained give hope that functional drinks such as sports drinks can be made in which hydrophobic 
vitamin D is homogeneously distributed in a water-based product. 

Keywords: D Vitamin, Nanoemülsiyon, Sporcu İçeceği, Keçiboynuzu 
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Dart Mandarin Çeşidinde Carrizo ve C-35 Sitranjı Anaçlarının Meyve Verimi ve Ağaç 

Gelişimi Üzerine Etkileri 
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Özet 

 Turunçgiller; altıntop, limon, mandarin ve portakal gibi ekonomik değeri olan bir bitki 

topluluğudur. Türkiye iklim ve toprak özelliklerinin uygun olması nedeni birçok meyve türünün 

kaliteli olarak yetiştiriciliğinin yapılabildiği bir ülkedir. Türkiye meyveciliği incelendiğinde 

turunçgillerin Dünya üretimine paralel olarak ülkemizde de en fazla artış gösteren meyve türü 

olduğu görülmektedir. Dünya turunçgil üretimi 2020 yılında 158.490.986 tona ulaşmıştır. 

Türkiye turunçgil üretimi 4.348.742 tondur. Bu miktarın 1.585.629 tonunu mandarin türü (% 

36.46) oluşturmaktadır. Yapılan çalışmada deneme materyali olarak Mersin ili Yenice 

kasabasında Verimli Köyünde olan Badras Ziraat işletmelerine ait olan Carrizo ve C-35 sitranjı 

anaçları üzerine aşılı, 4 yaşındaki Dart satsuma mandarin çeşidi kullanılmıştır. Dart (Citrus 

unshiu Marcovitch); Owari satsumadan elde edilmiş, diğer satsuma çeşitlerine göre daha geç 

olgunlaşan ve Türkiye’de yetiştirilen yeni mandarin çeşitleri arasında yer alabilecek bir çeşittir. 

Hasadı kasım ayı sonunda yapılmaktadır. Carrizo sitranjı (Citrus sinensis x Poncirus trifoliata); 

Kireçli topraklara uyum sağlaması bakımından üç yapraklı anacına göre daha başarılı olup, 

yüksek verimli ve erken meyveye yatan ve kullanımı oldukça yaygın bir anaçtır. C-35 Sitranjı; 

Ruby Kan portakalı ve üç yapraklı anacının melezlenmesi ile elde edilmiştir. Soğuklara Carrizo 

sitranjı kadar dayanıklı olmasına rağmen kireçli topraklara Carrizo sitranjı kadar dayanıklı 

değildir. Yapılan bu araştırmada anaçların meyve verimi, meyve ağırlığı, ağaç taç birim 

hacmine düşen meyve verim miktarı, gövde birim kesit alanına düşen meyve verim miktarı, 

anaç çapı ve kalem çapı değerleri incelenmiştir. İncelenen değerlerde istatistiksel bakımdan 

önemli farklılıklar bulunmuştur. Meyve verimi, meyve ağırlığı, taç birim hacmine düşen meyve 
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miktarı, gövde kesit birim alanına düşen meyve miktarı bakımından en yüksek değerler C-35 

sitranjından (sırasıyla; 53.22 kg; 189.64 g; 4.87 kg/m3; 1.02 kg/cm2) elde edilmiştir. Anaç çapı 

ve kalem çapı incelendiğinde en yüksek değerler Carrizo sitranjında (sırasıyla; 12.13 ve 9.20 
cm) belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anaç, Çeşit, Verim, Ağaç Gelişimi 
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Özet 

 Türkiye'de bugüne kadar meydana gelen depremler, mevcut yapı stokunun depremlere karşı 

yapısal eksiklikleri nedeniyle büyük hasarlara neden olmuştur. Can ve mal kaybı açısından 

büyük acılar yaşattığı gibi ülke ekonomisine de büyük zararlar vermiştir. Deprem sonrası 

mevcut yapı stokunun ve güvenli yapıların zararlarının hızlı bir şekilde tespiti, olası artçı 

şoklarda meydana gelebilecek yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi açısından önemlidir. 

Bu kapsamda deprem sonrası mevcut yapı stoku hakkında hızlı ve güvenilir bilgi edinmek için 

Purdue Üniversitesi'nde değerli akademisyenler tarafından ARIO programı hazırlanmış ve 

çevrimiçi olarak akademik camianın kullanımına sunulmuştur. Bu çalışmada Afyonkarahisar 

Dinar ve Sultandağı depremlerinde yıkılan ve hasar gören betonarme yapılarda mevcut yapısal 

hasarların görüntülerinin toplanması ve ARIO programı aracılığıyla çeşitli sınıflandırmaların 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Arıo, Dinar Depremi, Görüntü İşleme, Sinir Ağı, Sultandağı Depremi 
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Evaluation of Collapsed and Damaged Buildings in Dinar and Sultandağı Earthquakes Using Arıo 

Program 

 

 

Abstract 

  

The earthquakes that have occurred in Turkey so far have caused great damage due to the structural 
deficiencies of the existing building stock against earthquakes. It caused great pain in terms of loss of life 

and property, and also caused great damage to the country's economy. The quick determination of damage to 
the existing building stock and safe buildings after the earthquake is important in terms of preventing injuries 
and deaths that may occur in possible aftershocks. In this context, to obtain fast and reliable information on 

the existing building stock after the earthquake, the ARIO program was prepared by valuable academicians 
at Purdue University and made available to the academic community online. This study aimed to collect the 
images of the structural damage present in the collapsed and damaged concrete buildings in the Dinar and 

Sultandağı earthquake in Afyonkarahisar and designate the classifications through the ARIO program. 

Keywords: Arıo, Dinar Earthquake, İmage Processing, Neural Network, Sultandağı Earthquake 

  



 
 

 

8. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

115 

Makale id= 111 

 

 

Sözlü Sunum 

 

 

ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0002-1143-0730 

 

 

 

Dopamin Tespiti İçin Pva-Borofen Bazlı Enzimatik Olmayan Elektrokimyasal Biyosensör 
 

 

Dr. Öğretim Üyesi Gülsen Baytemir1 

 

 

1Maltepe Üniversitesi 

Özet 

 Dopamin, hücrelerde birçok önemli rol oynayan beyin tarafından salınan nöromodülatör bir 

moleküldür. Ancak anormal dopamin seviyeleri şizofreni, uyuşturucu bağımlılığı, Alzheimer 

ve Parkinson gibi çeşitli nörolojik hastalıkların ilerlemesine neden olabilir. Bu nedenle dopamin 

düzeylerinin hızlı ve doğru tespiti büyük önem taşımaktadır. Dopamin tespiti için kimyasal 

lüminesans, kolorimetri, enzim bağlantılı immünosorbent deneyi (ELISA) ve yüksek 

performanslı sıvı kromatograf kütle spektroskopisi (HPLC-MS) gibi çeşitli analitik yöntemler 

kullanılır. Bu yöntemler arasında elektrokimyasal algılama, düşük maliyeti ve yüksek 

duyarlılığı nedeniyle en çok tercih edilen teknik olarak kabul edilmiştir. Dopamin, hem 

enzimatik hem de enzimatik olmayan platformlar kullanılarak elektrokimyasal olarak 

saptanabilir. Enzimle modifiye edilmiş elektrotların geliştirilmesi önemli ölçüde ilerlemiş olsa 
da, bu enzimatik sensörler genellikle enzimlerin doğası gereği stabilite sorunlarından 

muzdariptir. Bu sorunun üstesinden gelmek için, nanomalzemeler modifiye elektrot yüzeyinde 

dopamini doğrudan oksitleyebilen enzimatik olmayan sensörler üretmek çekicidir. Bu 

çalışmada, fiziksel eksfoliyasyon yöntemiyle iki boyutlu borofen malzemesi hazırlandı ve PVA 

ve borofenin sonikasyonu ile polivinil alkol (PVA) ile nanokompozit haline getirildi. Dopamin 

tespitini araştırmak için PVA ve PVA-borofen nanokompozit bazlı enzimatik olmayan 

elektrokimyasal sensörler üretildi. PVA-borofen nanokompozit bazlı sensör, borofen 

katkısından kaynaklanan geliştirilmiş redoks mekanizması sayesinde daha yüksek hassasiyet 

ve stabilite ile dopamin tespit etti. 1 dakikalık voltametrik döngü içerisinde, 0,3125 - 5 µM 

konsantrasyon aralığında dopamin, PVA bazlı sensör ile 79,68 μAμM-1 cm−2 hassasiyette 

tespit edilirken, PVA-borofen nanokompozit bazlı sensör ile 132,04 μAμM−1 cm−2 



 
 

 

8. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

116 

hassasiyetle tespit edildi. PVA ve PVA-borofen nanokompozit bazlı sensörlerin algılama limiti 

(LOD) sırasıyla 0,20 μM ve 0,12 μM olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, PVA-borofen 

nanokompozit bazlı sensörün dopamin teşhisi için potansiyel bir cihaz olabileceği sonucuna 
varılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Elektrokimyasal Biyosensör; Borofen; Polivinil Alkol; Dopamin 

 

 

 

Pva-Borophene Based Non-Enzymatic Electrochemical Biosensor for Dopamine Detection 

 

 

Abstract 

  

Dopamine is a neuromodulatory molecule released by the brain that plays many important roles in cells. 
However, abnormal dopamine levels can lead to the progression of various neurological diseases such as 
schizophrenia, drug addiction, Alzheimer's and Parkinson's. Therefore, rapid and accurate detection of 

dopamine levels is of great importance. Various analytical methods such as chemical luminescence, 
colorimetry, enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and high performance liquid chromatograph 

mass spectroscopy (HPLC-MS) are used for dopamine detection. Among these methods, electrochemical 
sensing has been recognized as an efficient and most preferred technique due to its low cost and high 
sensitivity. Dopamine can be detected electrochemically using both enzymatic and non-enzymatic platforms. 

Although the development of enzyme-modified electrodes has advanced considerably, these enzymatic 
sensors often suffer from stability issues due to the nature of enzymes. In order to overcome this problem, it 
is attractive to produce non-enzymatic sensors that can directly oxidize dopamine at the nanomaterials 

modified electrode surface. In this work, a two-dimensional material borophene was prepared by physical 
exfoliation method and composited with polyvinyl alcohol (PVA) by sonication of PVA and borophene. PVA 
and PVA-borophene nanocomposite based non-enzymatic electrochemical sensors were produced to 

investigate dopamine detection. PVA-borophene nanocomposite-based sensor detected dopamine with 
higher sensitivity and stability due to enhanced redox mechanism arised from borophene additive. Within 1 

min voltammetric cycle, dopamine in the 0.3125 - 5 µM concentration range was detected with a sensitivity 
of 79.68 μAμM−1 cm−2 with PVA-based sensor, while it was detected with a sensitivity of 132.04 
μAμM−1 cm−2 with PVA-borophene nanocomposite based sensor. Limit of detection (LOD) of the PVA 

and PVA-borophene nanocomposite based sensors are calculated as 0.20 μM and 0,12 μM, respectively. It 
can be concluded that PVA-borophene nanocomposite based sensor could be a potential device for the 
diagnosis of dopamine. 

Keywords: Electrochemical Biosensor; Borophene; Polyvinyl Alcohol; Dopamine 
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Özet 

 DP800 ve AISI304/430 çelikleri başta otomotiv endüstrisi olmak üzere korozyon direnci ve 

kullanım alanına göre sertlik ağırlık dengesinin uygun olması sebebiyle geniş kullanım alanına 

sahiptir. Bu çalışmamızda DP800 malzemesi 30x100mm ölçülerinde kesilmiştir. Önceden 

belirlenmiş ve işaretlenmiş noktaya Ø7’lik delik açılmıştır. Burada yapılan literatür taramaları 

ve yapılan ön çalışmalar sonucunda delik çapının Ø7 olarak seçilmesine karar verilmiştir. 

AISI304/430 parçalarında 30x90mm ölçülerinde kesilmiştir ve herhangi bir işlem 

uygulanmamıştır. DP800 malzemesi ile ASIS 304/430 parçaları DP800 malzemesi üst kısımda 

olacak şekilde sabitlenerek normal, pulse, double pulse yöntemleri kullanılarak farklı akım ve 

tel besleme hızlarında MİG yöntemiyle kaynaklama işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlem 

sonucunda numuneler kaynak dikişlerinden kesilmişlerdir. Kesme işleminden sonra 

bakalitleme ve mikroyapı inceleme için hazır hale getirilmiştir. Mikroyapı inceleme için hazır 

hale getirilen numunelere optik mikroskop ile mikroyapı görüntülemesi yapılmıştır. Kalan 

numuneler üzerinde çekme testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar görseller ve bilimsel veriler 
kullanılarak makalede anlatılmıştır. 
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Effect of Poınt mig/mag Weldıng On microstructural and Mechanıcal Propertıes in Dıfferent 

Current Types of Dp and Staınless Steels 

 

 

Abstract 

  

DP800 and AISI304/430 sheets of steel have a wide usage area, especially in the automotive industry, due to 

their corrosion resistance and the appropriate hardness-weight balance according to the usage area. In this 
study, DP800 material was cut as 30x100mm. A Ø7 hole is drilled at the predetermined and marked point. 
As a result of the literatüre reviews and preliminary studies, it was decided to choose the hole diameter as 

Ø7. It was cut in 30x90mm dimensions in AISI304/430 parts, and no processing was applied. The DP800 
material and ASIS 304/430 parts were fixed with the DP800 material on the upper part. The MIG method 

was welded using normal, pulse, and double pulse methods at different current and wire feeding speeds. As 
a result of this process, the samples were cut from the Welding seams. After the cutting process, it is ready 
for bakelite and microstructure examination. Microstructure imaging was performed with an optical 

microscope on the samples prepared for microstructure examination. Tensile tests were performed on the 
remaining samples. The results obtained are explained in the article using visuals and scientific data. 

Keywords: Dp800, Aısı430, Aısı304, Plug Welding. 
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Özet 

 Gemi tanklarına çalkantı esnasında yüklerin tahmini büyük önem taşımaktadır. Farklı dalga 

tiplerini araştırmak için eğimli yüzeyi olan tankın; serbest yüzey deformasyonu, yapısal 

deformasyon ve basınç dağılımı izlenerek bir dizi deneysel inceleme yapılmıştır. Salınım 

hareketinin uygulandığı sistemde, enerji verilen akışkan eğimli yüzeye etki ettirilmiştir. Yüksek 

hızlı kamera ile çekilen dijital görüntülerden, zamana karşı dalganın deformasyonu 

gözlemlenmiş ve ölçülmüştür. Tanka farklı zorlama frekansları uygulanmış ve serbest yüzey 

deformasyonu, dalga formu, dalganın yanal yüzeyde dağılımı ve hava-su karışımı incelenmiştir. 

Belirlenen konumdaki gerinim ölçer ve basınç sensörleri yerleştirilmiştir. Gerinim ölçümü 

sırasında esnek duvar kullanılıp, ardından basınç dağılımını bildirmek için aynı tanka rijid 

yüzey eklenmiştir. Ölçülen basınç değerleri, her bir salınım frekansta karşılaştırılmıştır. Basınç 
zaman geçmişinin formu, tepe noktaları ve ulaşma zamanı vurgulanmıştır. Farklı frekanslardaki 

gerinim değerleri de ölçülerek, dalga etkisi, zamana karşı gerinim değerleriyle 

karşılaştırılmıştır. Serbest yüzey deformasyonu, önemli ölçüde zorlama frekanslarına ve su 

bulunan tankın doğal frekansına bağlıdır. Akışkan, rezonans bölgesinde maksimum 

deformasyona uğrar. Ayrıca enerjinin eğimli duvara basınç ve yapısal deformasyon olarak 

aktarılmasına neden olur. Bu çalışma esas olarak rezonans frekansı odaklanılmıştır. Sonuçlar, 

basınç ölçümünün, doğrusal olmayan dalga etkisi nedeniyle rezonans frekanslarında gerinim 
ölçümü kadar güvenilir olmadığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dalga Etkisi, Eğimli Duvar, Basınç Dağılımı, Yapısal Deformasyon 
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Wave Impact On Slope Wall 

 

 

Abstract 

  

Prediction of loads during wave impact is of a great importance in ship tanks. In order to investigate different 
wave types, a series of experimental investigations were carried out by tracing the free surface deformation, 
structural deformation and pressure distribution on the slope walls. The oscillation motion is applied via a 

mechanism then the liquid motion impact on the slope sidewalls. From digital images captured using a high 
speed camera the evaluation of wave versus time is observed and characteristics of sloshing is measured. The 

different excitation frequencies are applied to the tank and the free surface deformation, wave generation, 
wave run up through sidewall and mixture of air-water are examined. The constant height of strain gage and 
pressure sensors are installed with divining equal compartments to the tank. The flexible wall is used during 

strain measurement then rigid wall is applied same tank to report pressure distribution. The values of pressure 
are measured by mounting three pressure sensors to the sidewalls and compared with each oscillation 
frequencies. Then shape of pressure time history, peak points and the time of reaching heights are highlighted. 

The measurement of the global loads on the chamfer tank during sloshing experiment is performed by 
employing a strain gage. The wave impact on structure are plotted by strain values against time. The wave 
impact is significantly rely on excitation frequencies and natural frequency of tank itself. The water level 

deformation is extremely deformed at resonance stage. It is also caused to transfer the energy to slope wall 
as pressure, also structural deformation. This study is mainly focused on resonance frequency excitations. 

The results demonstrated that pressure sensor measurement doesn’t reliable as much as strain measurement 
at around resonance frequencies due to nonlinear wave impact. 

Keywords: Wave İmpact, Slope Wall, Pressure Distribution, Structural Deformation 
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Özet 

 Tüm dünyada her yıl 600.000'den fazla ölüme neden olarak dördüncü en ölümcül kanser türü 

olan kolorektal kanser, kolon ve rektal kanserlerin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Tanı ve 

tedavi aşamalarında geleneksel yöntemlerle bir miktar başarı sağlanmış olsa da kolorektal 

kanser en sık görülen kanser türlerinden biri olmaya devam etmektedir. Tanı ve tedavi 

aşamalarındaki sınırlamaların aşılması, kanser hücrelerini sağlıklı hücrelerden seçici olarak 

ayırt edebilecek yenilikçi ve alternatif yöntemlerin geliştirilmesiyle mümkün olacaktır. 

Yönlendirilmiş evrimsel araç olarak en çok kullanılan kombinatoryal tekniklerden biri olan faj 

gösterim tekniği, hedefe yönelik peptit ve antikorların seçimine olanak sağlayarak sayısız teşhis 

ve tedavi amaçlı uygulamanın önünü açmaktadır. Bu çalışmada, eksiltici faj gösterim tekniği 

kullanılarak kolon kanseri hücrelerine spesifik olarak bağlanabilen 12 amino asit uzunluğunda 

peptit dizileri belirlenmiştir. M13 Bakteriyofaj PhD-12 peptit kütüphanesi kullanılarak 

gerçekleştirilen dört biyopanning döngüsünde, insan kolon kanseri hücre hattı, HCT-116 hedef 

olarak seçilmiştir. İnsan rektum kanseri hücre hattı SW837 ve sağlıklı kontrol hücre hattı 

CCD112-CoN, çapraz bağlanan klonların elenmesi amacıyla eksiltici seçilim aşamalarında 

kullanılmıştır. Sonuç olarak, kolon kanserine özgü faj klonları seçilmiş ve belirlenen klonların 

bağlanma etkinlikleri hücre bazlı enzim bağlantılı immünosorbent analizi (ELISA-HRP) test 

edilmiştir. Yüksek bağlanma afinitesine sahip peptit dizileri sentezlenmiş ve bağlanma 

seviyeleri konfokal mikroskop bağlanma testleri test edilmiştir. Deneysel olarak en iyi bağlanan 

olarak belirlenen HCT-419 (SVAHLSPHSTTA) peptidi hem kolon hem de rektum kanserlerine 

bağlanırken sağlıklı kontrol hücrelerine bağlanmamaktadır. ELISA-HRP analizi sonuçlarına 
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göre iyi bağlanan klonlarının amino asit kompozisyon analizine göre tasarlanan HCT-AA 

peptidi (HYPTNLHYPTNL), spesifik olarak kolon kanseri hücrelerine bağlanırken rektum 

kanseri hücrelerine veya sağlıklı hücrelere bağlanmamaktadır. Çalışmada yüksek özgüllük 

seviyeleri ile belirlenen peptitler, kolorektal kanserin tanı ve tedavi çalışmalarında daha ileri 
uygulamalar açısından yüksek potansiyele sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Kolon Kanseri, Hedefe Yönelik Yaklaşımlar, Eksiltici Faj Gösterim 
Tekniği 

 

 

 

Subtractive Phage Display Selection for Screening and Identification of Specific Peptides Targeting 

Colon Cancer Cells 

 

 

Abstract 

  

Colorectal cancer is defined as the combination of colon and rectal cancers, which is the fourth most deadly 
cancer type with over 600,000 deaths each year all over the world. Although some success has been achieved 

with traditional methods in diagnosis and treatment of colorectal cancer, it continues to be one of the most 
common cancer types. Overcoming the limitations in diagnosis and treatment stages will be possible by 
developing innovative and alternative methods that will be able to selectively distinguish cancer cells from 

healthy cells. Phage display, one of the mostly used combinatorial techniques as directed evolutionary tool, 
can be used for the selection of target specific peptides and antibodies which can be used for countless 
diagnostic and therapeutic purposes. Here, 12-amino acid peptide sequences were identified that could 

specifically bind to colon cancer cells by subtractive phage display technique. Four cycles of biopanning, 
using M13 Bacteriophage PhD-12 peptide library were applied on human colon cancer cell line, HCT-116. 
Human rectal cancer cell line SW837 and healthy control cell line CCD112-CoN were used in subtractive 

selection steps to eliminate the cross binders. At the end, colon cancer specific phage clones were identified 
and binding efficiencies were determined by cell-based enzyme linked immunosorbent assay (ELISA-HRP). 

Peptide sequences with high binding affinity were synthesized and tested with confocal microscope binding 
tests. HCT-419 (SVAHLSPHSTTA) peptide, experimentally best binding peptide, binds both on colon and 
rectum cancers but not on healthy control cells. HCT-AA peptide (HYPTNLHYPTNL), which was designed 

according to amino acid composition analysis of the best binding clones in ELISA-HRP analysis, binds 
specifically on colon cancer cells but not rectum cancer cells or healthy cells. The identified peptides with 
their specificities and affinities on cancer cells have potential for further applications in the diagnosis and 

treatment studies of colorectal cancer. 

Keywords: Colorectal Cancer, Targeted Approaches, Subtractive Phage Display Technique 
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Özet 

 Bu çalışma, sert, pürüzsüz bir yüzey ile temas halinde Polidimetilsiloksandan yapılmış, iç 

boşluklu ve düz uçlu elastik dairesel bir sütunun kontrol edilebilir bir sürtünme kuvvetinin elde 

edilmesiyle ilgilidir. Rijit, pürüzsüz bir yüzey ile temas halinde olan sütunun sürtünme kuvveti 

sütunun eğilme rijitliği ile ilişkili olduğundan [1], sütunun kayma yüküne (sürtünme kuvveti) 

paralel olan eğilme rijitliğinin değiştirilmesi, sürtünme kuvvetinin kontrol edilmesini 

sağlayacaktır. Bu nedenle, sütun iç boşluğuna pozitif basınç sağlanarak sütunun eğilme rijitliği 

değiştirilmiştir. Sağlanan pozitif iç boşluk basıncı ile eğilme rijitliğinin değişimi, çeşitli pozitif 

basınç büyüklüklerine göre sonlu-eleman-tabanlı mühendislik simülasyon yazılımı (Comsol 

6.0) kullanılarak hesaplanmıştır. Daha sonra eğilme rijitliği ile pozitif boşluk basıncı arasındaki 

ilişki, kayma yüklemesini içeren sütunun matematiksel modeline eklenmiştir. Herhangi bir iç 

boşluk içermeyen ve kontrol eylemi olmayan sütunun yazar tarafından kayma yüklemesi [1] 

sırasında oluşturulan matematiksel model düzenlenmiştir. Sütunun eğilme rijitliğine pozitif 

basınç etkisi matematiksel modele eklenmiştir. Model mühendislik simülasyon yazılımında 

(Matlab R2020a) çalıştırılmıştır. PID kontrolör katsayılarının (Oransal, İntegral ve Türev 

katsayıları) sürtünme kuvveti kontrol performansı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Sonuçlar, 

pozitif bir basınç sağlamanın, PID kontrolör katsayılarına bağlı olarak düşük ve yüksek bağıl 
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hata ile sürtünme kuvvetinin kontrolüne izin verdiğini göstermektedir. [1] Koç, İ. M., & Eray, 

T. (2018). Modeling frictional dynamics of a visco-elastic pillar rubbed on a smooth surface. 
Tribology International, 127, 187-199. 

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Kuvvet Kontrolü, Pıd Kontrolcü, Pnömatik Tahrik, Elastik 
Sütun 

 

 

 

Friction Force Control of An Elastic Pillar Via Pıd Controller 

 

 

Abstract 

  

This work deals with achieving a controllable friction force of an elastic circular pillar with inner cavity and 
flat tip made out of Polydimethylsiloxane in contact with a rigid smooth surface. Since the friction force of 
the pillar in contact with a rigid smooth surface is related to the bending stiffness of the pillar [1], changing 

the bending stiffness of the pillar that is parallel to the shear load (frictional force) would allow controlling 
the friction force during the shear loading. Hence, the bending stiffness of the pillar was changed properly 

by regulating pressure in the cavity of the pillar. Change of the bending stiffness with the supplied positive 
cavity pressure was calculated with various positive pressure magnitudes by using commercially available 
finite-element-based engineering simulation software (Comsol 6.0). Then, the relationship between the 

bending stiffness and the positive cavity pressure was implemented in mathematical model of the pillar during 
shear loading. The mathematic model of the pillar without any cavity and control action constructed by the 
author during the shear loading [1] was modified. The positive pressure effect on the bending stiffness of the 

pillar was implemented to the mathematical model. The model was run in the engineering simulation software 
(Matlab R2020a). The effect of PID controller coefficients (Proportional, Integral, and Derivative 
coefficients) on the friction force control performance was investigated. The results demonstrate that 

supplying a positive cavity pressure allows the control of the friction force with low and high relative error 
depending on the PID controller coefficients. [1] Koç, İ. M., & Eray, T. (2018). Modeling frictional dynamics 

of a visco-elastic pillar rubbed on a smooth surface. Tribology International, 127, 187-199. 

Keywords: Friction Force, Pıd Controller, Pneumatic Actuation, Elastic Pillar 
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Özet 

 Bu çalışmada, hafif ve orta seviye korumaya sahip zırhlı muharebe araçlarda yoğun olarak 

kullanılan AW5083-H111 ve AW6061-T6 kalite alüminyum alaşımları için, 15 mm 

kalınlığında X ve V tipi kaynak ağzı geometrileri 75° ve 90° açılarda hazırlanmış ve çalışmanın 

hedefi olan karşılaştırmanın sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için, kaynak hızı, 

koruyucu gaz içeriği ve debisi, dolgu malzemesi (ER5356), torç açısı vb. parametreler sabit 

tutularak kaynatılmıştır. Elde edilen numunelerin çekme dayanımları ölçülmüş ve kaynak ağzı 

hazırlığının mekanik özelliklere etkisi araştırılmıştır. Buna göre, farklı kaynak ağzı açıları ve 

geometrilerinde değişen kaynak metali oranı ve ana malzeme arasında ilişki kurulmuş ve çekme 

koşulu altında hangi kaynak ağzı hazırlığının daha performanslı ve uygulanabilir olduğu 

hakkında çıkarımlar yapılmıştır. V tipi kaynak ağzı geometrisi kullanılan numunelerde açı 

daraldıkça dayanımın arttığı, X tipi kaynak ağzı geometrisine sahip numunelerde ise dayanımın 

azaldığı gözlemlenmiştir. Genel olarak çekme koşulu altında V tipi kaynak ağzı hazırlığı X 
tipinden daha iyi sonuçlar vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Zırh, Alüminyum, Kaynak, Çekme, Ağız 
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Tensile Strength Research of the Aw5083-H111 and Aw6061-T6 Aluminum Alloys Which Differs in 

Weld Groove Geometry and Angles 

 

 

Abstract 

  

In this research, for AW5083-H111 and AW6061-T6 quality aluminum alloys, which are heavily used in 
light and medium armored combat vehicles, X and V type welding groove geometries are prepared for both 

75° and 90° degrees in 15 mm thick plates and in order to achieve healthy results; welding speed, shielding 
gas substences and flow rate, filler material (ER5356), torch angle etc. Parameters are stabilized for welding 
operation. Specimens are then tested in order to evaluate tensile strength and effects of welding grooves to 

mechanical properties are studied. According to that, a relation through weld metal in different welding 
grooves and geometries to base metal is built and that way under tensile conditions arguments are made on 
which welding groove gives much performance and is more practicable. It is clear that specimens with V 

type welding groove has more strength than X types which decreases in strength by angle. 

Keywords: Armor, Aluminum, Weld, Tensile, Groove 
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Özet 

 Lineer perfloropolieterlerin 273 ila 333 K arasındaki sıcaklıklarda ve 0.1 ila 180 MPa 

arasındaki basınçlarda yayımlanan basınç-hacim-sıcaklık (PVT) verileri, Simha-Somcynsky 

durum denklemi ile modellenmiştir. Verilerin denkleme fit edilmesiyle V*, T*, P* karakteristik 

parametreleri ve boşluk fraksiyonu h=h(P,T) hesaplanmıştır. Ek olarak, perfloropolimerlerin 

rapor edilen dinamik viskozite ölçümleri, viskoziteyi serbest hacmin bir ölçüsü olarak h = h 

(P,T) ile ilişkilendiren termo-doluluk fonksiyonuna bağlı viskozite denklemine fit edilmiştir. 

h'nin hesaplandığı T ve P verilerindeki teorik dinamik viskozite değerleri, ortam ve yüksek 
basınçlarda %0,3 ila %0,5 ortalama mutlak sapmalar (AAD'ler) aralığında elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lineer Perfluoropolyethers, Viskozite, Boşluk Kesri, Simha–
somcynsky, Thermo-Doluluk Fonlsiyonu 
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Abstract 

  

The published pressure−volume−temperature (PVT) data of linear perfluoropolyethers at temperatures range 
from 273 to 333 K and pressures from 0.1 to 180 MPa were modeled with the Simha-Somcynsky equation 

of state. Fitting the data to the equation, V*, T*, P* characteristic parameters, and the vacancy fraction 
h=h(P,T), were computed. In addition, the reported dynamic viscosity measures of the perfluoropolymers 

were fit to the thermooccupancy function dependent viscosity equation which correlates viscosity to h = h 
(P,T) as a measure of free volume. The theoretical dynamic viscosity values for T and P at which h was 
computed were obtained with average absolute deviations (AADs) range from 0.3% to 0.5% at ambient and 

high pressures. 

