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HOCA AHMET YESEVİ 
2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Kongre Programı 

KONGRE TARİHLERİ : 6-8 Aralık 2019 
KONGRE YERİ : Atatürk Üniversitesi Uygulama Oteli Konferans Merkezi 
(MerkezKampüs) 
KONGRE DÜZENLEME KURULU BAŞKANI : PROF.DR. HACER HUSEYNOVA 

Kongre Hakkında 
Başvurulan Bildiri Sayısı : 248 
Red Edilen Bildiri Sayısı : 29 
Kabul Edilen Bildiri Sayısı : 219 
Katılımcı Sayısı : 7 
Katılımcı Ülkeleri : Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Afganistan, Özbekistan, Kazakistan, 
Hollanda

 KONGRE KURALLARI 
- Program bilimsel DİSİPLİN’ler gözetilerek hazırlanmıştır. Lütfen programı dikkatlice kontrol
ediniz. Programda çalışmanıza ilişkin eksiklik/hata olduğunu düşünüyorsanız en geç 27 Kasım
2019 tarihine kadar iksad43@gmail.com adresi ile iletişime geçiniz. Programın yoğunluğu
sebebiyle değişiklik taleplerinin karşılanamayacağını özellikle belirtmek isteriz
- Her bir sunum için ayrılan süre 15 dk’dır. Lütfen sürenizi aşmamaya özen gösteriniz
- Oturumun başlatılması, sunum sıralamasının belirlenmesi, soru cevap alınması, ara verilmesi
oturumun kapatılması ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Kongre Tüzel Kişiliği’ni temsilen
Oturum Başkanları TAM YETKİLİDİR
- Katılım belgeleri, oturum sonunda Oturum Başkanları tarafından teslim edilecektir
- Kongre özet ve tam metin kitapları, kongre takviminde belirtilen süre içerisinde
yayınlanacaktır
- Kongreyle ilgili her konuda düzenleme ve yürütme kurulu üyelerimiz ile koordinatörlerimizin
sizlere hizmet etmekten kıvanç duyacağını ayrıca belirtmek isterim.

Çok değerli çalışmanızla kongremize katılarak katkıda bulunduğunuz için yürekten teşekkür 
ederim. 
Düzenleme Kurulu Başkanı: 

PROF.DR. HACER HUSEYNOVA 6-8 Aralık 2019 



 

 

 

 

 



 

 

 

HOCA AHMET YESEVİ ÖZEL OTURUMU 

Tüm kongre katılımcılarına açık oturum 

6.12.2019   13:00-14:00 

Dr. Öğr. Üyesi Filiz BAYOĞLU KINA BİR EĞİTİMCİ VE AHLAKÇI OLARAK AHMET YESEVİ 

Dr. Şükufe GADİMOVA TÜRK HALKLARININ EDEBİ TEŞEKKÜLÜNDE HOCA AHMET YESEVİNİN ROLÜ 

Prof. Dr. Selami ŞİMŞEK AHMED YESEVÎ’NİN FÜTÜVVET VE MELÂMET ANLAYIŞI 
 

06.12.2019 
 

Oturum-1, Salon-1 
Saat: 09:00- 12:00 

Oturum Başkanı:  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes ARSLAN 

Tuğba ORAK 

Meryem DOYMUŞ 

Prof. Dr. Mesut TAŞKIN 

MİKROBİYAL PİGMENTLERİN ÜRETİMİ VE BİYOTEKNOLOJİK 

UYGULAMALARI 

Prof. Dr. Hasan TÜRKEZ 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes ARSLAN 

Ahmet YILMAZ 

İlkan MUDU 

Sibel RUA 

Funda DORU 

DENEYSEL PARKİNSON MODELİNDE DIOSPYROS LOTUS İZOLATININ 

NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Arş. Gör. Elanur TUYSUZ 

Behiye TAŞER 

Prof. Dr. Mesut TAŞKIN 

Prof. Dr. Ahmet ADIGÜZEL 

Doç. Dr. Hakan ÖZKAN 

D-TAGATOZ ÜRETİMİ VE BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARI 

Beyza ÖZDEMİR 

Arş. Gör. Ayşe ÜSTÜN 

Elif ARSLAN 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur YAZICI 

STREPTOMYCES NETROPSIS A07 EKSTRASELLÜLER KÜLTÜR 

FİLTRATININ ANTIFUNGAL AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes ARSLAN 

İlkan MUDU 
RETİNOİK ASİT İLE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ NÖROBLASTOM HÜCRE 

HATTINDA FARNESENİN MANYETİK ALANA KARŞI KORUYUCU 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
Behiye TAŞER 

Arş. Gör. Elanur TUYSUZ 

Prof. Dr. Mesut TAŞKIN 

Prof. Dr. Ahmet ADIGÜZEL 

Doç. Dr. Hakan ÖZKAN 

KİTOSANIN BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARI 

Meryem DOYMUŞ 

Tuğba ORAK 

Prof. Dr. Mesut TAŞKIN 

ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ 

Behiye TAŞER 

Arş. Gör. Elanur TUYSUZ 

Prof. Dr. Mesut TAŞKIN 

Prof. Dr. Ahmet ADIGÜZEL 

Doç. Dr. Hakan ÖZKAN 

MİKROBİYAL LİPAZLAR 

Elif ARSLAN 

Arş. Gör. Ayşe ÜSTÜN 

Beyza ÖZDEMİR 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur YAZICI 

Staphylococcus aureus KLİNİK İZOLATLARI TARAFINDAN OLUŞTURULAN 

BİYOFİLMLERİN EKSTRASELLÜLER POLİMERİK MATRİKSLERİNİN 

ANALİZİ 

Tuğba ORAK 

Meryem DOYMUŞ 

Prof. Dr. Mesut TAŞKIN 

MİKROBİYAL LİPİDLER VE BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARI 

Arş. Gör. Abdurrahim ÇETİN 

Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet Kadir ERDOĞAN 

Dr. Öğr. Üyesi  İbrahim Halil GEÇİBESLER 

Prof. Dr. Lütfi BEHÇET 

ANTIOXIDANT AND ANTIPROLIFERATIVE EFFECTS OF ETHANOLIC 

EXTRACT OF INULA DISCOIDEA BOISS 



  

06.12.2019 
 

Oturum-2, Salon-1 
Saat: 14:00- 17:00 

Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Abdullah TAKIM 

Dr. Öğr. Üyesi Müge MANGA 

Dr. Öğr. Üyesi M. Akif DESTEK 

SERMAYE KAÇIŞI İLE GELİR EŞİTSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: 

MISIR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Dr. Öğr. Üyesi Müge MANGA 

Dr. Öğr. Üyesi Esra BALLI 

Dr. Öğr. Üyesi M. Akif DESTEK 

EKONOMİK BÜYÜME, FİNANSAL GELİŞMİŞLİK, DIŞA AÇIKLIK VE 

ENERJİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Zülküf AYRANGÖL 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TEKDERE 

Arş. Gör. Bülent Diclehan ÇADIRCI 

MÜKELLEFLERİN VERGİ ALGILAMASI VE VERGİ PSİKOLOJİSİ 

ÜZERİNE BİR ANALİZ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ş. Mustafa ERSUNGUR 

Doç. Dr. Abdullah TAKIM 

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNİN EKONOMİK YAPI ANALİZİ: 

GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA 

Dr. Öğr. Üyesi Ş. Mustafa ERSUNGUR 

Elifnur TIĞTEPE 

Fatma KILIÇ 

TÜRKİYE İLE DİĞER TÜRK CUMHURİYETLERİNİN EKONOMİK 

İLİŞKİLERİ: GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Onur ARİ İKTİSAT-MUTLULUK İLİŞKİSİ: BHUTAN’IN SÜRDÜRÜLEBİLİR 

KALKINMA MODELİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Onur ARİ ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ 

EKONOMİK KRİZLERİ DERİNLEŞTİRMEDEKİ ROLLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Uğur BULUT 

Öğr. Gör. Hikmet YILMAZ 

KÜRESELLEŞME ve SAĞLIK HARCAMALARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE 

UYGULAMASI 



 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.2019 
 

Oturum-1, Salon-2 
Saat: 09:00- 12:00 

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü BAHAR 

Arş. Gör. Esra SÖZER 

Arş. Gör. Derya AKBAŞ 

Doç. Dr. Nilüfer KAHRAMAN 

GÖZLENEMEYEN HETEROJENLİĞİN MODELLENMESİNDE BİREY-

MERKEZLİ YAKLAŞIMLAR: GİZİL PROFİL ANALİZİ UYGULAMASI 

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü BAHAR FARKLI LİSANS PROGRAMINA KAYITLI OLAN ÖĞRENCİLERİN 

AKADEMİK BAŞARI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ÇİFTÇİ 

Dr. Öğr. Üyesi İsa YILDIRIM 

Dr. Öğr. Üyesi Rahman ÇAKIR 

Doç. Dr. Durdağı AKAN 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİ İLE ÖZ 

YETERLİLİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Bekir BİTMİŞ 

Doç. Dr. Ahmet Ragıp ÖZPOLAT 

BİREYLERİN DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİNE GÖRE ŞEMA 

MODLARININ İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü BAHAR FARKLI LİSANS PROGRAMLARINA KAYITLI OLAN ÖĞRENCİLERİN 

EBEVEYN ÖĞRENİM DURUMLARININ İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDOĞDU 

Prof. Dr. Figen GÜRSOY 

AHISKA TÜRKLERİNİN AD VERME GELENEKLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Arş. Gör. Ayşe MERZİFONLUOĞLU INVESTIGATING THE IMPACT OF TECHNOLOGY USAGE ON 

VOCABULARY SKILL OF ELT STUDENTS 

Prof. Dr. Figen GÜRSOY 

Prof. Dr. Neriman ARAL 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDOĞDU 

Dr. Öğr. Üyesi Burçin AYSU 

ENGELLİ ÇOCUKLARDA OYUN İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ 

ÇALIŞMALARDAKİ EĞİLİMLER 

Prof. Dr. Neriman ARAL 

Prof. Dr. Figen GÜRSOY 

Dr. Öğr. Üyesi Burçin AYSU 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDOĞDU 

TÜRKİYE’DE GÖÇMEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ YAPILMIŞ 

ARAŞTIRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SEVEN 

Öğr. Gör. Esra KIZILIRMAK 

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMLARINDA BOLOGNA 

SÜRECİ ÜZERİNE AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Elif  Berrak GÜNDÜZ BAHADIR 

Prof. Dr. Esra ÖZAY KÖSE 

STEM UYGULAMALARININ 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM 

ÇÖZME BECERİLERİNE VE SORGULAYICI ÖĞRENME BECERİLERİ 

ALGILARINA ETKİSİ 

Arş. Gör. Pelin YILDIRIM 

Arş. Gör. Dr. Gülşen KOÇAK 

Dr. Öğr. Üyesi. Esra MİNDİVANLI AKDOĞAN 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME MOTİVASYONLARININ 

ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi. Esra MİNDİVANLI AKDOĞAN 

Arş. Gör. Dr. Gülşen KOÇAK 

Arş. Gör. Pelin YILDIRIM 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA 

YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 



 

 

 

 

 

06.12.2019 
 

Oturum-2, Salon-2 
Saat: 14:00- 17:00 

Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Abdulvahap BAYDAŞ 

Doç. Dr. Abdulvahap BAYDAŞ 

Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR 

MARKANIN TÜKETİCİ SATINALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Utku ŞENDURUR İİBF ÖĞRENCİLERİNİN VE AKADEMİSYENLERİNİN BİREYSEL 

EMEKLİLİK SİSTEMİ ALGI DÜZEYLERİ 

Doç. Dr. Abdulvahap BAYDAŞ 

Doç. Dr. Halim TATLI 

Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR 

TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş MERDAN MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ VE ÖĞRENCİLERİN 

MUHASEBE MESLEĞİNE BAKIŞ AÇILARI 

Doç. Dr. Abdulvahap BAYDAŞ 

Arş. Gör. Abdulaziz SEZER 

Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR 

SATIŞ PERSONELLERİNİN SATIŞ VE MÜŞTERİ YÖNLÜLÜKLERİ İLE 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: 

DÜZCE’DE BİR UYGULAMA 

Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş MERDAN BAZI TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİNİN FİYATLANDIRILMASINDA 

YAŞANAN SORUNLAR VE ÖNERİLER (TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR 

İNCELEME) 

Dr. Öğr. Üyesi Şule Yüksel YİĞİTER SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS UYGULAMALARI VE FİNANSAL 

PİYASALARA YANSIMALARI 

Ayşe ÖZKILIÇ 

Dr. Öğr. Üyesi Şule Yüksel YİĞİTER 

KATILIM BANKASINDA HESAPLARI BULUNAN BİREYLERİN 

FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: 

ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ersin KURNAZ DENETİM 4.0 KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA 

DENETÇİLERİN ÜSTLENECEKLERİ ROL VE SORUMLULUKLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

06.12.2019 
 

Oturum-1, Salon-3 
Saat: 09:30- 11:30 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Talas 