Keywords: Linear Perfluoropolyethers, Viscosity, Hole Fraction, Simha–somcynsky, Thermooccupancy 
Function 
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Özet 

 Bu araştırma, tarla koşullarında saksılarda yetiştirilen dört yaşlı “Gemlik” çeşidi zeytin 

fidanları üzerinde yapılmıştır. Araştırmada; farklı sulama uygulamalarında morfolojik ve 

fizyolojik parametreler göz önüne alınarak zeytin fidanlarının kuraklık stresine karşı tepkileri 

incelenmiştir. Araştırma, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlı 

Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 2021 yılında gerçekleştirilmiştir. Deneme tesadüf parseli 

deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Sulama konuları, bitki su tüketiminin 

%20 (I20) %40 (I40) %60 (I60), %80 (I80), %100 (I100) ‘ü kadar su uygulanması şeklinde 

oluşturulmuştur. Sulama sezonu boyunca konulara uygulanan sulama suyu miktarları 16.32-

81.57 L saksı-1 ve buna karşılık elde edilen bitki su tüketimi değerleri ise 19.49-85.08 L saksı-

1 arasında değişmiştir. Konulara göre bitki boyunun 3.50 cm ile 11.00 cm, sürgün uzunluğunun 

0.14 cm ile 12.4 cm, gövde çapının 0.70 mm ile 2.11 mm, sürgün çapının 0.53 mm ile 1.84 mm 

arasında değiştiği saptanmıştır. Konulara göre elde edilen yaprak oransal su içeriği değerleri 

%52.61 ile %71.68, stoma iletkenliği değerleri 260.29 mmol m-2 s-1 ile 535.80 mmol m-2 s-1, 

klorofil miktarı değerleri 78.00 ile 82.76, yaprak sıcaklığı ve hava sıcaklığı farkı ise 1.93 0C ile 



 
 

 

8. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

130 

5.31 0C arasında değiştiği belirlenmiştir. Sonuç olarak Gemlik çeşidi zeytinin topraktaki nem 

eksiğine duyarlı bir bitki olduğu, morfolojik ve fizyolojik değişimlerin yetişme mevsimi 

boyunca sulama suyuna bağlı olarak değiştiği, bu parametrelere ilişkin elde edilen bulgular göz 
önüne alındığında 4 günde bir eksilen nemin %60’ının (I60) uygulanması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Zeytin, Kuraklık Stresi, Klorofil Miktarı, Stoma İletkenliği, Aydın. 

 

 

 

Determınatıon of Some Morphologıcal and Physıologıcal Changes Related to Water Stress in the 

Gemlık Varıety of Olıve Saplıng. 

 

 

Abstract 

  

The present study was conducted with four-year-old “Gemlik” variety olive saplings grown in pots under 
field conditions. In the study, the responses of olive saplings to drought stress were investigated based on 

morphological and physiological parameters with various irrigation applications. The study was conducted 
in the Research and Application Farm at Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture in 2021. 
The experiments were set up with to the randomized plot design with 3 replicates. Irrigation applications 

were set up as 20% (I20) 40% (I40) 60% (I60), 80% (I80), 100% (I100) of the water consumption of the 
plant. The irrigation volume varied between 16.32 and 81.57 L pot-1 during the irrigation season and the 
corresponding plant water consumption varied between 19.49 and 85.08 L pot-1. It was determined that the 

plant height varied between 3.50 cm and 11.00 cm, shoot length between 0.14 cm and 12.4 cm, stem diameter 
between 0.70 mm and 2.11 mm, and shoot diameter between 0.53 mm and 1.84 mm. Leaf proportional water 

content varied between 52.61 % and 71.68%, stomatal conductance varied between 260.29 mmol m-2 s-1 
and 535.80 mmol m-2 s-1, chlorophyll content varied between 78.00 and 82.76, and the difference between 
leaf temperature and air temperature varied between 1.93 0C and 5.31 0C. In conclusion, it could be suggested 

that the Gemlik variety olive is sensitive to soil moisture deficiency, morphological and physiological 
structures were affected by the irrigation volume during the growth season, and 60% of the reduced moisture 
(I60) should be applied every 4 days based on the current study findings. 

Keywords: Olive, Drought Stress, Chlorophyll Content, Stomatal Conductance, Aydın. 
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Özet 

 Kablosuz Sensör Ağları (KSA) kullanılarak gerçek zamanlı izleme, arama ve kurtarma, acil 

müdahale ve saha araştırmaları gibi birçok uygulama yapılabilmektedir. KSA’larda birçok 

performans ölçütü (ömür, kapasite vb.) fiziksel ağın topolojisine ve baz istasyonu konumuna 

büyük ölçüde bağlıdır. Çalışma kapsamında heterojen yapıya sahip KSA’larda baz istasyonu 

konumunun Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) kullanılarak belirlenmesi üzerine 

uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları baz istasyonu konumunun optimize 

edilmesinin ilk ve son sensör ölümünün gerçekleştiği tur sayılarını sırasıyla %18,86 ve %22,73 
oranında artırılabileceğine işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Baz İstasyon Konumu, Kablosuz Sensör Ağlar, Parçacık Sürü 
Optimizasyonu 

 

 

 

Determining the Optimal Base Station Location in Heterogeneous Wireless Sensor Networks (Wsn) 

Using Particle Swarm Optimization 
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By using Wireless Sensor Networks (WSN), many applications such as real-time monitoring, search and 
rescue, emergency response and field research can be performed. Many performance metrics (lifetime, 
capacity, etc.) in WSNs are highly dependent on the topology of the physical network and the base station 

location. Within the scope of the study, applications were carried out on determining the base station location 
in WSNs with heterogeneous structure using Particle Swarm Optimization (PSO). The results of the study 
indicate that optimizing the base station location can increase the number of rounds in which the first and last 

sensor measurement takes place by 18.86% and 22.73%, respectively. 

Keywords: Base Station Location, Wireless Sensor Networks, Particle Swarm Optimization 
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Özet 

 Karboksamid türevleri, organik kimya ve tıbbi kimya alanında ilginç uygulamalar gösteren 

çok önemli heterosiklik bileşik sınıfıdır. Karboksamid parçasının mevcudiyeti, bu bileşiklerin 

çeşitli enzimleri ve proteinleri inhibe etme eğiliminde olmasına yol açmıştır. Bu konuda birçok 

çalışma yapılmış ve karboksamid bazlı bileşikler için antiproliferatif, antioksidan, 

antimikrobiyal, antitümör, antikonvülsan, antiinflamatuar, antihelmitik, antiviral ve 

antitüberküloz gibi çeşitli özellikleri rapor edilmiştir. Bu çalışmada, biri bilinen (N-(furan-2-

ilmetil)furan-2-karboksamid (I)) ve diğeri yeni olan (N-(2-(tiofen-2-) il)asetil)furan-2-

karboksamid (II), iki karboksamid bazlı heterosiklik bileşik sentezlenmiş ve yapıları, IR, 1H-

NMR, 13C-NMR ve element analiz dahil olmak üzere çeşitli spektroskopik teknikler 

kullanılarak karakterize edilmiştir. Tüm spektrumlarda karakteristik piklerin mevcudiyeti, 
sentezlenen bileşiklerin, beklendiği gibi başarılı bir şekilde elde edildiğini ve benzer bileşikler 
için daha önce yayınlanmış olan değerlerle tam uyumlu olduğunu doğrulamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karboksamidler, Sentez, Heterosiklik Bileşikler, Spektroskopik 
Değerlendirme 
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Abstract 

  

The carboxyamide scafford bearing compounds are very important class of heterocyclic compounds which 
possess various applications in the field of organic chemistry and pharmacological chemistry. The presence 

of the carboxamide moiety has led to the activity of these compounds tend to inhibit various enzymes and 
proteins. Many studies have been done in this regard, and various properties such as antiproliferative, 

antioxidant, antimicrobial, antitumor, anticonvulsant, antiinflammatory, anthelmintic, antiviral and 
antituberculosis have been reported for carboxamide-based compounds. In the study, two carboxamide-based 
heterocyclic compounds, one of which are known (N-(furan-2-ylmethyl)furan-2-carboxamide (I) ) and one 

is new (N-(2-(thiophen-2-yl)acetyl)furan-2-carboxamide (II)), have been synthesized, and their structure 
characterized using various spectroscopic techniques including IR, 1H-NMR, 13C-NMR and elemental 
analysis. The presence of the characteristic peaks in all the spectra confirmed that the synthesized compounds 

were obtained a successfully, as expected and full agreement with the values of those published previously 
for similar compounds. 

Keywords: Carboxamide, Synthesis, Heterocyclic Compounds, Spectroscopic Evaluation 
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Özet 

 Potansiyel alan verilerinin yorumunda, yeraltında değişik derinliklerdeki kütlelerden ileri 

gelen rejyonal ve rezidüel anomalilerin birbirinden ayrılması en önemli konulardan birisidir. 

Günümüze kadar rejyonal-rezidüel ayrımında değişik yöntemler ileri sürülmüş olup daha çok 

profil yöntemi veya yuvarlatma yöntemleri kullanılmıştır. Ancak bu yöntemlerle aynı alanda 

farklı kişilerin, değişik sonuçlar üretmesi her zaman mümkündür. Ayrıca, rezidüel anomaliler 

ve bu anomalileri oluşturan kütlelerin derinlikleri arasındaki ilişki hep göz ardı edilmiştir. Bu 

çalışmada rejyonal-rezidüel ayrımı için önerilen Andreev-Griffin (AG) ve Saxov Nygaard (SN) 

yöntemleri Erzurum-Horasan-Pasinler havzası gravite verilerine uygulanmıştır. Belirlenen 

rezidüel anomaliler ve bunlara sebep olan yer altı kütlelerinin derinlikleri arasındaki ilişki güç 

spektrumu yöntemiyle ortaya konulmuştur. Yapılan hesaplamalar sonucu inceleme alanında 
hidrokarbon içeren tortul istif kalınlığı yaklaşık 5 km olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gravite, Horasan, Hidrokarbon, Havza 
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Abstract 

  

The separation of the regional and residual anomalies caused by the masses in the various depth is one of the 
most essential concerns in the interpretation of the potential field data. So far, a large body of literature 

concerning the separation of the regional and residual anomalies has been put forward. The methods of the 
profile and the smoothed contour were more used in the interpretation of gravity data as separation methods. 

However, it is possible to find different results from many researchers with these methods in the same area. 
Furthermore, the relationship between the residual anomalies and the depth of underground masses causing 
these anomalies has generally been omitted. In this work, the methods of Andreev-Griffin (AG) and Saxov-

Nygaard (SN) recommended for separating the regional and residual anomalies were applied to the gravity 
data of the Erzurum-Horasan-Pasinler basin. The relationship between the residual anomalies evaluated with 
these methods and the depths of their subterranean masses was determined by applying the power spectrum 

method. According to the results obtained in this study, the thickness of the sedimentary sequence containing 
hydrocarbons is calculated as 5 km by the application of the power spectrum method. 

Keywords: Gravity, Horasan, Hydrocarbon, Basin 
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Özet 

 Son dönemlerde tüm dünyada yaygınlığı giderek artan pek çok hastalık için yeni tedaviler ve 

koruyucu yöntem arayışları sürmektedir. Kimyasal ilaçların bu hastalıkların tedavisinde 

kullanımı beraberinde bazı yan etkileri de içerdiğinden kimyasal ilaçlara alternatif olabilecek 

bileşenlerin biyolojik aktiviteleri ile ilgili çalışmalar önem kazanmıştır. Bitkisel biyoaktif 

kimyasallar sentetik ilaçlara önemli bir alternatiftir. Özellikle ekstrem çevre koşullarında 

yetişen bitkiler sahip oldukları farklı fitokimyasal profiller sayesinde pek çok bitkisel ürüne 

kıyasla daha fazla ön plana çıkabilmektedirler. Mevcut çalışmada Kalidium wagenitzii bitkisi 

Tuz Gölü çevresinde yayılış gösteren nadir bitkilerden birisi olarak kendine özgü fitokimyasal 

profile sahip olabileceği düşünülerek bitkinin farklı özütlerinin (etilasetat, metanol ve su) 

biyolojik aktivitelerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla bitkinin toplam fenolik ve 
flavonoid içerikleri ve bazı yaygın metotlar kullanılarak (DPPH, ABTS, CUPRAC, FRAP, 

PBD ve MCA) antioksidan aktiviteleri belirlenmiştir. Ayrıca asetilkolin esteraz (AChE), 

bütirilkolin esteraz (BChE), tirozinaz, α-amilaz ve α-glukozidaz enzimleri için inhibisyon 

aktiviteleri de araştırılmıştır. Metal şelatlama aktivitesi hariç tüm antioksidan analizlerinde etil 

asetat özütü yüksek aktivite göstermiştir. Enzim inhibisyon aktivitelerinde ise her bir enzim için 

farklı özüt daha aktif bulunmuştur. Sonuç olarak yürütülen çalışma ile Kalidium wagenitzii 

bitkisinin önemli bir biyoaktivite kaynağı olduğu, antioksidan aktivitesi ve enzim inhibisyon 

aktiviteleri ile kanser, diyabet, alzhemir ve deri hastalıkları gibi pek çok hastalığın önlenmesi 
ve tedavisinde kullanımı konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Aktivite, Fitokimyasallar, Kalidium Wagenitzii 
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Özet 

 Eşanjör, farklı sıcaklıktaki iki farklı akışkanın birbirlerine karışmadan ısı transferi yapmasını 

sağlayan araçtır. Bu sayede akışkanlardan birinde soğuma elde edilirken diğer akışkan 

ısınmaktadır. Bu ısı değişimi kimi zaman ısıtma kimi zaman soğutma kimi zaman ise hem 

ısıtma hem de soğutma amacıyla kullanılmaktadır. Eşanjörler iklimlendirme, enerji santralleri, 

gıda, petrokimya gibi tesislerde kullanılmaktadır. Asfalt plenti tesislerinde ise eşanjörler brülör 

yakıtının ön ısıtılmasının yapılması amacıyla kullanılır. Gerçekleştirilen ön ısıtma sayesinde 

sistem verimliliğin arttırılıp ısıtma süresinin azaltılması amacıyla kullanılır. Eşanjör 

tasarımında boru dizilimi, boru et kalınlığı, izolasyon malzeme cinsi, izolasyon malzemesi 

kalınlığı, akışkanın cinsi ve debisinin optimize edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada kızgın 
yağlı eşanjörlerde yağ debisinin ısı transferi üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Asfalt Plenti, Eşanjör, Kızgın Yağ 
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Investigation of the Effect of Oil Flow Rate On Heat Transfer in Heat Exchangers 

 

 

Abstract 

  

Heat Exchanger is a tool that provides heat transfer between two different fluids at different temperature 

without mixing with each other. While one of these fluids are cooling, the other one is heating. This system 
is using for cooling, heating and both heating and cooling. Heat exchangers are used in air conditioning, 
energy plants, food, petrochemistry and like these industries. Heat exchangers are used for preheating fuel of 

burner of dryer. The place of pipe, distance of pipe, the thickness of pipe, material type of isolation, thickness 
of isolation, fluid type and flow rate should be optimized for design of heat exchanger. In this study, the 
effect of oil flow rate on heat transfer in heat exchanger was investigated. 

Keywords: Asphalt Plant, Heat Exchanger, Hot Oil 
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Özet 

 Fotovoltaik enerji (PV) sistemleri, esas olarak güneş enerjisinin faydalı elektrik enerjisine 

dönüştürülmesine dayanan enerji sistemleri arasındadır. Bu sistemler, güneş panelleri, piller, 

şarj regülatörleri, dönüştürücü ve diğer armatürlerden oluşmaktadırlar. Modern solar şarj 

cihazları, pil bankasını yüksek verimlilikle şarj etmek için Darbe Genişliği Modülasyonu 

(PWM) ve Maksimum Güç Noktası İzleme (MPPT) teknolojisi gibi belirli teknolojileri 

kullanır. MPPT teknolojisi, ) PWM ( yönteminden daha fazla performans verimliliğine sahiptir, 

çünkü çalışma prensibi esas olarak PV'nin özelliklerinde MPPT’ye ve buna göre pil grubunu 

şarj etmek için kullanılacak ideal şarj akımının belirlenmesine bağlıdır. Pertürbasyon ve izleme 

algoritması (P&O), MPPT’i alanında oldukça popüler olmuştur. Bu makalede, temel olarak 

arama optimizasyon algoritmalarına, yani genetik algoritma (GA) ve parçacık sürüsü 

algoritmasına (PSO) dayanan MPPT’i için bir teknik öneriyoruz. Bu algoritmalar, başlangıçta 

rastgele arama yaparak maksimum değerleri bulmak için bir dizi öğeye dayanır. MATLAB-

SIMULINK program ortamında modellemeye dayalı MPPT’de (PSO, GA ve P&O) 

algoritmaları karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada PSO algoritması, MPPT kontroller için GA ve 
P&O algoritmalarına göre daha yüksek verimle çalıştığı gösterilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik Enerji Sistemleri, Güneş Enerjisi, Parçacık Sürüsü 
Algoritması 
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Using Genetic Algorithm, Particle Swarm Optimization, Perturbation and Tracking Algorithm for 

Maximum Power Point Tracking of Pv Array Based On Matlab-Simulink 

 

 

Abstract 

  

Photovoltaic energy (PV) systems are among the energy systems that mainly rely on the conversion of solar 
energy into useful electrical energy. These systems consist of solar panels, batteries, charge controllers, 

converters and other fixtures. Modern solar chargers use certain technologies such as Pulse Width Modulation 
(PWM) and Maximum Power Point Tracking (MPPT) technology to charge the battery bank with high 
efficiency. MPPT technology has more performance efficiency than the PWM method, because its working 

principle mainly depends on MPPT in the characteristics of the PV and accordingly determining the ideal 
charging current to be used to charge the battery pack. The perturbation and tracking algorithm (P&O) has 
become very popular in the field of MPPT. In this article, we propose a technique for MPPT based mainly 

on search optimization algorithms, namely genetic algorithms (GA) and particle swarm algorithm (PSO). 
These algorithms initially rely on a set of items to find the maximum values by searching randomly. PSO, 

GA and P&O algorithms were compared in MPPT based on modeling in the MATLAB-SIMULINK program 
environment. In this study, it is shown that the PSO algorithm works with higher efficiency than the GA and 
P&O algorithms for MPPT controls. 

Keywords: Photovoltaic Energy (Pv) Systems, Solar Energy, Particle Swarm Algorithm 
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Özet 

 Bitüm ham petrolden elde edilen ve özellikle yol inşaat malzemesi olarak kullanılan yüksek 

viskoziteye sahip bir hidrokarbon atığıdır. Tekrarlanan ve artan trafik yükleri ve sık değişime 

uğrayan iklim koşulları altında saf bitüm ile yapılan üstyapıların performansı istenen seviyeye 

ulaşamamaktadır. Bu sebeple bitüm çeşitli polimer ve kimyasal malzemeler ile modifiye 

edilerek güçlendirilmektedir. İyi bir polimer modifikasyonu malzemenin üretim koşullarına 

bağlıdır. Polimerli bitüm üreten makinelere polimer modifiye bitüm plenti denmektedir. 

Polimer modifiyeli bitüm plentlerinin mevcut uygulamalarında, iki adet karıştırma tankı 

bulunmaktadır. Sisteme eklenen polimer ve bitüm bir tankta karıştırılmakta, değirmenden 5-6 

kez geçirilerek diğer tanka aktarılmaktadır. Sistemin değirmen bıçak ve tank içindeki yapı 

tasarımı değiştirilip polimer parçalayıcı tasarlanması durumunda polimerli bitüm tek seferde 

üretilecek, tek tankta toplanabilecektir. Bu tasarım ile tüketilen enerji miktarı yaklaşık %75 

oranında azalacak, tesisin devreye alınması ile elektrik tüketimi yaklaşık %30 oranında 

azalacak, modifiyeli bitüm üretim kapasitesi artacak, üretim sahasında gerekli olan yerleşim 
alanı yaklaşık %30 azalacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Asfalt, Bitüm, Polimer Modifiye Plent 
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Benefits of Mill Blade and Grinder Design Innovation in Polymer Modified Bitumen Plants 

 

 

Abstract 

  

Bitumen is a highly viscous hydrocarbon waste obtained from crude oil and used especially as a road 

construction material. The performance of pavements made of pure bitumen cannot reach the desired level 
under repeated and increasing traffic loads and climatic conditions that change frequently. For this reason, 
bitumen is strengthened by modifying it with various polymers and chemical materials. A good polymer 

modification depends on the production conditions of the material. Machines producing polymer bitumen are 
called polymer modified bitumen plant. In current technic of polymer modified bitumen plants, there are two 
mixing tanks. The polymer and bitumen added to the system are mixed in a tank, passed through the mill 5-

6 times and transferred to the other tank. In case the structure design of the system in the high shear mill 
blade and tank is changed and polymer shredder is designed, polymer bitumen will be produced in one go 

and can be collected in a single tank. With this design, the amount of energy consumed will decrease by 
approximately 75%, electricity consumption will decrease by approximately 30% with the commissioning of 
the facility, the modified bitumen production capacity will increase and the required residential area in the 

production area will decrease by approximately 30%. 

Keywords: Asphalt, Bitumen, Polymer Modified Plant 
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Özet 

 Korona virüs hastalığı 2019 (COVID-19) şiddetli akut solunum sendromu koronavirüsü 2 

(SARS-CoV-2)'nin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır.İlk vaka ile Çin'in Hubei eyaletinin 

Vuhan şehrinde Aralık 2019 tarihinde karşılaşılmıştır. Türkiye de bu pandemi ile çok geçmeden 

karşılaşmış teşhis için gerekli çalışmaları başlatmıştır. Tıbbi laboratuvarlarda en yaygın 

kullanılan yöntem nazoferingeal sürüntü yardımıyla uygulanan gerçek-zamanlı polimeraz 

zincir reaksiyonudur (RT-PCR). Tedavi için ise virüsü inhibe eden ilaçların geliştirilmesi için 

çalışmalar devam etse de birincil tedavi şu an için semptomatiktir ve geliştirilen aşılarla 

desteklenmiştir.Yapılması öngörülen çalışmada Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi 

Viroloji Laboratuvarına PCR testi için gönderilen nazoferingeal sürüntü numuneleri Real-Time 

PCR moleküler test metodu ile çalışılarak bu bağlamda kişilerin PCR Testi sonucu pozitif 

olması durumunda hastalardan alınan kandan serum ayrımı yapılarak çalışmada hem kandan 

kit ile manuel DNA İzolasyonu yapılıp ACE Polimorfizm( Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 

Geni Polimorfizmi) saptanmaya çalışılmış hem de kandan ayrılan serum örneklerinden ACE’ 
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nin serum içinde düzey araştırılması-ELISA Testi-(ACE miktar tayini) yapılarak COVID19-

ACE Gen ilişkisine bakılmıştır. Çalışmada COVID-19 tanısı konulmuş kişilerde ACE gen 

polimorfizm oranlarının bulunması ve ACE geninin serumdaki seviyesi tespit edilmeye 

çalışılmıştır.Yapılan bu prospektif çalışmada vaka-kontrol grubu olarak 96 örneklem 

büyüklüğü(64-pozitif/32-kontrol) ile yola çıkıldı.Serum ACE aktivitesi, bir spektrofotometrik 

yönteme dayalı otoanalizör ile değerlendirildi ve ACE geninin dolaşımdaki aktivitesi ile 

çalışma sonucu ortaya çıkan genetik veriler karşılaştırılarak istatistiki analizle aralarındaki ilişki 

saptanmaya çalışıldı.ELISA testi sonucu ACE düzeyi yüksek olan hasta oranlarında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmamış olsa grupların polimorfizm oranlarında istatistiksel 

olarak,pozitif hastaların D polimorfizm oranı I polimorfizm oranından yüksek 

bulunmuştur.ACE genini ve işlevini anlamak ACE2’yi anlamakla sağlanabilir.COVID-19 

patogenezinde ACE/ACE2 dengesizliğinin rolünü destekleyen birçok çalışma mevcuttur.Bu 

genlerdeki değişimlerin gen ifadesiyle birlikte bireyin hastalık semptomlarını da ortaya çıkarma 

olasılığı tartışılmıştır.Dolayısıyla ACE I/D polimorfizmi için bir D aleline sahip olmanın ACE2 

reseptör seviyesini azaltarak COVID-19'un klinik seyrini değiştirdiği düşünülebilir.Sonraki 
çalışmalar mutlaka örneklem sayısı artırılıp çalışılarak istatistiki analize tabii tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Korona Virüs Hastalığı 2019 (Covıd-19), Şiddetli Akut Solunum 

Sendromu Koronavirüsü 2 (Sars-Cov-2), Polimeraz Zincir Reaksiyonudur (Rt-Pcr), Ace 
Polimorfizm (Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Geni Polimorfizmi), Serum Ace Aktivitesi 
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Özet 

 Sanatsal yaratma özgürlüğünün doğası, doğmatik dünya görüşü ve insan merkezci bakış 

açısının, insandışı varlıkları dışlayıcı iddialarının karşısına geçebilir. Bu bağlamda edebiyat, 

düşünceyi; ikili karşıtlıklar ve belirli şemalar içine hapsederek, algıyı sınırlayan ve görülmeyen 

kör noktalarla, duyulmayan sağır noktalar yaratan; baskın bilinç biçimlerinin, dışına çıkabilme 

gücüne sahiptir. Çağdaş dünyada zaman içinde artan oranda edebi metinlerdeki insan merkezci 

algı ve kabullerin yerine yaşammerkezci bakış açısı taşıyan eserlere yoğunlaşılması; doğal 

olarak insan ile insandışı doğa ve varlıklar arasındaki ayırımın ortadan kaldırılmasına 

yönelmektedir. Yaşammerkezci yeni söylem ve arayışlar, edebiyatın merkezini değiştirebilecek 

yeni fırsatlar yaratmaktadır. Sanat ve edebiyatın anlam arayışları, yaşamı temel alan çoklu bakış 

açılarıyla yepyeni dünyaların kapılarını açmaktadır. Çalışmamızda, araştırma yöntemi olarak, 

araştırma konumuzla ilgili düzenleme ve politikalar taranarak, nicel araştırma yöntemine 
başvurularak, içerik analizi tekniğiyle irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşammerkezci Edebiyat, İnsanmerkezci Edebiyat, İnsandışı Varlıkların 
Eşit Varoluş Hakları. 
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Evolution of Anthropocentric Literature 

 

 

Abstract 

  

Due to the nature of the freedom of artistic creation, it can be opposed to the exclusionary claims of inhuman 
beings of the naturalistic worldview and the anthropocentric perspective. In this context, literature has the 
power to get out of the dominant forms of consciousness, which limit perception and create invisible blind 

spots and inaudible deaf spots by trapping the thought in binary oppositions and certain schemes. In the 
contemporary world, the anthropocentric perception and acceptance in literary texts has been increasingly 

replaced by focusing on works with a life-centered perspective; naturally, it tends towards the elimination of 
the distinction between human and non-human nature and beings. New life-centered discourses and searches 
create new opportunities that can change the center of literature. The search for meaning in art and literature 

opens the doors of brand new worlds with multiple perspectives based on life. In our study, as a research 
method, the regulations and policies related to our research topic were scanned, the quantitative research 
method was applied, and the content analysis technique was examined. 

Keywords: Biocentric Literature, Anthropomorphic Literature, Equal Existence Rights of Nonhumans. 
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Özet 

  Bu bildiride Amerika Birleşik Devletleri'nde ırk ayrımcılığına karşı ortaya çıkan sivil haklar 

hareketinin sanata yansıması resim alanında üretilmiş olan eserlere değerlendirilecektir. 

Amerikan siyahı halkının 1960’lı yıllarda özgürlük, eşitlik kavramları çerçevesinde yükselen 

sesi, ülkede pek çok sanatçıyı aynı değerler çerçevesinde buluşturmuş, ortak bir varoluş 

mücadelesi içinde sanatsal üretime yönlendirmiştir. Bildiride Romare Bearden, Barkley L. 

Hendricks, Andy Warhol, Norman Rockwell, Charles W. White, Robert Rauschenberg, Jacob 

Lawrence adlı sanatçıların resimlerinden örneklere yer verilecektir. Söz konusu eserler 

dönemin ruhunun sanatçıların özgün bakış açıları, yorumlama ve yansıtma biçimleriyle tutulan 
birer kaydı olması nedeniyle öneme sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Eşitlik, Sanat, Sivil Haklar Hareketi, Resim, Özgürlük 
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Özet 

 Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşlar ve 

yenilikler ile özgün tasarımların yaratıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece ürünü üretme ve 

satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan, bir başka deyişle tekeline bırakan 

haklardır. Uygulamada ilk bakışta çok farklı disiplinler olmakla beraber “Sınai Mülkiyet” alanı, 

Tasarımcılar ile hukukçuları bir araya getiren en önemli alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

bağlamda Sınai mülkiyet Kavramı ve Kanununun hem hukukçular hem de tasarımcılar ve 

üreticiler tarafından ortak biçimde algılanması ve uygulanması son derece önemlidir. 

Ülkemizde 27 Haziran 1995 tarihli ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması ile ilgili 

KhK ile başlayan tasarımların tescil yolu ile korunması, Kanun Hükmünde Kararnamenin 

yürürlüğe girmesinden 21 yıl sonra, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile son halini alarak 

günümüze gelmiştir. Sınai Mülkiyet Kanunu öncesi yürürlükte olan 554 sayılı KhK’de koruma 

alan adı Endüstriyel Tasarımlar olarak belirlenmiş iken, Sınai Mülkiyet Kanunu ile beraber alan 

adı daha kapsayıcı olan ‘Tasarım’ olarak değiştirilmiş ve içerik buna bağlı olarak 

güncellenmiştir. Kanunda yer alan tanımlar ile koruma çerçevesi son derece bağlayıcı olup ilgili 

sektörlere yön vermektedir. Bu çalışmada 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde 
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tescile ve buna bağlı korumaya konu Tasarımlar olarak belirtilen ürünlerin ve ürün çeşitlerinin 

tanımlamaları ile temel koruma şartları, Endüstriyel Tasarım meslek disiplini bağlamında kısa 
bir zaman aralığında tartışılarak ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sınai Mülkiyet, Endüstriyel Tasarım, Ürün Tanımı 
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Özet 

 Ev hizmetlerinde çalışanların hizmet ilişkileri, standart işçi-işveren ilişkilerinden farklılık arz 

etmektedir. Kanun koyucu, bu kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanma biçimlerini, ay içinde 

çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısını dikkate alarak ayırma yöntemine 

başvurmuştur. Ev hizmetlerinde ayda on günden az çalışan sigortalılar ile ayda on günden fazla 

çalışanların sigortalılık hükümleri birbirinden farklıdır. Ev hizmetlerinde ayda on günden az 

çalışanların sigortalılığı, 2014 tarihli, 6552 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na getirilen ek madde 9 ile özel olarak düzenlenmiş iken, ev 

hizmetlerinde bir ya da birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve ay içinde on günden 

fazla çalışanların sigortalılığı, 5510 sayılı Kanun’un 4/1-a kapsamındaki sigortalılara ilişkin 

hükümler çerçevesinde düzenlenmiştir. Düzenleme sonucu oluşan farklılıklardan başlıcaları; 

bazı sigorta kollarına tabi olup olmamak, ev hizmetlerinde çalışanların (çalışma günleri göz 

önünde bulundurularak) işverenlerinin 5510 sayılı Kanun çerçevesinde işveren niteliğini haiz 

olup olmaması, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası kapsamında yapılan yardımların 

işverene rücu edilip edilememesi gibi konulara ilişkindir. Çalışmada, ev hizmetlerinde 

çalışanların sigortalılığı, 5510 sayılı SSGSS Kanunu kapsamında ele alınacak ve çalışma 
süreleri nedeniyle oluşan hüküm farklılıklarına yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ev Hizmetlerinde Çalışanlar, Sigortalılık, Sosyal Güvenlik Hukuku, 
5510 Sayılı Kanun, 6552 Sayılı Kanun 
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Insurance of Workers in Home Servıces Under Socıal Insurance and General Health Insurance Law 

No. 5510 

 

 

Abstract 

  

Employee relations of workers in home services differ from standard employee-employer relations. The 
legislator has resorted to the method of separating the way these people are provided with social security, 

taking into account the number of working days calculated according to the working hours in the month. The 
insurance provisions of those who work less than ten days a month in home services and those who work 
more than ten days a month are different from each other. While the insurance of those working in home 

services less than ten days in a month is regulated with the additional article 9 brought to the Social Insurance 
and General Health Insurance Law No. 5510 with the Law No. 6552 dated 2014, the insurance of those who 
work for more than ten days in a month is regulated within the framework of the provisions regarding the 

insured within the scope of Law No. 5510 and 4/1-a. The main differences that arise as a result of the 
regulation are related to issues such as whether they are subject to certain insurance branches, whether the 

employers of workers in home services (taking into account their working days) have the qualifications of an 
employer within the framework of Law No. 5510, whether the benefits provided within the scope of work 
accident and occupational diseases insurance can be recoursed to the employer. In the study, the insurance 

of those working in home services will be discussed within the scope of the SSGSS Law No. 5510 and the 
differences in provisions due to working hours will be included. 

Keywords: Workers in Home Services, Insurance, Social Security Law, Law No. 5510, Law No. 6552. 
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Özet 

 Kadınların güçlenmesi, kadınların bilişsel, psikolojik, ekonomik ve politik boyutlarıyla 

kendilerini geliştirerek toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlenmelerine, onurlu yaşam 

haklarına sahip çıkmalarına bağlıdır. Kadınlar, kendi gerçekliklerini fark ederek, kendilerini ve 

özsaygılarını koruyarak güçlenebilirler. Toplumsal güç eşitsizliklerinin farkına varıp, harekete 

geçmek, bağımsız gelir oluşturma kapasitelerini ortaya koymak demek, kadınların ekonomik 

olarak güçlenmeleri demektir. Bunun en hızlı yolu ise eğitime, eğitim olanaklarına erişimdir. 

Güçlendirme odaklı eğitimsel düzenlemeler yapılabilir. Kadınları güçlendirme, geliştirme 

potansiyeline sahip olacak şekilde hazırlanan eğitim programları planlanabilir. Bu amaçlarla 

tasarlanacak eğitim stratejilerin planlanmasıyla; güçlendirilmiş yeni bir kişilik inşası, mümkün 

hale gelebilecektir. Dünyamız covit gerçeğiyle birlikte hızlanan dijital bir dönüşümle 

yaşamaktadır. Bu dünya da dijital öğrenme yöntemlerinin aktif olarak kullanılması, kadın 

eğitimini güçlendirecektir. Dijital eğitimler sayesinde kadınlar, olanaklarına göre; hangi 

koşullarda, nasıl, nerede ve ne zaman eğitim alabileceklerini seçebileceklerdir. Dijital öğrenme 

olanakları, kadınları güçlendiren her türlü öğrenme süreçlerini hızlandırmıştır. Bu çalışmada, 



 
 

 

8. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

155 

dijitalleşmeyi ve dijital eğitim olanaklarından, kadınların güçlenerek, nasıl 

yararlanabileceklerini göstermeyi amaçlamaktayız. Bildirimiz, araştırma yöntemi olarak, 

araştırma konumuzla ilgili düzenleme ve politikalar taranarak, nicel araştırma yöntemine 
başvurularak, içerik analizi tekniğiyle irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Dijital Dönüşüm, Dijital Eğitim, Kadınların 
Güçlendirilmesi. 

 

 

 

Empowering Women in Digital Transformation: Digital Education Opportunities 

 

 

Abstract 

  

The empowerment of women depends on women's awareness of gender equality by developing themselves 
in cognitive, psychological, economic and political dimensions, and their right to a dignified life. Women 
can be empowered by recognizing their own reality and protecting themselves and their self-esteem. 

Recognizing social power inequalities, taking action, and demonstrating their independent income generation 
capacity means women's economic empowerment. The fastest way to this is access to education and training 

opportunities. Empowerment-oriented educational arrangements can be made. Training programs can be 
planned to have the potential to empower and develop women. With the planning of educational strategies 
to be designed for these purposes; a strengthened new personality construction will become possible. Our 

world is living with a digital transformation accelerating with the reality of covit. Active use of digital 
learning methods in this world will strengthen women's education. Thanks to digital trainings, women, 
according to their opportunities; they will be able to choose under what conditions, how, where and when 

they can study. Digital learning opportunities have accelerated all kinds of learning processes that empower 
women. In this study, we aim to show. In our study, as a research method, the regulations and policies related 
to our research topic were scanned, the quantitative research method was applied, and the content analysis 

technique was examined. 

Keywords: Digitalization, Digital Transformation, Digital Education, Women's Empowerment. 
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Özet 

 Bireylerin anayasal düzlemde korunan en temel haklarından biri, kişisel verilerin 

korunmasını isteme hakkıdır. Kişisel veri kavramı, kişinin adresi, telefon kayıtları, e-posta 

kayıtları, fotoğrafı, parmak izi, yaşam tarzı gibi pek çok hassas verinin yanı sıra gerçek kişilere 

ait her türlü bilgiyi kapsamaktadır. Bu hak doğrultusunda, bireyin kimliğine ilişkin bilgi içeren 

ve gizli kalmasını istediği her türlü veri, hukuk düzeni tarafından korunmaktadır. Kişisel veriler, 

kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde hizmet veren kuruluşlar tarafından, sıklıkla 

işlenmektedir. İşleme yapılırken, bireylerin kapsamlı şekilde aydınlatılması ve verilerin ne 

şekilde işleneceğinin sınırının çizilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, kamu kurumlarınca milli 

güvenlik ve kamu düzeninin korunması gibi gerekçeler ve istihbari faaliyetler nedeni ile işlenen 

verilerin, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının özüne dokunup dokunmadığının tespiti, 
anayasal düzenin korunması açısından önem arz etmektedir. Ancak Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu madde 28/ç bendi uyarınca getirilen istisnanın geniş yorumlanması 

neticesinde uygulamada sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, kamu düzeni ve milli 

güvenlik gerekçesiyle yapılan veri işleme faaliyetlerinin hukuka uygunluğu incelenmiş, 

uygulamada görülen eksikliklere işaret edilerek çözüm önerileri üretilmesi amaçlanmıştır. Bu 

kapsamda ulusal ve uluslararası düzenlemeler, çeşitli haber kaynakları, Avrupa Birliği Adalet 

Divanı Kararları, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları ile Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu kararları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kişisel Verilerin Korunması Hakkı, Veri İşleme, Milli Güvenlik, Kamu 
Düzeni 
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Özet 

 Ticaret şirketlerinde sermaye koyma borcu, genel olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 127 ilâ 

132 madde hükümlerinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda maden ruhsatnameleri ve bunun gibi 

ekonomik değeri olan diğer hakların, kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine 

sermaye olarak getirilebileceği düzenlenmiştir. Ancak maden ruhsatnamelerinin ayni sermaye 

olarak kabul olunması için, maden siciline şerh gereklidir. Zira Türk Ticaret Kanunu’nun 

128/2’nci maddesi uyarınca, şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede bilirkişi tarafından 

belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazlar tapuya şerh verildiği, fikrî mülkiyet hakları ile diğer 

değerler, varsa özel sicillerine, bu hüküm uyarınca kaydedildikleri ve taşınırlar güvenilir bir 

kişiye tevdi edildikleri takdirde ayni sermaye kabul olunur. Sunumda maden ruhsatnamelerinin 

ticaret şirketlerine sermaye olarak getirilmesi, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat 
çerçevesinde ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sermaye, Maden Ruhsatnameleri 
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Brıngıng minıng Lıcenses to Commercıal Companıes As Capıtal 

 

 

Abstract 

  

The capital investment debt in commercial companies is generally regulated between the articles 127 and 

132 of the Turkish Commercial Code. In this context, it has been regulated that mining licenses and other 
rights with economic value such these may be brought to commercial companies as capital, unless the law 
provides otherwise. However, in order to accept mining licenses as capital in kind, an annotation to the 

mining registry is required. Because, pursuant to Article 128/2 of the Turkish Commercial Code, when the 
real property with the values determined by the expert in the articles of association or in the articles of 
incorporation are annotated onto the title deed; intellectual property rights and other assets with the values 

determined by the expert in the articles of association or in the articles of incorporation, if any, are registered 
in their special registers pursuant to this provision and if personal properties are entrusted to a reliable person, 

are considered as capital in kind. With this presentation, bringing mining licenses to commercial companies 
as capital will be discussed within the framework of the Turkish Commercial Code and other relevant 
legislation. 

Keywords: Capıtal, minıng Lıcenses 
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Objektif Dava Birleşmesi Açısından Ticari Dava Şartı Arabuluculuğa Eleştirel Bir Bakış 
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Özet 

 7155 sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) eklenen 5/A maddesi ile, “TTK’nın 4. 

maddesi ile diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi 

olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması 

zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda kanun koyucu, tüm ticari davalar için değil, sadece 

konusu alacak veya tazminat talebi olan ticari davalar açısından dava şartı arabuluculuğu 

öngörmüştür. Objektif dava birleşmesinin söz konusu olduğu hallerde ticari dava şartı 

arabuluculuk açısından üst mahkemelerin objektif dava birleşmesinin genel niteliğine ve bu 

dava tipine uygun olmayan kararlar verdiği görülmektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

(HMK) m. 110 kapsamında, objektif dava birleşmesi, davacının, aynı davalıya karşı olan birden 

fazla bağımsız ve asli talebini, aynı dava dilekçesinde ileri sürmesi halinde söz konusu olan bir 
dava türüdür. Bunun için, birlikte dava edilen taleplerin tamamının aynı yargı çeşidi içinde yer 

alması ve taleplerin tümü bakımından ortak yetkili bir mahkemenin bulunması şarttır. 

Davacının, taleplerini birlikte ileri sürmeye zorlanması mümkün olmadığı gibi, bu konuda her 

bir talebini ayrı davalarda ileri sürebilme konusunda takdir hakkı da bulunmaktadır. Dava 

birleşmesinde, görünüşte tek bir dava olmakla birlikte, aslında talep sayısınca dava 

bulunmaktadır. Dava konusu olan bu taleplerin aynı dava türüne ilişkin olması da şart değildir. 

Mahkeme her bir talebi ayrı ayrı değerlendirip, karara bağlar. Bu nedenle birbirinden bağımsız 

olan talepler bakımından dava şartları da ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Objektif dava birleşmesi 

bakımından konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerine ilişkin bir 

ticari davanın, arabuluculuğa tabi olmayan bir dava ile birlikte açılması durumunda bu ticari 

arabuluculuk dava şartının aranmayacağı üst derece mahkemelerince iddia edilmiştir. Özellikle 
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ticari nitelikte haksız rekabetin tespiti, men’i, ref’i ve maddi tazminat istemli objektif dava 

birleşmesi şeklinde açılan dava bakımından davanın konusunun bir kısmı bir miktar para 

alacağına ilişkin olsa da zorunlu arabuluculuğa tabi olmayan haksız rekabetin tespiti, men’i ve 

ref’i talepleri bakımından işin esasına girilerek karar verilmesi ve arabuluculuğa tabi olan 

kısmın da arabuluculuk kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu 

kapsamda objektif dava birleşmesinin varlığı halinde taleplerden birinin dava şartı arabuluculuk 

kapsamında olmaması; diğer talep bakımından da arabuluculuk dava şartının aranmamasını 

gerektirmektedir. Objektif dava birleşmesinin özellikleri göz önüne alındığında her bir 

davadaki talebin ayrı dava konusu teşkil etmesi nedeniyle, dava şartlarının ve bu kapsamda 
ticari arabuluculuğun da ayrı ayrı değerlendirilmesi daha yerindedir. 

Anahtar Kelimeler: Objektif Dava Birleşmesi, Ticari Dava Şartı Arabuluculuk, Ayrı Dava 

Konuları, Arabuluculuğa Tabi Olan Kısmın da Arabuluculuğa Tabi Olmamasının 
Benimsenmesi 

 

 

 

The Critical Assessment About Condition of the Commercial Case Mediation in Terms of Objective 

Case Connection 

 

 

Abstract 

  

According to article 5/A added to the Turkish Commercial Code (TCC) with the Law No. 7155, “With the 
4th article of the TCC., it has become obligatory to apply to a mediator before filing a lawsuit about the 

claims for receivables and compensation from the commercial lawsuits, the subject of which is paying a 
certain amount of money. In this context, the legislator has provided for case-by-case mediation not for all 
commercial cases, but only for commercial cases whose subject matter is a claim for receivables or 

compensation. Civil Procedure Code with the Article 110, objective case connection is a type of action that 
is in question when the plaintiff puts forward more than one independent and essential claim against the same 
defendant in the same lawsuit petition. For this, it is essential that all of the claims filed together are within 

the same jurisdiction and that there is a common court with jurisdiction for all of the claims. It is not possible 
for the plaintiff to be compelled to put forward his claims together, and he also has the discretion to put 
forward each of his claims in separate lawsuits. In this lawsuit, there is only one case in appearance, but there 

are actually as many cases as there are claims. It is not necessary for these claims, which are the subject of 
the lawsuit, to be related to the same type of lawsuit. The court evaluates and decides on each request 

separately. For this reason, the conditions of the case should be evaluated separately in terms of claims that 
are independent from each other. It has been claimed by the high courts that this commercial mediation case 
requirement will not be sought if a commercial case related to claims for receivables and compensation 

related to paying some amount of money in terms of objective case connection is filed together with a case 
that is not subject to mediation. In particular, in terms of the lawsuit filed in the form of the determination, 
prohibition, and elimination of unfair competition of a commercial nature and objective litigation with 

material compensation, some of the subject of the lawsuit is related to the receipt of some money, but in 
terms of the claims for the detection, prohibition and elimination of unfair competition, which is not subject 

to compulsory mediation, It was stated that the decision should be made and the part subject to mediation 
should not be evaluated within the scope of mediation. In this context, if there is an objective case connection, 
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one of the claims is not within the scope of mediation; in terms of other requests, mediation does not require 
the condition of this litigation. Considering the characteristics of an objective case connection since the claim 

in each case is the subject of a separate lawsuit, it is more appropriate to evaluate the terms of the lawsuit and 
commercial mediation in this context separately. 

Keywords: Objective Case Connection, Condition of the Commercial Case Mediation, Diffrent Subject of 
the Case, Adoption of Not Being Subject to Mediation for the Part That İs Subject to Mediation 
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Özet 

 Ticaret şirketlerinde sermaye koyma borcu, genel olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 127 ilâ 

132 madde hükümlerinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Kanunda aksine hüküm olmadıkça 

ticaret şirketlerine taşınmazların sermaye olarak getirilebileceği belirtilmiştir. Yine bu 

düzenlemeler kapsamında taşınmazın sermaye olarak getirilmesi hususunda özel hükümler 

getirilmiştir. Bunun yanı sıra, mülkiyet ve diğer ayni hakların tapu siciline tescili istemi ile diğer 

sicillere yapılacak tescillerle ilgili bildirimlerin ticaret sicili müdürü tarafından, ilgili sicile 

resen ve hemen yapılacağını ifade eden TTK m. 128/6 madde hükmü çerçevesinde ticaret sicili 

müdürünün bildirim yükümlülüğü düzenlenmiştir. Ayrıca “Şirketlerde Yapı Değişikliği ve 

Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ” kapsamında, bu hususta 

düzenlemeler bulunmaktadır. Sunumda taşınmazların sermaye olarak getirilmesi ve bu 

kapsamda ticaret sicili müdürlüğünün bildirim yükümlülüğü, Türk Ticaret Kanunu ve mezkûr 
Tebliğ ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sermaye, Taşınmazlar 
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Brıngıng Real Propertıes to Corporatıons As Capıtal and in Thıs Context the Notıfıcatıon Oblıgatıon 

of the Regıstry of Commerce 

 

 

Abstract 

  

The capital investment debt in corporations is generally regulated between the articles 127 and 132 of the 
Turkish Commercial Code. In this context, it has been regulated that real properties may be brought to 

corporations as capital, unless the law provides otherwise. In addition, there are special provisions regarding 
the putting real properties as capital in these articles. Furthermore, the notification obligation of the trade 
registry manager has been regulated within the framework of article 128/6 of the Turkish Commercial Code 

which states that the request for registration of the property and the other real rights to the land registry and 
notifications regarding the registrations to be made to other registries will be made ex officio and immediately 
by the trade registry manager. Besides there are provisions about this in “Communiqué on Changes in 

Structure of Companies and Collaboration between Registries on Putting of Capital in Kind”. With this 
presentation bringing real properties as capital and the notification obligation of the registry of commerce in 

this context will be discussed within the framework of the Turkish Commercial Code and the above-cited 
Communiqué and other relevant legislation. 

Keywords: Capıtal, Real Propertıes 

  



 
 

 

8. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

165 

Makale id= 110 

 

 

Sözlü Sunum 

 

 

ORCID ID: 0000-0002-0271-1506 
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Özet 

 İnsanlığın dünya üzerinde varlık göstermeye başladığı çağlardan beri süregelen en temel 

ihtiyaçlardandır barınma, korunma ve inanç. Bu sebeple karanlık çağlardan beri insanlar 

kendilerine güvenli bir yer yaratma güdüsüyle, tapınaklar, kaleler ve konutlar inşa etmişlerdir. 

Bu inşa süreci ise kentlerin başlangıcını oluşturmaktadır. Aristo’ya göre kent insanların daya 

iyi yaşayabilmek için toplandıkları yer olarak tanımlanırken, günümüzde nüfus yoğunluğu, 

ekonomik hareketlilik, istihdam yapısı gibi pek çok kritere bağlı olarak tanımlanabilmektedir. 

Kent kavramının yasal düzenlemelerde ya da yazında her ülke ve her zaman için geçerli bir 

tanımı yapılamamaktadır. Bu çalışmada kent kavramının farklı tanımlarına değinilip, Antik 
Çağ’da kentleri oluşturan etmenler ve birimler üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Antik Çağ, Kent 
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Abstract 

  

Shelter, protection and belief are among the most basic needs that have been going on since the ages when 
humanity began to exist on earth. For this reason, since the dark ages, people have built temples, castles and 

residences with the motive of creating a safe place for themselves. This construction process is the beginning 
of cities. According to Aristotle, while the city is defined as the place where people gather to live well, today 

it can be defined depending on many criteria such as population density, economic mobility, employment 
structure. The concept of the city cannot be defined in legal regulations or in the literature that is valid for 
every country and at all times. In this study, different definitions of the concept of the city will be mentioned 

and the factors and units that formed cities in the Ancient Age will be emphasized. 

Keywords: Ancient Ages, City, Polis 
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 Dünyada son yıllarda müzecilik ve sergileme yaklaşımına farklı bakış açıları ortaya çıkmış 

ve insanların tarihi eserlere ilgisinin artmasını sağlayacak çeşitli uygulamalar yapılmaya 

başlanmıştır. Teknolojiyle gelişen belgeleme, sunum ve sergileme teknikleri hem tarihi eser ve 

çevrelerin belgelenme ve restore edilme sürecinde hem de bu eserlerin sergilenmesi sürecinde 

tarihi esere duyulan ilgi ve merakı tetikleme bağlamında kazanım sağlamaktadır. Ayrıca üç 

boyutlu görselleştirme teknikleri tarihi ve arkeolojik alanların restitüsyon ve restorasyonları 

aşamalarında gerçekçi bir rekonstrüksiyon yaratma imkanının yanı sıra olası bir tahribat 

karşısında yok olmayacak tarihi bir belge yaratma konusunda da olanak sağlamaktadır. Bu 

çalışmada arkeolojik ören yerleri ve müzelerinde yeni etkileşimli sergileme metotları ve 
uygulama örneklerine yer verilecektir. 
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Interactive Exhibition Methods and Application Examples in Ancient Ruins 

 

 

Abstract 

  

In recent years, different perspectives on museum and exhibition approaches have emerged in the world and 

various practices have been started to increase people's interest in historical artifacts. Documentation, 
presentation and exhibition techniques developed with technology provide gains in the context of triggering 
the interest and curiosity in historical artifacts both in the documentation and restoration process of historical 

artifacts and environments and in the process of exhibiting these artifacts. In addition, three-dimensional 
visualization techniques provide the opportunity to create a realistic reconstruction during the restitution and 
restoration of historical and archaeological sites, as well as to create a historical document that will not be 

destroyed in the face of possible destruction. In this study, new interactive exhibition methods and application 
examples in archaeological sites and museums will be included. 

Keywords: Digital İnteractive Technologies, Museology, Exhibition 
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Özet 

 Yangın, maddi manevi kayıplara yol açan ve doğal yollardan ya da insanlardan 

kaynaklanabilen afetlerden biridir. Yangın afetinden en çok etkilenecek olan engelli bireylerdir. 

Yangın güvenliğinde engelli bireyler için sağlıklı bireylerden farklı tedbirler alınmalıdır. Bu 

tedbirler, engelli sınıflarına göre değişiklik gösterebilir. Günümüzde binalarda gördüğümüz 

eksikliklerden dolayı erişilebilirlik ile aktif ve pasif yangın güvenlik önlemlerinin bir arada 

değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışma ile bina tasarımı aşamasında engelli 

bireyler için yapılması gereken yangın güvenlik önlemlerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı Erişilebilirlik Kılavuzu bağlamında engellilere yönelik maddeler 

incelenmiştir. Yönetmelik ve kılavuz karşılaştırılması yapılarak, engelli bireyler için yangın 

güvenliğinin nasıl ele alınması gerektiği, kılavuzdaki ve yönetmelikteki eksikliklerin neler 

olduğu sorularına yanıt aranmıştır. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi olarak doküman 

analizi seçilmiştir. Çalışmada yapılan karşılaştırmalı analizler sonucunda engelli bireylerin 

yangın güvenliğine dair yapılarda alınması gereken önlemlerin yer aldığı bir kılavuza ihtiyaç 
olduğu görülmüştür. 
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Examination of the Precautions to Be Taken in Buildings for the Fire Safety of Disabled People 

 

 

Abstract 

  

Fire is one of the disasters that causes material and moral losses and can be caused by natural ways or people. 

The most affected by the fire disaster are people with disabilities. In fire safety, different precautions should 
be taken for disabled individuals than healthy individuals. These precautions may vary by types of 
disabilities. Nowadays, evaluation of active and passive fire safety precautions and accessibility together 

gains importance due to the deficiencies in buildings. With this study, to reveal the fire safety precautions 
that should do for disabled people at the stage of building design is aimed. In the context of Tukey’s 
Regulation on Fire Protection and the Accessibility Guide of the Ministry of Family, Labour and Social 

Services of the Republic of Turkey, the articles for the disabled were examined. Questions of how fire safety 
should be handled for people with disabilities, and what are the deficiencies in the guide and regulation have 

searched for answers by comparing the regulation and the guide. In this study, document analysis was chosen 
as a qualitative research method. As a result of the comparative analyses made in the study, it was seen that 
there is a need for a guide that includes the precautions to be taken in the buildings regarding the fire safety 

of the disabled individuals. 

Keywords: Active and Passive Fire Precautions, Disabled People, Fire Safety, Fire Safety Design in 

Buildings 
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Kalker Taşlarında Meydana Gelen Mikrobiyal Bozunmalarda Tespit Yöntemleri 
 

 

Arş.Gör.Dr. Binnaz Vural1 

 

 

1Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Özet 

 Kalker taşları geçmişten günümüze yaygın kullanım alanına sahip bir taş türüdür. Bu taşlarda 

görülen bozunma türleri arasında, fiziksel ve kimyasal bozunmaların yanısıra biyolojik 

bozunmaların da yeri çok büyüktür. Organik maddelerin doğada kimyasal, fiziksel ve biyolojik 

olarak minerallerine ayrılması olayı olan biyominerilazasyon olayında bazı mikrobiyal 

faaliyetlerin etkisi çok fazladır. Algler, bakteriler, mantarlar, yosunlar tarafından kolayca istila 

edilebilen kalker taşının bu mikroorganizmalar tarafından bozunmalarını tespit etmek için 

çeşitli teknikler geliştirilmeye devam etmektedir. Gözle yapılan muayeneler ve tahminleri 

takiben kimyasal ve biyolojik deneylerle bu bozunmalara dair ciddi sonuçlar elde edilmektedir. 

Bu çalışmada da bu yöntemlerin bir kısmı incelenmeye ve çeşitli görsellerle bu yöntemler 
desteklenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ayrışma, Mikrobiyal Bozunma, Kalker, Tarihi Eser. 

 

 

 

Detectıon Methods of microbıal Decomposıtıons Occurıng in Lımeter Stones 
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Limestone is a type of stone that has been widely used from past to present. Among the types of degradation 
seen in these stones, besides physical and chemical decomposition, biological decomposition is also very 
important. The effect of some microbial activities is very high in the biomineralization event, which is the 

chemical, physical and biological separation of organic substances into their minerals in nature. Various 
techniques continue to be developed to detect the degradation of limestone, which can be easily invaded by 
algae, bacteria, fungi and algae, by these microorganisms. Serious results regarding these degradations are 

obtained by chemical and biological experiments following visual inspections and estimations. In this study, 
some of these methods have been examined and tried to support these methods with various visuals. 

Keywords: Weathering, Microbial Decomposition, Limestone, Historical Artifact. 
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Özet 

 Çalışma, 1980’ler ile karşımıza çıkmaya başlayan ve son yıllarda sürekli maruz kaldığımız, 

dolayısıyla artık kaçınılmaz olan sayısallaşma ya da dijitalleşme olgusunu mekân tasarımı 

eğitimi üzerinden ele almaktadır. Bu ele alış ile sayısal tasarımın mekân tasarım eğitiminde 

tetiklediği dönüşümlerin, kuramsal olarak bu eğitimin bileşenlerine yansımasının bahsi geçen 

bileşenler üzerinden okunması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel metot ile 

oluşturulan çalışmada veri toplama tekniği olarak literatür incelemesi ve dokümantasyon 

analizinden faydalanılmıştır. Çalışma, genel olarak müfredatlara sayısallık olgusunun nasıl 

adapte edilebileceği ve program kullanımı gibi yaklaşımlarla ele alınan sayısal tasarımın bu 

disiplinde kuramsal anlamda meydana getirdiği dönüşümleri okumayı hedeflemektedir. 

Dolayısıyla literatüre bu çerçevede kuramsal bir katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Çalışma 

sonucunda tasarım eğitiminde temel parametreler olarak ele alınan bu bileşenlerin 

dijitalleşme/sayısallaşma ile süreç içerisinde evirildiği/evirilmekte olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tasarım Eğitimi, Mekan Tasarım Eğitimi, Sayısal Teknolojiler 
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Özet 

 Mimari projelerde önemli tasarım fikirleri vurgulanmak ve bu fikirlerin insanlar tarafından 

dikkat çekilmesi istenmektedir. Tasarım kriterlerine bağlı kalınarak uygulanan projelerde 

gerekli mühendislik çözümlerinin birlikte düşünülmediği veya yürürlükte bulunan standartlar 

ve yönetmelikler yeteri kadar göz önüne alınmadığında maalesef insan hayatını bile tehdit 

edebilecek olumsuz riskler doğmaktadır. Bu bağlamda mimari projeler tasarlanırken 

uygulanmak istenen tasarım fikirlerinin inşaat aşamasında çözülmesi gereken zorluklar ve 

uygulama bitiminden sonra da getirdiği belli sorumluluklar vardır. Bu çalışmada genel olarak 

havuzlarda malzeme, teknik detay ve yönetmelikler doğrultusunda nasıl yol izleneceği 

anlatılmış ve gökyüzü havuzları veya çatı havuzlarının karşılaşabileceği mühendislik 

problemler ele alınmıştır. Bu problemler; açıklık geçmek, konsol çıkmak ve deprem yükü 
olarak ele alınırken önemli tasarım kriterlerine sahip gökyüzü havuzları üzerinden bir inceleme 

oluşturulmuştur. Gökyüzü havuzları normal havuzlara kıyasla, mühendis ve mimarlar için 

teknik, strüktürel zorluklar ve daha detaylı hesap gerektiren projeler olmasına değinilmiş ve 

gelişen teknolojiyle beraber ortak disiplin çerçevesinde açıklık geçme, konsol çıkma ve deprem 
yükü problemleri kolayca çözülebileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gökyüzü Havuzları, Mühendislik Problemleri, Açıklık Geçme, Konsol 
Çıkma, Deprem Yükü 
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Examınatıon of Engıneerıng Problems in Archıtecture On Sky Pools 

 

 

Abstract 

  

In architectural projects, it is desired to emphasize important design ideas and to draw people's attention to 

these ideas. Unfortunately, when the necessary engineering solutions are not considered together in the 
projects implemented by adhering to the design criteria, or when the standards and regulations in force are 
not taken into account sufficiently, there are unfortunately negative risks that may even threaten human life. 

In this context, there are difficulties to be solved during the construction phase of the design ideas to be 
implemented while designing architectural projects and certain responsibilities after the end of the 
implementation. In this study, it is explained how to follow the way in accordance with the materials, 

technical details and regulations in the pools in general, and the engineering problems that sky pools or roof 
pools may encounter are discussed. These problems are; A review was created on sky pools that have 

important design criteria, while spanning, cantilevering, and earthquake load are handled. Compared to 
normal pools, it was mentioned that the sky pools are the projects that require technical, structural difficulties 
and more detailed calculations for engineers and architects, and it was concluded that openings, cantilever 

protrusion and earthquake load problems can be easily solved within the framework of a common discipline 
with the developing technology. 