Bahar MERT 

Arş. Gör. Sonay Serpil ALPDOĞAN 

Prof. Dr. Hayri ERTAN 

ELİT VOLEYBOLCULARIN HÜCUMDA VE BLOKTA SIÇRAMA VE 

KONMA BECERİLERİNİN POZİSYONLARA GÖRE İNCELENMESİ 

(KADINLAR VOLEYBOL AVRUPA ŞAMPİYONASI YARI FİNAL VE 

FİNAL MAÇLARI ÖRNEĞİ) 

Öğrt. Ferhat ŞEN 

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat DİNÇER 

BATMAN’DA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR 

ÖĞRETMENLERİNİN REKREATİF ETKİNLİKLERE KATILIMLARININ 

ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN BELİRLENMESİ 

Öğrt. Burhan ORTAÇ 

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat DİNÇER 

ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN REKREASYON ETKİNLİKLERİNE 

KATILMASININ MUTLULUK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN 

İNCELENMESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Öğrt. Erhan YILMAZ 

Dr. Öğr. Üyesi Zühal KILINÇ 

BATMAN İLİNDE GÖREV YAPAN KADIN ÖĞRETMENLERİN 

FİZİKSEL AKTİVİTE MEKÂN SEÇİMİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE 

KATILIM SIKLIĞINI ENGELLEYEN UNSURLARIN İNCELENMESİ 

Öğrt.  Yunus YALMAN 

Dr. Öğr. Üyesi Zühal KILINÇ 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ GENÇLİK VE SPOR İL 

MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN REKREASYONA 

BAKIŞ AÇISI İLE REKREASYONEL SPORA KATILIM İLİŞKİSİ 



 

 

06.12.2019 
 

Oturum-2, Salon-3 
Saat: 14:00- 17:00 

Oturum Başkanı:  Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BİRİCİK 

Prof. Dr. Sedat CERECİ KÜLTÜREL MİRASIN MEDYADAKİ YANSIMASI: İZLENİMLER 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BİRİCİK 

Zuhal ERGÜN 
GÜNDEMDEKİ GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU (FOMO) NUN 

DİJİTAL BAĞIMLILIKLA İLİŞJİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 
Dr. Öğr. Üyesi Fatih DEĞİRMENCİ SİYASAL İLETİŞİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: YENİ İLETİŞİM 

TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL KAMPANYALARDA KULLANIMI 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
Kaan Mert ÖZTÜRK SOSYAL MEDYANIN KİŞİSEL İMAJ OLUŞUMUNA ETKİSİ 

INSTAGRAM ÖRNEĞİ 
Sevda BOZKURT ERZURUM GELENEKSEL YEREL MEDYASININ DİJİTAL MEDYAYA 

ENTEGRASYONU 
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma BİLGİNER ERDOĞAN DİNİ İMGELERİN/DEĞERLERİN MEDYADA TÜKETİM NESNESİNE 

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
Dr. Öğr. Üyesi Yelda KORKUT DİJİTAL YERLİLER İLE BERABER ORTAYA ÇIKAN “ DİL 

KULLANIMI” SORUNSALI 
Dr. Öğr. Üyesi Gülhanım KARAOĞLU GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM BAĞLAMINDA INSTAGRAM FENEMONLERİ 

Doç. Dr. Nerman KOCATÜRK 

 
MİTOLOJİK DÜŞÜNCEDE HIZIR İMGESİNİN MİLLİ ÖZGÜNLÜĞÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KAVAK YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE HEKİMLİK SÖZLEŞMESİ 

06.12.2019 
 

Oturum-1, Salon-4 
Saat: 09:00- 12:00 

Oturum Başkanı:  Elnur MUSTAFAYEV 

Dr. Öğr. Üyesi Safiye SARİ TASARIM-DİKİM VE SÜSLEME BAĞLAMINDA BİR İÇ GİYİM TASARIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Safiye SARİ GİYSİ TASARIMINDA GELENEKSEL ANLAYIŞLAR: ERZURUM EHRAM DOKUMASI 

Öğr. Gör. Büşra İnci ŞENDURUR GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDEKİ BİREYSEL ÇALGI 
DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: ÇORUM GÜZEL SANATLAR LİSESİ 
ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Gülten GÜLTEPE 
Doç. Dr. Yunus BERKLİ 

ORTAÇAĞ SANATINDA İKONOGRAFİK BİR TEMSİL: TAÇKAPI ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Caner ŞENGÜNALP ANİSH KAPOOR’UN TİYATRO SAHNESİNE DÖNÜŞEN HEYKELLERİ 

Arş. Gör. Dr. Tuğba ÇELEBİ JOSEPH BEUYS’UN HAYATININ 9 YAŞ ÖĞRENCİLERİNİN RESİM DERSİNDE 
KULLANILMASININ EĞİTSEL ELEŞTİRİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Caner ŞENGÜNALP ALBERTO BURRİ’NİN “II CRETTO” YAPITI EKSENİNDE PEYZAJIN HEYKELE 
DÖNÜŞÜMÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Selma TAŞKESEN RESİM-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ANA SANAT ATÖLYE DERSİ TUTUMLARI 
İLE ATÖLYE DERSİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Selma TAŞKESEN 
Seycan EKİCİ 

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT OKUR YAZARLIK 
DÜZEYLERİ İLE ESTETİK BEĞENİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜL KİLİN ÇOCUKLARIN FİZİKSEL GELİŞİMİ VE ÖĞRENME BECERİLERİ ÜZERİNE 
ETKİSİ 

Öğt. Gör. Mevlüt KAPLANOĞLU ARDAHAN YÖRESİ HALI DOKUMALARI 
 

Dr. Ayten CAFEROVA TÜRK DÜNYASI BİRLEŞİK KÜLTÜREL SİSTEMİNİN OLUŞMASINDA 
NAHÇİVAN YALLI VE HALAY DANSLARININ RÖLÜ VE AMACI 



 

 

 

 

06.12.2019 
 

Oturum-2, Salon-4 
Saat: 14:00- 16:00 

Oturum Başkanı:   Öğr. Gör. Neriman MORKOÇ 

Elnur MUSTAFAYEV ZERDÜŞTLÜK`TE MEHDİLİK İNANCININ MOTİFLERİ 

Dr. Emine GÜMÜŞ BÖKE 

 

İSLÂM AİLE HUKUKUN’DA KADININ İDDET NAFAKASI 

Öğr. Gör. Neriman MORKOÇ ORTADOĞU’DA SÜNNİ Şİİ İLİŞKİSİ 

Öğr. Gör. Neriman MORKOÇ MUKADDİME ESERİNİN DEĞERLER SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA 

İNCELENMESİ 

06.12.2019 
 

Oturum-1, Salon-5 
Saat: 09:00- 12:00 

Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Betül APAYDIN YILDIRIM 

Neslihan ERAT 

Prof. Dr. Saliha ERENTÜRK 

TAGUCHİ OPTİMİZASYON METODU KULLANILARAK SULU 

ORTAMDAN ASTRAZON YELLOW 5GL BOYAR MADDESİNİN 

FENTON PROSESİ İLE GİDERİMİ 

Neslihan ERAT 

Prof. Dr. Saliha ERENTÜRK 

SULU ORTAMDAN ASTRAZON YELLOW 5GL BOYAR MADDESİNİN 

UV/H2O2 PROSESİ İLE GİDERİMİNİN TAGUCHİ METODU 

KULLANILARAK OPTİMİZASYONU 

Doç. Dr. Betül APAYDIN YILDIRIM BİYOMARKER OLARAK ADİPOKİNLER 

Doç. Dr. Betül APAYDIN YILDIRIM MULTİFONKSİYONEL BİR PROTEİN OLAN İRİSİN’E KAPSAMLI BİR 

YAKLAŞIM 

Kimya Müh. Yasemin DEMİRCİ 

Doç. Dr. Özlem KORKUT 

Doç. Dr. Erdem SAĞSÖZ 

FARKLI İÇERİKLERE SAHİP HEMA JELLERİN RADYOTERAPİDE ÜÇ 

BOYUTLU DOZİMETRE SİSTEMLERİNDE KULLANIMI 

Doç. Dr. Nejdet GÜLTEPE 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE 

MAKİNE ÖĞRENMESİ SINIFLANDIRMALARI VE STANDART 

İSTATİSTİKSEL ANALİZ METOTLARININ KARŞILAŞTIRMASI: 

ÇİPURA BALIĞI (Sparus aurata) KAN PARAMETRELERİ MODELİ 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE 

Doç. Dr. Nejdet GÜLTEPE 

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 

İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ 

Duygu ADIGÜZEL 

Dr. Öğr. Üyesi Jale NAKTİYOK 

Prof. Dr. A. Ferhat BİNGÖL 

TERMAL ANALİZ YÖNTEMİYLE POLİPROPİLEN LİF KATKILI 

ÇİMENTO HAMURUNUN YÜKSEK SICAKLIKLARDA BOZUNMA 

DAVRANIŞININ 

BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Jale NAKTİYOK KÖMÜR KARIŞIMLARIN YANMA DAVRANIŞI 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTÜRK DOĞAN METAL OKSİT-GRAFEN KOMPOZİT ELEKTROTLARDA ENZİMATİK 

OLMAYAN GLUKOZ TAYİNİ 

 

Elif Nur İNCEL 

Sümeyye SAĞIR 

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay TEKE 

BİR ÜRETİM HATTINDAKİ MAKİNE ARIZA ZAMANLARININ 

WEİBULL DAĞILAMINA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ 

Sümeyye SAĞIR 

Elif Nur İNCEL 

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay TEKE 

BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR 

ÜRETİM HATTINDAKİ EN ÖNEMLİ ARIZANIN BELİRLENMESİ 



 

 

06.12.2019 
 

Oturum-2, Salon-5 
Saat: 13:00- 15:30 

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA 

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ VƏ GÖYTÜRK YAZILARINDA 

İSMİN HALLARI 
Доцент Фарит ЛАТЫПОВ РЕКЛАМНЫЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ИБЕРИЙСКИЕ НАДПИСИ 

НА БЫТОВОЙ ПОСУДЕ 

Çinarə QƏHRƏMANOVA AZƏRBAYCAN DİLİNİN DİALEKT LEKSİKASI 

Səfa ABADOVA SİNTAKSİS PROBLEMLƏRİNƏ MÜNASİBƏT 

Prof. Dr. Lütviyye ASGERZADE SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMINDE EDEBİYAT, DİL, KÜLTÜR VE DİN 

POLİTİKALARI 
Öğr. Gör. Firuz FEVZİ AFGANİSTAN’DA SON ELLİ YILDA ÇIKAN TÜRKÇE ESERLERİNİN 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
Nurlane MEMMEDOVA  EKBER ELEŞTİREL YARATICILIĞINDA KLASİK MİRAS SORUNU 

 
Doç. Dr. Nazilə ABDULLAZADƏ FƏRHAD AĞAZADƏ və ONUN “ƏDƏBİYYAT MƏCMUƏSİ” DƏRSLİYİ 

07.12.2019 
 

Oturum-1, Salon-1 
Saat: 09:30- 12:30 

Oturum Başkanı:   Prof. Dr. Kerem KARABULUT 

Prof. Dr. Kerem KARABULUT 

Öğr. Gör. Hikmet AKYOL 

Öğr. Gör. Kübra KARAKUŞ 

 

TÜRKİYE’DE HANEHALKI BORÇLANMASI VE İŞ ÇEVRİMLERİ 

İLİŞKİSİ 

Öğr. Gör. Hikmet AKYOL 

Öğr. Gör. Harun CAN 

Öğr. Gör. Kübra KARAKUŞ 

FİNANSAL DERİNLEŞME, EKONOMİK BÜYÜME VE YOKSULLUK 

ARASINDAKİ İLİŞKİDE YOLSUZLUKLARIN ROLÜ NEDİR? 

Dr. Öğr. Üyesi Murat KARAHAN 

Fatih GENÇ 
MUHASEBE STANDARTLARINDA MEYDANA GELEN SON 

DEĞİŞİKLER IŞIĞINDA BOBİFRS VE TFRS’NİN KIYASLANMASI 
Öğr. Gör. Dr. Adem ÖZBEK FİNANSAL ALIŞKANLIKLARIN OLUŞMASINDA FİNANSAL 

BİLGİNİN ELDE EDİLME BİÇİMİ ve ZAMANININ ÖNEMİ 
Öğr. Gör. Dr. Adem ÖZBEK ERKEN DÖNEM FİNANS EĞİTİMİ KAPSAMINDA ULUSLARARASI 

BAKALORYA EĞİTİMİ 
Sena Özge DOĞANÇAY 

Doç.Dr. Selahattin YAVUZ 
HİZMET İÇİ EĞİTİMİ VE İŞ TATMİNİ BAKIMINDAN BANKA 

ÇALIŞANLARIN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN GRUPLARI 

ARASINDAKİ FARKLILIĞIN BELİRLENMESİ 
Sena Özge DOĞANÇAY 

Doç.Dr. Selahattin YAVUZ 
BANKA ÇALIŞANLARININ HİZMET İÇİ EĞİTİMİ İLE İŞ TATMİNİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ 
Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYDIN       

Gökhan TUTAR 
ÇOKLU İŞ PARCACIKLARI İLE VERİ TABANI PERFORMANS 

ÖLÇEKLENDİRİLMESİ 
Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYDIN       

Adem ÖZDEMİR 
BITCOIN PARA BİRİMİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN SİBER 

SALDIRILARIN İNCELENMESİ 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kamil KABAKUŞ 

Hasan KÜÇÜKOĞLU 
ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ MOBİL BANKACILIK 

TERCİHLERİNE İLİŞKİN ALGILARI: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kamil KABAKUŞ 

Hasan KÜÇÜKOĞLU 
RİSK PAYLAŞIMININ BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ DİJİTALLEŞME 

SÜRECİNE ETKİSİ 

 
 
 
 
 



 

 
07.12.2019 

 

Oturum-2, Salon-1 
Saat: 13:30- 17:00 

Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Sinan YAZICI 

Doç. Dr. Sinan YAZICI MISIR’DA DEVLETİN OLUŞUMU VE ANAYASAL GELİŞMELER 

Dr. Öğr. Üyesi  İsmail DURSUNOĞLU CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE YASAMA ERKİ 

Dr. Öğr. Üyesi  İsmail DURSUNOĞLU ELİTLERİN DİKTASINDAN ÇOĞUNLUĞUN DİKTASINA: DEMOKRAT PARTİ 

DÖNEMİ MUHALEFET İLE İLİŞKİLER 

Doç. Dr. Sinan YAZICI OSMANLI CİHAN DEVLETİ’NDEN OSMANLI DEVLETİNE KURUMSAL 

DEĞİŞİM 

Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜN 

Öğr. Gör. Mehmet KAPUSIZOĞLU 

BELEDİYELERİN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERE YAKLAŞIMI: 

YENİMAHALLE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

Osman AÇAR 

Prof. Dr. Şükrü NİŞANCI 

İSLAMIN SİYASİ DÜŞÜNCE EKOLLERİNİN TEŞEKKÜLÜ VE DEVLET 

BAŞKANLIĞI ANLAYIŞLARI 

Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜN 

Öğr. Gör. Mehmet KAPUSIZOĞLU 

ÇOCUĞUN KORUNMASI VE TÜRKİYE’DE ÇOCUĞA YÖNELİK SOSYAL 

HİZMET ÖRGÜTLENMESİ 

Osman AÇAR 

Arş. Gör. Fatih UÇAN 

Doç. Dr. Salih Börteçine AVCI 

POLİTİK BECERİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİNDE PROAKTİF KİŞİLİĞİN 

ARACI ROLÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KÖMÜR SİYASAL DAVRANIŞLARIN ŞEKİLLENMESİNDE AİLE FAKTÖRÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KÖMÜR TANZİMAT DÖNEMİNDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE FEMİNİZM 

Tuersunjiang ABULAITI 

Prof. Dr. Mustafa TALAS 

ÇİN TARİHİNDE KÜLTÜREL MİLLİYETÇİLİK VE ÇİN YAYILMACILIĞI 

Dr. Öğr. Üyesi  Hakan KOLÇAK HAMMURABİ KANUNLARININ HUKUKÎ GEÇERLİLİĞİ: AKSİYOLOJİK, 

MADDÎ VE BİÇİMSEL AÇIDAN GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

07.12.2019 
 

Oturum-1, Salon-2 
Saat: 09:30- 12:30 

Oturum Başkanı:   Dr. Öğr. Üyesi Ahmet HARMANKAYA 

Prof. Dr. Lütfi BEHÇET 

Arş.Gör. Yakup YAPAR 

KAYIP ENDEMİK MICROMERIA CYMULIGERA TÜRÜNÜN BİNGÖL’DEN 

YENİDEN KEŞFİ 

Dr. Öğr. Üyesi Melih OKCU 

Prof. Dr. Mustafa TAN 

Prof. Dr. Halil YOLCU 

SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE FARKLI FORMDA GÜBRE 

UYGULAMALARININ VERİM VE BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE 

ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 

Prof. Dr. Lütfi BEHÇET 

Arş.Gör. Yakup YAPAR 

ÇAPAKÇUR VADİSİ (BİNGÖL)’NİN RUPİKOL BİTKİLERİ 

Tuba KARABACAK 

Doç. Dr. Ahmet Semih UZUNDUMLU 

KAYISI ÜRETİMİNDE ÖNDE GELEN İLLERİN 2019-2025 ÜRETİM 

TAHMİNLERİ 

Doç. Dr. Ahmet Semih UZUNDUMLU 

Tuba KARABACAK 

DÜNYA KAYISI ÜRETİMİNDE ÖNDE GELEN ÜLKELERİN 2018-2025 

DÖNEMİNDEKİ KAYISI ÜRETİM TAHMİNLERİ 

Doç. Dr. Mustafa KORKMAZ ÇAYIRLI (ERZİNCAN) İLÇESİ VE KÖYLERİNDE TIBBİ AMAÇLAR İÇİN 

YARARLANILAN DOĞAL BİTKİLER 

Doç. Dr. Mustafa KORKMAZ ÇAYIRLI (ERZİNCAN) İLÇESİ VE KÖYLERİNDE GIDA VE BAHARAT 

OLARAK KULLANILAN DOĞAL BİTKİLER 

Dr. Öğr. Üyesi Ayla ARSLANER TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARET KAVRAMI 

Dr. Öğr. Üyesi Zühal OKCU 

Benay KAPLAN 

HÜNNAP (Zizyphus jujuba Mill.) MARMELATLARININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Pınar OĞUZHAN YILDIZ 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ARSLAN 

ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN TÜTSÜLENMİŞ BALIĞA BAKIŞ AÇISI 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet HARMANKAYA 

Dr. Öğr. Üyesi Sezen HARMANKAYA 

KAŞAR PEYNİRLERİNDE NATAMİSİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

 
 



 

 

 

 
07.12.2019 

 

Oturum-2, Salon-2 
Saat: 13:30- 17:00 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ümran TÜRKYILMAZ 

Doç. Dr. Toğrul HALİLOV NAXÇIVAN DİYARININ SON TUNC DÖVRÜ ABİDƏLƏRİNDƏN AŞKAR 

OLUNMUŞ ÇƏKMƏ FORMAL GİL QABLAR 

Ayben NALBANTOĞLU DARÜLFUNUN ve 1933 ÜNİVERSİTE REFORMU 

Dr. Musa MURSAQULİYEV MƏDƏNİ VƏ MƏNƏVİ İRSİMİZ: “KEŞİKÇİDAĞ” 

Doç. Dr. Ümran TÜRKYILMAZ FRANSIZ YAZININDA ORYANTALİZM 

Ayben NALBANTOĞLU II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİLERİNİN EĞİTİM TARİHİMİZDEKİ YERİ 

ve ÖNEMİ 

Osman KİMYA 

Öğr. Gör. Uğur GÖK 

YAKIN VE ORTA DOĞUDA MEZHEPSEL ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMÜ 

BAKIMINDAN NADİR ŞAH AFŞAR’IN FAALİYETLERİ: NECEF KOMİSYONU 

Öğr. Gör. Uğur GÖK 

Osman KİMYA 

KLASİK DÖNEM OSMANLI DEVLET TEŞKİLATINDA SANCAK BİRİMİNİN 

İDARİ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 

Doç. Dr. Irada ZARGANAYEVA ИСЛАМ И СОВРЕМЕННОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ 

Doç. Dr. Yeganə HACIYEVA 

 

KOMİZMİ YARADAN BƏDİİ VASİTƏLƏR 

Prof. Dr. Fatma KOÇ 

Öğr. Gör. Mukadder AKSAKAL 

ERZURUM MÜZESİ GİYSİ KOLEKSİYONUNDAKİ KOLSUZ ÜSTLÜKLER 

07.12.2019 

Oturum-1, Salon-3 
Saat: 09:30- 12:00 

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Necati UTLU 

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk OKKAY 

Prof. Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Irmak FERAH OKKAY 

DENEYSEL ALZHEİMER MODELİ OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA 

GLUTAMAT GERİ ALINIM PARAMETRE DEĞİŞİMİ VE YENİ TEDAVİ 

ÖNERİLERİ 

Doç. Dr. Osman Nuri KELEŞ 

Özlem ÖZGÜL ABUÇ 

ANASTAZ TİO2 NANOPARTİKÜLLERİN BÖBREK DOKUSU ÜZERİNE 

MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER ETKİLERİ 

Özlem ÖZGÜL ABUÇ 

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Pınar ARSLAN 

İTO HÜCRELERİNİN KARACİĞERDEKİ ROLÜ VE ÖNEMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Irmak FERAH OKKAY 

Prof. Dr. Zekai HALICI 

Doç. Dr. Ali AYDIN 

Prof. Dr. Abdulmecit ALBAYRAK 

Prof. Dr. Nuran AY 

Dr. Öğr. Üyesi Feray BAKAN 

Doç. Dr. Adem KARAMAN 

Prof. Dr. Muhammet Hamidullah UYANIK 

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk OKKAY 

RATLARDA DENEYSEL OLARAK AÇIK FEMUR KIRIĞI ZEMİNİNDE 

OLUŞTURULAN OSTEOMİYELİT MODELİNDE FARKLI ORANLARDAKİ 

HİDROKSİAPATİT VE/VEYA BOR NİTRÜR’ÜN ETKİLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz ÖZTÜRK 

Arş. Gör. Gökhan TONKAZ 

EVALUATION OF ARTERIA COMMUNICANS ANTERIOR VARIATIONS 

USING 3D TOF MRI ANGIOGRAPHY 

Prof. Dr. Necati UTLU 

Dr. Öğr. Üyesi Şaban ÇELEBİ 

YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINA ANTİOKSİDAN İLAVESİNİN 

SERUMDA BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Figen ORHAN 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BEKTAŞ 

Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) (HYDROPHILIDAE: COLEOPTERA) 

TÜRÜ SİNDİRİM YAPILARINDA BAKTERİYEL MİKROBİYOTANIN 

TANIMLANMASI 

Dr. Öğretim Üyesi Semin GEDİKLİ 

Arş. Gör. Elif ERBAŞ 

DENEYSEL HİPOTİROİDİNİN AKCİĞER VE MİDE DOKULARI ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 



 

 

 

07.12.2019 
 

Oturum-2, Salon-3 
Saat: 13:30- 15:30 

Oturum Başkanı:  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şirin AYİŞ 

Prof. Dr. Adem DÖLEK AİLE İÇİ İLETİŞİMDE ÖFKENİN KONTROL ALTINA ALINMASI VE ÖNEMİ 

(Hadisler Bağlamında) 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şirin AYİŞ TASAVVUF DÜŞÜNCESİNDE BİR NEFİS TERBİYE METODU OLARAK 

RİYAZET 

Öğr. Gör. Elif KIRKKESELİ 

Öğr. Gör. Burcu TOĞRUL 

SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN FAZIL AHMET PAŞA 

KOLEKSİYONUNA AİT 00004 ENVANTER NUMARALI KUR’AN’I KERİM’İN 

SÛRE BAŞI TEZYİNATLARI 

Dr. Öğr. Üyesi Sabri DEMİRCİ MÜFESSİRLERİN NECM SÛRESİNİN İLK (1-18) AYETLERİNİ TAHLİLLERİ VE 

BU ÂYETLERİN Mİ’RAC MU’CİZE İLE İLGİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şirin AYİŞ OSMANLI DÖNEMİ MISIRIN’DA HALVETİYYE TARİKATI: XVIII. ASIR 

Doç. Dr. Ali KUYAKSİL BİR MİLİS KUVVETİ LİDERİ OLARAK SAİD NURSİ’NİN DOĞU 

ANADOLU’DA RUS VE ERMENİ SALDIRILARINA KARŞI MÜCADELESİ 

 

Uzm. İsmail AK 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ELİTOK 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİNDE BULUNAN SULTAN 

ABDÜLHAMİD HAN VAKFINA AİT 1418 ENVANTER NUMARALI VAKFİYE 

VE TEZYİNATI 

07.12.2019 
 

Oturum-1, Salon-4 
Saat: 09:00- 12:30 

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA 

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ VƏ GÖYTÜRK YAZILARINDA İSMİN 

HALLARI 

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Huri YİĞİT TÜRK DÜNYASI ATASÖZLERİNDE MİLLİ DUYGULAR, VATAN, YURT, 

BİRLİK VE BERABERLİK KAVRAMLARI 

Doç. Dr. Sinan YALÇIN 

Prof. Dr. Mehmet ÖZBAŞ 

AKADEMİSYENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET, ALGILANAN ÖRGÜTSEL 

DESTEK VE ÖRGÜTSEL SİNİZME İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Abdurrahman Kolcu ORHAN PAMUK’UN KAR ADLI ROMANINA METİNLERARASI BİR 

YAKLAŞIM 

Dr. Öğt. Üyesi  Mehmet Seyman ÖNDER “İMAMIM MANKEN KIZI” ROMANININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ 

Doç. Dr. Abdurrahman Kolcu ORHAN PAMUK’UN KARA KİTAP ADLI ROMANINA METİNLERARASI BİR 

YAKLAŞIM 

Dr. Öğr. Üyesi Şule GÜMÜŞ TÜRK BOYLARININ ORTAK DUYUŞ VE DÜŞÜNÜŞLERİNİN İZLERİ: KAZAK 

VE TÜRKİYE TÜRKLERİNİN ORTAK ATASÖZLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Şule GÜMÜŞ TÜRK DESTANLARINDA DEMONİK BİR VARLIK: CELMOGUZ/YALMAVUZ 