Keywords: Sky Pools, Engineering Problems, Span Crossing, Cantilever Protrusion, Earthquake Load 
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Özet 

 Kentsel akupunktur kentsel yenilemeyi yerel düzeyde destekleyen ve kamusal alanlardaki 

müdahalelerin dönüştürücü bir etki yaratabilmesi için büyük ölçekli çalışmalar olmaksızın alt 

ölçekte iyileştirme çalışmalarını içeren bir tasarım uygulamasıdır. Geleneksel gelişim 

süreçlerine bir alternatif olan kentsel akupunktur, ihmal edilen alanların yenilenmesine, kentsel 

stratejilerin aşamalı olarak uygulanmasına ya da bir kentin sosyal altyapısının 

sağlamlaştırılmasını destekleyen bir olgudur. Kentin belli alanlarını canlandıran, alana özel 

hassas müdahaleler yolu ile sosyal ve kentsel sorunların giderilmesine olanak sağlayan, kentsel 

akupunktur kavram olarak İspanyol mimar Manuel de Sola tarafından gündeme getirilmiştir. 

Hızlı ve basit yöntemler ile daha az bürokratik çalışmaya gereksinim duyan uygulamalardır. 

Sosyal iyileştirmeden, kamu güvenliğinin sağlanmasına kadar, içeriği ve konusu kentsel 

alanların kalitesindeki olumlu gelişmeler, beraberinde oluşan zincirleme etkileşim ve 

reaksiyonlar ile kentsel alanlarda iyileşme sağlamaktadır. Kentsel alanların rehabilitasyonunda, 

uzun karar süreçlerini elimine eden etkin bir yöntemdir. Ölçeği bir sokak düzenlemesinden 

kentsel ulaşım arterlerinin düzenlenmesine kadar geniş bir skalaya sahiptir. Kullanıcı katılımını 

önemseyen kentsel müdahalelerden biridir. Küçük ölçekli ancak gerekli olan ve domino etkisi 

ile daha büyük reaksiyonları tetikleyen müdahalelerdir. Kentsel kamusal alan; herhangi bir 

sosyokültürel ya da sosyoekonomik ayrım olmaksızın bütün kentlilerin kullanımına açık olan 

kullanıcıları bütünleştirici, mekanlardır. Kamusal alanlar kentlilere kolektif birliktelik 
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mekanları sağlamakta ve rekreasyonel olanaklar sunmaktadır. Kentlilerin refah düzeyinin 

arttırılması için kamusal mekanların tasarım ve kullanım olanakları son derece önemlidir. 

Kentsel kamusal alanlar sürdürülebilir, değişen ve gelişen yaşam koşullarına adapte olabilir 

esnek tasarım mekanları olarak düzenlenmelidir. Ancak bugün kentsel kamusal mekanlar, 

güvenlik sorunları, terk edilme gibi nedenler ile atıl kentsel alanlara dönüşmektedir. Kentlilerin, 

güvenlik, erişilebilirlik, tasarım ve kullanım olanaklarındaki eksiklikler nedeni ile aktif olarak 

kullanamadığı kentsel kamusal alanları hızlı ve etkin olarak kentsel akupunktur uygulamaları 

ile rehabilite edilmektedir. Bu bildiride kentsel kamusal alanlara hızlı ve etkin bir müdahale 

yöntemi olarak kentsel akupunktur yöntemi irdelenmiştir.Kullanılmayan kentsel kamusal 

alanlar için kentsel akupunktur uygulaması ile neler yapılabileceğine ilişkin değerlendirme, 
öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Akupunktur, Kamusal Alan, Kentsel Rehabilitasyon 

 

 

 

Transformatıon of Dormant Publıc Spaces for Healthy Lıfe Envıronments: Urban Acupuncture 

 

 

Abstract 

  

Urban acupuncture is a design application that encourages urban renewal at the local level and includes small-
scale improvement studies without large-scale studies so that interventions in public spaces can have a 
transformative effect As an alternative to traditional development processes, urban acupuncture is a 

phenomenon that promotes the regeneration of neglected areas, the gradual implementation of urban 
strategies, or the consolidation of a city's social infrastructure. Urban acupuncture, which revitalizes certain 
areas of the city and allows the elimination of social and urban problems through sensitive interventions 

specific to the area, was brought up by the Spanish architect Manuel de Sola as a concept. They are 
applications that need fast, local and simple methods and less bureaucratic work. It is an effective method in 

the rehabilitation of urban areas, eliminating long decision-making processes. Urban public space is an 
integrative, urban space that is open for the use of all urban people without any sociocultural or 
socioeconomic distinction. They are places that offer active or passive recreational opportunities to users. It 

provides collective togetherness spaces for urban individuals. In order to increase the welfare level of urban 
individuals, the design and usage possibilities of public spaces are extremely important Urban public spaces 
should be organized as flexible design spaces that can adapt to sustainable, changing and developing living 

conditions. Urban public spaces that urban people cannot actively use due to deficiencies in safety, 
accessibility, design and use opportunities are being rehabilitated quickly and effectively with urban 

acupuncture applications. In this paper, the urban acupuncture method is examined as a fast and effective 
intervention method in urban public spaces. Evaluations and suggestions on what can be done with the 
application of urban acupuncture for unused urban public spaces have been developed. 

Keywords: Urban Acupuncture, Public Space, Urban Rehabilitation. 

  



 
 

 

8. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

178 

Makale id= 131 

 

 

Sözlü Sunum 

 

 

ORCID ID: 
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Özet 

 Bu çalışmada, tarihi eserlerde çok yaygın olarak kullanılan kalker taşının ayrışma, bozunma 

mekanizmaları hakkında bir araştırma sunulmuştur. Özellikle Osmanlı Dönemi’ nde sıklıkla 

kullanılan bu taş, uzun yıllar dayanım göstererek günümüze ulaşmış tarihi eserlerde karşımıza 

çok çıkmaktadır. Fakat yine de meydana gelen kısmi ya da bütünsel bozunmalar da 

gözlenmektedir. Bu eserlerin korunması ve düzgün restorasyonlarının yapılmaları için bu taşın 

yapısını ve etkilenme mekanizmalarını iyi anlamak gerekmektedir. Kimyasal, fiziksel ve 

biyolojik olarak çeşitli bozunma ve ayrışmalara maruz kalabilen bu taş, uygun önlemler 

alındığında uzun yıllar kullanılabilmektedir. Son zamanlarda koruma ve restorasyon 

kapsamında bu etkiler ve önleme yöntemleri sıklıkla çalışılmaya başlanmıştır. Çeşitli doğal 
yollarla, taşa zarar vermeden ya da en az zararla koruma ilkeleri benimsenmeye çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ayrışma, Bozunma, Kalker, Tarihi Eser. 
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Abstract 

  

In this study, a research on the weathering and decomposition mechanisms of limestone, which is widely 
used in historical artifacts, is presented. This stone, which is frequently used especially in the Ottoman Period, 

is very common in historical artifacts that have survived for many years. However, partial or total degradation 
is also observed. It is necessary to understand the structure of this stone and its mechanisms of influence in 

order to protect these artifacts and to make their proper restorations. This stone, which can be exposed to 
various chemical, physical and biological decompositions and decompositions, can be used for many years 
when appropriate precautions are taken. Recently, these effects and prevention methods have been started to 

be studied frequently within the scope of protection and restoration. It is tried to adopt the principles of 
protection by various natural ways, without damaging the stone or with the least damage. 

Keywords: Weathering, Decomposition, Limestone, Historical Artifact. 
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Özet 

 Bu araştırmada, tasarım stüdyolarının ve bu mekânlarda kullanılan ısıtma sisteminin (fancoil) 

öğrencilerin algısal değerlendirmeleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

maksatla, Kayseri’de bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 

Fakültesi tasarım stüdyoları araştırma ortamı olarak seçilmiştir. Isıtma sisteminin açık ve kapalı 

olma durumunda deneklerin algısal değerlendirmelerini belirlemek için 15 sıfat çiftinden 

oluşan “anlamsal farklılaşma ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek yardımıyla elde edilen sonuçlara 

göre, erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla sınıfların çevresel faktörlerini algılamalarında 

daha olumlu yönde bir yaklaşıma sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca ısıtma siteminin açık 

olması durumunun tercih konusunda önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sonuçlar, tasarım stüdyolarının tasarımında ısıtma sisteminin öğrencilerin algısal 
değerlendirmeleri üzerinde belirli bir etkiliye sahip olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tasarım Stüdyosu, İç Mekân, Algı, Tasarım, Isıtma Sistemi 
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Abstract 

  

In this study, it was aimed to determine the effects of design studios and the heating system (fancoil) used in 
these spaces on the perceptual evaluations of students. For this purpose, Nuh Naci Yazgan University Faculty 

of Fine Arts and Design design studios in Kayseri were selected as the research environment. The "semantic 
differentiation scale" consisting of 15 adjective pairs was used to determine the perceptual evaluations of the 

subjects in the case of the heating system being on and off. According to the results obtained with the help 
of the scale, it is seen that male students have a more positive approach to the perception of the environmental 
factors of the classes compared to female students. In addition, it was determined that the fact that the heating 

system was open had a significant effect on preference. These results show that the heating system has a 
certain effect on students' perceptual evaluations in the design of design studios. 

Keywords: Design Studio, İnterior, Perception, Design, Heating System 
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Özet 

 Amaç: Yüksek fruktozlu mısır şurubu (YFMŞ) tüketimi son yıllarda artmıştır ve çok sayıda 

hastalıkla ilişkilidir. Yetişkinlikte uzun süreli YFMŞ diyetinin gelecekteki erkek üreme işlevi 

üzerindeki etkileri hala çok az kanıtlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, yavrudan cinsel olgunluğa 

kadar YFMŞ ile beslenen erkek sıçanların cinsel motivasyonunu değerlendirmektir. Yöntemler: 

21. günde ortalama vücut ağırlığı 38 ± 2 gram olan erkek Sprague-Dawley sıçanları seçildi. 

Hayvanlar cinsel olgunluğa ulaşana kadar (86 gün) beslendi.Yirmi erkek rat rastgele olarak 

kontrol grubu (n=10) ve YFMŞ grubu (n=10) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Kontrol grubuna 

standart beslemeye ek olarak içme suyu verilirken, YFMŞ grubuna içme suyu yerine %15 

fruktoz solüsyonu (~%15 w/v) verildi. 86 günlük HFCS beslemesinden sonra, tüm sıçanlar bir 

cinsel teşvik motivasyon testine tabi tutuldu. Her erkek test sıçanına, merkezi bölmeye 

yerleştirildikten sonra, ilk arenadaki üç bölmeyi araştırması için 20 dakika süre verildi. İlk geçiş 

gecikmesi, bitiş bölgesinde geçirilen süre ve yaklaşma bölgesinde geçirilen süre için puanlar 

kaydedildi. İstatistiksel analiz için öğrenci t-testi kullanıldı. Bulgular: HFCS grubundaki ratlar 

kontrol grubu ile karşılaştırıldığında; Erkek hayvanın Yaklaşma ve Bitiş Bölgesinde geçirdiği 

sürenin önemli ölçüde arttığı ancak ilk geçiş gecikmesini değiştirmediği gözlendi (p<0.05). 

Sonuç: Sonuçlarımız, yüksek fruktozlu mısır şurubu tüketiminin erkek sıçanların dişi sıçanlara 

karşı cinsel motivasyonunu azalttığını vurguladı. Bununla birlikte, sosyal bir uyarıcı olarak 

kullanılan test erkek hayvanı ile harcanan zaman miktarı arttı. Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK 
(proje#121S092) tarafından desteklenmiştir. 
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Consumption to High Fructose Corn Syrup in Rat Offspring Post-Weaning Until Sexual Maturity 

Attenuates Heterosexual Motivation. 

 

 

Abstract 

  

Introduction Consumption of high fructose corn syrup (HFCS) has increased over recent decades and is 

correlated with numerous diseases. The effects of long-term HFCS diet in adulthood on future male 
reproductive function are still poorly evidenced. The aim of this study was to evaluate sexual motivation of 
male rats HFCS feeding from offspring to sexual maturity. Methods Male Sprague-Dawley rats were selected 

with an average body weight of 38 ± 2 grams on day 21. The animals were fed until they reached sexual 
maturity (86 days). Twenty male rats were randomly divided into two groups as the control group (n=10) and 

the HFCS group (n=10). The control group received drinking water in addition to standard feed, whereas the 
HFCS group received a 15 % fructose solution (~15 % w/v) instead of drinking water. After 86 day of HFCS 
feeding, all rats were subjected to a sexual incentive motivation test. Each male test rat was allowed 20 

minutes to investigate the three chambers in the first arena after being placed in the central chamber. Scores 
were recorded for the first pass latency, the time spent in the end zone, and the time spent in the approach 
zone. The student's t-test was used for statistical analysis. Results Compared to the control group, the rats in 

the HFCS group; It was observed that the time spent by the male animal in the Approach zone and End Zone 
significantly increase, but did not change the first pass latency (p<0.05). Conclusion Our results highlighted 

that consumption to high fructose corn syrupreduced the sexual motivation of male rats against female rats. 
The amount of time spent with the test male animal used as a social stimulus increased, however. 
Acknowledgement This study was supported by TUBITAK (project#121S092). 

Keywords: Fructose, Sexual Behavior, Sexual İncentive Motivation 
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Özet 

 Renewable energy sources have undoubtedly gained importance in recent years, when 

climate change has made itself felt to a greater extent. In this context, wind, a renewable energy 

source, comes to the fore. Furthermore, as in other countries, the number of wind power plants 

(WPP) is increasing rapidly in Turkey, and accordingly, wind energy has a larger share in 

electricity generation. However, the selection of appropriate wind turbines (WT) for WPPs is 

of great importance and a variety of criteria is to be considered when selecting a WT. In this 

study, three technical criteria related to WTs were taken into consideration and the efficiency 

ranking of 34 WTs used in Turkey with a nominal power between 1.5 MW and 3 MW was 

obtained by using the integrated entropy-OCRA (Operational Competitiveness Rating 

Analysis) method. Rotor diameter and nominal wind speed were used as inputs and nominal 

power as output, and their weights were determined by the entropy method. Then, using these 
weights, the WTs were ranked in terms of their efficiencies with the OCRA method. 
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Özet 

 Finansal piyasalar, bir ekonomide fon ihtiyacı /fazlası olan birimlerin, fon akımını sağlayan 

aracıların ve finansal araçların, hukuki ve idari düzenleyici kurallar kapsamında bir araya 

gelmesi ile oluşan bir yapıdır. Finansal piyasalar çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Finans 

yazınında en çok kullanılan ayrım, fon arz ve talebinin vadesine göre para piyasaları ve sermaye 

piyasaları şeklindedir. Piyasalarda vadesi bir yıla kadar olan işlemler para piyasası, vadesi bir 

yılı aşkın işlemler sermaye piyasası adı altında tanımlanmaktadır. Sermaye ve para piyasaları 

farklı başlıklar altında incelense de birbirini tamamlayan ve yakın ilişki içerisinde olan 

piyasalardır. Sermaye piyasaları, ekonomide dağınık halde bulunan küçük tasarrufları bir araya 

getirerek, büyük yatırımları finanse edebilecek fonları oluşturmaktadır. Aynı zamanda likidite, 

risk çeşitlendirmesi, bilgiye ulaşımı kolaylaştırma, tasarruf birikimi sağlama ve işletme 

denetimi işlevleri aracılığıyla ekonomik büyümeyi hızlandırma gibi fonksiyonları yerine 

getirmektedir. Birçok fonksiyonu yerine getirdiği için sermaye piyasaların gelişimi incelemek 

önem arz etmektedir. Sermaye piyasalarının hızlı gelişimi yazında bu konudaki araştırmaların 

sayısını artırmaktadır. Bu araştırmalar kapsamında sermaye piyasalarının gelişimi, bu 

piyasaların gelişiminin büyümeye etkisi çeşitli değişkenler ışığında incelenmiştir. Sermaye 

piyasası gelişmişlik göstergesi olarak Filer vd (2000) yaptıkları araştırmada, Piyasa değeri, 

işlem görme oranı ve kote şirket sayısındaki değişimini, Rousseaua ve Wachtelb (2000) Piyasa 

değeri ve işlem hacmini, Müslümov ve Aras (2002) Piyasa değeri, sermaye piyasası likiditesini, 

Caporale vd (2004) Piyasa değeri ve işlem hacminin GSYİH’ya oranını, Adjasi ve Biekpe 

(2006) Piyasa değeri, işlem hacmi ve işlem görme oranını, Nieuwerburgh v.d. (2006) Piyasa 
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değeri, kote şirket sayısı ve birincil halka arzları, Ake ve Jin (2010) Piyasa değeri, işlem hacmi 

ve işlem görme oranını, Ishioro (2013) Piyasa değeri, işlem hacmi ve volatilitesini, Bayar vd 

(2014) Piyasa değeri, işlem hacmi ve işlem görme oranlarını kullanmışlardır. Bu çalışmalarda 

sermaye piyasalarının, araştırmada kullanılan değişkenler ışığında ekonomik büyümeyi olumlu 

etkilediği sonucuna varmışlardır. Tüm bu anlatılanlar kapsamında bu çalışmada, ilk aşamada 

sermaye piyasalarının ülkenin gelişmişlik düzeyine etkisi vurgulanacaktır. İkinci aşamada ise 

Türkiye sermaye piyasalarının dünya ekonomisi içerisindeki yeri, borsa şirketlerinin 

kapitalizasyonu ve toplam işlem hacmi gibi göstergeler yardımıyla diğer ülkelerle 
karşılaştırılarak mevcut durumun değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Piyasalar, Sermaye Piyasaları 

 

 

 

The Importance of Capital Markets and the Place of Turkish Capital Markets in the World Capital 

Markets 2010-2021 

 

 

Abstract 

  

Financial markets are a structure that is formed by the units that need/surplus funds in an economy, the 
intermediaries that provide the fund flow, and the financial instruments, within the scope of legal and 

administrative regulatory rules. Financial markets are classified in various ways. The most widely used 
distinction in finance literature is money markets and capital markets according to the maturity of fund supply 
and demand. Transactions with a maturity of up to one year are defined as money market, and transactions 

with a maturity of more than one year are defined as capital markets. Although capital and money markets 
are examined under different headings, they are markets that complement each other and are in close 
relationship. Capital markets bring together small savings scattered in the economy, creating funds that can 

finance large investments. At the same time, it fulfills functions such as liquidity, risk diversification, 
facilitating access to information, saving savings and accelerating economic growth through business control 
functions. It is important to examine the development of capital markets because it fulfills many functions. 

The rapid development of capital markets increases the number of studies on this subject in the literature. 
Within the scope of these studies, the development of capital markets and the effect of the development of 

these markets on growth were examined in the light of various variables. As a capital market development 
indicator, Filer et al. (2000) found in their research, the change in market value, trading rate and the number 
of listed companies, Rousseaua and Wachtelb (2000) Market value and trading volume, Müslümov and Aras 

(2002) Market value, capital market liquidity, Caporale et al. (2004) Market capitalization and trading volume 
to GDP ratio, Adjasi and Biekpe (2006) Market cap, trading volume and trading ratio, Nieuwerburgh et al. 
(2006) Market cap, number of listed companies and IPOs, Ake and Jin (2010) Market cap, trading volume 

and trading rate, Ishioro (2013) Market cap, trading volume and volatility, Bayar et al. (2014) Market cap, 
They used trading volume and trading rates. In these studies, they concluded that capital markets have a 

positive effect on economic growth in the light of the variables used in the research. Within the scope of all 
these, in this study, the effect of capital markets on the development level of the country will be emphasized 
in the first stage. In the second stage, it is aimed to evaluate the current situation by comparing it with other 

countries with the help of indicators such as the place of Turkish capital markets in the world economy, the 
capitalization of listed companies and the total transaction volume. 
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Özet 

 Gelişen teknoloji sayesinde, perfüzyon ölçümleri ile bir organın homeostazı hakkında hayati 

bilgiler sağlanabilmekte ve çeşitli nörolojik hastalıkları teşhis edebilmek için biyobelirteçler 

olarak kullanılabilmektedir. Günümüzde bilim insanları perfüzyonu ölçmek için; 15O pozitron 

emisyon tomografisi, ksenon (Xe) ile güçlendirilmiş bilgisayarlı tomografi (CT), tek foton 

emisyonlu bilgisayarlı tomografi (SPECT), dinamik kontrastla güçlendirilmiş (DCE) magnetik 

resonand görüntüleme (MRI) ve arteriyel spin etiketleme (ASL) MRI gibi radyolojik 

tekniklerden faydalanmaya çaba göstermektedirler. Bu araştırmada; literatürde şu ana dek 

gerçekleştirilmiş olan, hiperpolarize (HP) Xe-129 (129Xe)’un kullanılarak, MRI ile bölgesel 

perfüzyonun nicel olarak nasıl ölçülebileceğini ve bu yaklaşımın serebral kan akışındaki (CBF) 

değişiklikleri saptamak için uygulanmasının etkisini araştırmak için gerçekleştirilmiş olan 

çalışmaların, sistematik olarak değerlendirilmesi amacı ile gerçekleştirildi. Bunun için, ülke 

kısıtlaması olmaksızın sadece İngilizce olarak yayınlanmış olan, kanıt düzeyi yüksek 

araştırmalar değerlendirmeye alındı. Literatür taraması esnasında, konu ile ilişkili anahtar 

kelimeler, and/or kullanılarak gerçekleştirildi. Kanıt düzeyinin belirlenmesinde PRISMA’dan 

faydalanılırken, elde edilen bulgular, adet cinsinden sunuldu. Anahtar kelime olarak “129Xe 
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Magnetic Resonance Imaging” kullanıldığında, 1994 ila 2022 yılları arasında, 363 adet 

araştırmaya rastlandı. Bunlardan; bir tanesinin randomize kontrollü çalışma olduğu görüldü. 

Anahtar kelimelerde, anılan kelimeye ek olarak, “brain” kelimesi eklendiğinde, sonuçların, 

32’ye düştüğü gözlemlendi. Bu 32 adet çalışmadan, sadece bir tanesinin randomize kontrollü 

çalışma olduğu anlaşıldı. “cerebral blood flow” eklendiğinde ise yedi adet araştırmaya rastlandı. 

Tam metinlerin değerlendirilmesi sonrasında, polarizasyondaki artışlar ve iletilen 129Xe 
hacmi, bölgesel CBF'nin klinik ölçümlerine izin vereceği yönündedir. 

Anahtar Kelimeler: Beyin, Serebral Kan Akışı, 129xe. 

 

 

 

Is It Possible to Detect Changes in Cerebral Blood Flow With the Aid of 129xe Nanoprobe Based 

Functional Magnetic Resonance Imaging' 

 

 

Abstract 

  

Via the developing technology, vital information about the homeostasis of an organ may be provided by 
perfusion measurements and may be used as new biomarkers to diagnose various neurological diseases. 

Today, scientists take advantage to measure perfusion from radiological techniques such as 15O positron 
emission tomography, xenon (Xe) enhanced computed tomography (CT), single photon emission computed 
tomography (SPECT), dynamic contrast enhanced (DCE) magnetic resonand imaging (MRI), and arterial 

spin labeling (ASL) MRI. In this study aimed to how regional perfusion can be measured quantitatively by 
MRI using hyperpolarized (HP) Xe-129 (129Xe) and the effect of applying this approach to detect changes 
in cerebral blood flow (CBF) are systematically was carried out to be evaluated in the literature. For this, 

only studies with high level of evidence published in English, without country restrictions, were evaluated. 
During the literature review, the keywords related to the topic were carried out using and/or. While 
determining of the level of evidence PRISMA was used. The findings were presented in amount. Searching 

as a keyword “129Xe Magnetic Resonance Imaging”, 363 studies were found between 1994 and 2022. As a 
result one of them was a randomized controlled trial. In keywords, when the word "brain" was added in 

addition to the aforementioned word, it was observed that the results decreased to 32. Of these 32 studies, 
only one was found to be a randomized controlled trial. When “cerebral blood flow” was added, seven studies 
were found. After evaluation of the full main texts, the increases in polarization and delivered 129Xe volume 

are likely to allow for clinical measurements of regional CBF. 

Keywords: Brain, Cerebral Blood Flow, 129xe. 
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Özet 

 Özet Klotho geni, yaşlılıkla bağlantılı olduğu belirlenen ve insanda, 13. kromozomun uzun 

kolu olan q kolunda (13q12) lokalize olmuş bir gendir. Klotho geni (KL), Plazma membranında 

olup, transmembran glikoproteini kodlayan bir gen olarak tanımlanmaktadır. 13 numaralı 

kromozom da, insanda 22 çift bulunan otozomal kromozomlardan akrosentrik yapıdaki satellite 

içeren bir kromozomdur. Klotho geni bağlantılı pek çok yaşlılık çalışmaları da devam 

etmektedir. Özellikle telomerler ile yapılan çalışmalar yaşlılığın genetik yönünün kaynağını 

oluşturur. Konvansiyonel sitogenetik laboratuvarlarında her bir kromozomu uygun boyama 

yöntemleri ile sayısal ve yapısal açıdan incelemek rutinde yapılan işlerdendir. Moleküler pek 

çok analiz ile klotho geni ve bağlantılı işlevleri gün yüzüne çıkmaktadır. Bu da bize bilimin 
ışığı doğrultusunda yeni kapılar açacaktır. Anahtar Kelimeler: Klotho, kromozom, yaşlılık 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Klotho, Kromozom, Yaşlılık 
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The İmportant Gene of the 13th Chromosome: Klotho 

 

 

Abstract 

  

Abstract The Klotho gene is a gene that has been determined to be associated with aging and is located in the 

q arm (13q12), which is the long arm of the 13th chromosome in humans. The Klotho gene (KL) is located 
in the plasma membrane and is defined as a gene that encodes a transmembrane glycoprotein. Chromosome 
13 is one of the autosomal chromosomes with 22 pairs in humans, and it is a chromosome containing satellite 

in acrocentric structure. Many aging studies related to the Klotho gene are also ongoing. In particular, studies 
with telomeres constitute the source of the genetic aspect of aging. In conventional cytogenetic laboratories, 
it is routine to examine each chromosome numerically and structurally with appropriate staining methods. 

Many molecular analyzes reveal the klotho gene and its related functions. This will open new doors for us in 
the light of science. Keywords: Klotho, chromosome, old age 

Keywords: Keywords: Klotho, Chromosome, Old Age 

  



 
 

 

8. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

192 

Makale id= 68 

 

 

Sözlü Sunum 

 

 

ORCID ID: ORCID:0000–0001–6446–2958, ORCID: 0000–0002–6423–6499 
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Özet 

  Giriş: 3 boyutlu tarayıcı ve yazıcı sistemleri birçok alanda kullanılan ve hızla gelişen bir 

teknolojidir. Farklı tarama teknikleri kullanılarak anatomik yapıların 3B simülasyon modelleri 

oluşturulmuştur. Veteriner anatomi pratiğinde bu modellerin eğitime pozitif katkı sağladığı 

belirtilmiştir ancak kalitesi hala tartışma konusudur. Bu çalışmanın amacı, sığır boyun 

omurlarının 3B dijital ve baskı modellerini oluşturarak anatomik detayların ve morfometrik 

özelliklerin orijinal kemik örnekleriyle benzerliğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: 

Araştırmada bir sığıra ait ilk iki boyun omuru (atlas ve axis) kullanıldı. Kemiklerin 3B ışık 

tarayıcı (Creality CR-SCAN 01, Shenzhen, China) kullanılarak yüzey taramaları yapıldı ve STL 

(Standard Triangle Language) formatında dijital modelleri oluşturuldu. STL dosyaları 

dilimleme programı (Ultimaker Cura 5.0.0, USA) kullanılarak FDM (Fused Deposition 
Modelling) yazıcılar için uygun dosya formatına dönüştürüldü. Bu dosyalar 3B yazıcıya 

(Artillery sidewinder X2, Shenzhen, China) aktarıldı ve PLA (Polilaktik Asit) filament 

kullanılarak 1:1 ölçekli fiziksel modelleri oluşturuldu. Orijinal kemik, dijital ve fiziksel 

modeller taşıdıkları morfolojik ve morfometrik özellikler yönünden değerlendirildi. Bulgular: 

Dijital ve baskı modellerde orijinal kemik üzerinde yer alan beslenme delikleri (foramen 

nutricium), kanallar ve kas yapışma çizgileri haricinde tüm anatomik yapılar net olarak tespit 

edildi. Modellerde beslenme delikleri ve kanallar çöküntü şeklindeydi. Dijital ve baskı 

modellerin genişlik, uzunluk ve yükseklik değerleri orijinal kemiklere son derece yakındı. 

Sonuç: Fiziksel modellerde metodolojiye bağlı olarak bazı özellik kayıpları görülse de kısa 

sürede üretilen modeller pürüzsüz, kokusuz, dayanıklı ve hafifti. Modellerin, veteriner anatomi 
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eğitiminde orijinal kemik örnekler ile birlikte bir eğitim materyali olarak asgari koşulları 
sağlayabileceği ancak kalitesinin daha da yükseltilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anatomi Eğitimi, Omur, 3b Modelleme, 3b Yazıcı 

 

 

 

Evaluation of Cattle Neck Vertebrae Models Prepared by 3d Printing 

 

 

Abstract 

  

Introduction: 3D scanner and printing systems are rapidly developing technologies used in many fields. 3D 
simulation models of anatomical structures were created using different scanning techniques. It has been 
stated that these models contribute positively to education in veterinary anatomy practice, but their quality is 

still an issue of discussion. The purpose of this study is to evaluate the similarity of anatomical details and 
morphometric features with the original bone specimens by creating 3D digital and printed models of cattle 

neck vertebrae. Methods: The first two neck vertebrae (atlas and axis) of cattle were used in the study. Surface 
scans of the bones were performed using a 3D light scanner (Creality CR-SCAN 01, Shenzhen, China), and 
digital models were created in STL (Standard Triangle Language) format. The STL files were converted to 

the appropriate file format for FDM (Fused Deposition Modelling) printers using the slicer program 
(Ultimaker Cura 5.0.0, USA). These files were transferred to a 3D printer (Artillery sidewinder X2, 
Shenzhen, China) and 1:1 scaled physical models were created using PLA (Polylactic acid) filament. The 

original bone, digital and physical models were evaluated in terms of their morphological and morphometric 
features. Results: In digital and printed models, all anatomical structures were clearly identified, except for 
nutrient foramens, canals, and muscle adhesion lines on the original bone. Nutrient foramens and canals were 

in the form of depressions in the models. The width, length, and height values of the digital and printed 
models were extremely close to the original bones. Conclusion: Although some loss of features was observed 

in the physical models depending on the methodology, the models produced in a short time were smooth, 
odorless, resistant, and light. It is thought that the models can accomplish the minimum requirements as 
educational material in veterinary anatomy education, together with the original bone specimens, but the 

quality should be increased even more. 