Öğr. Gör. Firuz FEVZİ AFGANİSTAN’DA SON ELLİ YILDA ÇIKAN TÜRKÇE ESERLERİNİN ÜZERİNE 

BİR ARAŞTIRMA 

Çinarə QƏHRƏMANOVA AZƏRBAYCAN DİLİNİN DİALEKT LEKSİKASI 

Hamiyet ATALAY 

Doç. Dr. Necdet  TOZLU 

Prof. Dr. Mehmet ÖZBAŞ 

ÂŞIK MEVLÜT MERTOĞLU'NUN ŞİİRLERİNDE TEMA VE DEĞERLER 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKIN 

Prof. Dr. Mehmet ÖZBAŞ 

 

ERZİNCAN’A YERLEŞTİRİLEN SURİYELİ SIĞINMACILARIN TEMEL 

SORUNLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖN ARAŞTIRMA 

Doç. Dr. Meheddin İSPİR GAZELLERDE SEVGİLİYİ ANLATMADA KALEM KELİMESİNİN 

KULLANILMASI 

Doç. Dr. Meheddin İSPİR ÜSKÜPLÜ ATÂ’NIN TUHFETÜ’L-UŞŞÂK ADLI ESERİNDE TÜRKÇE 

KELİMELERİN CİNAS OLARAK KULLANILMASI 



 

 

  

07.12.2019 
 

Oturum-2, Salon-4 
Saat: 12:30- 15:00 

Oturum Başkanı: Dr. Murathan KEHA 

Doç. Dr. Ömer ALKAN 

Dr. Öğr. Üyesi Hayri ABAR 

Arş. Gör. Şeyda ÜNVER 

TÜRKİYE’DE ÇEŞİTLİ ALKOL KULLANIMLARINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

Doç. Dr. Ömer ALKAN 

Arş. Gör. Şeyda ÜNVER 

TÜRKİYE’DE TÜTÜN KULLANIM SÜRESİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Ömer ALKAN 

Ayşenur DEMİR 

TÜTÜN KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ 

SONUÇLARINA YÖNELİK BİLGİ VE BELİRLEYİCİLERİ 

Doç. Dr. Ömer ALKAN 

Esra GÜNEY 

TRA1 BÖLGESİNDE E-TİCARET KULLANIMINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Hayri ABAR 

Esra GÜNEY 

TÜRKİYE’DE HIRSIZLIK SUÇUNU ETKİLEYEN BÖLGESEL 

FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI 

Arife KILINÇ 

Arş. Gör. Yağız Can BAYHAN 

Doç. Dr. Hakan EYGÜ 

İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: PARAMETRİK 

OLMAYAN BİR YAKLAŞIM 

Arş. Gör. Yağız Can BAYHAN 

Arife KILINÇ 

Doç. Dr. Hakan EYGÜ 

TÜRKİYE’ DE TRAFİK KAZALARININ PARETO ÇÖZÜMLEMESİYLE 

ARAŞTIRILMASI 

G.Gülenay ZENGİN BAZI LİNEER OPERATÖRLERİN HYERS-ULAM KARARLILIĞI 

Öğr. Gör. Abdurrahman SEFALI 

Dr. Öğr. Üyesi Betül GIDIK 

Doç. Dr. Zehra CAN 

BAYBURT’TA YAYILIŞ GÖSTEREN ALLİUM SP. TÜRLERİNİN 

MORFOLOJİK VE EKOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ 

Öğr. Gör. Abdurrahman SEFALI BAYBURT’TA YAYILIŞ GÖSTEREN MENEKŞE (VIOLA SP.) 

TÜRLERİNİN PEYZAJA UYGUNLUK AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah ÖZDEMİR BAKİ 

Hatice Kübra YILMAZ 

ÖĞRETMENLERİN FARK ETMEYİ ÖĞRENMELERİNDE VİDEO 

KULÜPLER: BİR LİTERATÜR TARAMASI 

07.12.2019 
 

Oturum-3, Salon-4 
Saat: 15:30- 17:30 

Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Serpil Ünal KESTANE 

Dr. Öğr. Üyesi Esra KARAKUŞ UMAR CAM UÇURUM KAVRAMI VE TÜRKİYE’DEKİ GÖRÜNÜMÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Taleh HALİLOV ÖZERKLİK DÖNEMİNDE NAHÇİVAN’DA EĞİTİMİN DURUMU 

Doç. Dr. Metin AKSOY 

Doç. Dr. Ahmet Mutlu AKYÜZ 

ARAP PROTESTOLARININ SOSYO-EKONOMİK KÖKENİ 

BAĞLAMINDA OTORİTER SOSYAL SÖZLEŞMENİN ÇÖKÜŞÜ 

Doç. Dr. Metin AKSOY 

Doç. Dr. Ahmet Mutlu AKYÜZ 

ARAP DÜNYASINDA DEĞİŞİMİN İTİCİ GÜCÜ OLARAK ORTA SINIF 

Doç. Dr. Salih Börteçine AVCI 

Ayşegül Mete 

KAMU KURUMLARINDA YAPILAN REFORM HAREKETLERİNİN 

ORTAYA ÇIKARDIĞI ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİNE TEORİK 

BAKIŞ: MİLLİ EĞİTİM ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Peri PASHAYEVA İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ FONETİKA ÜZRƏ MƏLUMATIN MƏZMUNU 

VƏ TEST NÜMUNƏLƏRİ 

Doç. Dr. Serpil Ünal KESTANE ETİK OLMAYAN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ NEDENLERİ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.2019 
 

Oturum-1, Salon-5 
Saat: 09:00- 12:00 

Oturum Başkanı: Dr. Murathan KEHA 

Nurgül ERGÜL 

Öğr. Gör. Akın AY 

FEMİNİST KURAM BAĞLAMINDA TÜRK SİNEMASINDA KADIN 

İMGESİ:“TERSİNE DÜNYA” FİLM ANALİZİ 

Öğr. Gör. Aylin DERVİŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih DEĞİRMENCİ 

KÜYERELLEŞME BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DEKİ LAY’S 

REKLAMLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE 

İNCELENMESİ 

Arzu Başak FİDAN 

Sultan KOCA 

Prof. Dr. Derya ÖCAL 

REKLAMDA KÜLTÜREL KODLAMALAR: ETNİK REKLAMCILIK VE 

REKLAM-KÜLTÜR İLİŞKİSELLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Sultan KOCA 

Arzu Başak FİDAN 

Prof. Dr. Derya ÖCAL 

DİJİTALİN SOSYOTELİZM (PHUBBING) ODAKLI YANSIMALARI 

Elifnur TERZİOĞLU TÜRKİYE’DE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI: KAMU DİPLOMASİSİ 

KONUSUNDAKİ DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR 

İNCELEME 

Doç. Dr. Gülsüm ÇALIŞIR 

Aleyna Makbule ÜNAL 

GIDA SEKTÖRÜNDE ULUSAL ALANDA HİZMET VEREN 

MARKALARIN FACEBOOK PAYLAŞIMLARINA YÖNELİK 

TÜKETİCİLERDEN GELEN YORUMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Doç. Dr. Gülsüm ÇALIŞIR 

Aleyna Makbule ÜNAL 

KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA X 

KUŞAĞININ SOSYAL MEDYA KULLANIMI: WHATSAPP ÖRNEĞİ 

Zeynep KİMYA İNSTAGRAM KULLANICISI KADINLARIN SOSYAL MEDYA 

KULLANIM, TUTUM VE ALIŞKANLIKLARININ DEĞER YÖNELİMİ 

BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.2019 
 

Oturum-2, Salon-5 
Saat: 12:30- 15:00 

Oturum Başkanı:   Dr. Öğr. Üyesi Meral OLTULU 

 

Dr. Heydar DEHGHANPOUR 

Prof. Dr. Kemalettin YILMAZ 

Dr. Faraz AFSHARI 

EVALUATION OF CARBOXYMETHYL CELLULOSE AS FIBER 

DISTRIBUTOR IN ELECTRICALLY CONDUCTIVE CONCRETES 

CONTAINING CARBON FIBER 

Dr. Heydar DEHGHANPOUR 

Dr. Faraz AFSHARI 

Prof. Dr. Kemalettin YILMAZ 

EXAMINATION OF ELECTRODE INTERVALS IN ELECTRICALLY 

CONDUCTIVE CONCRETES PRODUCED FOR AIRPORT RUNWAYS 

BY FE METHOD 

Arş. Gör. Mehmet YOLADI 

Dr. Eda Feyza AKYÜREK 

Dr. Kadir GELİŞ 

Dr. Faraz AFSHARI 

EXPERİMENTAL INVESTİGATİON OF HEAT TRANSFER İN 

CYLİNDRİCAL AND RECTANGULAR FİNS İN A VERTİCAL 

RECTANGULAR DUCT 

Öğr. Gör. Harun Yüksel GÜLYAPRAK 

Prof. Dr. Rüstem GÜL 

ARTVİN YUSUFELİ PİRİNÇ KABUĞU KÜLÜNÜN BETON 

ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

Arş. Gör. Metehan ARDAHANLI 

Dr. Öğr. Üyesi Meral OLTULU 

İbrahim ALAMERİ 

EVALUATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF SELF-

COMPACTING CONCRETE CONTAINING FLY ASH SUBJECTED TO 

EARLY-AGE TEMPERATURE 

Öğr. Gör. Hasan POLAT 

Dr. Öğr. Üyesi Meral OLTULU 

POLİMER KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE LİMONİT 

MİNERALİNİN ATIĞININ ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Erdem BAYRAK 2007 VE 2018 DEPREM YÖNETMELİKLERİNİN ERZURUM İLİ 

ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Erdem BAYRAK 

Prof. Dr. Yusuf BAYRAK 

TÜRKİYE İÇİN EN BÜYÜK YER İVMESİ-ŞİDDET İLİŞKİSİNİN 

BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Kübra ÇINAR DEMİR 

 

EFFECT OF pH ON WO 3 THIN FILMS GROWN VIA 

ELECTRODEPOSITION 

Doç. Dr. Hamza Yaşar OCAK 

Öğr. Gör. Gencer SARIOĞLU 

Öğr. Gör. Reyhan BAŞER 

Doç. Dr. Salih AKBUDAK 

Al-6Mg-1,1Sc ve Al-6Mg-1,9Sc ALAŞIMLARININ BAZI TERMAL 

ÖZELLİKLERİNDE Sc KATKISININ DENEYSEL OLARAK 

İNCELENMESİ 



 

07.12.2019 
 

Oturum-3, Salon-5 
Saat: 15:30- 18:00 

Oturum Başkanı:  Dr. Öğr. Üyesi Demet DEMİRCİ GÜLTEKİN 

Muhammed Murad TOP 

Arş. Gör. Mehmet YILMAZ 

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih ÇORAPSIZ 

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI AKTİF BATARYA YÖNETİM 

SİSTEMİ TASARIMI 

Arş. Gör. Mehmet YILMAZ 

Muhammed Murad TOP 

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih ÇORAPSIZ 

CUK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN TASARIMI, DİNAMİK ANALİZİ VE 

DENETİMİ 

Arş. Gör. Bahadır ÖZKILBAÇ 

Prof. Dr. Tevhit KARACALI 

FPGA İLE IEEE754 KAYAN NOKTALI SAYI FORMATINDA TÜREV 

ALICI TASARIMI VE GERÇEK ZAMANLI UYGULAMASI 

Dr. Hamid ZAMANLOU 

Prof. Dr. Sadri ŞEN 

Dr. Öğr. Üyesi Filiz KARABUDAK 

Dr. Öğr. Üyesi Ruhi YEŞİLDAL 

BAKIR DİSKTE FARKLI YÜK VE FREKANSLARDA SONLU 

ELEMANLAR YÖNTEMLERİ İLE AŞINMA ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat ATEŞ 

Öğr. Gör. Dr. Özer KESTANE 

Doç. Dr. Koray ÜLGEN 

BİR EĞİTİM BİNASININ YILLIK ENERJİ ANALİZİ 

Öğr. Gör. Dr. Özer KESTANE 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat ATEŞ 

Doç. Dr. Koray ÜLGEN 

 

MODEL BİR FOTOVOLTAİK-TERMAL (FV/T) TOPLAYICININ 

TASARIMI VE ENERJİ ANALİZİ 

Öğr. Gör. Saadet GÜLER 

Arş. Gör. Ahmet YAVAŞ 

Doç. Dr. Mustafa EROL 

ESNEK FOTOKATALİZÖRLER OLARAK KARBON FİBERLER 

ÜZERİNE VANADYUM KATKILI ZNO YAPILARIN GELİŞTİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Demet DEMİRCİ GÜLTEKİN YENİ PERİLEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Erdal TURGUT 

Dr. Öğr. Üyesi Sevda SARITAŞ 

Prof. Dr. Saman HABASHYANİ 

Prof. Dr. Muhammet YILDIRIM 

Prof. Dr. Emre GÜR 

 

INVESTIGATION OF STRUCTURAL, OPTİCAL AND GAS SENSOR 

PROPERTIES OF AS-DEPOSITED AND TUNGSTEN (W) DOPED NiO 

Dr. Öğr. Üyesi Gül KOTAN 

Gül ÖZDEMİR 

Prof. Dr. Haydar YÜKSEK 

2-[(3-(P-KLOROBENZİL)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON-4-İL)- 

AZOMETİN]-BENZOİK ASİD MOLEKÜLÜNÜN SPEKTROSKOPİK ( 13 

C/ 1 H-NMR) VE HESAPSAL İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Gül KOTAN 

Prof. Dr. Haydar YÜKSEK 

1-(MORFOLİN-4-İL-METİL)-3-(N-PROPİL)-4-(4- 

İZOPROPİLBENZİLİDENAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-

ON BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ, DENEYSEL VE TEORİK ANALİZİ 



 

 

İÇİNDEKİLER 

KONGRE KÜNYESİ i 

BİLİM KURULU ii 

FOTOĞRAF GALERİSİ iii 

KONGRE PROGRAMI iv 

İÇİNDEKİLER v 

 

 

 

BİLDİRİ ÖZETLERİ 

Filiz BAYOĞLU KINA 
1 

BİR EĞİTİMCİ VE AHLAKÇI OLARAK AHMET YESEVİ 

Şükufe GADİMOVA 

2 TÜRK HALKLARININ EDEBİ TEŞEKKÜLÜNDE HOCA AHMET YESEVİNİN 

ROLÜ 

Selami ŞİMŞEK 
4 

AHMED YESEVÎ’NİN FÜTÜVVET VE MELÂMET ANLAYIŞI 

Tuğba ORAK & Meryem DOYMUŞ & Mesut TAŞKIN 

6 MİKROBİYAL PİGMENTLERİN ÜRETİMİ VE BİYOTEKNOLOJİK 

UYGULAMALARI 

Tuğba ORAK & Meryem DOYMUŞ & Mesut TAŞKIN 
8 
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Murat KARAHAN & Fatih GENÇ 

179 MUHASEBE STANDARTLARINDA MEYDANA GELEN SON DEĞİŞİKLER 

IŞIĞINDA BOBİFRS VE TFRS’NİN KIYASLANMASI 

Adem ÖZBEK 

181 FİNANSAL ALIŞKANLIKLARIN OLUŞMASINDA FİNANSAL BİLGİNİN 

ELDE EDİLME BİÇİMİ ve ZAMANININ ÖNEMİ 

Adem ÖZBEK 

182 ERKEN DÖNEM FİNANS EĞİTİMİ KAPSAMINDA ULUSLARARASI 

BAKALORYA EĞİTİMİ 

Sena Özge DOĞANÇAY & Selahattin YAVUZ 

183 
HİZMET İÇİ EĞİTİMİ VE İŞ TATMİNİ BAKIMINDAN BANKA 

ÇALIŞANLARIN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN GRUPLARI 

ARASINDAKİ FARKLILIĞIN BELİRLENMESİ 

Sena Özge DOĞANÇAY & Selahattin YAVUZ 

185 BANKA ÇALIŞANLARININ HİZMET İÇİ EĞİTİMİ İLE İŞ TATMİNİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ1 

Serdar AYDIN & Gökhan TUTAR 

187 ÇOKLU İŞ PARCACIKLARI İLE VERİ TABANI PERFORMANS 

ÖLÇEKLENDİRİLMESİ 

Serdar AYDIN & Adem ÖZDEMİR 

189 BITCOIN PARA BİRİMİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN SİBER 

SALDIRILARIN İNCELENMESİ 

Ahmet Kamil KABAKUŞ & Hasan KÜÇÜKOĞLU 

191 ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ MOBİL BANKACILIK 

TERCİHLERİNE İLİŞKİN ALGILARI: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ 

Ahmet Kamil KABAKUŞ & Hasan KÜÇÜKOĞLU 

193 RİSK PAYLAŞIMININ BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ DİJİTALLEŞME 

SÜRECİNE ETKİSİ 

Sinan YAZICI 
195 

MISIR’DA DEVLETİN OLUŞUMU VE ANAYASAL GELİŞMELER 

Sinan YAZICI 

196 OSMANLI CİHAN DEVLETİ’NDEN OSMANLI DEVLETİNE KURUMSAL 

DEĞİŞİM 

İsmail DURSUNOĞLU 197 



ELİTLERİN DİKTASINDAN ÇOĞUNLUĞUN DİKTASINA: DEMOKRAT 

PARTİ DÖNEMİ MUHALEFET İLE İLİŞKİLER 

İsmail DURSUNOĞLU 
198 

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE YASAMA ERKİ 

Hayriye ŞENGÜN & Mehmet KAPUSIZOĞLU 

200 BELEDİYELERİN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERE YAKLAŞIMI: 

YENİMAHALLE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

Hayriye ŞENGÜN  & Mehmet KAPUSIZOĞLU 

202 ÇOCUĞUN KORUNMASI VE TÜRKİYE’DE ÇOCUĞA YÖNELİK SOSYAL 

HİZMET ÖRGÜTLENMESİ 

Osman AÇAR & Şükrü NİŞANCI 

204 İSLAMIN SİYASİ DÜŞÜNCE EKOLLERİNİN TEŞEKKÜLÜ VE DEVLET 

BAŞKANLIĞI ANLAYIŞLARI 

Osman AÇAR & Fatih UÇAN & Salih Börteçine AVCI 

206 POLİTİK BECERİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİNDE PROAKTİF 

KİŞİLİĞİN ARACI ROLÜ 

Gökhan KÖMÜR 
208 

SİYASAL DAVRANIŞLARIN ŞEKİLLENMESİNDE AİLE FAKTÖRÜ 

Gökhan KÖMÜR 
210 

TANZİMAT DÖNEMİNDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE FEMİNİZM 

Tuersunjiang ABULAITI & Mustafa TALAS 
212 

ÇİN TARİHİNDE KÜLTÜREL MİLLİYETÇİLİK VE ÇİN YAYILMACILIĞI 

Hakan KOLÇAK 

215 HAMMURABİ KANUNLARININ HUKUKÎ GEÇERLİLİĞİ: AKSİYOLOJİK, 

MADDÎ VE BİÇİMSEL AÇIDAN GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

Lütfi BEHÇET & Yakup YAPAR 

217 KAYIP ENDEMİK MICROMERIA CYMULIGERA TÜRÜNÜN BİNGÖL’DEN 

YENİDEN KEŞFİ 

Lütfi BEHÇET & Yakup YAPAR 
218 

ÇAPAKÇUR VADİSİ (BİNGÖL)’NİN RUPİKOL BİTKİLERİ 

Melih OKCU & Mustafa TAN & Halil YOLCU 

219 
SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE FARKLI FORMDA GÜBRE 

UYGULAMALARININ VERİM VE BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE 

ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 

Tuba KARABACAK & Ahmet Semih UZUNDUMLU 

221 KAYISI ÜRETİMİNDE ÖNDE GELEN İLLERİN 2019-2025 ÜRETİM 

TAHMİNLERİ 

Ahmet Semih UZUNDUMLU & Tuba KARABACAK 

223 DÜNYA KAYISI ÜRETİMİNDE ÖNDE GELEN ÜLKELERİN 2018-2025 

DÖNEMİNDEKİ KAYISI ÜRETİM TAHMİNLERİ 

Mustafa KORKMAZ 

225 ÇAYIRLI (ERZİNCAN) İLÇESİ VE KÖYLERİNDE TIBBİ AMAÇLAR İÇİN 

YARARLANILAN DOĞAL BİTKİLER 

Mustafa KORKMAZ 

226 ÇAYIRLI (ERZİNCAN) İLÇESİ VE KÖYLERİNDE GIDA VE BAHARAT 

OLARAK KULLANILAN DOĞAL BİTKİLER 

Ayla ARSLANER 
227 

TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARET KAVRAMI 

Zühal OKCU & Benay KAPLAN 228 



HÜNNAP (Zizyphus jujuba Mill.) MARMELATLARININ BAZI 

ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Pınar OĞUZHAN YILDIZ & Gökhan ARSLAN 

230 ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN TÜTSÜLENMİŞ BALIĞA BAKIŞ 

AÇISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Ahmet HARMANKAYA & Sezen HARMANKAYA 
231 

KAŞAR PEYNİRLERİNDE NATAMİSİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

Toğrul XƏLILOV 

233 NAXÇIVAN DİYARININ SON TUNC DÖVRÜ ABİDƏLƏRİNDƏN AŞKAR 

OLUNMUŞ ÇƏKMƏ FORMAL GİL QABLAR 

Ayben NALBANTOĞLU 
234 

DARÜLFUNUN ve 1933 ÜNİVERSİTE REFORMU 

Ayben NALBANTOĞLU 

236 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİLERİNİN EĞİTİM TARİHİMİZDEKİ 

YERİ ve ÖNEMİ 

Musa MURSAQULİYEV 
238 

MƏDƏNİ VƏ MƏNƏVİ İRSİMİZ: “KEŞİKÇİDAĞ” 

Osman KİMYA & Uğur GÖK 

240 
YAKIN VE ORTA DOĞUDA MEZHEPSEL ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMÜ 

BAKIMINDAN NADİR ŞAH AFŞAR’IN FAALİYETLERİ: NECEF 

KOMİSYONU 

Uğur GÖK & Osman KİMYA 

241 KLASİK DÖNEM OSMANLI DEVLET TEŞKİLATINDA SANCAK BİRİMİNİN 

İDARİ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 

Irada ZARGANAYEVA 
242 

ИСЛАМ И СОВРЕМЕННОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ 

Yeganə HACIYEVA 
243 

KOMİZMİ YARADAN BƏDİİ VASİTƏLƏR 

Fatma KOÇ & Mukadder AKSAKAL 
246 

ERZURUM MÜZESİ GİYSİ KOLEKSİYONUNDAKİ KOLSUZ ÜSTLÜKLER 

Ufuk OKKAY & Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU & Irmak FERAH OKKAY 

247 
DENEYSEL ALZHEİMER MODELİ OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA 

GLUTAMAT GERİ ALINIM PARAMETRE DEĞİŞİMİ VE YENİ TEDAVİ 

ÖNERİLERİ 

Özlem ÖZGÜL ABUÇ & Nazlı Pınar ARSLAN 
249 

İTO HÜCRELERİNİN KARACİĞERDEKİ ROLÜ VE ÖNEMİ 

Osman Nuri KELEŞ & Özlem ÖZGÜL ABUÇ 

251 ANASTAZ TİO2 NANOPARTİKÜLLERİN BÖBREK DOKUSU ÜZERİNE 

MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER ETKİLERİ 

Irmak FERAH OKKAY & Zekai HALICI & Ali AYDIN & Abdulmecit 

ALBAYRAK & Nuran AY & Feray BAKAN & Adem KARAMAN & 

Muhammet Hamidullah UYANIK & Ufuk OKKAY 

253 RATLARDA DENEYSEL OLARAK AÇIK FEMUR KIRIĞI ZEMİNİNDE 

OLUŞTURULAN OSTEOMİYELİT MODELİNDE FARKLI ORANLARDAKİ 

HİDROKSİAPATİT VE/VEYA BOR NİTRÜR’ÜN ETKİLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Cengiz ÖZTÜRK & Gökhan TONKAZ 

256  ARTERİA COMMUNİCANS ANTERİOR VARYASYONLARININ 3D TOF 

MRG ANJİOGRAFİ TETKİKİ KULLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 



Necati UTLU &Şaban ÇELEBİ  

261 YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINA ANTİOKSİDAN İLAVESİNİN 

SERUMDA BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ 

Figen ORHAN & Mehmet BEKTAŞ 

263 
Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) (HYDROPHILIDAE: COLEOPTERA) 

TÜRÜ SİNDİRİM YAPILARINDA BAKTERİYEL MİKROBİYOTANIN 

TANIMLANMASI 

Semin GEDİKLİ & Elif ERBAŞ 

265 DENEYSEL HİPOTİROİDİNİN AKCİĞER VE MİDE DOKULARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Adem DÖLEK 

267 AİLE İÇİ İLETİŞİMDE ÖFKENİN KONTROL ALTINA ALINMASI VE 

ÖNEMİ (Hadisler Bağlamında) 

Mehmet Şirin AYİŞ 

269 TASAVVUF DÜŞÜNCESİNDE BİR NEFİS TERBİYE METODU OLARAK 

RİYAZET 

Mehmet Şirin AYİŞ 
270 

OSMANLI DÖNEMİ MISIRIN’DA HALVETİYYE TARİKATI: XVIII. ASIR 

Elif KIRKKESELİ & Burcu TOĞRUL 

271 
SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN FAZIL AHMET PAŞA 

KOLEKSİYONUNA AİT 00004 ENVANTER NUMARALI KUR’AN’I KERİM’İN 

SÛRE BAŞI TEZYİNATLARI 

Sabri DEMİRCİ 

273 MÜFESSİRLERİN NECM SÛRESİNİN İLK (1-18) AYETLERİNİ 

TAHLİLLERİ VE BU ÂYETLERİN Mİ’RAC MU’CİZE İLE İLGİSİ 

Ali KUYAKSİL 

275 BİR MİLİS KUVVETİ LİDERİ OLARAK SAİD NURSİ’NİN DOĞU 

ANADOLU’DA RUS VE ERMENİ SALDIRILARINA KARŞI MÜCADELESİ 

İsmail AK & Hüseyin ELİTOK  

276 
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİNDE BULUNAN SULTAN 

ABDÜLHAMİD HAN VAKFINA AİT 1418 ENVANTER NUMARALI VAKFİYE 

VE TEZYİNATI 

Neslihan Huri YİĞİT 

278 TÜRK DÜNYASI ATASÖZLERİNDE MİLLİ DUYGULAR, VATAN, YURT, 

BİRLİK VE BERABERLİK KAVRAMLARI 

Mustafa AKIN & Mehmet ÖZBAŞ 

279 ERZİNCAN’A YERLEŞTİRİLEN SURİYELİ SIĞINMACILARIN TEMEL 

SORUNLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖN ARAŞTIRMA 

Hamiyet ATALAY &Necdet TOZLU &Mehmet ÖZBAŞ  
281 

ÂŞIK MEVLÜT MERTOĞLU'NUN ŞİİRLERİNDE TEMA VE DEĞERLER 

Sinan YALÇIN& Mehmet ÖZBAŞ  

284 AKADEMİSYENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET, ALGILANAN ÖRGÜTSEL 

DESTEK VE ÖRGÜTSEL SİNİZME İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ 