Keywords: Anatomy Education, Vertebra, 3d Modelling, 3d Printing 
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Özet 

 Adli bilimler alanında çalışan uzman ve tekniker tüm Adli Tıp Kurumu personelinin, SARS-

CoV2 pandemisi sürecinde uygulanan stratejiler, teknolojik gelişmeler ve gelecek senaryoları 

hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışma, prospektif, tanımlayıcı 

bir araştırma olup ATK'de görevli 244 (adli tıp uzmanı, adli tıp uzmanlık öğrencisi, tekniker, 

diğer uzman/görevli, diğer uzman doktor) kişiye uygulanan anket formu ile gerçekleştirildi. 

Oluşturulan 40 soruluk anket, katılımcıların pandemi hakkındaki bilgi düzeyi algıları, 

önlemlerin yeterliliği/gerekliliği, teknolojik uygulamalar ve küresel yönetim stratejilerinin 

geleceği ile ilgili tutumları hakkında sorular içermekteydi. Katılımcıların %93,8’inin (n=229) 

pandemi ve bulaş yolları hakkında bilgi sahibi olduğunu düşündüğü, %54,1’inin (n=132) 

uygulanan pandemi yönetim stratejilerini etkin ve doğru bulduğu ve %76,6’sı (n=187) gelecek 

senaryoları içinde teknolojik altyapıların kullanılmasının gerekli olduğunu belirttiği tespit 

edilmiştir.Sonuç olarak, toplamda eğitim düzeyi, meslek türü ve meslek deneyimi 

parametrelerine göre sınıflanmış 80 tabloda yüzlerce tanımlayıcı istatistik sonucu ile, ATK adli 

bilim uzmanları arasında bazı faktörlere göre grup eğilimleri farklılıklar göstermekle birlikte 

genel anlamda pandeminin rutin gereklerine uyum gösterilmesi yanında, küresel stratejilere 

tereddütlü bir yaklaşımın olduğu; alışılmış teknolojik gelişmelerin kullanılmasına daha sıcak 

bakılırken, hiç günlük hayatta var olmamış teknolojilerin daha uzak görüldüğü; fikrim yok 
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yanıtlarının birçok grup soruda büyük yüzdelerde yer almasının çoğu bireyin kanıtlanamayan 

olasılıklar içinde yoluna el yordamıyla kararlar almak zorunda hissettiğini ya da oluşan fikri 

varsa da ifade etme konusunda tereddütlerinin olduğunu düşündürmüştür. Ayrıca sonuçlar 

spesifik özelliklere göre dizayn edilmiş herhangi bir grupta, kolayca toplum mühendisliğinin 
uygulanabileceğini ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Sars-Cov2, Adli Bilimler, Adli Tıp, Anket 
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Abstract 

  

This study was implemented to assess the opinions of forensic science experts and technicians of The 
Ministry of Justice Council of Forensic Medicine on global pandemic management strategies including new 

technologies and future scenarios through SARS-Cov2 pandemic. This prospective and descriptive research 
was carried out with a questionnaire that was asked to 244 personnel (forensic medicine specialist, forensic 
medicine resident, technician, other specialist from a different field, other specialist phsician) working at The 

Ministry of Justice Council of Forensic Medicine. The 40-question survey included questions about 
participants’ level of knowledge perception about the pandemic and attitudes on measures-their adequacy-
necessity, technological applications and the future of global management strategies. 93.8% (n=229) of the 

participants thought they had knowledge about the pandemic and its transmission routes, 54.1% (n=132) 
found the applied pandemic management strategies effective and correct, and 76.6% (n =187) stated that it 

is necessary to use technological infrastructures in future scenarios. As a result, through hundreds of 
descriptive statictics results in 80 tables classified according to education level, occupation type and 
occupational experience level, in general, despite the changes in group tendencies according to different 

factors, the majority of participants were found to be obeying the routine necessities of the pandemic, 
hesitating on the global strategies, feeling closer to habitual technologies, feeling far to technologies which 
have never experienced before in daily life, giving answers with a high ratio of “no opinion” due to feeling 

obliged to give decisions gropely among unproven propabibilities or due to their hesitation on sharing their 
opinion even if they had an opinion. Moreover according to results, it was interpreted that social engineering 
could easily be performed in any spesifically designed group. 

Keywords: Pandemic, Sars-Cov2, Forensic Sciences, Forensic Medicine, Survey 
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Özet 

 Karaciğer fizyolojik olarak yaşam boyunca çeşitli kimyasallara ve toksinlere maruz kalarak, 

bu toksinlerin zararsız metabolitlere dönüşümünü sağlayan hayati bir organdır. Karaciğerin bu 

toksin ve kimyasallara sürekli maruz kalması, hepatik fibrozis gelişimi riskini artırmaktadır. 

Karaciğerde meydana gelen hasar tedavi edilmediği takdirde, önce hepatik fibrözis daha sonra 

da siroz ve kanser gibi çeşitli hastalıkların gelişimi tetiklenmiş olur. Karbon tetraklorür (CCl4), 

hepatik fibrozis geliştirmek amacıyla hayvan modellerinde yaygın olarak kullanılan bir 

toksindir. Doku ve hücrelerin CCl4'e maruz kalması sonucu hasarlı lipid ve protein yapıları 

oluşur ve bu biriken hasarlı moleküller hücre içinde oksidatif stresin ve endoplazmik retikulum 

stresinin artmasına neden olur ve hücre bu stresle başa çıkmak için otofaji mekanizmasını 

tetikler. Çalışmamızda, CCl4 ile karaciğer hasarı indüklendi ve sonrasında Scutellaria 

baicalensis'ten elde edilen baicalein verilerek, karaciğer hasarı ve baicalenin otofaji üzerine 

etkileri araştırıldı. Bu amaçla her grupta 7’şer Wistar albino sıçan olmak üzere toplam 6 grup 

(n=42) oluşturuldu. İki gruba 10 gün boyunca 0,2 ml/kg CCl4 verilerek hasar tetiklendi ve 

tedavi grubuna 7 gün boyunca 100 mg/kg Baicalein verildi. Kalan 4 grup kontrol grubu olarak 

kullanıldı (Kontrol, Zeytinyağı kontrol, DMSO kontrol ve Baicalein kontrol grupları). Deney 

sonrasında sıçanlardan elde edilen karaciğer dokularında ELİSA yöntemiyle otofaji 
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belirteçlerinden olan Beclin 1 ve vakuolar protein sorting 34 (Vps34) protein seviyeleri ölçüldü. 

Beclin1 seviyesi anlamlı olarak en yüksek tedavi grubunda bulundu. Baicalein kontrol 

grubunda ise anlamlı olarak yine kontrol gruplarına ve CCl4 grubuna kıyasla daha yüksek fakat 

baicalein tedavi grubuna göre daha düşük bulundu. Tedavi grubundaki Vps34 seviyesi diğer 

kontrol gruplarına ve CCl4 grubuna kıyasla anlamlı olarak en yüksek bulundu. Elde edilen 

sonuçlar, baicaleinin yalnız verildiğinde bile otofajiyi tetiklediği, Baicaleinin CCl4' ün neden 

olduğu hasardan sonra verilmesi ise otofajiyi daha güçlü tetiklemesine neden oldu. Bu sonuçlar 
bize baicaleinin otofajiyi indükleyen kuvvetli bir molekül olduğunu gösterdi. 

Anahtar Kelimeler: Baicalein, Hepatotoksisite, Otofaji 
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Özet 

 Özet Klotho (KL) proteinini kodlayan kl geninin işleyişi yaşlılık mekanizmaları ile 

bağlantılıdır. Klotho geni insanda 13.kromozomda lokalizedir. Bu genin işlevini 

gerçekleştirememesi sonrasında yaşlılık ortaya çıkmaktadır. Kl geninin DNA metilasyonu ile 

epigenetik mekanizmalarla kontrol edildiği belirlenmiştir. Klotho gen ekspresyonunu çevresel 

etkenlerle artırılabilmek mümkündür. Çevresel etkenlerden biri olan besinlerle fosfor alınımı 

klotho gen ekspresyonunu artırır. Fosforun kaynağı, protein zengini hayvansal ve bitkisel 

besinlerdir. Bununla beraber, her besindeki fosfor oranları farklıdır. Fosfordan zengin 

besinlerden bazıları süt ve süt ürünleri, et, balık, baklagil ve fındıkdır. 40 yaşından sonra insan 

serumundaki klotho protein seviyesinin düşmesi sonrasında bazı hastalıklarla olan ilişkisi 

belirlenmiştir. İn vitro hücre kültürü çalışmaları ile, klotho proteininin, apoptotik hücre 

ölümünün indüklenmesine katkısı gösterilmiştir. Klotho proteininin, moleküler 

mekanizmalarının aydınlatılması sonrasında, kanser ve benzeri hastalıkların tedavi 

edilmesinde, potansiyel bir ajan olarak öne çıkması olasıdır. Anahtar Kelimeler: Fosfor 
kaynakları, gen ekspresyonu, klotho proteini, 
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Relationship Between Nutrition and Klotho Protein 

 

 

Abstract 

  

Abstract The functioning of the KL gene, which encodes the Klotho (KL) protein, is associated with the 

mechanisms of aging. The Klotho gene is located on chromosome 13 in humans. After the failure of this gene 
to perform its function, old age occurs. It has been determined that the Kl gene is controlled by DNA 
methylation and epigenetic mechanisms. It is possible to increase Klotho gene expression by environmental 

factors. Phosphorus intake with food, which is one of the environmental factors, increases klotho gene 
expression. The source of phosphorus is protein-rich animal and vegetable foods. However, the phosphorus 
ratios in each food are different. Some of the foods rich in phosphorus are milk and dairy products, meat, 

fish, legumes and nuts. After the age of 40, the klotho protein level in human serum decreased and its 
relationship with some diseases was determined. In vitro cell culture studies have demonstrated the 

contribution of klotho protein to the induction of apoptotic cell death. It is possible that Klotho protein will 
come to the fore as a potential agent in the treatment of cancer and similar diseases after the molecular 
mechanisms are elucidated. Keywords: Phosphorus sources, gene expression, klotho protein, 

Keywords: Keywords: Phosphorus Sources, Gene Expression, Klotho Protein, 
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Özet 

  KOAH sebebiyle tedavi alan 61 yaşındaki erkek hastaya 1 ay önce akciğer kanseri tanısı 

konulmuş. Nefes darlığı sebebiyle tedavi alan hastanın saturasyonları %40’a kadar düşmesi 

nedeniyle hasta yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Denenen tedavilere rağmen 

saturasyonlarında yükselme olmayan hasta entübe edildi. Entübasyon sonrası saturasyonları 

toparlamayan hastaya yapılan bronkoskopide, sol ana bronşun dıştan bası ile oblitere olduğu 

görüldü. Saturasyonları düşük seyreden hastanın başını 45 derece sağa çevrilerek, 16ch nelaton 

sonda endotrakeal tüp içinden sol bronşa doğru yönlendirildi. Nelaton sonda ilerletildikten 

sonra hastanın oksijen saturasyon %100 oldu. Çekilen akciğer filmiyle sol akciğerin daha iyi 

havalandığı ve nelaton sondanın sol bronşta olduğu tespit edildi ve nelaton sonda endotrakeal 

tüpün içine suturla tespit edildi. İşlem sonrası oksijenlenmesi düzelen hastanın FiO2’si 
kademeli olarak düşürüldü. Saturasyonları %98-%100 seyreden hastanın 4 gün sonra nelaton 

sondası çekildi. Hastanın saturasyonlarında düşme olmadı ve hasta 1 gün sonra ekstübe edildi. 

Oksijen maskesi desteği altında saturasyonları %96-99 seyreden hastanın grafisinde sol 

akciğerin havalanmasının arttığı izlendi. Hastaya akciğere yönelik radyoterapi verildi. 

Radyoterapisini tamamlandıktan sonra hasta servisine çıkarıldı. TARTIŞMA Akciğer kanseri 

hastalarının yaklaşık %20-30'unda büyük hava yolları obliterasyonuna bağlı pnömoniler ve 

atelektaziler gelişir ve bu durum dispne ve solunum yetmezliğine neden olup, akciğer kanserine 

bağlı ölümlerin %50-75'inden sorumlu tutulmaktadır. Bu nedenle hasta prognozunu 

kötüleştiren bu durumun acilen tedavi edilmesi önem arz etmektedir.Olgumuzda olduğu gibi 

dıştan bası sonucu oluşan endobronşiyal obstrüksiyonu tedavi etmek için eksternal radyoterapi 

ve stent uygulamaları gibi yöntemler kullanılabilmektedir. Havayouluna stent takılması inop 
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hastalarda havayolu açıklığını korunması için uygulan iyi bir yöntemdir. Eksternal radyoterapi 

uygulaması total atelektazi durumlarında akciğerin reekspanse olmasını sağlayabilir. 

Olgumuzdaki deneyimimiz, hasta için hayat kurtarıcı ve acil çözüm olarak uygulanmıştır. Bu 

yöntem hastanın normal tedavisini almasının yanısıra, akciğer tümörüne yönelik radyoterapi 
almasına da olanak sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Acil Havayolu, Akciğer Kanseri, Eksternal Radyoterapi, Endobronşial 
Entubasyon 
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Özet 

 Steroid olmayan antiinflamatuarın, siklooksijenaz enzimini inhibe ederek prostaglandin 

oluşumunu engellediği ve terapötik etkilerinin büyük oranda bu mekanizmayla sağlandığı 

bilinmektedir. Aspirin sindirim sisteminden hızlıca emilir ve 60 dakika içinde trombosit 

fonksiyon inhibisyonu sağlar. Bu anti-trombotik etki kanama zamanının uzamasına sebep 

olmaktadır. Aspirinin plasmadaki yarılanma ömrü 20 dakikadır fakat trombositler inhibe 

olduklarında tekrar yeni siklooksijenaz üretemedikleri için aspirinin yarattığı etki yaklaşık 

olarak bir trombositin ömrü kadar (3-8 gün) sürmektedir. Aspirin kardiyovasküler hastalıkların 

tedavisinde en sık kullanılan antitrombotik ilaç olmakla birlikte, bazı hastalarda aspirin 

tedavisine rağmen vasküler tromboembolik olayların oluşması, bu ilacın emniyetini ve “aspirin 

direnci” kavramını gündeme getirmiştir. Klinik olarak aspirin direnci; aspirin kullanan 
hastaların atherotrombotik rahatsızlıklarının tekrarlamasıyla tanımlanır. Uzun dönem aspirin 

tedavisi altında dahi, hastaların %10-20’sinde tekrarlayan trombotik olaylar meydana 

gelmektedir. Bu sebeple çene cerrahisi ameliyatları sırasında bu durum göz önünde 

bulundurulmalı ve ameliyatlar hastada aspirin direnci olabileceği düşünülerek planlanmalıdır. 

Bu sunumda aspirin direnci oluşumunun mekanizması ve çene cerrahisi ameliyatları sırasında 
dikkat edilmesi gereken hususlar literatür desteği ile sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aspirin Direnci, Çene Cerrahisi, Trombosit, Kardiyovasküler 
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Precautions to Be Taken Against Aspirin Resistance in Oral Surgery 

 

 

Abstract 

  

It is known that non-steroidal anti-inflammatory drugs inhibit prostaglandin formation by inhibiting the 

cyclooxygenase enzyme, and its therapeutic effects are largely achieved by this mechanism. Aspirin is rapidly 
absorbed from the gastrointestinal tract and provides inhibition of platelet function within 60 minutes. The 
half-life of aspirin in the plasma is 20 minutes, but since the platelets cannot produce new cyclooxygenase 

when they are inhibited, the effect of aspirin lasts approximately as long as the life of a platelet (3-8 days). 
Although aspirin is the most commonly used antithrombotic drug in the treatment of cardiovascular diseases, 
the occurrence of vascular thromboembolic events in some patients despite aspirin therapy has questionned 

the safety of this drug and the concept of "aspirin resistance" to the agenda. Clinically aspirin resistance; It 
is defined by the recurrence of atherothrombotic disorders in patients using aspirin. Even under long-term 

aspirin therapy, recurrent thrombotic events occur in 10-20% of patients. For this reason, this situation should 
be considered during oral surgical operations and they should be planned considering that the patient may 
have aspirin resistance. In this presentation, the mechanism of the formation of aspirin resistance and the 

points to be considered during oral surgery will be presented with the support of the literature. 

Keywords: Aspirin Resistance, Oral Surgery, Platelet, Cardiovascular 
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Özet 

 Çene ve yüz bölgesinde gözlenen gelişimsel asimetri olguları sadece estetik kaygılarla tedavi 

edilen bir durum değildir. Asimetri hastalarında, estetik problemlerin yanı sıra; konuşma, 

mastikatör fonksiyon, oklüzyon ve temporomandibuler eklem sorunlar da görülmektedir. 

Asimetri olgularının etiyolojisi bilinmemektedir. Enflamasyon, travma, hormonal 

düzensizlikler ve hipervaskülarite gibi sebepler üzerinde durulmuş ancak kesin bir kanıya 

varılamamıştır. Mandibuler kondil başındaki kartilaj yapıların herhangi bir sebeple aktive 

olmaları gelişimsel çene-yüz asimetrilerin sebebi olarak düşünülmüştür. Söz konusu asimetriler 

genellikle prepubertal veya pubertal dönemde gelişirler. Yüz asimetrileri; Hemimandibuler 

Hiperlazi (HH), Hemimandibuler Elongasyon (HE), Hibrit Form (HF) ve Osteokondrom (OK) 

olarak 4’e ayrılır. HH olgularında, kondil başı, boynu ve ramusda Vertikal yönde uzama 

gözlenir. HE de kondil boynunda uzama gözlenirken, kondil başı normal görünümdedir. 

Büyüme ağırlıklı olarak horizontal yönde olup çene ucu ve dental orta hat karşı tarafa eğilmiştir. 

HH olgularında asimetrnin boyutu HE’ye göre daha şiddetlidir. Mandibulanın vertikal yönde 

aşırı büyümesine maksiller kant da eşlik eder. Her iki asimetri türü de kadınlarda erkeklere göre 

daha yaygındır. Tedavide ilk olarak asimetrinin iskelet kaynaklı olup olmadığı, iskeletsel bir 

asimetriden şüpheleniliyorsa asimetrinin türünü belirlemek gerekir. Kondiler hiperaktivitenin 
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durumunu tespit için sintigrafilerden faydalanılır. Kondiler hiperaktivite devam ediyorsa 

yüksek kondilektomi veya kondiler şekillendirme yapılarak büyümenin durması sağlanmalıdır. 

Kondiler aktivite normale dönmüşse klasik ortognatik cerrahi yapılabilir. Ciddi asimetrilerde 

cerrahi sonrası asimetrinin tamamen düzeltilmesi söz konusu olmayabilir. Cerrahiye yumuşak 

dokuların verdiği cevap değerlendirildikten sonra daha estetik sonuçlar elde etmek için ilave 

işlemler (botoks, dolgu, silikon imp. vb) yapılabilir. Cerrahiden sonra bir miktar rölaps 

gözlenebilir. Bu sunumda çene-yüz asimetrisi şikayetleri ile kliniğimize gelen 3 hastanın 
ortognatik cerrahi ile tedavisi anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ortognatik Cerrahi, Yüz Asimetrisi, Çene Asimetrisi 

 

 

 

Role of Orthognatıc Surgery in the Treatment of Maxillofacıal Asymmetrıes 

 

 

Abstract 

  

Developmental asymmetries observed in the chin and face area are not a condition that is treated only for 
aesthetic concerns. In addition to aesthetic problems in asymmetry patients; speech abnormalities, 
masticatory function, occlusion and temporomandibular joint problems are also seen. The etiology of 

asymmetry cases is unknown. Causes such as inflammation, trauma, hormonal irregularities and 
hypervascularity have been discussed, but no definite conclusion has been reached. Activation of cartilage 
structures in the head of the mandibular condyle for any reason has been thought to be the cause of 

developmental maxillofacial asymmetries. These asymmetries usually develop in the prepubertal or pubertal 
period. Maxillofacial asymmetries; is evaluated as Hemimandibular Hyperlasia (HH), Hemimandibular 

Elongation (HE), Hybrid Form and Osteochondroma. In HH cases, vertical elongation is observed in the 
condyle head, neck and ramus. While elongation is observed in the condyle neck in HE, the condyle head 
has a normal appearance. Growth is predominantly horizontal, with the chin tip and dental midline bent to 

the opposite side. The size of the asymmetry in HH cases is more severe than in HE. In HH cases, overgrowth 
of the mandible in the vertical direction is accompanied by maxillary cant. Both types of asymmetry are more 
common in women than in men. In the treatment, first of all, it is necessary to determine whether the 

asymmetry is of skeletal origin, and if a skeletal asymmetry is suspected, the type of asymmetry should be 
determined. Scintigraphy is used to detect the state of condylar hyperactivity. If condylar hyperactivity 

continues, growth should be stopped by high condylectomy or condylar shaping. If condylar activity has 
returned to normal, classical orthognathic surgery can be performed. In this presentation, the treatment of 3 
patients who came to our clinic with the complaints of maxillofacial asymmetry with orthognathic surgery 

will be explained. 

Keywords: Orthognathic Surgery, Maxillofacial Asymmetris, Jaw Asymmetries 
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Özet 

 Özet Çevresel etkiler hepimizin yaşadığı ortak durumlar gibi karşımıza çıkmaktadır. Peki bu 

durumda genlerimiz nasıl etkileniyor ve genetiğimiz nasıl değişiyor? Çevresel etkenlerin, DNA 

dizilerimizle çok yüksek seviyelerde etkileşim içinde olduğu epigenetikle de açıklanmaya 

çalışılmaktadır. Dış faktörlerin çok önemli olduğu, sadece DNA yapımızın değişmiyor olması 

çevresel ajanlardan etkilenmediğimiz anlamına gelmemektedir. Çevresel faktörlerin çok etkili 

olduğu artık bilinen bir gerçektir. Çevresel faktörler derken aslında ne demek istiyoruz? En 

önemli etkenlerden birinin gıdalar olduğu artık pek çok bilim çevreleri tarafından kabul edilen 

gerçeklerden biridir. DNA dizilimlerimiz aynı kalarak çevresel etkenler nedeniyle 

fenotiplerimizde değişimler gerçekleşmektedir. DNA dizi analizleri de buradaki farklılığı 

belirleme konusunda şu an için çaresiz görünmektedir. Çevresel etkenlerin, kromozom 

düzeyindeki genotoksik etkisini konvensiyonel sitogenetik çalışmalar ile belirlenmektedir. 

İnsan periferik kanından elde edilen kromozomlarda giemsa boyama ile kromozom kırık tespiti 

mümkündür. Kromozom kırık tipleri kromatid ve kromozom kırığı şeklinde olabilmektedir. 

Aslında değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu bilmekle beraber, bu alanda daha ileri 

teknolojilere ve analizlere ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Çevre, kromozom kırığı, Giemsa 
boyama 
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Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Çevre, Kromozom Kırığı, Giemsa Boyama 

 

 

 

Determination of Chromosome Breaks Caused by Environmental Factors 

 

 

Abstract 

  

Abstract Environmental effects appear as common situations that we all experience. So, how are our genes 

affected and how does our genetics change? Epigenetics also tries to explain that environmental factors 
interact at very high levels with our DNA sequences. The fact that external factors are very important and 
that only our DNA structure does not change does not mean that we are not affected by environmental agents. 

It is a known fact that environmental factors are very effective. What do we mean when we say environmental 
factors? It is one of the facts accepted by many scientific circles that one of the most important factors is 
food. Our DNA sequences remain the same, and changes occur in our phenotypes due to environmental 

factors. DNA sequence analyzes also seem helpless at the moment to identify the difference here. The 
genotoxic effect of environmental factors at the chromosome level is determined by conventional cytogenetic 

studies. Chromosome breakage detection is possible by Giemsa staining in chromosomes obtained from 
human peripheral blood. Chromosome break types can be in the form of chromatid and chromosome 
breakage. In fact, although we know that the only constant is change, more advanced technologies and 

analyzes are needed in this area. Keywords: Environment, chromosome break, Giemsa staining 

Keywords: Environment, Chromosome Break, Giemsa Staining 

  



 
 

 

8. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

208 

Makale id= 56 

 

 

Sözlü Sunum 

 

 

ORCID ID: 0000-0002-1801-9127 

 

 

 

Çocuk Diş Hekimliği Kliniğinde Yapılan Dental Tedavilerin Retrospektif Olarak 

Değerlendirilmesi 
 

 

Dr. Öğretim Üyesi Kamile Nur Tozar1 , Dr. Öğretim Üyesi Uğur Akdağ1 

 

 

1Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültes 

*Corresponding author: Kamile Nur Tozar 

 

 

 

Özet 

 Çalışmamızda, 5 yıl boyunca çocuk diş hekimliği kliniğine başvuran hastalara yapılan 

tedaviler ve alınan radyografiler retrospektif olarak incelenerek yıllar içinde görülen 

değişimleri değerlendirmek amaçlanmıştır. Kliniğimizde kullanılan yazılım sistemi aracılığıyla 

2 Ocak 2017-31 Aralık 2021 tarihleri arasında veriler toplandı. Elde edilen verilerden her sene 

için aylık ortalama başvuru sayısı, alınan periapikal ve panaromik radyografi sayısı, dolgu 

sayısı, diş çekimi, kanal tedavisi, amputasyon, fissür örtücü, flor uygulamaları değerlendirildi. 

Ayrıca 2020 pandemi yılında uygulanan tedavilerin aylık ortalamaları istatistiksel olarak 

değerlendirildi. Sonuç olarak çocuk diş hekimliği kliniğinde aylık ortalama tedavi uygulanan 

hasta sayısında ve çeşidindeki değişikliğin hekim sayısına ve pandemi dönemindeki çalışma 
şartlarına bağlı olarak farklılık gösterdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Diş Hekimliği, Medikal Kayıtlar, Covıd-19 
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Retrospective Evaluation of Dental Treatments in Pediatric Dentistry Clinic 

 

 

Abstract 

  

In our study, it was aimed to evaluate the changes observed over the years by retrospectively examining the 

treatments and radiographs of the patients who applied to the pediatric dentistry clinic for 5 years. Data were 
collected between January 2, 2017 and December 31, 2021 through the software system used in our clinic. 
From the data obtained, the monthly average number of applications for each year, the number of periapical 

and panoramic radiographs taken, the number of fillings, tooth extraction, root canal treatment, amputation, 
fissure sealant, fluoride applications were evaluated. In addition, the monthly averages of the treatments 
administered in the 2020 pandemic year were statistically evaluated. As a result, it has been observed that 

the change in the number and type of patients treated per month in the pediatric dentistry clinic differs 
depending on the number of physicians and the working conditions during the pandemic period. 

Keywords: Pediatric Dentistry, Medical Records, Covıd-19 
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Özet 

 Covid-19, son 3 senede hayatımıza giren ve en sık solunum yetmezliğine bağlı olsa da 

azımsanmayacak miktarda kardiyak etkilenmelere neden olabilen küresel bir 

pandemidir.Kardiyak hasarın net bir mekanizması tespit edilememiş olup sistemik sitokin 

aracılı yaralanma,mikrovasküler hasar veya strese bağlı kardiyomyopatiden 

şüphelenilmelidir.Biz de koroner öyküsü bulunmayan aktif Covid-19 enfeksiyonu sırasında 

göğüs ağrısı başlayıp kardiyojenik şok tablosunda koroner anjiografiye aldığımız ve LMCA 

total okluzyonu saptadığımız hastamızı sunuyoruz. 59 yaş erkek, bilinen kronik HBV taşıyıcısı, 

DM olan ve 10 gün önce COVİD Pcr + gelen hasta göğüs ağrısı şikayeti ile çağırdığı 112 

ekipleri tarafından acil servise getirilirken kardiyak arrest gelişmesi sonucu 25 dk CPR 

yapılarak hastanemize getirilmiş.Kalp tepe atımı sağlanan hasta kardiyojenik şok tablosunda 

kag laboratuarına alındı.Hastanın RCA yaygın ektazik,plaklı izlendi.Sol sistem 

görüntülemesinde LMCA %100 total oklude izlendi. Sonra sol guidingle LMCA kanüle 

edildi.Floppy tel ile lezyon geçildi.Ardından High Obtus,LAD ve CX tellendi. LAD 2.0x10 mm 

balon ile predilate edildi. Sonra alınan görüntüde LAD’den LMCA’ya uzanacak şekilde stent 

implantasyonu sonra da CX’e girişim planlandığı için Sheath 7F ve kateter EBU guiding ile 

değiştirildi.Tekrar LMCA kanüle edildi.CX ve LAD tellendi.LAD lezyonuna 3.0x33 mm DES 
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implante edildi.Cx'e 4.0x19 mm BMS implante edildi.Cx 2.75x30 mm balon ile LAD 2.75x25 

mm balon ile kissing balon yapıldı.Ardından LMCA 4.0x20 mm balon ile POT yapıldı.Tama 

yakın açıklık sağlandı.Ardından intraaortik balon pompası uygun pozisyonda 

yerleştirildi.Hastanın yüksek doz inotropik destek ile çıkarıldığı yoğun bakımda takiplerinde 

tekrar kardiyak arrest olması üzerine CPR'a yanıt vermemesi üzerine exitus kabul edildi. Akut 

Left-Main hastalığı ile başvuran şoktaki hastalarda erken dönemde PTCA ile reperfüzyon 

sağlanması önerilir. Böyle hastalarda Dominant RCA varlığı ve genişlemiş kollateral ağı 

hayatta kalma oranını artıran anahtar noktalardır.Covid 19 seyri sırasında görülen 

dispne,halsizlik ve yaygın vücut ağrısı gibi semptomlar hastaların kardiyak hadiseleri akla 

getirmesini ve erken dönemde başvuruyu geciktirebilir.Ayrıca bu konuda klinisyenlerin daha 

dikkatli olması,laboratuar bulguları ve gerekirse kardiyoloji konsultasyonu ile hasta 
değerlendirilmesi önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Ana Koroner Tıkanıklığı, Covid-19, Myokard İnfarktüsü 

 

 

 

Fatal Case During Covid 19 İnfection 

 

 

Abstract 

  

Covid-19 is a global pandemic that has entered our lives in the last 3 years and can cause substantial cardiac 
effects.We present our patient who did not have a coronary history, who started to have chest pain during 
active Covid-19 infection and was taken to coronary angiography in cardiogenic shock and found LMCA 

total occlusion.A 59-year-old male, known chronic HBV carrier, DM patient, who had received COVID PCR 
+ 10 days ago, was brought to the emergency room by the 112 teams he called with the complaint of chest 
pain. The patient who had a heartbeat was taken to the cag laboratory with cardiogenic shock. LMCA was 

100% total occluded in the left system imaging. Then the LMCA was cannulated with the left guiding.The 
lesion was crossed with a floppy wire. Then High Obtus, LAD and CX wires were wired.Later, as the stent 

was implanted to extend from the LAD to the LMCA in the image taken, and then CX intervention was 
planned.LMCA was cannulated again. CX and LAD were wired. 3.0x33 mm DES was implanted in the LAD 
lesion. 4.0x19 mm BMS was implanted in Cx. Kissing balloon was performed with Cx 2.75x30 mm balloon 

and LAD 2.75x25 mm balloon. Then LMCA 4.0x20 mm POT was performed with a balloon. The patient 
was taken out of the intensive care unit with high-dose inotropic support. He had cardiac arrest again during 
his follow-ups, and he did not respond to CPR. Early reperfusion with PTCA is recommended in shock 

patients presenting with acute Left-Main disease. In such patients, the presence of Dominant RCA and an 
enlarged collateral network are the key points to increase the survival rate.It is recommended that clinicians 

be more careful in this regard, and the patient should be evaluated with laboratory findings and, if necessary, 
cardiology consultation. 

Keywords: Covid-19, Left-Main Occlusion, Myocardial Infarction 
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Özet 

 Amaç Bu çalışmada COVID-19 nedeniyle hastalık geçiren veya geçirmeyen kişilerin 

pandemi ile ilgili duygu ve davranış değişikliklerini, aşıya karşı tutumlarını incelemeyi 

amaçladık. Bu amaçla aşı tutumları ile kontrol algısı ve koronafobi arasındaki ilişkiyi 

incelemeyi amaçladık. Materyal ve Metot Bu çalışmaya 437 katılıcı dahil edildi. Katılımcılar 3 

grup üzerinden değerlendirildi (grup 1: hastalığı geçirmeyenler, grup 2: hastalığı evinde 

geçirenler, grup 3: hastalığı hastanede yatarak geçirenler). Hazırlanan sosyodemografik veri 

formu ile hastaların yaşı, cinsiyeti, meslek, eğitim yılı ve ek hastalıkları kaydedildi. Ayrıca 

COVID-19’un Kontrolü Algısı Ölçeği (PCo-COVID-19), COVID-19 Aşısına Yönelik 

Tutumlar Ölçeği, COVID-19 Fobi Ölçeğinin (CP19-S) hastalar tarafından doldurulması istendi. 

Sonuç Çalışmaya 147 Covid-19 hastalığını geçirmemiş, 148 Covid-19 hastalığını ayakta 
geçirmiş ve 142 Covid-19 hastalığını hastanede yatarak geçiren katılımcı dahil edildi. 

Hastanede yatan grupta daha yüksek yaş, daha fazla erkek cinsiyet, daha düşük eğitim seviyesi, 

daha fazla ek hastalık varlığı saptandı. Hastalığı geçirmemiş ve ayaktan geçirenler arasında 

PCo-COVID-19 Mikro-kontrol ve PCo-COVID-19 kontrol edilebilirlik açısından anlamlı fark 

saptanmıştır. Hastalığı geçirmemiş ve yatarak geçirenler arasında CP19-S acısından anlamlı 

fark saptanmıştır. Ayrıca ayaktan ve yatan geçirenler arasında CP19-S acısından anlamlı fark 

saptanmıştır. Ölçekler arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, aşı tutumlarının PCo-COVID-19- 

Makro-kontrol, PCo-COVID-19- Mikro-kontrol ve PCo-COVID-19-Controllability ile pozitif 

korelasyon gösterdiğini saptadık. Son olarak olumlu aşı tutumlarının yordayıcılarının 

değerlendirilmesi için basit doğrusal regresyon analizi uygulandı. Buna göre PCo-COVID-19- 

Makro-kontrolün ve PCo-COVID-19-kontrol edilebilirliğin olumlu aşı tutumlarını pozitif 
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yordadığı saptandı. Sonuç COVID-19 ile ilgili son tahminler, virüsün bulaşmasını ve hızlı 

yayılımını durdurmak için toplumdaki kişilerin %60-75 inin bağışıklığa sahip olmasını 

gerektirmektedir. Bu bağışıklığın sağlanması için de en uygun yol aşı uygulamasının 

yaygınlaşması olarak gözükmektedir. Aşı tereddüdü varlığı, COVID-19 pandemisinin başarılı 

kontrolünü engelleyebilir. Bu nedenle, sağlık politikaları düzenlenirken topluma yeterli ve 
şeffaf bilgi sağlanması önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covıd-19, Koronafobi, Aşı Tutumları, Aşı Karşıtlığı 
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Özet 

 Özet Genetik ile tüm moleküler mekanizmaları açıklamak yetersiz kalınca epigenetik 

kavramı doğmuştur. Epigenetik, genetik üstü anlamındadır. Epigenetik DNA yapılarımızın 

değişmeyip genin ekspresyonunun değişmesi ve dolayısıyla fenotipimizin değişmesidir. Bu 

değişimde çevresel etkiler çok önemlidir. Bu dış faktörlerden en önemlilerinden biri de 

beslenmedir. Beslenme ve gen bağlantısı konusunda daha çok bilinmeyen vardır. Bununla 

beraber beslenmenin genin ekspresyonunu değiştirdiği kabul edilmektedir. Bu da bir takım 

metilasyon gibi moleküler mekanizmalarla gerçekleşmektedir. Genin metillenmesi sonrasında 

genin inaktif olması söz konusudur. Geni inaktif kılan ise yine epigenetik mekanizmalarla yani 

hem gen hem de çevre etkileşimi ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Beslenme, gen 

ekspresyonunu değiştirmek suretiyle fenotipimizi de değiştirmektedir. Bu durumda 
beslenmenin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Metil zengini besinler folat ve B12 ihtiva 

eden besinlerdir. Metilasyon CH3 gruplarının DNA daki CpG dizilerine bağlanması ile 

gerçekleşir. Bu bağlanma ile beraber genin sessizleşmesi yada metillenmesi söz konusu olur. 

Genom Bisülfit Dizileme gibi metilasyon miktarını ölçen ve epigenetik mekanizmaları 

çözümlemeye çalışan yeni teknolojiler gündemdedir. Bu ve benzeri ileri teknolojilerle 

epigenetik mekanizmalar açıklanıp ilgili hastalıklar için cevap olabilecektir. Anahtar 
Kelimeler: Beslenme, Epigenetik,metillenme 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Beslenme, Epigenetik,metillenme 
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Evaluation of Epigenetic Mechanisms Together With Nutrition 

 

 

Abstract 

  

Abstract When it was insufficient to explain all molecular mechanisms with genetics, the concept of 
epigenetics was born. Epigenetics means above genetics. Our epigenetic DNA structures do not change, but 
the expression of the gene changes and therefore our phenotype changes. Environmental effects are very 

important in this change. One of the most important of these external factors is nutrition. Much remains 
unknown about nutrition and gene connectivity. However, it is accepted that nutrition changes the expression 

of the gene. This occurs through molecular mechanisms such as some methylation. After the gene is 
methylated, the gene becomes inactive. What makes the gene inactive is again tried to be explained by 
epigenetic mechanisms, that is, by the interaction of both the gene and the environment. Nutrition also 

changes our phenotype by changing gene expression. In this case, the importance of nutrition emerges once 
again. Methyl-rich foods are foods containing folate and B12. Methylation occurs by binding of CH3 groups 
to CpG sequences in DNA. With this binding, gene silencing or methylation occurs. New technologies such 

as Genome Bisulfite Sequencing that measure the amount of methylation and try to analyze epigenetic 
mechanisms are on the agenda. With this and similar advanced technologies, epigenetic mechanisms will be 
explained and may be the answer for related diseases. Keywords: Nutrition, epigenetics,methylation 

Keywords: Keywords: Nutrition, Epigenetics,methylation 
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Özet 

 Bu araştırmada flavonoidlerin; Alzheimer Hastalığı (AH)’da ve nörodejeneratif hastalıklarda 

önemli rol oynadığı bilinen, beyin-türevli nörotrofik faktör (BDNF) ve tirozin reseptör kinaz B 

ya da tropomiyosin reseptör kinaz B (TrkB)’nin üzerine etkilerinin irdelenmesi hedeflendi. 

Google Akademik ve PUBMED elektronik veri tabanlarında, konu ile ilişkili anahtar kelimeler 

kullanılarak taramalar gerçekleştirildi. Anahtar kelimelerin tümünü birden karşılayan ve konu 

ile ilişkili olan araştırmalardan elde edilen veriler yorumlandı. Sonuçlar adet cinsinden sunuldu. 

Flavonoidlerin, AH’ da BDNF/TrkB hedefli tedavisinin, presemptomatik aşamadan 

uygulandığında önemli etkinlik gösterebileceği bahsi dikkat çekicidir. Elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi sonrasında gelecekte, amiloid beta/tau proteinleri ile birlikte, BDNF/TrkB 

sinyal yolağını hedefleyen, flavonoidler ile kombine farmasötiklerin, AH'ında farmakoterapötik 
tedavisi için potansiyel ajanlar olabileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Alzheimer Hastalığı, Bdnf, Flavonoidler, Tirozin Reseptör Kinaz B. 

 

 

 

Can Flavonoids Be Used in the Treatment of Alzheimer's Disease Via the Bdnf/trkb Signaling 

Pathway' 
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Abstract 

  

The present study aimed to investigate the effects of flavonoids on brain-derived neurotrophic factor (BDNF) 
and tyrosine receptor kinase B or tropomyosin receptor kinase B (TrkB), which are known to play an 

important role in Alzheimer's Disease (AD) and neurodegenerative diseases. A comprehensive and 
systematic literature search of numerous electronic databases, including Google Academic and PubMed was 

performed. A combination of key words was used to retrieve studies published. The results were presented 
as number. BDNF/TrkB-targeted therapy of flavonoids may show significant efficacy when administered 
from the pre-symptomatic stage of AD. The obtained data suggests that combined pharmaceuticals with 

flavonoids targeting the BDNF/TrkB signaling pathway together with amyloid beta/tau proteins may be 
potential agents for pharmacotherapeutic management of AD. 

Keywords: Alzheimer Diseases, Bdnf, Flavonoids, Tropomyosin Receptor Kinase-B 
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Özet 

 Hukuken gerçeğin aydınlatılması ve bu doğrultuda kişilerin haklarının korunması için 

çalışılırken vücut dokunulmazlığı da kişilik haklarımızdan biri olarak vazgeçilmezdir. Ancak, 

haklar karşı karşıya geldiğinde, uygulamada karar vermek, zor analizleri ve tartışmaları 

beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, 128 hukuk fakültesi son sınıf öğrencisine final 

sınavları bitiminde, bir başka deyişle tüm eğitimlerinin tamamlanması ile birlikte iki soruluk 

bir anket uygulandı. Ankette ilk soruda, kavramsal olarak hukukta gerçeğin aydınlatılmasının 

mı vücut dokunulmazlığının mı önde olması gerektiği, ikinci soruda ise gerçeğin aydınlatılması 

için sanıktan delil toplanması gerekli olursa, sanığın onamı olmadan da kolluk gücü eşliğinde 

biyolojik delil alınması konusundaki olay düzleminde görüşleri soruldu. Yanıtlar iki karşıtlık 

ve kararsız olma seklinde üç seçenekli olarak alındı. İlk soruda katılımcıların %41,4'ü (n=53) 

gerçeğin aydınlatılmasının, %35,9'u (n=46) ise vücut dokunulmazlığının önde olduğunu 

belirtirken, kararsız olma yanıtı ise %22,6 (n=29) olarak tespit edildi. İkinci soruda, gerçeğin 

aydınlatılması için sanığın kolluk gücü ile muayenesini tercih edenlerin oranı %33,5 (n=43), 

vücut dokunulmazlığını önemli görüp örneğin zorla alınamayacağını belirtenlerin oranı 

%38,2(n=49), kararsız kalma oranı ise %28,1(n=36) olarak tespit edildi. Kavram ve olay 

düzlemindeki değerlendirmeler arasında yanıtlarda oluşan belirgin geçişkenlik ve farklar, 

çalışmanın bu aşamasında henüz tanımlayıcı istatistik uygulanmış olsa da dikkat çekici 

bulundu; sonuçlar cinsiyet, yaşamları boyunca yaşadıkları şehirler ve anne-baba 'memleketi' 

yanıtları üzerinden de incelendi. Kavram ve olay düzlemindeki yanıt farklarının, adli tıp 

uzmanlarının yanında adli muayenenin diğer karar verici unsurları olarak hukuk insanlarının 
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kalifiye düşünme yetilerinin ve eğitimlerinde adli tıp derslerinin önemini ortaya koyduğu 
değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gerçeğin Aydınlatılması, Vücut Dokunulmazlığı, Adli Muayene, Hukuk 
Eğitimi, Adli Tıp 
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Özet 

 Özet Sirkadiyan saat günlük saatle, hücrelerimizin saatinin senkronizasyon içinde olması 

anlamında tanımlanmaktadır. Bir günün 24 saat olması ile hücre bölünme süresinin de 24 saat 

olması da bu şekilde açıklanır. Laboratuvarlardaki lenfosit kültürü çalışmaları da bu prensibe 

dayalı olarak yapılmaktadır. Toplamdaki 3 günlük (72 saat) süre içinde laboratuvarlarda hücre 

bölünme indeksi analizlerin yapılabilmesi için yeterli sayıda hücre elde edilebiliyor olması da 

bu sebebledir. Bu amaçla 37 derecelik etüvlerde in vitro ortamda kan kültürü çalışmaları 

yapmaktayız. Hücrelerimizin gece ve gündüzü ayırt etmesi kendi saatini senkrone şekilde 

oluşturması hücrelerdeki dengenin uyumun habercisidir. Hücrelerdeki saat uyumu yani 

senkronizasyonun bozulması sonrasında bir takım hastalıklar tetiklenir. Hücre bölünme 

indeksinin belirlenmiş olması yaşamsal faaliyetlerimizin süregelmesi için birer ipucu olmaya 
devam edecektir. Bu prensipler temel alınarak yapılan hücresel çalışmalar ise pek çok hastalığın 

tedavisi için umut ışığı olmaktadır. Anahtar Kelimeler: lenfosit kültürü, senkronizasyon, 
sirkadiyan saat 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Lenfosit Kültürü, Senkronizasyon, Sirkadiyan Saat 
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Abstract 

  

Abstract The circadian clock is defined as the daily clock and the clock of our cells being in synchronization. 
This is how a day is 24 hours and the cell division time is 24 hours. Lymphocyte culture studies in laboratories 

are also carried out based on this principle. This is why a sufficient number of cells can be obtained for cell 
division index analyzes in laboratories within a total of 3 days (72 hours). For this purpose, we conduct blood 

culture studies in vitro in 37 degree ovens. The fact that our cells distinguish between day and night and 
create their own clock synchronously is the harbinger of harmony in the balance in the cells. After the clock 
harmony in the cells, that is, the synchronization is broken, some diseases are triggered. The determination 

of the cell division index will continue to be a clue for the continuation of our vital activities. Cellular studies 
based on these principles are a glimmer of hope for the treatment of many diseases. Keywords: lymphocyte 
culture, synchronization, circadian clock 

Keywords: Keywords: Lymphocyte Culture, Synchronization, Circadian Clock 
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Özet 

 Bisfosfonatlar ve denosumab gibi antirezoptif ajanlar onkolojik hastalıkların tedavisi için 

sıklıkla hekimler tarafından tercih edilmektedir. Buna ek olarak, osteoporoz tedavisi için de bu 

ilaçların kullanıldığı bilinmektedir. Antirezorptif ilaçların etki mekanizmaları birbirlerinden 

farklı olsa da, osteoklast aktivitesini azaltarak kemikte olan rezorpsiyonu azaltmayı hedefler. 

Bu ilaçlar on yıllardır tartışma konusu olan çenelerin ilaca bağlı osteonekrozu (MRONJ)’un 

oluşmasında etkilidir. MRONJ oluşmasında etkili risk faktörleri arasında; diş çekimleri, dental 

implantlar ve çene cerrahisi işlemleri yer alır. Alveol kemiğinde gerçekleştirilen operasyonlar 

sonrası MRONJ’un gelişme sıklığı, onkoloji hastalarında osteoporoz hastalarına göre daha 

fazladır. Dental implant yerleştirilmesi kemiğe direkt bir travma olduğu için MRONJ gelişimini 

indükleyebilmektedir. Buna ek olarak daha öncesinde ağızda bulunan dental implantların da 
MRONJ oluşumunu tetikleyebileceği unutulmamalıdır. İmplantların varlığı, çiğneme 

kuvvetlerinin de etkisiyle osteoklast ve osteoblastların aktifleşmesine ve kemik döngüsünün 

hızlanmasına neden olabilir. Bu sebeple antirezorptif tedavi görecek hastalarda öncesinde 

dental implant mevcutsa, bunun bir risk faktörü olduğu unutulmamalıdır. Bu sunumda 

antirezorptif ilaçlar hakkında genel bilgiler ve dental implantların MRONJ oluşumu ile ilişkisi 
olgu serileri üzerinden bilimsel literatür desteği ile sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mronj, Antirezorptif, Bifosfonat, Dental İmplant 
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Medication-Related Osteonecrosis of the Jaws and Dental Implant Relationship 

 

 

Abstract 

  

In oncology, both bisphosphonates and denosumab are commonly used as antiresorptives and neoadjuvant 

agents. In addition, the treatment of osteoporosis is also performed by these kind of medications. They both 
reduce osteoclast activity and, therefore bone resorption, although their exact mechanisms of action differ 
from each other. This type of anti-resorptive medication is associated with medication-related osteonecrosis 

of the jaws (MRONJ), which has been a topic of debate for decades. The most significant risk factor for 
MRONJ is dental surgery, including tooth extractions and dental implants. According to scientific studies, 
oncological patients are more likely to suffer from MRONJ than patients with osteometabolic disorders 

following dental implant surgery. As dental implant operations apply a direct trauma to bone, it might also 
induce MRONJ if predisposant factors are present. Moreover, it’s important to consider that, already present 

dental implants even before the anti-resorptive drug therapy might induce MRONJ occurence. In these cases, 
presence of implant is an important risk factor for MRONJ development, particularly in posterior parts of 
mandibula and maxilla. Therefore, the presence of implants in patients treated with bisphosphonates or other 

drugs associated with MRONJ is a risk factor for necrosis development. The presence of implants might also 
cause osteoclasts and osteoblasts to reactivate. In this presentation, general information about anti-resorptive 
drugs, the relationship between dental implants and MRONJ formation will be presented with the support of 

scientific literature through case series. 

Keywords: Mronj, Antiresoptive, Bisphosphonate, Dental İmplant 
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Özet 

 AMAÇ İnfektif Endokardit (İE), çeşitli komplikasyonlarla seyreden yaşamı tehdit eden bir 

hastalıktır. Biz bu araştırmada ortalama 6 yıllık takipte İE tanısı konulan ve mortalite ile 

sonuçlanan hasta grubunun tanımlayıcı özelliklerini ve risk faktörlerini değerlendirmeyi 

amaçladık. YÖNTEM Bu retrospektif, gözlemsel çalışmada hastanemizde 2015-2021 yılları 

arasında tedavi edilen Modifiye Duke kriterleri’ne göre İE tanısı konmuş 196 hasta arasından 

mortalite ile sonlanan yüksek riskli hastaların (n=53) klinik özellikleri değerlendirildi. Eşlik 

eden komorbid hastalıklar, altta yatan predispozan valvüler hastalıklar, protez kapak ve 

intrakardiyak cihaz ve kateter varlığı, kan kültürü sonuçları, ekokardiyografik bulgular, 

vejetasyon büyüklüğü, laboratuvar parametreleri, İE’e bağlı gelişen önemli komplikasyonlar ile 

tedavi hakkındaki veriler dikkatlice incelendi ve kayıt edildi. BULGULAR Çalışma 

bulgularımıza göre, ölen hastaların ortalama yaşı 58.04 ± 16.77 idi (%42 kadın, %58 erkek). 

Dokuz (%16.9) hastada protez kapak, 6 (%11.3) hastada intrakardiyak cihaz ve/veya kateter 

mevcuttu. Ölen hastaların hastanede medyan yatış süresi 25 gün (0-140 gün) idi. Dejeneratif 

kapak hastalığı, ardından romatizmal kapak en sık görülen predispozan kalp kapak hastalığı idi. 

Vejetasyondan etkilenen kapaklar en sık aort kapak (%41.5), ardından mitral kapak (%39.6) 
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idi. Stafilokok türleri en sık etken patojen mikroorganizmalar olarak saptandı. Sonunda, 16 

(%30.2) hasta septik emboli geçirmiş ve 34 (%64.2) hastada İE’e bağlı major advers kardiyak 

olay (MACE) gelişmiştir. On beş (%28.3) hastada cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başlıca görülen 

komplikasyonlar, aort kökü absesi (%3.8), aortada psödoanevrizma (%3.8) ve mitral kapak 

korda rüptürü (%1.9)’dür. Bizim çalışmamızda, vejetasyon medyan büyüklüğü 10 mm (1- 36 

mm) idi. SONUÇ İE mortalite ile sonuçlanabilen önemli bir hastalıktır. Bu nedenle mortaliteye 

yol açabilecek risk faktörleri ve klinik özelliklerin tanımlanması, prognozu öngörmek, tedavi 
ve koruyucu önlemleri iyileştirmek açısından değerli bilgiler sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Infektif Endokardit, Mortalite, Klinik Özellikler 

 

 

 

Clınıcal Features of Patıents Wıth Mortalıty Outcome in the Process of Infectıve Endocardıtıs: A 

Descrıptıve Study 

 

 

Abstract 

  

Objectives Infective endocarditis (IE) is a life-threatening disease, causing various complications. In the 
present study, we aimed to evaluate the descriptive characteristics and risk factors of the patients who were 

diagnosed with IE with a mortality outcome at a median of 6 years of follow-up. Methods In this 
retrospective, observational study, the clinical characteristics of high-risk patients with a mortality outcome 
(n=53) were assessed among the 196 patients diagnosed with IE according to modified Duke criteria, treated 

in our hospital between 2015-2021. The data about the comorbid diseases, predisposing valvular diseases, 
the presence of prosthetic valve, and intracardiac device and catheter, blood culture results, 
echocardiographic findings, vegetation size, laboratory parameters, the severe complications due to IE, and 

treatments were carefully reviewed and recorded. Results According to our findings, the mean age of the 
patients who died was 58.04 ± 16.77 (42% females, 58% males). Nine (16.9%) patients had prosthetic valve, 
6 (11.3%) patients had intracardiac device and/or catheter. The median length of hospitalization of non-

survivors was 25 (0–140) days. Degenerative valvular disease, followed by rheumatic valve was the most 
common predisposing valvular heart disease. The most commonly affected valves by vegetation were aortic 

valve (41.5%), followed by mitral valve (39.6%). Staphylococcus species were found to be the most common 
pathogenic microorganisms. Eventually, 16 (30.2%) patients had septic embolism, and 34 (64.2%) patients 
had major adverse cardiac events (MACE) due to IE. Surgical therapy was performed in 15 patients (28.3%). 

The predominantly complications were aortic root abscess (3.8%), aortic pseudoaneurysm (3.8%), and mitral 
valve chordae rupture (1.9%). In our study, median vegetation size was 10 mm (range, 1–36 mm). Conclusion 
The IE is an important disease which can result in mortality. Therefore, identification of risk factors and 

clinical features may provide valuable information for predicting prognosis and improving treatment and 
preventive measures. 

Keywords: Infective Endocarditis, Mortality, Clinical Characteristics 
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 Kapitellum kırıklarında cerrahi tedavi sonuçlarımız Humerus distal eklem yüzünün lateral 

kısmını oluşturan kapitellumun kırıkları oldukça nadir görülen yaralanmalardır. Kapitellum 

kırıklarında temel tedavi prensibi eklem yüzeyinin tam anatomik restorasyonu ve fiksasyonunu 

takiben erken ROM egzersizleri başlanması olmalıdır. Bu çalışmada prospektif olarak , 

kapitellum kırığı nedeniyle açık redüksiyon ve internal fiksasyon uygulanan 18 hastayı klinik 

ve radyolojik olarak değerlendirdik. Ortalama yaş 41.4 olan 7 erkek ve 11 kadın dahil edildi. 

Sekiz hastada eşlik eden kırık (4 radus başı , 2 olekranon, 1 lateral epikondil kırığı) vardı. 18 

kırık Bryan-Morrey sınıflamasına göre 12 tip I , 3 tip II , 3 tip IV kırık olarak sınıflandırldı. 13 

hastada başsız kompresyon vidası , 5 hastada K teli , AO vida ve mini fragman plak vida ile 

fiksasyon sağlandı. Son takipte ortalama 172.7 hafta ile Mayo dirsek performans indeksi 
(MEPI) ve Knirk ve Jupiter osteoartrit sınıflandırması (KJOC) kullanıldı ve ortalama MEPI 

90.5 idi. 10 hastada çok iyi, 6 hastada iyi, 2 hastada orta sonuç alındı. Ortalama KJOC skoru 

0.6 idi. Evre I ve evre II sırasıyla 7 ve 2 hastada tespit edildi. Tespit ve diğer tespit yöntemleri 

için başsız kompresyon vidası kullanılan hastalar arasında MEPI ve osteoartrit skorlarında 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Eşlik eden kırığı olan hastalarda daha kötü fonksiyonel 

ve radyolojik sonuçlar elde ettik. Kırık tipleri fonksiyonel ve radyolojik sonuçları etkilemedi. 

Sonuç olarak kapitellum kırıklarında tedavi prensibi eklem yüzeyinin anatomik restorasyonu 

ve erken mobilizasyon olarak özetlenebilir. Sabitleme malzemelerinin birbirine üstünlüğü 
yoktu. 

Anahtar Kelimeler: Kapitellum Kırıkları 
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Our Surgical Treatment Results in Capitellum Fractures 

 

 

Abstract 

  

Fractures of the capitellum, which forms the lateral part of the distal articular surface of the humerus, are rare 
injuries. The basic treatment principle in capitellum fractures should be the initiation of early ROM exercises 
following full anatomical restoration and fixation of the joint surface. This was a prospective study with 

clinical and radiological evaluation of 18 patients who underwent open reduction and internal fixation for 
capitellum fracture in our clinic. 7 male and 11 female were included with a mean age of 41.4. Eight patients 

had accompanying fractures (4 radial head, 2 olecranon, 1 lateral epicondyle). The fractures were classified 
as type I, type II, and type IV with the number of 12, 3 and 3 patients respectively according to the Bryan-
Morrey classification. Fixation was achieved with a headless compression screw in 13 patients, with a K-

wire, AO screw and mini-fragment plate in 5 patients. Mayo elbow performance index (MEPI) and Knirk 
and Jupiter osteoarthritis classification(KJOC) were used at final follow-up with a mean of 172.7 weeks and 
the mean MEPI was 90.5. The results were very good in 10 patients, good in 6 patients, and moderate in 2 

patients. The mean KJOC score was 0.6. Stage I and stage II were detected in 7 and 2 patients respectively. 
There was no statistically significant difference in MEPI and osteoarthritis scores between the patients in 
whom headless compression screws were used for fixation and other fixation methods. We obtained worse 

functional and radiological results in the patients with accompanying fractures. The fracture types did not 
affect functional and radiological outcomes. In conclusion, the treatment principle in capitellum fractures can 

be summarized as anatomical restoration of the articular surface and early mobilisation. There was no 
superiority of fixation materials over each other. 

Keywords: Capitellum Fractures 
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Özet 

 Kardiyak troponin miyosit hasarı sırasında plazmada seviyesi geçici olarak yükselir. 

Miyositlerin nekrozu, apoptozisi ya da herhangi bir nedenle miyosit membran permeabilitesinin 

bozulması nedeni ile plazmaya geçer. Myosit hasarın en sık sebebi aterosklerozun neden olduğu 

myokard enfarktüsüdür. Nadirde olsa sepsis, pulmoner emboli, rabdomyoliz, son dönem böbrek 

yetmezliği ve elektrolit imabalansı durumlarında da yükselebilir ki bu durumlarda prognozun 

kötü olduğunun göstergesidir. Bizim vakamızda medikal hikayesinde paratioid karsinomundan 

opere ve takipsiz 62 yaşında erkek hasta acil servise atipik şikayetler başvurdu. Bakılan 

laboratuvar tetkiklerinde kardiyak troponin cut-off değerinin 150 kat üzerine çıkması üzerine 

akut koroner sendromun dışlanması nedeniye koroner anjiografi yapıldı. Koroner arter 

anatomisinde obstrüksiyona neden olacak atersoklerotik plak izlenmedi. Bu vakada 

hiperparatiroidizm indüklediği hiperkalsemik kriz nedeniyle kardiyak troponin arttığına karar 
verildi. Biz bu vakayı takdim ediyoruz. 
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Özet 

  Amaç: Çalışmamızda; kliniğimizde 2001-2005 yılları arasında ameliyat edilen 72 kolorektal 

kanser hastasının erken ve geç sonuçlarını geriye dönük olarak değerlendirip sonuçlarımızı 

ortaya koymayı amaçladık Hastalar ve Yöntemler: 2001-2005 yılları arasında tepecik eğitim ve 

araştırma hastanesi II. genel cerrahi kliniğinde ameliyat edilmiş 72 kolorektal kanser hastasının 

yaş, cinsiyet, tümör evreleri ve yerleşimi, cerrahi komplikasyonlar, yerel yineleme, izlemde 

metastaz gelişimi ve izlem sürelerini retrospektif inceledik. Bulgular: Hastaların 43'ü (%59,7) 

erkek, 29’u kadındı. Hastaların yaş ortalamaları 59.6, kadınlarda 59.7, erkeklerde ise 59.5 dır. 