Abdurrahman KOLCU 

286 ORHAN PAMUK’UN KAR ADLI ROMANINA METİNLERARASI BİR 

YAKLAŞIM 

Abdurrahman KOLCU 

288 ORHAN PAMUK’UN KARA KİTAP ADLI ROMANINA METİNLERARASI BİR 

YAKLAŞIM 



Mehmet Seyman ÖNDER 
290 

“İMAMIM MANKEN KIZI” ROMANININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ 

Şule GEZER 

292 TÜRK BOYLARININ ORTAK DUYUŞ VE DÜŞÜNÜŞLERİNİN İZLERİ: 

KAZAK VE TÜRKİYE TÜRKLERİNİN ORTAK ATASÖZLERİ 

Şule GEZER 

294 TÜRK DESTANLARINDA DEMONİK BİR VARLIK: 

CELMOGUZ/YALMAVUZ 

Çinarə QƏHRƏMANOVA 
296 

AZƏRBAYCAN DİLİNİN DİALEKT LEKSİKASI 

Meheddin İSPİR 

298 GAZELLERDE SEVGİLİYİ ANLATMADA KALEM KELİMESİNİN 

KULLANILMASI 

Meheddin İSPİR 

299 ÜSKÜPLÜ ATÂ’NIN TUHFETÜ’L-UŞŞÂK ADLI ESERİNDE TÜRKÇE 

KELİMELERİN CİNAS OLARAK KULLANILMASI 

Ömer ALKAN &Hayri ABAR & Şeyda ÜNVER 

300 TÜRKİYE’DE ÇEŞİTLİ ALKOL KULLANIMLARINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

Ömer ALKAN & Şeyda ÜNVER 

302 TÜRKİYE’DE TÜTÜN KULLANIM SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 

ARAŞTIRILMASI 

Ömer ALKAN & Ayşenur DEMİR 

304 TÜTÜN KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ SONUÇLARINA 

YÖNELİK BİLGİ VE BELİRLEYİCİLERİ 

Ömer ALKAN & Esra GÜNEY 

306 TRA1 BÖLGESİNDE E-TİCARET KULLANIMINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI 

Hayri ABAR & Esra GÜNEY 

308 TÜRKİYE’DE HIRSIZLIK SUÇUNU ETKİLEYEN BÖLGESEL 

FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI 

Arife KILINÇ & Yağız Can BAYHAN & Hakan EYGÜ  

310 İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: PARAMETRİK 

OLMAYAN BİR YAKLAŞIM 

Yağız Can BAYHAN & Arife KILINÇ & Hakan EYGÜ 

312 TÜRKİYE’ DE TRAFİK KAZALARININ PARETO ÇÖZÜMLEMESİYLE 

ARAŞTIRILMASI 

G.Gülenay ZENGİN 
314 

HYERS-ULAM STABILITY OF SOME LINEAR OPERATORS 

Abdurrahman SEFALI &Betül GIDIK &Zehra CAN  

316 BAYBURT’TA YAYILIŞ GÖSTEREN ALLİUM SP. TÜRLERİNİN 

MORFOLOJİK VE EKOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ 

Abdurrahman SEFALI 

318 BAYBURT’TA YAYILIŞ GÖSTEREN MENEKŞE (VIOLA SP.) TÜRLERİNİN 

PEYZAJA UYGUNLUK AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Gülşah ÖZDEMİR BAKİ &Hatice Kübra YILMAZ  

320 ÖĞRETMENLERİN FARK ETMEYİ ÖĞRENMELERİNDE VİDEO 

KULÜPLER: BİR LİTERATÜR TARAMASI 

Esra KARAKUŞ UMAR 322 



CAM UÇURUM KAVRAMI VE TÜRKİYE’DEKİ GÖRÜNÜMÜ 

Taleh HALİLOV 
324 

ÖZERKLİK DÖNEMİNDE NAHÇİVAN'DA EĞİTİMİN DURUMU 

Metin AKSOY & Ahmet Mutlu AKYÜZ 

326 ARAP PROTESTOLARININ SOSYO-EKONOMİK KÖKENİ BAĞLAMINDA 

OTORİTER SOSYAL SÖZLEŞMENİN ÇÖKÜŞÜ 

Metin AKSOY & Ahmet Mutlu AKYÜZ 
328 

ARAP DÜNYASINDA DEĞİŞİMİN İTİCİ GÜCÜ OLARAK ORTA SINIF 

Salih Börteçine AVCI & Ayşegül METE 

330 
KAMU KURUMLARINDA YAPILAN REFORM HAREKETLERİNİN ORTAYA 

ÇIKARDIĞI ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİNE TEORİK BAKIŞ: MİLLİ 

EĞİTİM ÖRNEĞİ 

Peri PASHAYEVA 

332 İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ FONETİKA ÜZRƏ MƏLUMATIN MƏZMUNU VƏ 

TEST NÜMUNƏLƏRİ 

Serpil ÜNAL KESTANE 
334 

ETİK OLMAYAN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ NEDENLERİ 

Nurgül ERGÜL & Akın AY 

336 FEMİNİST KURAM BAĞLAMINDA TÜRK SİNEMASINDA KADIN 

İMGESİ:“TERSİNE DÜNYA” FİLM ANALİZİ 

Aylin DERVİŞ & Fatih DEĞİRMENCİ 

337 KÜYERELLEŞME BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DEKİ LAY’S REKLAMLARININ 

GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 

Arzu Başak FİDAN &Sultan KOCA  & Derya ÖCAL  

339 REKLAMDA KÜLTÜREL KODLAMALAR: ETNİK REKLAMCILIK VE 

REKLAM-KÜLTÜR İLİŞKİSELLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Sultan KOCA Arzu Başak FİDAN & Derya ÖCAL 
340 

DİJİTALİN SOSYOTELİZM (PHUBBING) ODAKLI YANSIMALARI 

Elifnur TERZİOĞLU 

341 
TÜRKİYE’DE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI: KAMU DİPLOMASİSİ 

KONUSUNDAKİ DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR 

İNCELEME 

Gülsüm ÇALIŞIR & Aleyna Makbule ÜNAL 

343 
GIDA SEKTÖRÜNDE ULUSAL ALANDA HİZMET VEREN MARKALARIN 

FACEBOOK PAYLAŞIMLARINA YÖNELİK TÜKETİCİLERDEN GELEN 

YORUMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Gülsüm ÇALIŞIR & Aleyna Makbule ÜNAL 

345 KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA X KUŞAĞININ 

SOSYAL MEDYA KULLANIMI: WHATSAPP ÖRNEĞİ 

Zeynep KİMYA 

347 
İNSTAGRAM KULLANICISI KADINLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIM, 

TUTUM VE ALIŞKANLIKLARININ DEĞER YÖNELİMİ BAĞLAMINDA 

İNCELENMESİ 

Heydar DEHGHANPOUR & Kemalettin YILMAZ & Faraz AFSHARI 

348 
EVALUATION OF CARBOXYMETHYL CELLULOSE AS FIBER 

DISTRIBUTOR IN ELECTRICALLY CONDUCTIVE CONCRETES 

CONTAINING CARBON FIBER 

Heydar DEHGHANPOUR & Faraz AFSHARI & Kemalettin YILMAZ 349 



EXAMINATION OF ELECTRODE INTERVALS IN ELECTRICALLY 

CONDUCTIVE CONCRETES PRODUCED FOR AIRPORT RUNWAYS BY FE 

METHOD 

Mehmet YOLADI &Eda Feyza AKYÜREK &Kadir GELIŞ &Faraz AFSHARI  

350 
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER IN 

CYLINDRICAL AND RECTANGULAR FINS IN A VERTICAL 

RECTANGULAR DUCT 

Harun Yüksel GÜLYAPRAK & Rüstem GÜL 

351 ARTVİN YUSUFELİ PİRİNÇ KABUĞU KÜLÜNÜN BETON ÖZELLİKLERİNE 

ETKİSİ 

Metehan ARDAHANLI & Meral OLTULU & İbrahim ALAMERİ  

353 
EVALUATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF SELF-

COMPACTING CONCRETE CONTAINING FLY ASH SUBJECTED TO 

EARLY-AGE TEMPERATURE 
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ÖZET 

 Ahmet Yesevi Orta Asya’da hikmetli sözleri toplayan ilk kişi olarak kabul edilir. Divan_ı 

Hikmet dini ve ahlaki hikâyelerden, tarikat esaslarından ve süluk adabına dair öğretici 

manzumelerden oluşan bir eserdir.  Yesevi’nin temel uğraşı menkıbeler, münacatlar, feryatlar, 

istiğfarlar yoluyla halka nasıl yaşamaları gerektiğine yönelik bir yol çizmektir. Hitabettiği 

topluluğun fikir ve ruh seviyesinin Hikmeti ya da tasavvufi felsefenin inceliklerini 

anlayamayacakları kanaatinde olduğu için şer’i ve ahlaki meseleleri öğüt verici bir şekilde 

anlatmıştır. Bu öğütler uhrevi saadeti kazanmanın yolu olduğu için de mutlaka uyulması 

gereken emirler şekline dönüşmüştür. Ahmet Yesevi tasavvuf fikrine sahip olsa da bir ahlakçı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ahlâkın asıl amacı teori değil, pratiktir. Yaşama katkı sunmayan, 

uygulama alanına geçmeyen ahlâk anlayışının pratikte bir değeri yoktur. Yesevî düşüncesinde 

insanın olgunluğa erişmesi için teori ile pratik arasında bir bütünlük sağlanması şarttır. Yesevî, 

bu hususta imanı felsefî açıklamalarla anlatmaktan ziyade, insanı doğrudan tasavvufî değerlerle 

eğitmek yoluyla hakikate götürmek gerektiğini ifade etmiştir. Yesevi gösteriş, yalan, kibir, 

rüşvet gibi kötü huy ve davranışlardan vazgeçmeyi öğütler. Bunların çaresi olarak nefisle 

mücadele etmeyi görür. Tasavvufun başlıca amacı da budur. Merhamet, cömertlik, tevazu, 

sadakat gibi güzel huy ve davranışlar ise övülür. Hikmetler, İslam ahlâkının insan idrakine 

sunulmuş hâlini ifade ederler. Bu itibarla Hoca Ahmed Yesevî’de, ahlâk merkezli bir din 

anlayışı hâkimdir. O, bu anlayışın insanda ve toplumda yansıması için çalışmış; konuşmuş ve 

hikmetler söylemiştir. Hikmetlere bütün olarak bakıldığında, üzerinde en çok durulan konuların 

dini ve ahlaki unsurlar ve bunlara bağlı olarak toplumun ve zamanın ihtiyacı olan değerlerin ön 

plana çıkarılmasının esas olduğu görülür. Ve bu değerlerle toplumun eğitilmesi ve 

yönlendirilmesi amaçlanır. Özetle çalışmamızın amacı Ahmet Yesevi’nin hikmetlerinin güzel 

ahlakı benimsemek ve yaşamakla ilgili olduğuna dikkat çekerek onun ahlakçı ve eğitici 

kişiliğine vurgu yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ahmet Yesevi, Ahlak, Hikmet, Ahlakçı, Tasavvuf, Eğitim. 
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TÜRK HALKLARININ EDEBİ TEŞEKKÜLÜNDE HOCA AHMET 

YESEVİNİN ROLÜ 

THE ROLE OF HOCA AHMET YESEV IN THE LITERARY FORMATION OF 

TURKISH PEOPLES 

Dr. Şükufe GADİMOVA 
Bakü Devlet Üniversitesi Şarkiyat fakültesi, Türk Filoloji Bölümü  

ÖZET 

Eski Türk edebiyatı bütün türkdilli halkların birliğini ortaya koyan ve ispatlayan önemli 

faktörlerdendir. Günümüze kadar ulaşmış olan ve tüm türk halklarının yazılı edebiyatının 

temelini oluşturan, Türk tarihinin, Türk edebiyatının, Türk kültürünün ilk yazılı abideleri 

IV.-VI. yüzyıllarına ait “Yenisey abideleri” ve  VIII. Asra ait “Orhun abideleri”dir. 

Türkler Asya`da yaşamış kökenleri Sakalara, Hunlara dayanan en eski halktır. Buna 

rağmen “Türk” adını ilk defa 552. yılda dünya tarihine yazan Göktürkler olmuşlar. Lakin, 

bu yazılı abidelerden önce türklerin kendilerine özgün zengin sözlü edebiyatları olmuştur. 