Hastaların 18’inde sağ kolon(%25), 33’ünde sol kolon (%29.17), 33’ü rektum (%45.8) 

kanseriydi. Astler –coller evreleme sistemine göre hastaların dağılımı A iki (%2.78),B1 altı 

(%8.33), B2 27 (%37.5), C1 iki (%2.78), C2 28 (%38.8), D yedi hasta (%9.72) şeklindeydi. 
Uygulanan cerrahi prosedürler 18 hastaya sağ hemikolektomi (%25), 19’una sol hemikolektomi 

(%26), 21’ine Anterior rezeksiyon (%29), dokuzuna abdominoperineal rezeksiyon (%13), 

beşine ise hartman prosedürü (%7) uygulanmıştır. Yedi hasta (%9.7) mekanik obstruksiyon 

nedeni ile acil olarak opere edildi.Ortalama izlem süresi 31.1 ay (6- 61)olup bu sürede 32 hasta 

kaybedilmiştir. Beş hastada kolorektal kanser yinelemesi görülmüştür. Altı hastada ise metastaz 

görülmüştür. Çalışmamızda kolorektal kanserli hastalara ait verilerimizin ve kanserli olguların 

izlem kayıtlarındaki yetersizlik geriye dönük değerlendirmeyi olanaksız hale getirdiğini 
göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 
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Evaluation of Colorectal Cancer Cases of Our Clinic 

 

 

Abstract 

  

Purpose: This retrospective study was designed to evaluate early and late results of the 72 colorectal patients 
whom cured in our clinic between 2001 and 2005. Patients and Methods: The seventy two colorectal cancer 
patient who cured in our clinic between 2001 and 2005 was retrospectively with age, sex, stage of tumor, 

localization of the tumour, surgical conmplications, local recurrences, developed metastasis in the follow up. 
Results: Forty three (%59,7) of the seventy two patients who underwent resection for primary untreated 

colorectal cancer was male. Twenty nine (%40,3) of them was female. The average of the patients is 59,6 
(59,5 for male gender and 59,5 for the female). The tumour localization of theese patients are; 18(%25) right 
colon, 21 (%29,7) left colon, 33 (%45,8) rectum cancer. Astler-coller classification for the patients was as 

follows; stage A two (%2,78), stage B1 six (%8,33), stage B2 twenty seven (%37,5), stage C1 two (% 2,78), 
stage C2 twenty eight (%38,8), stage D (%9,72). Surgical therapy for the patients was as follows; eightteen 
(%25) right hemicolectomy, nineteen (%26) left hemicolectomy, twenty one (%29) anterior resection, nine 

(%13) abdominoperineal resections, five (%7) Hartman procedure. The colorectal cancer patients who 
underwent resection had surveillance between six and sixty one months (31,1 month average). thirty two 
patient have passed away during this period. Local recurrences was detected at five patients. Six patient have 

developed metastasis during their surveillance. Conclusion: In our retrospective study we have detected that 
the lack of data and follow up of the patients makes imposible to do a proper utilization 

Keywords: Colorectal Cancer, Follow Up, Local Recurrences 
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 Karaciğer, biyomoleküllerin metabolize edilmesinden ve atık maddelerin 

uzaklaştırılmasından sorumlu hayati organlardan biridir. Karaciğer fibrozu, dünya çapında 

birçok insanı etkileyen önemli morbidite ve mortaliteye sahip bir sağlık sorunudur. Serbest 

radikaller, hücrede zar lipidlerine saldırarak zar yapısını bozar ve benzer şekilde protenlerin de 

yapılarını bozarak hücrede bir zincir reaksiyonunu başlatır. Hücrede bu hasarlı protenilerin 

birikmesi ve benzer şekilde yanlış katlanmış protenilerin varlığı Endoplasmik Retikulum 

homeostazının bozulmasına, strese ve katlanmamış protein tepkisinin aktivasyonuna neden 

olur. Birçok metabolik hastalıkta ve toksik ajanlara maruz kalınması nedeniyle bu stresin arttığı 

gösterilmiştir. Çalışmamızda, sıçanlarda Karbontetraklorür (CCl4) ‘ün neden olduğu bilinen 

hepatotoksisitede, antioksidan özelliği ile serbest radikallere karşı savunmada etkili olduğu 

gösterilen Lavandula angustifolia yağının endoplazmik retikulum stresi üzerine etkisini 

inceledik. Deneysel çalışmamızda 300-350 gram ağırlığında, 5 aylık sağlıklı Wistar albino dişi 

fareler kullanıldı. 42 adet sıçan her grupta 7şer hayvan olacak şekilde rastgele 6 gruba ayrıldı. 

Karaciğer hasarını göstermek ve tedavi edici özelliklerini belirlemek için histopatolojik 

inceleme, transmisson elektron mikroskopi analizi endoplazmik retikulum stres belirteci 

ölçümleri yapılmıştır. ER stresi ile ilgili süreçte Lavandula angustifolia yağının etkileri 
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araştırılmadığı için bu konu seçilmiştir. Çalışmamızda, CCl4 verilen sıçanlarda endoplazmik 

retikulum stresi belirteçlerinden CHOP ve GRP78 miktarları yüksek bulunurken, tedavi 

gruplarında bu miktarlar anlamlı derece düşmüştür. Elektron mikroskobi ve histolojik 

bulgularda CCl4 uygulanan gruplarda hasar gözlemlenirken, tedavi grubunda ise bu hasarın 

azaldığı belirlenmiştir. Sıçanlarda CCl4'ün neden olduğu karaciğer hasarında Lavandula 

angustifolia yağının ER stresi üzerine etkisi ile ilgili çalışmamız yeni terapötik müdahaleler ve 
yeni ilaç keşfi için faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Endoplasmik Retikulum Stresi, Hepatoksisiti, Lavandula Angustifolia 
Yağı 
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Özet 

 Kuluçka randımanını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri olan 

yumurta kalitesi iç ve dış kalite özellikleri olarak iki kısımda incelenmektedir. Kuluçka 

randımanının yüksek olması ve çıkan civcivlerin yüksek yaşama gücüne sahip olabilmeleri için 

uygun kuluçka şartlarının yanı sıra kuluçkalık yumurta kalite özelliklerinin de genel anlamda 

iyi olması istenir. Aksi takdirde yumurta kalite özelliklerinin herhangi birindeki yetersizlik 

halinde kuluçka randımanı ve civciv kalitesinde sorunlar oluşmaktadır. Hayvanın genotipi ve 

çevre koşulları hayvansal üretimde verimi etkileyen iki temel faktördür. Hayvanlar ile mevcut 

çevre şartları arasındaki ilişkilerin iyi bilinmesi üretim başarısı açısından oldukça önemlidir. 

Ancak iyi bir genotipe sahip olmayan bir ırk için çevre koşulları ne kadar da iyi olursa olsun 

istenilen verim seviyesine ulaşılamayacaktır. Ayrıca uygun çevre koşullarının sağlanmasının 

yanında uygun seleksiyon ve ıslah çalışmaları yapılarak ırkların genotipik olarak ilerlemesinin 

de sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, leghorn ırkı tavukların farklı ırklardan 

oluşan horozlarla (Brahma, Denizli, Aracuana, Leghorn, Cornish) melezlenmesi ile elde edilen 

genotip gruplarına ait bazı yumurta kalite özellikleri ve kuluçka performanslarını 

değerlendirmektir. Genotip gruplarına ait en düşük kuluçka randımanı % 79,0 ile Cornish x 

Leghorn (CL2) F2 ‘de bulunurken, en yüksek kuluçka randımanı ise % 90,5 ile Leghorn x 

Leghorn F2 melezlerinden elde edilmiştir. CL2 melezlerinde kuluçka randımanının düşük 
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olmasının sebebi özellikle erken embriyonik ölüm olmak üzere embriyonik ölümlerden 

kaynaklandığı tespit edilmiştir. F2 kuşaklardan elde edilen yumurtalara ait bazı kabuk ve iç 

kalite özellikleri incelendiğinde; Haugh birimi, sarı yüksekliği ve kabuk ekvator kalınlığı 

değerlerinde fark tespit edilemezken, yumurta ağırlığı, mukavemet, kabuk ağırlığı, kabuk küt 

kalınlığı ve kabuk sivri kalınlığı bakımından ise önemli farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). 

Yumurta kalite özellikleri ve kuluçka performansları değerlendirilen Leghorn melezleri ile ilgili 
tüketici tercihleri göz önüne alınarak daha ileri çalışmaların yapılması sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Genotip, Kuluçka Randımanı, Leghorn, Melezleme, Yumurta Kalitesi 

 

 

 

Some Egg Qualıty Characterıstıcs and Hattıng Performances of Leghorn Hybrıds 

 

 

Abstract 

  

There are many factors that affect the hatching yield. Egg quality, which is one of these factors, is examined 
in two parts as internal and external quality characteristics. In order for the hatching efficiency to be high and 
the hatched chicks to have high viability, it is desirable that the hatching egg quality characteristics are 

generally good, as well as suitable hatching conditions. Otherwise, in case of insufficiency in any of the egg 
quality characteristics, problems occur in hatching efficiency and chick quality. The genotype of the animal 
and environmental conditions are the two main factors affecting the yield in animal production. Knowing the 

relationships between animals and existing environmental conditions is very important for production 
success. However, no matter how good the environmental conditions are for a breed that does not have a 

good genotype, the desired yield level will not be achieved. In addition to providing suitable environmental 
conditions, it is also necessary to ensure the genotypic progress of the breeds by making appropriate selection 
and breeding studies. The aim of this study is to evaluate some egg quality characteristics and hatching 

performances of genotype groups obtained by crossing leghorn chickens with roosters of different breeds 
(Brahma, Denizli, Aracuana, Leghorn, Cornish). Cornish x Leghorn (CL2) F2 had the lowest hatchability of 
the genotype groups with 79.0%, while the highest hatchability was obtained from Leghorn x Leghorn F2 

crosses with 90.5%. It has been determined that the low hatchability of CL2 hybrids is due to embryonic 
deaths, especially early embryonic death. When some shell and internal quality characteristics of eggs 

obtained from F2 generations are examined; while no difference was detected in Haugh unit, yolk height and 
shell equatorial thickness values, significant differences were detected in egg weight, strength, shell weight, 
shell blunt thickness and shell spire thickness (p<0.05). Leghorn crosses, whose egg quality characteristics 

and hatchability performances were evaluated, it was concluded that further studies should be carried out 
considering consumer preferences. 

Keywords: Genotype, Hatching Efficiency, Leghorn, Hybridization, Egg Quality 
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Özet 

 Özet Mikronukleus analizleri çevresel etkenler sonucunda hücrelerde oluşan genotoksik 

değişiklikleri belirlemeye yarayan ölçümlerden biridir. Zaman ilerledikçe özellikle de 

yaşlanınca çok fazla birikmiş çevre maruziyeti somatik hücrelerimizde bozulmalara neden 

olmaktadır. Bu maruziyetler sonrasında, hücre bölünmesi sırasında mikronukleus dediğimiz 

oluşumlar gözlemlenir. Bu oluşumlar az maruziyette de gözlemlenebilmektedir. Fakat yaş 

ilerledikçe maruziyet oranı artacağı için, oluşan mikronukleus sayısında da anlamlı artışlar 

tespit edilmektedir. Mikronukleusların temelinde kromozom kırığı ve tam kromozom kaybı söz 

konusudur. Kaybolan kromozom ve kırığın hangi kromozomdan orijin aldığı moleküler 

sitogenetik analiz olan floresans in situ hibridizasyonla belirlenebilir. Mikronukleus 

oluşumlarının orijininin belirlenebiliyor olması birtakım hastalıklarla olan bağlantısının 

moleküler mekanizmalarını aydınlatabilmesi açısından faydalı olacaktır. Anahtar Kelimeler: 
Kromozom, Mikronucleus, yaşlılık, 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Kromozom, Mikronucleus, Yaşlılık, 

 

 

 

Determination of Lost Chromosomes in the Elderly With the Micronucleus Technique 
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Abstract 

  

Abstract Micronucleus analysis is one of the measurements used to determine genotoxic changes in cells as 
a result of environmental factors. As time progresses, especially when we age, too much accumulated 

environmental exposure causes deterioration in our somatic cells. After these exposures, formations called 
micronuclei are observed during cell division. These formations can also be observed at low exposure. 

However, as the exposure rate increases with age, significant increases are detected in the number of 
micronuclei formed. Chromosome breakage and complete chromosomal loss are the basis of micronuclei. 
Fluorescence in situ hybridization, which is a molecular cytogenetic analysis, can be determined from which 

chromosome the missing chromosome and the broken one originate from. Being able to determine the origin 
of micronucleus formations will be useful in terms of elucidating the molecular mechanisms of its connection 
with some diseases. Keywords: Chromosome, Micronucleus, old age, 

Keywords: Keywords: Chromosome, Micronucleus, Old Age, 
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Özet 

 Karaciğerin çeşitli kimyasallara maruz kalması hepatik fibrozisin gelişimine neden olur ve 

tedavi edilmediği takdirde siroz, kanser gibi çeşitli hastalıkların gelişmesini tetiklemektedir. 

Karbon tetraklorür (CCl4), hayvan modellerinde hepatik fibrozis geliştirmek için yaygın olarak 

kullanılan kimyasal bir toksindir. Hücrelerde katlanmamış proteinlerin birikimi, endoplazmik 

retikulum stresine neden olur ve hücrelerimizde bu katlanan proteinlerin neden olduğu hasarı 

azaltmak için çeşitli mekanizmalar yer almaktadır. Bu mekanizmalardan en iyi bilineni 

katlanmamış protein yanıtıdır. Hasar tamir edilemediği durumda ise hücre otofaji 

mekanizmasıyla bu proteinleri ortadan kaldırır. Çalışmamızda naringenin aflavanonun, CCl4 

ile hasar verilmiş sıçan karaciğerinde endoplazmik retikulum stresi ve otofaji üzerindeki 

etkilerini araştırdık. Bu amaçla hayvanlara 10 gün süreyle 0.2 ml/kg ccl4 verildi ve tedavi 

grubuna 14 gün boyunca 100 mg/kg naringenin verildi. Karaciğer hasarını göstermek ve etkin 

maddenin terapötik özelliklerini belirlemek için histapatolojik inceleme yapıldı. Tespit edilen 

hücre düzeyinde hasar ve tedavinin etkisi için transmisyon elektron mikroskobu analizi yapıldı. 

Ayrıca karaciğerin ER stres seviyeleri ve otofaji belirteçleri ölçüldü. Bulgularımıza göre, 
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transmisyon elektron mikroskobu naringeninin olumlu etkisini gösterdi ve histolojik 

incelemelerde iyileştirici etkiler bildirildi. CCl4 uygulaması CHOP ve GRP78 endoplazmik 

retikulum stres marker miktarlarını artırırken, naringenin uygulanan gruplarda bu markerların 

miktarları anlamlı derecede düşük bulundu. Benzer şekilde otofaji markerlarından vacuolar 

protein sorting 34 (Vps34) ve Beclin1 miktarları CCl4 gruplarında yüksek bulunurken, 

naringenin uygulanan grupta anlamlı derecede düşüş gözlemlendi. Sonuç olarak naringenin 

hepatositlerdeki hasarı önemli ölçüde azalttığı ve hücre düzeyinde iyileşmelerin olduğu 
belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Endoplazmik Retikulum Stresi, Hepotoksisite, Otofaji, Naringenin 
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 Antioksidanlar; vücutta reaktif oksijen türlerinin dokularda zararlı etkilerini engelleyen ve 

detoksifikasyonunu sağlayan moleküllerdir. Antioksidanlar ile serbest radikal ve oksidanların 

miktarı arasındaki dengesizlikler sonucu ortaya çıkan tabloya oksidatif stres denmektedir. Bu 

olay bütün organizmayı etkileyen bir durumdur. Hücresel ve moleküler yapılarda hasara sebep 

olurlar. Yani protein, lipid, karbonhidrat, enzim ve nükleik asitlere zarar vermesi ile oksidatif 

doku hasarı meydana getirirler. Hatta oksidatif stres; diyabet, alzheimer, parkinson gibi 

nörolojik, kardiyovasküler hastalıklar, sepsis, böbrek yetmezliği, infertilite, astım, romatoid 

artrit, psöriyazis gibi kronik inflamatuar hastalıklar ve kanser gibi bir çok hastalığında 

patogenezinden sorumludur. Serbest radikaller dış yörüngelerinde bir veya daha fazla 

ortaklanmamış elektron içeren moleküllerdir. Bu tür moleküller kararlı hale gelebilmek için 

yakınlarındaki molekülerden elektron ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Kısa ömürlü ve 

oldukça reaktif moleküllerdir. Oksidatif stres birçok faktöre bağlı olarak gelişebilmektedir. 

Bunlar arasında kimyasallar, bulaşıcı organizmalar, ultraviyole ışık, sigara dumanı, enfeksiyon, 

stres, inflamatuar hücrelerden kaynaklanan reaksiyonlar gibi bir çok faktör 

gösterilebilmektedir. Organizmalar oksidanlar sonucu olaşabilecek hasarı önlemek ve 

oksidasyonu önlemek amacı ile antioksidan sistemlere sahiptir. Reaktif oksijen dengesinin 

korunması için SOD (süperoksit dismutaz), CAT (katalaz), GSH-Px (glutatyon peroksi-daz), 

GSSGR (glutatyon redüktaz) gibi enzimler vücutta önemli role sahiptir. Ayrıca doğal 

flavonoidler A, E, C vitaminleri, lipoik asit, melatonin, ürik asit, bilurubin, albümin, koenzim 
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Q10, selenyum, seruloplazmin, transferrin ve karotenoidler gibi yardımcı savunma 
mekanizmalarıda vucutta mevcuttur. 

Anahtar Kelimeler: Oksidatif Stres, Serbest Radikal, Antioksidan 
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Özet 

 Ortognatik cerrahi operasyonları çene cerrahisinin en temel konularından birisidir. Yıllardır 

yapılmakta olan bu cerrahinin çenelerle ilgili bölgelerde oluşturduğu etkiler devamlı bir 

araştırma konusu olmuştur. Ortognatik cerrahi ile oluşan çene hareketlerinin uyku apnesi 

üzerine etkisi son dönemin en tartışmalı konularından birisidir. ortognatik cerrahi ile 

oluşturulan çene hareketleri ileri derecede uyku apnesi olan hastaların tedavisinde ve yaşam 

konforlarının artırılmasında kullanılan en etkili yöntemlerden biti olarak kabul edilmektedir. 

kemiklerin solunum tolundaki sıkışıklığın açılmasını sağlayacak yönde hareket ettirilmesi ve 

bu şekilde apneye sebep olan tıkanıklığın açılması literatürde genişçe tartışılmış ve kabul 

edilmiş bir yöntemdir. Günümüzde tartışmalar bu yöntemin etkiliğinden ziyade tedavide ki 

sıralaması üzerine yoğunlaşması gerekmektedir. Ayrıca bu çene hareketleriyle apne tedavisi 

yapılabildiği gibi tersine oluşturulacak hareketlerle de hastanın uyku apnesine yatkın bir 

duruma gelmesine sebep olunabilir. bu nedenle ortognatik cerrahi planlamarında hastaların 

sadece estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlarına değil aynı zamanda soluk yolu genişliği gibi çevresel 
faktörlere de bakarak tedavi planı oluşturulması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uyku Apnesi, Çene Cerrahisi, Ortognatik Cerrahi 



 
 

 

8. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

242 

 

 

 

The Effect of Orthognathic Surgery On Sleep Apnea 

 

 

Abstract 

  

Orthognathic surgery is one of the most basic subjects of maxillofacial surgery. The effects of this surgery, 
which has been performed for years, on the areas related to the jaws has been a continuous research topic. 
The effect of jaw movements created by orthognathic surgery on sleep apnea is one of the most controversial 

issues of the last period. Jaw movements created by orthognathic surgery are considered to be one of the most 
effective methods used in the treatment of patients with advanced sleep apnea and increasing their comfort 

of life. Moving the bones in the direction that will open the congestion in the respiratory tract and thus 
opening the obstruction that causes apnea is a widely discussed and accepted method in the literature. Today, 
the discussions should focus on the order of treatment rather than the effectiveness of this method. In addition, 

apnea can be treated with these jaw movements, and the reverse movements can cause the patient to become 
prone to sleep apnea. Therefore, in orthognathic surgery planning, a treatment plan should be created by 
considering not only the aesthetic and functional needs of the patients, but also environmental factors such 

as airway width. 

Keywords: Sleep Apnea, Maxillofacial Surgery, Orthognatihic Surgery 
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 Kapsayıcı eğitim gün geçtikçe çoğalan eğitimde eşit fırsatlar sağlayan bir fenomen olmasına 

karşın ayrıştırılmış ortamlarda verilen eğitimin beden eğitimi neresinde? Çalışmanın amacı 

ayrıştırılmış ortamlar olan özel eğitim sınıflarındaki çeşitli engele sahip öğrencilerin beden 

eğitimi dersine yönelik bakış açısını tanımlamaktır. Araştırmada veriler ortaokul çağındaki 1 

serebral palsi, 3 hafif zihinsel engelli ve 1 otizmli öğrencinin (2 erkek 3 kız ve yaş ortalamaları 

12 yıl, 3 ay) deneyimleri odak grup görüşmesi, alan notları ve öğrencilerin çizimleri yoluyla 

elde edilmiştir. Yapılan tematik analiz sonrası katılımcıların beden eğitimi dersi algıları üzerine 

üç durum ortaya çıkmıştır. Aidiyet yokluğu, utanma ve dışlanma temaları yalnızlık duygusunu 

dile getirirken kabul edilmişlik, arkadaşlık ve paylaşım temaları varoluş mutluluğunun 

yansımalarını ve hiçlik temasıyla aslında yokmuş gibi davranılmanın tanımlamalarını 
içeriyordu. Öğrencilerin algıları ekolojik algı kuramının kavramsal çerçevesinde tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çizim, Kapsayıcı Eğitim, Beden Eğitimi, Engelli Öğrenciler 
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Abstract 

  

Although inclusive education is a phenomenon that provides equal opportunities in education that increases 
day by day, where is the physical education of the education given in segregated environments? The aim of 

the study is to describe the point of view of students with various disabilities in special education classes, 
which are segregated environments, towards physical education lesson. The data in the research were 

obtained through the experiences of 1 cerebral palsy, 3 mildly mentally retarded and 1 autistic students (2 
boys 3 girls and their mean age 12 years, 3 months) in secondary school through focus group interview, field 
notes and drawings of the students. After the thematic analysis, three situations emerged on the participants' 

perceptions of the physical education lesson. While the themes of lack of belonging, shame and exclusion 
expressed the feeling of loneliness, the themes of acceptance, friendship and sharing included the reflections 
of the happiness of existence and the definitions of being treated as if they did not exist with the theme of 

nothingness. The students' perceptions were discussed within the conceptual framework of ecological 
perception theory. 

Keywords: Drawings; Disabled Students; Inclusion; Physical Education 
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Özet 

 Pozisyonel hipoksemi başlığı altında scopus veritabanında başlık, abstrakt ve anahtar kelime 

olarak aratıldığında çoğunluğu vaka sunumu olarak yapılmış ilki 1981’de sonuncusu 2021’de 

yayınlanmış 14 yayın çıkmıştır. En fazla yayın ise 3 yayın ile 2020’de USA’de yapılmıştır. 

Pozisyonel hipoksemi ile alakalı olarak ise Türkiye’de pron pozisyonun COVID-19 hastalığın 

seyrini düzelttiği bildirilmiştir. Otörün kendisi de COVID-19 geçirmiş olup sunumda hastalık 

atlatma sürecindeki tecrübelerini de aktarmıştır. Her ne kadar pron pozisyon yatağı PaO2’yi 

düzeltse de supin pozisyondaki hastanın yastıksız yatırılmasının boynu ekstansiyona getirerek 

aynı pozisyonu taklit etmek ve PaO2’yi düzeltmek mümkündür. Bu hastalarda kolları yana 

açmak gibi başka manevralarla da solunum faaliyetini rahatlatmak mümkündür. Bu 

müdahalenin en çok obstrüktif uyku apneli hastalarda ve yüksek doz steroid nedeni ile otonom 
sinir sisteminin etkilendiği hastalarda etkili olacağını düşünmekteyiz. Bu hastalarda karantina 

nedeni ile kabızlık ve barsak gazlarında artış olacağı için büyüyen karnın de diafram 

hareketlerini kısıtlayacağından hastayı supin pozisyonunda iken ayaklarını alçaltarak başını 

yükseltmek yararlı olabilir. Pozisyonel hipoksemi tedavisi hipoksemik hastaya uygulanabilecek 

en hızlı, basit, masrafsız, alternatifsiz ve komplikasyonsuz tedavidir. Bu arada obstetrideki 

supin hipotansiyon sendromu da fetusun anlık oksijenasyonunu bozan bir pozisyonel 
hipoksemidir. 

Anahtar Kelimeler: Pozisyonel Hipoksemi, Hipoksemi, Hipoksi, Supin Pozisyon, Pron 
Pozisyon, Covıd-19, Göğüs, Otovaka Sunumu, Vaka Sunumu. 
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Why Positional Hypoxemia Matters 

 

 

Abstract 

  

When the scopus database was looked up title, abstract and keyword under the title of positional hypoxemia, 
14 publications were found. Most of them were case reports, the first of which was published in 1981 and 
the last one in 2021. The highest number of publications was made in the USA in 2020 with 3 publications. 

Regarding positional hypoxemia, it has been reported that prone position improves the course of COVID-19 
disease in Turkey. The author himself has also suffered from COVID-19, and he also shared his experiences 

in the process of overcoming the disease in the presentation. Although the prone position bed corrects PaO2, 
it is possible to mimic the same position and correct PaO2 by extending the neck of the patient in the supine 
position without a pillow. In these patients, it is possible to relieve respiratory activity with other maneuvers 

such as opening the arms to the side. We think that this intervention will be most effective in patients with 
obstructive sleep apnea and in patients whose autonomic nervous system is affected due to high-dose steroids. 
In these patients, it may be beneficial to raise the head by lowering the feet while the patient is in the supine 

position, as constipation and intestinal gas will increase due to quarantine, and the enlarged abdomen will 
also restrict the diaphragm movements. Positional hypoxemia treatment is the fastest, simplest, inexpensive, 
without alternative and uncomplicated treatment that can be applied to hypoxemic patients. Meanwhile, 

supine hypotension syndrome in obstetrics is a positional hypoxemia that impairs the instantaneous 
oxygenation of the fetus. 

Keywords: Positional Hypoxemia, Hypoxemia, Hypoxia, Supine Position, Prone Position, Covıd-19, 
Chest, Autocase Report, Case Report. 
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Özet 

 Yüzeylere bağlı topluluk oluşturabilen mikroorganizmalar tarafından oluşturulan 

biyofilimler, konağın bağışıklık tepkisine karşı tolerans sağlayarak antimikrobiyal dirence 

neden olabilirler. Son yıllarda bazı bitki ekstrelerinin, mikrobiyal büyümeyi ve direnç 

gelişimini azaltarak terapötik potansiyeli desteklediği bildirilmiştir. Batı Asya ve Orta 

Avrupa'da yetiştirilen Salvia nemorosa L. (Lamiaceae), türünün yaprakları Türk halk 

hekimliğinde haricen kanamayı durdurmak için kullanılır. Bu çalışmada, S. nemorosa türünün 

merikarplarından elde edilen etanol ekstresinin antimikrobiyal ve antibiyofilm etkinliğinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Antimikrobiyal duyarlılık testileri standart broth mikrodilüsyon 

yöntemi ile yapılmıştır. Escherichia coli ATCC 35150, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, 

Enterococcus faecalis ATCC 29212, Staphylococcus aureus ATCC 29213, Klebsiella 

pneumoniae ATCC 100031, Acinetobacter baumannii ATCC 02026, Bacillus subtilis ATCC 

6633, Candida albicans ATCC 90028, Candida glabrata ATCC 15126 ve Candida parapsilosis 

ATCC 90018 standart suşları kullanılmış ve etanol ekstresinin minimum inhibisyon 

konsantrasyonu (MİK) belirlenmiştir. Ayrıca test edilen ekstrenin biyofilm oluşumunu inhibe 

etme ve oluşmuş biyofilm üzerine etkisi kristal viyole boyama yöntemi ile P.aeruginosa’nın 
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biyofilmi üzerinde incelenmiştir. Etanol ekstresi, 62,5 – 250 µg/mL MİK aralığında bakteri ve 

mayalara karşı orta ve düşük antimikrobiyal etki göstermiştir. Test edilen ekstrenin 0,5x ve 

0,25x MİK'de sırasıyla biyofilm oluşumunu %32 ve %30 oranında inhibe ettiği belirlenmiştir. 

Ekstrenin önceden oluşmuş biyofilmi 1x ve 2x MİK'de azaltma oranları sırasıyla %51 ve 

%56’dır. Test edilen ekstre orta ve düşük antimikrobiyal etkiye sahip olmakla birlikte 

antibiyofilm etkinliği açısından dikkat çekicidir. Özellikle oluşmuş biyofilmi ortadan kaldırma 

potansiyeli, biyofilm oluşumunu inhibe etme potansiyelinden daha yüksektir. Bu çalışma ile S. 

nemorosa türünün merikarplarının antibiyofilm potansiyeli ortaya konmuş ve ileri araştırmalar 
için ön veriler elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Salvia Nemorosa, Merikarp, Antimikrobiyal, Antibiyofilm 

 

 

 

Evaluation of Antimicrobial and Antibiofilm Activities of Salvia Nemorosa L. Mericarps 

 

 

Abstract 

  

Biofilms formed by some microorganisms can cause antimicrobial resistance by enabling tolerance to the 
immune response of the host. In recent years, it has been reported that some plant extracts show therapeutic 
effect by reducing microbial growth and resistance development. In Turkish folk medicine, the leaves of 

Salvia nemorosa L. (Lamiaceae), grown in Western Asia and Central Europe, are used externally to stop 
bleeding. In this study, it was aimed to determine the antimicrobial and antibiofilm activity of the ethanol 
extract obtained from the mericarps of S. nemorosa species. Antimicrobial susceptibility tests were 

performed using the standard broth microdilution method. Escherichia coli ATCC 35150, Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Staphylococcus aureus ATCC 29213, 

Klebsiella pneumoniae ATCC 100031, Acinetobacter baumannii ATCC 02026, Bacillus subtilis ATCC 
6633, Candida albicans ATCC 90028, Candida glabrata ATCC 15126 and Candida parapsilosis ATCC 90018 
standard strains were used and the minimum inhibition concentration (MIC) of the ethanol extract was 

determined. In addition, the effect of the tested extract both on the inhibition of biofilm formation and on the 
formed biofilm was investigated using the biofilm of P.aeruginosa by crystal violet staining method. Ethanol 
extract showed moderate and low antimicrobial activity against bacteria and yeasts in the MIC range of 62.5 

– 250 µg/mL. It was determined that the tested extract inhibited biofilm formation by 32% and 30% at 0.5x 
and 0.25x MICs, respectively. The extract's reduction rates of preformed biofilm at 1x and 2x MICs were 

51% and 56%, respectively. Although the tested extract has a moderate and low antimicrobial effect, it has 
potential in terms of antibiofilm activity. In particular, the potential to abolish formed biofilm is greater than 
the potential to inhibit biofilm formation. In this study, the antibiofilm potential of the mericarps of S. 

nemorosa species was revealed and a preliminary data was obtained for further research. 

Keywords: Salvia Nemorosa, Mericarp, Antimicrobial, Antibiofilm 
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Özet 

 Başlangıçta sitokin kaynağı lenfositler olarak kabul edildiği için Lenfokin adı verilmiş sonra 

monositlerinde olduğu görülünce Monokin adı verilmiş, şuan günümüzde ise sitokin adı 

kullanılmaktadır çünkü sadece lenfoid hücreler tarafından salınmadığı görülmüştür. Sitokinler 

fonksiyonlarına ve kaynağına göre farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Genel olarak sitokinler; 

Doğal bağışıklık mediatörleri (TNF-a, IL-10, IL-6, INF-gama), adaptif bağışıklık mediatörleri 

(TGF-b, IL-2, INF-gama) ve hematopeizi uyaran sitokinler olarak sınıflandırılabilmektedir. 

Enfeksiyonlarda ya da yaralanmalarda hızla üretilen ve canlının savunma sistemine yardım 

eden IL-6; akut faz reaksiyonlarında, immünolojik reaksiyonların stimülasyonunda ve kan 

yapımı için kemik iliğinin uyarılmasında önemli bir yere sahiptir. Kolorektal kanser (CRC) ile 

ilgili olarak, karsinomların çoğunlukla adenomlardan geliştiği onlarca yıldır bilinmektedir. 

Doğuştan ve adaptif bağışıklık hücreleri tarafından salınan birkaç pro-inflamatuar sitokinin 

kanser hücresi büyümesini düzenlediği ve böylece tümörün ilerlemesine katkıda bulunduğu 

gösterilmiştir. Bunlar arasındada interlökin-6 (IL-6), kanser gelişiminde merkezi bir rol almış 

gibi gözükmektedir. Hem sporadik hem de kolit ile ilişkili CRC dahil olmak üzere çeşitli kanser 

türlerine sahip hastalarda IL-6'nın artan bir ekspresyonu saptanmış ve olumsuz bir prognoz ile 

ilişkilendirilmiştir. Deneysel çalışmalar, kanser hücrelerinde IL-6 yoluyla önemli onkojenik 

yolların aktivasyonunun gerçekleştiğini bildirmektedir. Sitokinler; dokularda ve tümör 

mikroçevresinde kanser hücrelerince de üretildiği için tümör biyobelirteci kriterlerine 

uymazlar. İnterlökinler, kanser gelişimi, ilerlemesi ve kontrolünde kritik bir role sahiptir. 
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Sitokinlerin, tümör mikroçevresindeki (TME) immün ve immün olmayan hücreler arasındaki 
temel etkileşimlere aracılık etmekte olduğu da bildirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Interlökin-6, Sitokin, Kanser 
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Özet 

 Anevrizmal subaraknoid kanama (aSAH) yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. 

Ülkemiz dahil birçok klinikte, aSAH’ın tedavisinde, sekonder vazospazmı önlemede etkin olan 

kalsiyum kanal blokeri nimodipin, kullanılabilen tek ilaçtır. Bu çalışmada anılan bu 

farmakolojik ajanın, intraventriküler veya intrasisternal olarak uygulanabilen, sürekli salımlı 

bir mikropartikül formülasyonunun, doğrudan beyin omurilik sıvısına verilmesinin, sistemik 

uygulamaya kıyasla güvenirlik ve üstün etkinlik sağlayabilip sağlayamayacağının araştırılması 

amaçlandı. Bunun için; “Intraventricular Nimodipine”, “Subarachnoid Hemorrhage” and/or 

şeklinde PUBMED elektronik veritabanında araştırıldı. Elde edilen çalışmalardan, randomize 

ve kontrollü klinik olanlar araştırmaya dahil edidli. Tam metin incelenmeye alınan 

araştırmalarda; genişletilmiş Glasgow Koma Skalası, Modifiye Rankin Ölçeği, Montreal 

Bilişsel Değerlendirmesi ve Barthel Endeksi gibi ölçeklerin kullanılarak, klinik sonuçların 

değerlendirildiği araştırmalara odaklanıldı. Elde edilen veriler tabloya aktarılarak, ortak olan 

bulgular sunuldu. Enteral yoldan uygulanan nimodipin ile kıyasla, intraventriküler yoldan 

uygulanan nimodipin’nin, güvenlik profilinin kabul edilebilir olduğu anlaşılmıştır. Ancak, 
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intraventriküler yoldan uygulanan bu ilacın klinik iyileşme açısından, enteral yoldan uygulanan 

nimodipine kıyasla, önemli bir artış sağlamadığı görülmüştür. Nimodipinin kontrollü ilaç 

taşıma formülasyonlarının güvenirlik ve etkinliğinin daha etkili faz III denemeleri ile ispat 
edilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anevrizmal Subaraknoid Kanama, İntraventriküler Nimodipin, Sürekli 
Salım 

 

 

 

Evaluation of the Safety and Efficacy of Intraventricularly Applied Nimodipine in Subarachnoid 

Hemorrhages 

 

 

Abstract 

  

Aneurysmal subarachnoid hemorrhage (aSAH) is associated with high morbidity and mortality. The calcium 
channel blocker nimodipine, which is effective in preventing secondary vasospasm in the treatment of aSAH, 

is the only drug that can be used in many clinics, including our country. In this study, it was aimed to 
investigate whether the administration of this pharmacological agent, an sustained-release microparticle 
formulation that can be administered intraventricularly or intracisternally, directly into the cerebrospinal fluid 

can provide safety and superior efficacy compared to systemic administration. For this; “Intraventricular 
Nimodipine” was searched as “Subarachnoid Hemorrhage” with and/or in PUBMED electronic database. Of 
the obtained studies, randomized and controlled clinical ones were included in the study. In the studies that 

were examined in the full text; focused on studies evaluating clinical outcomes using scales such as the 
expanded Glasgow Coma Scale, Modified Rankin Scale, Montreal Cognitive Assessment, and Barthel Index. 

The data obtained were transferred to the table and the common findings were presented. The safety profile 
of intraventricularly administered nimodipine was found to be acceptable compared to enterally administered 
nimodipine. However, this drug administered intraventricularly did not appear to provide a significant 

increase in clinical improvement compared to enterally administered nimodipine. The safety and efficacy of 
controlled drug delivery formulations of nimodipine need to be proven by more effective phase III trials. 

Keywords: Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage, İntraventricular Nimodipine, Sustained Release. 
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Özet 

 Bu araştırmada Konya ilinde bulunan, benzer işletme ölçeklerine sahip ve herhangi bir kurum 

tarafından destek almadan inşa edilmiş olan 14 adet modern süt sığırı işletmesi (Tip 1) ile Tarım 

ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenerek inşa edilmiş olan 

8 adet modern süt sığırı işletmesinde (Tip 2), Bartussek ve arkadaşları tarafından geliştirilen 

Animal Need Index (ANI) 35L/2000 yöntemi kullanılarak refah ölçümü yapıldı. Aynı zamanda 

bu işletmelerin her birinden süt numuneleri alındı. Alınan süt numunelerinde somatik hücre 

sayımı yapılarak elde edilen veriler kayıt altına alındı. Toplanan veriler ve hesaplanan ANI 

puanları karşılaştırıldı. İki işletme tipi arasında, refah ölçüm kategorilerinden olan bakım 

kategorisinden elde edilen puanlar ve genel ANI puanları açısından farkın anlamlı olduğu 

görülürken (p<0,05), işletme tipleri arasında SHS açısından anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 

edildi (p>0,05). Sonuç olarak; değerlendirmeye alınan bu işletmelerde ANI 35L/2000 refah 

ölçüm metoduna göre genel anlamda uygun refah koşulları sağlanmaktadır. Ancak işletmelerin 

genel anlamda bu refah koşullarını sağlamasıyla birlikte, genel ANI refah puanının 
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belirlenmesine yardımcı olan kategorileri incelediğimizde; zemin, bakım ve havalandırma 
kategorilerinde bulunan bazı refah kriterlerinde eksiklikler olduğu tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Anı 35l/2000; Hayvan Refahı; Shs; Süt Sığırı İşletmesi, Tkdk 
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Somatic Cell Count in Milk 

 

 

Abstract 

  

In this study, welfare levels were compared in 14 modern dairy farms (Type 1) with similar business scales 
and built without any support from any institution and 8 modern dairy farms (Type 2) built with the support 

of Agriculture and Rural Development Support Institution (ARDSI) in Konya province. The Animal Need 
Index (ANI) 35L/2000 method developed by Bartussek et al. was used to determine the welfare levels of the 
enterprises. At the same time, milk samples were taken from each of these enterprises. The data obtained by 

counting somatic cells in milk samples were recorded. Collected data and calculated ANI scores were 
compared. While it was seen that there was a significant difference between the two business types in terms 
of the scores obtained from the care category, which is one of the welfare measurement categories, and the 

general ANI scores (p<0.05), there was no significant relationship between the business types in terms of 
SHS (p>0.05). As a result, in these enterprises, generally suitable welfare conditions are provided according 

to the ANI 35L/2000 welfare measurement method. In addition, when we examine the categories that help 
determine the overall ANI welfare score; It has been determined that there are deficiencies in some welfare 
criteria in the floor, care and ventilation categories. 

Keywords: Anı 35l/2000; Animal Welfare; Somatic Cell Count; Dairy Cattle Farm, Ardsı 
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Özet 

 Amaç: Çalışma, Türkiye’de Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği alanındaki yapılan lisansüstü 

tezlerin özellikleri ve konularına göre dağılımını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç-

Yöntem: Retrospektif tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırma Nisan 2021- Mayıs 2021 

tarihleri arasında Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) “Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanındaki lisansüstü tezleri incelenerek yapılmıştır. 

Araştırmada 354 lisansüstü tezin özellikleri değerlendirilmiştir. Veriler, SPSS 25.0 programı 

kullanılarak tanımlayıcı istatistiksel analiz yöntemlerinden sayı ve yüzde ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya göre tezlerin %29,1'inin 2019 yılında yayınlandığı, %79,7'sinin yüksek 

lisans tezi olduğu saptanmıştır. Tez danışmanlarının %37,6’sının doçent olduğu, tezlerin 

%37,9'unun tanımlayıcı tipte olduğu, tezlerin %25,4'ünün örneklem grubunun ebeveyn, 

%19,2’sinin hasta çocuklar olduğu belirlenmiştir. Tezlerin, %34,5'inin örneklem sayısının 101 
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ile 250 arasında olduğu, tezlerin %74,0' ünün anket ve ölçek kullanılarak yürütüldüğü, tezlerin 

%13,7'si hastane, %12,4'ü okulda uygulandığı, uygulama sürelerinin ise %10,2'sinin 1 ay ve 

altı olduğu belirlenmiştir. Tezlerin konuları incelendiğinde ise %18,1'inin yeni doğan sağlığı, 

%11,0'inin ağrı, %8,8'inin kronik hastalıklar, %8,5'inin çocuk sağlığı ve bakım davranışları 

konusunda olduğu saptanmıştır. Sonuç: Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği alanındaki lisansüstü 

tezlerinin büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu, tezlerin örneklemini genellikle 
ebeveynler ve hasta çocuklar oluşturduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği; Eğitim; Hemşirelik; Lisansüstü Tezler. 

 

 

 

Evaluation of Postgraduate Theses in the Field of Child Health and Disease Nursing in Turkey 

 

 

Abstract 

  

Aim: The study was carried out to determine the distribution of postgraduate theses in the field of Child 
Health and Nursing in Turkey according to their characteristics and topics. Materials-Methods: This is a 
retrospective descriptive study. The research was carried out by examining the postgraduate theses in the 

field of Child Health and Diseases Nursing in the National Thesis Center of the Turkish Higher Education 
Council between April 2021 and May 2021. The characteristics of 354 postgraduate theses were evaluated 
in the study. The data were evaluated by number and percentage, one of the descriptive statistical analysis 

methods, using the SPSS 25.0 program. Results: According to the research, it was determined that 29.1% of 
the theses were published in 2019, and 79.7% of them were master's theses. It was determined that 37.6% of 

the thesis advisors were associate professors, 37.9% of the theses were descriptive type, 25.4% of the theses 
were parents and 19.2% were sick children. The sample size of 34.5% of the theses was between 101 and 
250, 74.0% of the theses were conducted using questionnaires and scales, 13.7% of the theses were applied 

in hospitals, 12.4% were applied in schools, and the application period was determined. It was determined 
that 10.2% of them were 1 month or less. When the subjects of the theses were examined, it was determined 
that 18.1% were about newborn health, 11.0% were about pain, 8.8% were about chronic diseases, and 8.5% 

were about child health and care behaviors. Conclusion: It is seen that the majority of postgraduate theses in 
the field of Child Health and Nursing are master's theses, and the sample of theses usually consists of parents 

and sick children. 

Keywords: Child Health and Nursing; Education; Nursing; Graduate Theses. 
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Yaşlanma ve Egzersiz Bağlantısındaki Hücresel Durumlar 
 

 

Dr. Öğretim Üyesi Derya Akyıldız Üstüner1 

 

 

1eskişehir osmangazi üniversitesi 

Özet 

 Özet Denge kavramı her alanda olduğu gibi hücresel durumlarda da çok önemlidir. Denge 

aşağı veya yukarı yöneldiğinde istenmeyen durumlar ortaya çıkar. Yaşlanmada da aslında bir 

aşağıya iniş, hücrelerde ve organlarda bozulma ve denge kaybı vardır. Egzersiz, vücudu ve 

hücreleri yaşamsal aktivitelere tekrar kazandırma çabasıdır. Bu durumdan hücreler de 

etkilenmektedir. Klasik sitogenetik laboratuvarlarında yapılan kan kültürü analizlerinde 

hücrelerin durumunun yaşla ve yapılan egzersizlerle beraber değiştiğini görmekteyiz. Çok az 

miktardaki periferik kandan elde edilen hücrelerin egzersize karşı verdiği yanıtları ışık 

mikroskobu altında inceler ve her bir yaşlı kişiye ait 1000 hücredeki mitoza giren hücreleri 

sayarsak mitoza giren hücreleri belirleyebiliriz. Egzersizin pek çok hastalıkta da tedavi edici 

yönü bilinmekle beraber daha ek çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Egzersiz, 
sitogenetik, yaşlılık 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Sitogenetik, Yaşlılık 

 

 

 

Cellular States in the Aging and Exercise Link 
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Abstract The concept of balance is very important in cellular situations as it is in every field. Undesirable 
situations occur when the balance moves up or down. In aging, there is actually a descent, deterioration in 
cells and organs, and loss of balance. Exercise is an effort to restore the body and cells to vital activities. 

Cells are also affected by this situation. In the blood culture analyzes performed in classical cytogenetic 
laboratories, we see that the state of the cells changes with age and exercise. If we examine the responses of 
cells obtained from a very small amount of peripheral blood to exercise under a light microscope and count 

the cells entering mitosis in 1000 cells of each elderly person, we can determine the cells entering mitosis. 
Although the therapeutic aspect of exercise in many diseases is known, further studies are needed. Keywords: 

Exercise, cytogenetics, senescence 

Keywords: Keywords: Exercise, Cytogenetics, Senescence 
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Yaşlanma ve Kromozom Bağlantısı 
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Özet 

 Özet Yaşlanma kaçınılmaz bir süreçtir. Her canlıda meydana gelen doku ve organizmalardaki 

bozulmalar sonucunda ortaya çıkar. Bununla beraber bazı insanlarda geç bazı insanlarda erken 

ortaya çıkan yaşlanma durumu, her şeyde olduğu gibi biyolojik süreçlerle ilintilidir. Tüm 

davranış ve biyolojik durumumuzu düzenleyen genler ve kromozomlarımızdır. Kromozomlar 

her sağlıklı bireyde belli bir düzen ve yapı içindedir. Eğer kromozomlarda, normal yapının 

dışında herhangi bir şekildeki düzensizlikler oluşursa vücutta pekçok anomali gerçekleşir. İşte 

gen yapımızın ve kromozom yapımızın önemi tekrar burada da ortaya çıkmaktadır. Yaşlılık bu 

sürecin neresindedir? Klasik bilgilerimizle yaşlılık, telomerlerle bağlantılıdır. Telomerler 

kromozomların kısa ve uzun kollarının uçlarındaki T2AG3 yapısındaki DNA dizilimlerinin 

tekrar ettiği bölgelerdir. Bu bölgelerin kısalması ile yaşlanma meydana gelir. Konvensiyonel 
sitogenetik laboratuvarları, kromozomların aynı düzen ve durumda olup olmadığını kontrol 

eder. Bunun için çok az miktardaki periferik kan yeterli olmaktadır. Rutine girmiş bu analizler 

imkanlar dahilinde son derece basittir. Telomer çalışmaları için moleküler sitogenetik analizler 

yapılmaktadır. Bu analizlerin yapılabiliyor olması bizlere ne kazandıracak gibi bir soru da 

mümkündür. Pek çok hastalığın erken tespitinde veya gen ve kromozom düzeyindeki anomali 

belirlenmesinde önemi çok büyüktür. Fakat telomer yapımızı bilip ve işleri tersine çevirmek 

gibi yeni teknoljilere ihtiyaç olduğu açıktır. Bu nedenle pekçok ileri çalışmalara ve teknolojilere 
ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Kromozom, yaşlılık, telomer. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Kromozom, Yaşlılık, Telomer. 
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Aging and Chromosome Linkage 

 

 

Abstract 

  

Abstract Aging is an inevitable process. It occurs as a result of deterioration in tissues and organisms that 
occur in every living thing. However, aging, which occurs late in some people and early in some people, is 
related to biological processes as in everything else. It is our genes and our chromosomes that regulate all 

our behavior and biological state. Chromosomes are in a certain order and structure in every healthy 
individual. If there are any irregularities in the chromosomes other than the normal structure, many anomalies 

occur in the body. Here again, the importance of our gene structure and chromosome structure emerges. 
Where is aging in this process? In our classical knowledge, old age is linked to telomeres. Telomeres are the 
regions where DNA sequences in the T2AG3 structure at the ends of the short and long arms of the 

chromosomes repeat. With the shortening of these regions, aging occurs. Conventional cytogenetic 
laboratories check whether the chromosomes are in the same order and condition. A very small amount of 
peripheral blood is sufficient for this. These routine analyzes are as simple as possible. Molecular cytogenetic 

analyzes are performed for telomere studies. It is also possible to ask what will we gain from being able to 
make these analyzes. It is of great importance in the early detection of many diseases or in the determination 
of anomalies at the gene and chromosomal level. But it is clear that new technologies are needed, such as 

knowing our telomere structure and turning things around. Therefore, many advanced studies and 
technologies are needed. Keywords: Chromosome, old age, telomere. 

Keywords: Keywords: Chromosome, Old Age, Telomere. 
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Yozgat İlinde 7 Senelik Kanser Taraması, Sıklığı ve Tiplerinin Demografik Özellikleri 
 

 

Betül Aytekin1 , Doç.Dr. Sevinç Şahin2 

 

 

1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD 

2Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Bölümü 

Özet 

 GİRİŞ: Kanser, dünyada ve Türkiye’de en sık ölüm nedenleri yer almaktadır ve %90 

oranında çevresel nedenlere bağlı ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu çalışmada, Yozgat ilinde 

bulunan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tanı konulmuş kanser olgularının dağılımlarını 

incelemek, elde edilen yerel sonuçları hem dünya literatürü hem de Türkiye verileri ile 

kıyaslamak amaçlandı. GEREÇ VE YÖNTEM: 2012-2019 tarihleri arasında Bozok 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda kanser tanısı alan olguların 

demografik özellikleri, yaş ve cinsiyet dağılımlarına göre incelendi. Hastane otomasyon 

sisteminden retrospektif olarak elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. 

BULGULAR: Çalışmamızda 763(%65)’ü erkek ve 412(%35)’si kadın olmak üzere toplam 

1175 hasta incelendi. Ortalama yaş 63,73+14,03 idi. Olgular cinsiyet ayrımı olmaksızın 

değerlendirildiğinde sıklık sırasına göre 227(%19,3)’sinin prostat kanseri, 137(%11,7)’sinin 

mesane kanseri, 127(%10,2)’sinin akciğer kanseri, 112(%9,5)’sinin meme kanseri ve 

100(%9,5)’ünün kolorektal kanser olduğu saptandı. Erkeklerde sıklık sırasına göre 227 (%29,8) 

prostat kanseri, 124(%16,3) mesane kanseri, 105 (%13,8) akciğer kanseri, 60 (%7,9) kolorektal 

kanser ve 51 (%6,7) mide kanseri tespit edildi. Kadınlarda ise sıklık sırasına göre 108(%26,2) 

meme kanseri, 62(%15,1) tiroid kanseri, 45(%10,9) jinekolojik kanser, 40(%9,7) kolorektal 

kanser ve 29 (%7,0) mide kanseri saptandı. SONUÇ: Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü 

verilerinde erkeklerde prostat kanseri akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer alırken 

çalışmamızda ve ABD verilerinde ilk sırada yer aldığı görüldü. Meme kanseri, ülkemiz ve 
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dünya verilerine benzer şekilde kadınlarda ilk sırada yer alırken tüm hastalarda dördüncü sırada 

yer aldı. Buna göre ulusal kanser kontrol programı çerçevesinde ülke verilerinin, sosyokültürel 

özellikler ve coğrafik özellikler de dikkate alınarak tek tek ele alınması, kanser kayıt sisteminin 

işler kılınması, coğrafik bölgelere göre kanser tiplerinin dağılımının belirlenmesi, erken tanı 

yöntemlerinin geliştirilerek bu konuda toplumun bilgilendirilmesine ek olarak etkin tedavi 

yöntemlerinin geliştirilmesinin, kanser ilişkili mortalite ve morbiditenin azaltılmasında etkili 
olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Insidans; Kanser; Meme; Mesane; Sıklık 
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“fasulyeden Çocuklar”; Beden Eğitimi Dersi Bağlamında Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerine 
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1Uşak Üniversitesi 

Özet 

 Otizm dünyada genişleyen açıyla artmaya devam eden devasal sorun haline gelmektedir. 

Peki eğitim anlamında kaynaştırma sınıflarında kabul duygusu hissediyorlar mı? Kapsayıcı 

eğitim tam anlamıyla otizm için aidiyet duygusunu çağırıyor mu? Çalışmanın amacı kapsayıcı 

eğitim sınıflarında hafif otizmli bireylere beden eğitimi derslerinde öğretmenlerinin bakış 

açılarının incelenmesidir. Araştırmada veriler ortaokulda genel eğitim sınıflarındaki beden 

eğitimi öğretmenleriyle yapılan görüşme ve alan notları yoluyla elde edilmiştir. Araştırmaya 

sekiz genel eğitim sınıflarında öğretmenliğe devam eden beden eğitimi öğretmeni (3 kadın 5 

erkek yaş ortalamaları 43 yıl, 6 ay) katılmıştır. Çalışma durum çalışması niteliğinde olup 

tematik analiz kullanılmıştır. Öğretmenlerin otizmli kaynaştırma öğrencilerine yönelik 

oluşturduğu kategoriler iki tema altında toplanmıştır. 1- Fasulyeden çocuk temasını zayıflık, 

aciz, ihtiyaç sahibi kategorileri oluştururken 2- idareten hayat temasını yardım, çıkmaz sokak, 

yapay çiçekler kategorileri oluşturmaktadır. Bunun yanında öğretmen algılarını etkileyen 
benzersiz unsurlar ortaya çıkmış ve tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kapsayıcı Eğitim, Beden Eğitimi, Otizm 
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“boys From Beans”; a Qualitative Research On Inclusion Students With Autism in the Context of 

Physical Education Lesson 

 

 

Abstract 

  

Autism is becoming a huge problem that continues to increase with an increasing angle around the world. Do 

they feel a sense of acceptance in inclusive classrooms in terms of education? Does inclusive education truly 
invoke a sense of belonging for autism? The aim of the study is to examine the perspectives of teachers in 

physical education classes for individuals with mild autism in inclusive education classes. The data in the 
research were obtained through interviews and field notes with physical education teachers in general 
education classes in secondary school. Physical education teachers (3 female 5 male average age 43 years, 6 

months) who continue to teach in eight general education classes participated in the research. The study is in 
the nature of a case study and thematic analysis was used. The categories created by the teachers for inclusion 
students with autism were grouped under two themes.1- While creating the weak, incapable and needy 

categories, the theme of the child from the bean. 2- Aid, dead-end street, artificial flowers categories 
constitute the theme of life from the administration. In addition, unique factors affecting teacher perceptions 
were revealed and discussed. 

Keywords: Inclusion Education, Physical Education, Autism 
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Özet 

 TİP II DİYABETLİLERDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ DİYABET ÖZ 

YETERLİLİK VE AYAK ÖZ BAKIMINA ETKİSİ THE EFFECT OF HEALTH LITERACY 

ON DIABETES SELF-EFFICIENCY AND FOOT SELF-CARE IN TYPE II DIABETES 

Hatice Serap KOÇAK*, Burcu KAPLAN** *Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü **Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim 

Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi stasdemirmeister@gmail.com*, 

kaplanburcu5@gmail.com** GİRİŞ-AMAÇ: Halk sağlığı alanında büyük öneme sahip olan 

sağlık okuryazarlığı, genel sağlık düzeyi üzerinde önemli ve belirleyici etkisi vardır. Bu 

çalışmanın amacı; Tip II diyabetlilerde sağlık okuryazarlığının diyabet öz yeterlilik ve ayak öz 

bakımına etkisini belirlemektir. YÖNTEM: Bu çalışma Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 

Şehitkamil Devlet Hastanesine herhangi bir nedenle başvuran tip II diyabet hastaları ile 

tanımlayıcı, ilişki arayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi 

Formu”, “Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği”, “Diyabet Öz Yeterlilik Ölçeği” ve “Diyabetik Ayakta 

Özbakım Davranışı Ölçeği” uygulandı. Veriler IBM SPSS 21 programında sıklık, yüzde, 
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ortalama, Kruskal Wallis ve Mann Whitneyy U ve korelasyon analizleri ile değerlendirildi. 

BULGULAR: Çalışmaya katılanların çoğunlukla eğitim seviyesinin düşük ve ileri yaşta 

olduğu, diyetine düzenli bir şekilde uymadığı ve genellikle egzersiz yapmadığı, çoğunun 

ayağının muayene edilmediği ve yine çoğunun ayağında yara olmadığı saptanmıştır. 

Katılımcıların ölçek toplam puan ortalamaları ; TSOY-32 Ölçeği 22.50±10.65, Diyabet Öz 

Yeterlilik Ölçeği 72.83±11.84, Diyabetik Ayakta Öz Bakım Davranışı Ölçeği 22.60±5.44 

olarak belirlendi. Çalışma kapsamına alınan hastaların TSOY-32 ölçeği ve Diyabet Öz 

Yeterlilik toplam puanları arasında ilişki tespit edildi. Sağlık okuryazarlığı arttıkça diyabet öz 

yeterliliğinde arttığı saptandı (p<0.01). Sağlık okuryazarlığı arttıkça ayak öz bakım 

davranışlarında bir değişiklik olmadığı saptandı (p<0.01). SONUÇ-ÖNERİLER: TSOY-32 

Ölçeği’ nin Tip II diyabet hastalarının öz yeterliliğini %32 etkilediği sağlık okuryazarlığı 

arttıkça öz yeterliliğinde arttığı bulunmuştur. TSOY-32 ölçeği ile diyabetik ayakta öz bakım 

ölçeği toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir korelasyon sağlanmamıştır (p>0.05). 

Sağlık okuryazarlığı konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılması önerilebilir. Anahtar 
Kelimeler: Sağlık okuryazarlığı, tip II diyabet, öz yeterlilik, ayak öz bakımı. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, Tip Iı Diyabet, Öz Yeterlilik, Ayak Öz Bakımı. 
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Özet 

 ZİRKONYUM OKSİT VE ALÜMİNYUM OKSİT İLE PÜRÜZLENDİRİLMİŞ 

TİTANYUM İMPLANTLARDA BAKTERİ ADEZYONUNUN İNCELENMESİ AMAÇ Bu 

çalışmada, implantların uzun dönemli başarısında S. Aureus ve C. Albicans suşlarının 

potansiyel etkilerini Zirconium oksit ve Alüminyum oksit ile pürüzlendirilmiş implant 

yüzeylerde bakteriyal tutunma yönünden değerlendirmeyi amaçladık. Dental implantların uzun 

dönem başarısı, Ti yüzeylerde osseointegrasyon süreciyle, bakteri kolonizasyonu arasındaki 

rekabete bağlıdır. Bu nedenle implant üretiminde hedeflenen, yüzeyin osteoblastların 

integrasyonuna uygun biyolojik süreçleri tetiklemesi, aynı zamanda mikroorganizma 

penetrasyonunu ve kolonizasyonunu engelleyecek antibakteriyal özellikleri taşımasıdır. Biz bu 

pilot çalışmada , odontojen enfeksiyonlarda yaygın olarak görülen S. Aureus ve C. Albicans 

suşlarının in vitro koşullarda farklı yöntemlerle pürüzlendirilmiş Ti yüzeylerdeki tutunmalarını 

inceledik. Zr oksit ile pürüzlendirilmiş yüzeyler de Al oksit ile pürüzlendirilmiş yüzeylere göre 
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anlamlı düzeyde yüksek adezyon gözlemlerken , S. Aureus suşları ile , C. Albicans suşlarının 

Ti yüzeydeki adezyon özelliklerini karşılaştırdığımızda ise, S. Aureus ‘un C. Albicans ‘a göre 
göre anlamlı derecede yüksek oranda tutunduğunu saptadık. 

Anahtar Kelimeler: Implants, Bacterial Adhesion, S. Aureus, C. Albicans 

 

 

 

 

 

Abstract 

  

Comparison of bacterial adhesion to the Zirconium oxide and Aluminum oxide roughened (coated) Titanium 
implants. Abstract In this study, we aimed to evaluate the potential effects of S. Aureus and C. Albicans 
strains on the long-term success of implants competition of bacterial adhesion to Titanium surfaces 

sandblasted with Zirconium oxide and Aluminium oxide. The longevity of dental implants depends on 
antagonism between the osteointegration process of Ti implants and bacterial colonization. The aim of 
implant production is to trigger biological processes suitable for the integration of osteoblasts on the surface, 

and also to have antibacterial properties that will prevent microorganism penetration and colonization. In this 
pilot study we investigated the adhesion of common species of odontogenic infections such as S. Aureus and 
C. Albicans on Titanium surfaces roughened with different methods in vitro conditions. Statistically while 

we observed significantly higher adhesion on the surfaces roughened with Zr oxide compared to the surfaces 
roughened with Al oxide, when we compared the adhesion properties of S. Aureus strains and C. Albicans 

strains on the Ti surface, we found that S. Aureus adhered significantly higher than C. Albicans. 
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