Türk edebiyatının üç devre ayrılarak araştırıldığı malumdur – İslamdan önce, İslami devir 

ve Cumhuriyet devri Türk Edebiyatı. Yusuf Balasagunlu`nun “Kutadgu Bilig”i, Mahmud 

Kaşkarlı`nın “Divanü Lüğat-it Türk”ü, Ahmed Yükneki`nin “Atabet-ül Hakayik”i ve 

Ahmed Yesevi`nin “Divan-ı Hikmet”i İslami devrin ilk edebi ürünleridir ki, birçok 

türkdilli şair ve yazarlar onları örnek alarak güzel eserler yazmışlar. Yazımızda İslami 

devir Türk edebiyatının ünlü mutasavvuf şairi ve mütefekkiri olan Ahmed Yesevinin 

hayatı ve edebi kişiliyini araştırarak, onun türk halklarının edebi teşekkülündeki rolünü 

ve yerini belirlemeye çalışmışız. 

Ahmed Yesevi İslami devir Türk edebiyatının ilk şairlerinden olduğu için, onun 

yaratıcılığı islamdan önceki ve islamdan sonrakı türkdilli edebiyat arasında sanki bir 

“köprü” olmuştur. Edebin yazdığı “Atabet-ül Hakayik” adlı eseri yazarın yaşadığı devrin, 

bulunduğu bölgenin sosyal, kültürel, din, dil özelliklerini taşıyan belge değerinde bir 

eserdir. XI. yüzyılda yaşamış mutasavvuf  şair Ahmed Yesevi, basit Türk dillinde güzel 

eser kaleme alarak, Allah'a sevgi, samimi ibadet, hoşgörü, özgürlükler ve insan hakları, 

kadın hakları, bilgelik ve bilgi, yaratıcı sevgi gibi konularda şiirler yazmıştı.    

Anahtar Kelimeler: Ahmed Yesevi, Atabet-ül Hakayik, İslami devir Türk edebiyatı, 

türkdilli halklar. 

ABSTRACT 

Old Turkish literature is one of the important factors that prove and unite all Turkic 

peoples. The first written monuments of Turkish history, Turkish literature and Turkish 

culture, which have survived to the present day and constitute the basis of the written 

literature of all Turkish peoples are  “Yenisei monuments” (IV-VI c.) and “Orkhon 

monuments” (VIII c.). The Turks are the oldest people which lived in Asia and whose 

origins are based on Sakas, Huns. Nevertheless, it was the Göktürk who first in 552th 

year wrote the name “Türk” in the history of the world. However, before these written 

monuments, the Turks had their own rich oral literature. 

It is known that the Turkish literature is divided into three periods - before Islam, the 

Islamic period and the Republican period Turkish literature. Yusuf Balasagunlu's 

“Kutadgu Bilig”, Mahmud Kaşkarlı's “Divanü Lüğat-it Türk”, Ahmed Yukneki's 

“Atabet-ül Hakayik”  and Ahmed Yesevi's “Divan-ı Hikmet” are the most valuable 

Islamic era works. It is the first literary product that many Turkish poets and writers have 

written beautiful works based on them. In this article, we have researched the life and 
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literary personality of Ahmed Yesevi, who is the famous Turkish poet and follower of 

Islamic period Turkish literature, and tried to determine his role and place in the literary 

formation of Turkish people. 

Since Ahmed Yesevi was one of the first poets of Turkish literature in Islamic period, his 

literary creativity became a “bridge” between pre-Islamic and after-Islamic Turkish 

literature. The literary work “Atabet-ül Hakayik” is a document worthy of the social, 

cultural, religious and linguistic characteristics of the region where the author lived. The 

sufi poet Ahmed Yesevi, who lived in the 11-th century, wrote beautiful works in simple 

Turkish language and wrote poems on subjects like love to Allah, sincere worship, 

tolerance, freedoms and human rights, women's rights, wisdom and knowledge, and 

creative love. 

Keywords: Ahmed Yesewi, Atabet-ul Hakaik, Turkish literature in the Islamic period, 

Turkic peoples. . 
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AHMED YESEVÎ’NİN FÜTÜVVET VE MELÂMET ANLAYIŞI 

AHMED YESEVI'S FUTUVVET AND MELAMET UNDERSTANDING 

Prof. Dr. Selami ŞİMŞEK 

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü 

ÖZET 

Hicrî III-IV/Milâdî IX/X. asırlarda tasavvuf hareketi içinde öne çıkan sûfî ekollerden biri de 

sıdk, doğruluk ve tevekkül esaslarına dayanan zühd mekteplerinden Horasan Mektebi’nin 

devamı niteliğindeki Nişabur Mektebi’dir. Nişabur Mektebi’ne mensup sûfiler ise “melâmet 

ve fütüvvet” anlayışlarıyla öne çıkmışlardır. Horasan’da başlayan Nişabur’da devam eden ve 

buradan İslâm dünyasının hemen her yerine yayılan bu tasavvuf anlayışının oluşmasında 

Hamdûn Kassâr’ın (v. 271/884) büyük katkıları olmuştur. Bu fütüvvet ve melâmet anlayışının 

temelleri cesaret, yiğitlik ve mertlik, diğergâmlık, tevekkül, eziyet vermemek, iyiliği yaymak, 

halka hizmet, fakirlere yardım, riyadan kaçınmak ve el emeği ile geçinmek gibi güzel huy ve 

davranışlara dayanır. Bu sebepledir ki bu anlayışı daha sonraki zamanlarda bir meşreb ve 

neş’e olarak hemen bütün pirlerde ve tarîkat mensuplarında az yahut çok olarak görmek 

mümkündür.  

İşte öylesi pirlerden birisi de XII. asrın önde gelen sûfî şâirlerinden ve Yeseviyye tarikatının 

kurucusu Ahmed Yesevî’dir. Nitekim Yesevî, Dîvân-ı Hikmet adıyla meşhur eserinde insan 

olmayı, mânâ âleminin güzelliğini, gönüllerdeki duyguların temizliğini, doğruluğunu, 

insanlara kötülük etmemeyi hikmetlerinde yüceltmiş, hayattaki sosyal anlaşmazlıkları, 

hataları görmüş ve daima olumsuzlukları eleştirmiş, başkasının hakkını yiyen insanları, kötü 

yolda olan dalkavukları, açıkgözlüleri de acımasızca teşhir etmiştir. O, doğruluğa meyletmeyi, 

hakikatın önünde baş eğmeyi, namusun, insanlığın, temiz kalpliliğin ölçüsü olarak yüceltmiş, 

insanları âdil, hayırsever, cömert, namuslu ve alçak gönüllü olmaya çağırmıştır. Yine Yesevî, 

halka, iyiliğin yollarını öğüt vererek anlatmakla birlikte, temel insanî değerleri bizzat kendi 

hayatında uygulamıştır. Velhasıl o, Fütüvvet ve Melametîliğin esaslarına bağlı bir sûfî olarak 

insanları kendi kendini tahlil ve tenkit etmeye dâvet etmiş, içiyle dışı bir olmayanları 

eleştirmiş, söylemiş olduğu hikmetleriyle de bu düşüncesini açıkça ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Fütüvvet-Melâmet, Ahmed Yesevî, Dîvân-ı Hikmet 
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ABSTRACT 

Hijri III-IV / IX-X. one of the Sufi schools that came to prominence in the Sufi movement in 

centuries, is Nişabur School, which is the continuation of Horasan School, one of the zuhd 

schools which are based on the principles of health, righteousness and trust. he Sufis of the 

Nişabur School came forward with their understanding of a melâmet and futuvvet. Hamdûn 

Kassâr (d. 271/884) contributed to the formation of this concept of mysticism which began in 

Khorasan and continued in Nişabur and spread from here to almost all parts of the Islamic 

world. The foundations of this conception of futuvvet and melâmet are based on good 

manners and behaviors such as courage, bravery, altruism, trust, non-torment, spreading 

goodness, serving the public, helping the poor, avoiding riyas and getting along with manual 

labor. It is for this reason that it is possible to see this understanding as more or less in almost 

all pirs and members of tariqah as a drink and joy. 

Here is one of such pirs XII. Ahmed Yesevi, one of the leading sufi poets of the century and 

the founder of the Yeseviyye sect. Indeed, Yesevi, in his famous work Dîvân-ı Hikmet in his 

work to be human, the beauty of meaning, the purity of emotions in the hearts, righteousness, 

not to wicked people in their wisdom, social criticisms in life, who saw the mistakes of others 

and the negative, he also brutally exposed the greedy. 

He glorified inclination to righteousness, bowing before the truth, as a measure of honor, 

humanity, clean heartiness, and calling people to be just, benevolent, generous, honest and 

humble. Again Yesevi, by telling the public the ways of goodness, has applied the basic 

human values in his own life. Shortly, he, as a sufi who adhered to the principles of Futüvvet 

and Melametî, encouraged people to self-analyze and criticize, criticized those who were not 

internal and external, and revealed this idea with his wisdom. 

Keywords: Fütüvvet-Melâmet, Ahmed Yesevî, Dîvân-ı Hikmet 
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Anabilim Dalı 

ÖZET 

Pigmentler doğal ve sentetik pigmentler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Doğal pigmentler 

mikroorganizmalar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar tarafından üretilmektedir. Doğal 

pigmentlerin diğer kaynakları ile karşılaştırıldığında, pigment üretiminde mikroorganizmaları 

kullanmanın bazı avantajları vardır. Mikrobiyal pigmentlerin üretimi iklimden etkilenmez, 

ucuz ortamlarda üretilebilir, pigmentleri saflaştırmak daha kolaydır ve daha stabildir. Bazı 

algler, mayalar, küfler ve bakteriler mükemmel bir mikrobiyal pigment kaynağıdır. Örneğin, 

Bacillus subtilis, Agrobacterium aurantiacum, Serratia marcescens, Chromobacterium 

violaceum ve Janthinobacterium lividum, Lactobacillus helveticus gibi bakteriler; Monascus 

purpureus, Monascus ruber, Penicillium purpurogenum,  Penicillium aculeatum, Penicillium 

pinophilum, Ashbya gossypii, Fusarium sporotrichioides gibi küfler; Rhodotorula glutinis, R. 

graminis , Xanthophyllomyces dendrorhous, Yarrowia lipolytica, Phaffia rhodozyma gibi 

mayalar; Dunaliella salina, Spirulina platensis gibi mikroalgler mikrobiyal pigment üreten 

organizmalardır. Mikrobiyal pigmentler, umut verici bir alternatif doğal gıda sınıfı pigment 

kaynağı olarak kabul edilir. Mikrobiyal pigmentler katı hal fermantasyonu veya sıvı hal 

fermantasyonu yoluyla üretilebilir. Ek olarak, rekombinant DNA teknolojisinde yüksek 

verimli ürün üretimi elde edilebilir. Sentetik renkler gıda, tekstil, kozmetik ve ilaç gibi çeşitli 

endüstrilerde yaygın olarak kullanılmasına rağmen; insanlar ve çevre üzerinde istenmeyen 

bazı toksik etkilere neden olabilmektedir. Aksine, mikrobiyal pigmentlerin, anti-kanser, anti-

proliferatif, immünosupresif, antibiyotik, anti-enflamatuar etkisi gibi birçok faydalı özelliğe 

sahip olduğu bildirilmiştir. Bu özelliklerden dolayı, mikrobiyal pigmentler tıbbi amaçlar için 

etkili bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca, gıda ve tekstil endüstrisinde renklendirici olarak 

güvenle kullanılabilir. Örneğin, gıda endüstrisinde Riboflavin ve Monascus pigmentleri,  ilaç 

endüstrisinde antosiyaninler kullanılmaktadır. Tekstil endüstrisinde kullanılan pigment 

örnekleri prodigiosinler ve violet pigmentleridir. Naylon, akrilik, ipek ürünleri üretiminde 

prodigiosinler; violet pigmenti ise saf ipek ve akrilik üretiminde kullanılır. Bu derlemede, 

mikrobiyal pigmentlerin, pigment üreten mikroorganizmaların özellikleri ve biyoteknolojik 

kullanımları vurgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: mikrobiyal pigment, antosiyanin, prodigiosin, antikanser 
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ABSTRACT 

Pigments are divided into two catagories: natural and synthetic pigments. Natural pigments 

are produced by microorganisms, plants, animals and humans. Compared to the other sources 

of natural pigments, use of microorgansisms for pigment production have some advantages. 

The production of microbial pigments is not affected by the climate, their production can be 

performed on cheap media, it is easier to purify microbial pigments and they are more stable. 

Some algae, yeasts, molds and bacteria are an excellent source of microbial pigments. For 

example, the bacteria such as Bacillus subtilis, Agrobacterium aurantiacum, Serratia 

marcescens, Chromobacterium violaceum, Janthinobacterium lividum, Lactobacillus 

helveticus molds such as Monascus purpureus, Monascus ruber, Penicillium purpurogenum,  

Penicillium aculeatum, Penicillium pinophilum, Ashbya gossypii, Fusarium sporotrichioides; 

yeast such as Rhodotorula glutinis, Rhodotorula graminis, Xanthophyllomyces dendrorhous, 

Yarrowia lipolytica, Phaffia rhodozyma; microalgs such as Dunaliella salina, Spirulina 

platensis  are microbial pigment producing organisms. Microbial pigments are accepted as a 

promising alternative source of natural food grade pigments. Microbial pigments may be 

produced by solid state fermentation or submerged fermentation. In addition, high yield 

product production can be achieved in recombinant DNA technology. Although synthetic 

colors are widely used in various industries such as food, textiles, cosmetics and 

pharmaceuticals, they can cause some undesired toxic effects on humans and the 

environment. On the contrary, it has been reported that microbial pigments have numerous 

beneficial properties such as anti-cancer, anti-proliferative, immunosuppressive, antibiotic, 

anti-inflammatory effect. Due to these properties, microbial pigments can be effectively used 

for the medicinal purposes. Furthermore, they can be safely used as colouring agents in food 

and textile industries. For example, Riboflavin and Monascus pigments are used in the food 

industry and anthocyanins are used in the pharmaceutical industry. Examples of pigments 

used in the textile industry are prodigiosins and violet pigments. Prodigiosins in the 

production of nylon, acrylic, silk products; violet pigments are used in the production of pure 

silk, pure and acrylics. This review article emphasizes the properties of microbial pigments, 

pigment-producing microorganisms and their biotechnological uses.  

Keywords: microbial pigment, anthocyanin, prodigiosin, anticancer 
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MİKROBİYAL LİPİDLER AND BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARI 

MICROBIAL LIPIDLER AND BIOTECHNOLOGICAL APPLICATIONS 

     Tuğba ORAK 
(Doktora Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Anabilim Dalı 
Meryem DOYMUŞ 

(Doktora Öğrencisi) Atatürk ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Mesut TAŞKIN 
Atatürk ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı 

ÖZET 

Lipitler hemen hemen tüm canlı organizmalar tarafından üretilmektedir. Bunlar hücre zarının 

yapısını oluşturmak, enerji depolanması dahil önemli yapısal ve işlevsel özelliklere sahiptir. 

Mikroorganizmalar ayrıca hayati fonksiyonlarını yerine getirmek için lipitler üretilmektedir. 

Ancak maya, küf, alg içeren az sayıda mikroorganizma, yüksek miktarlarda mikrobiyal 

lipitler üretmektedir. Kuru ağırlığının %20’sinden fazla lipid biriktirebilen mikroorganizmalar 

oleaginous olarak adlandırılır. Mayaların, küflerin ve alglerin bazıları oleaginous özellik 

gösterir. Bununla birlikte, oleaginous mikroorganizmaların çoğu, Rhodosporidium, 

Rhodotorula, Lipomyces ve Yarrowia gibi maya cinsine aittir. Bu mayalarda, lipit içeriği, 

hücre kuru ağırlığının % 70'ine erişebilir. Lipid üreten mikroorganizmalar optimum 

besiyerinde hücre içinde az miktarda lipid biriktirmektedir. Bu organizmalar, beslenme 

kısıtlaması, yüksek ışık ve tuz stresi gibi stres koşullarında daha fazla lipit üretmesi için 

uyarılır. Oleaginous mikroorganizmalarda lipojenez, karbon bol olduğunda ve azot sınırlı 

olduğunda artmaktadır. Ek olarak, fazla fosfat, oleaginous mikroorganizmalarda lipit sentezini 

inhibe eder. Oleaginous mikroorganizmalar, lipid biriktirme için karbon dioksit, glukoz, 

ksiloz, gliserol, asetik asit ve etanol dahil olmak üzere çeşitli karbon substratlarını 

kullanabilmektedir. Mikrobiyal lipit birikiminde karbon, substrat maliyetin büyük bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Bu nedenle, melas, peynir altı suyu, mahsul artıkları ve ham 

gliserol gibi bol miktarda şeker içeren ucuz tarımsal atıklar, lipit üretiminde fermantasyon 

substratları olarak kullanılır. Oleaginous mikroorganizmalardan elde edilen lipitler, son 

zamanlarda yenilenebilir biyoyakıt ve kozmetik katkı maddelerinin üretiminde yaygın olarak 

kullanılmaları nedeniyle dikkat çekmiştir. Ayrıca, mikrobiyal lipidler gıda katkı maddesi 

olarak kullanılabildiğinden gıda endüstrisinde büyük öneme sahiptir. Uzun zincirli doymuş ve 

/ veya tekli doymamış yağ asitlerine sahip mikrobiyal lipitler, biyodizel üretimi için daha 

uygun hammadde adayları olarak kabul edilir. Tersine, linolenik asit, eikosapentaenoik asit ve 

dokosaheksaenoik asit gibi çoklu doymamış yağ asitlerini (PUFA'lar) içeren mikrobiyal 

lipidlerin, beslenme ve farmasötik amaçlar için daha uygun olduğu değerlendirilmektedir. 

Çoklu doymamış yağ asitlerinden biri olan linoleik asit (C18: 2) (Omega 6) insan diyetinde en 

sık tüketilen PUFA'dır. İnsan vücudunda büyüme, üreme ve cilt fonksiyonları için önemlidir. 

Mono doymamış yağ asidi oleik asit (C18: 1) (Omega 9) antikanser ve antiinflamatuar 

özellikler gösterir. Koroner kalp hastalığı riskini azaltmasına ilaveten, trombosit 
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agregasyonunu da azaltmaktadır. İnsanlar linoleik asit ve oleik asitleri sentezleyememektedir. 

Bu yüzden diyet ile gıdalardan alınmaktadır. Bu derleme mikrobiyal lipit üretimini, lipit 

üreten mikroorganizmaları, mikrobiyal lipid üretiminde kullanılan substratları ve mikrobiyal 

lipidlerin kullanımlarını vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: mikrobiyal lipid, oleaginous mikroorganizmalar, tarımsal atık 

ABSTRACT 

Lipids are produced in almost all living organisms. They have important structural and 

functional properties, including energy storage, to form the structure of the cell membrane. 

Microorganisms also produce lipids to perform their vital functions. Microorganisms 

accumulating lipid more than 20% of their dry weight are called oleaginous. Some of yeasts, 

molds and algae show oleaginous propertiy; however, most of oleaginous microorganisms are 

belonged to yeast genera such as Rhodosporidium, Rhodotorula, Lipomyces and Yarrowia. In 

these yeasts, lipid content can reach 70% of the cell dry weight. Lipogenesis in oleaginous 

microorganisms is increased when carbon is abundant and nitrogen is limited. In addition, 

excess phosphate inhibits lipid synthesis in oleaginous microorganisms. Oleaginous 

microorganisms can utilize a variety of carbon substrates, including carbon dioxide, glucose, 

xylose, glycerol, acetic acid and ethanol for lipid deposition. In microbial lipid accumulation, 

the carbon substrate constitutes a large part of the cost. Therefore, cheap agricultural wastes 

containing abundant sugar, such as molasses, whey, crop residues and crude glycerol, are used 

as fermentation substrates in lipid production. Lipids obtained from oleaginous 

microorganisms have recently attracted attention due to their wide application in the 

production of renewable biofuel and cosmetic additives.  In addition, microbial lipids are of 

great importance in the food industry as they can be used as food additives.  Microbial lipids 

with long chain saturated and/or monounsaturated fatty acids are accepted as more 

appropriate feedstock candidates for biodiesel production. Conversely, microbial lipids 

containing polyunsaturated fatty acids (PUFAs) such as linolenic acid, eicosapentaenoic acid 

and docosahexaenoic acid are assess to be more appropriate for nutritional and 

pharmaceutical purposes. Linoleic acid (C18: 2) (Omega 6), one of the polyunsaturated fatty 

acids, is the most commonly consumed PUFA in human diet. It is important for growth, 

reproduction and skin functions in the human body. Mono unsaturated fatty acid oleic acid 

(C18: 1) (Omega 9) shows anticancer and anti-inflammatory properties. Moreover, it reduces 

platelet aggregation as well as the risk of coronary heart disease. People cannot synthesize 

linoleic acid and oleic acids. Therefore, they are obtained from foods with diet. This review 

emphasizes microbial lipid production, lipid-producing microorganisms, substrates used in 

microbial lipid production, and uses of microbial lipids. 

Keywords: microbial lipid, oleaginous microorganisms, agricultural waste 
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ÖZET 

Parkinson hastalığı (PH) titreme, konuşma bozukluğu, beynin duyarlı bölgelerindeki 

nöronların kaybı ile karakterize ve dünyada Alzheimer’dan sonra en sık görülen ikinci 

nörodejeneratif hastalıktır. Son zamanlarda kullanılan ilaçların bitkisel tabanlı olmaları, 

Parkinson hastalığı için bitkisel ürünlerin tedavi maksatlı kullanımlarını önemli kılmaktadır. 

Öte yandan Parkanson hastalığı için şu an kesin bir tedavi söz konusu değildir. Yapılan 

çalışmada, Diospyros lotus’un antioksidan özellikleri MPP+ ile oluşturulan Parkinson hastalık 

modeli üzerindeki nöroprotektif etkileri araştırılmıştır. İnsan neuroblastoma hücre hattına 

Retinoik asit verilerek olgun nöron benzeri hücrelere dönüştürülmüştür. Dönüştürme 

işleminden sonra Parkinson hastalık modeli oluşturabilmek için hücre kültürüne farklı 

konsantrasyonlarda MPP+ uygulanmıştır. Kurulan Parkinson modeline geniş doz aralığında 

bitki izolatı uygulanmış ve nöroprotektif etkileri belirlenmiştir. Deneysel Parkinson 

modelinde hücre canlılık yüzdelerinin belirlenmesi için 3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il) 2,5-

difeniltetrazolyum bromid (MTT) ve laktat dehidrogenaz (LDH) sitotoksisite testleri 

yapılmıştır. Ardından TAK (Toplam Antioksidan Kapasite) ve TOS (Toplam Oksidatif Stres) 

testleri ile hücrelerdeki antioksidan ve oksidan değerlerindeki değişimler spektrofotometrik 

yöntemler ile analiz edilmiştir. Kritik apatoz belirteçlerinden olan kromozomal integritelerini 

belirlemek için hücreler, Hoechst 33258 floresan boyama metodu kullanılarak mikroskop 

altında analiz edilmiştir. Diospyros lotus’un hücrelerde ki asetilkolinesteraz (AChE) aktivitesi 

üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Asetilkolin esteraz aktivitesi analiz edildikten sonra 

hücrelerin ölüm yolakları akış sitometrisi kullanılarak belirlenmiştir. Yapılan testler 

sonucunda Diospyros lotus’un dönüştürülmüş neuroblastoma hücreleri üzerinde belirli 

dozlarda herhangi bir toksik etkiye sebep olmadığı ortaya konulmuştur. Deneysel Parkinson 

modeline Diospyros lotus’un uygulaması ile MPP+ toksisitesinin neden olduğu oksidatif stresi 

azalttığı asetilkolin esteraz seviyelerinde herhangi bir etkiye neden olmadığı belirlenmiştir. 

Akış sitometresi analizleri ile de deneysel Parkinson modelinde Diospyros lotus’un insan 

neuroblastoma hücre hattı üzerinde canlılığı arttırdığı gösterilmiştir. Bunun yanında MPP+ 

uygulamasının neden olduğu nekrotik hücre ölüm yüzdesinde önemli seviyede düşüş tespit 
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edilmiştir. Yapılan bu çalışma ile Diospyros lotus’un Parkinson hastalığı için takviye 

gıdaların içeriğinde kullanılabilecek bir bitki kaynağı olabileceğini belirlemiş olduk.   

Bu çalışma Erzurum Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi Tarafından 

desteklenmiştir. Proje Numarası: 2019/23 

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, Diospyros lotus, in vitro, neuroblastom hücre hattı, 

antioksidan 

ABSTRAC 

Parkinson's disease (PH) is characterized by tremor, speech disorder, loss of neurons in the 

sensitive areas of the brain and is the second most common neurodegenerative disease in the 

world after Alzheimer's disease. The fact that the recently used medicines are herbal based 

makes it important to treat herbal products for Parkinson's disease. On the other hand, there is 

currently no definitive treatment for Parkanson's disease. In this study, antioxidant properties 

of Diospyros lotus were investigated on neuroprotective effects of MPP+ on Parkinson model. 

Retinoic acid was introduced to the human neuroblastoma cell line and transformed into 

mature neuron-like cells. After transformation, MPP+ was applied to cell culture at different 

concentrations in order to form a Parkinson's disease model. Plant isolates were applied to the 

Parkinson disease model in a wide dose range and neuroprotective effects were determined. In 

the experimental Parkinson model, 3- (4,5-dimethyl-thiazol-2-yl) 2,5-diphenyltetrazolium 

bromide (MTT) and lactate dehydrogenase (LDH) cytotoxicity tests were performed to 

determine cell viability percentages. Then, the changes in the antioxidant and oxidant values 

of the cells were analyzed by spectrophotometric methods by TAK (Total Antioxidant 

Capacity) and TOS (Total Oxidative Stress) tests. Cells were analyzed under the microscope 

using the Hoechst 33258 fluorescent staining method to determine the chromosomal 

integrities, which are critical markers of apatosis. The effects of Diospyros lotus on 

acetylcholinesterase (AChE) activity in cells were determined. After the acetylcholine 

esterase activity was analyzed, the pathways of death of the cells were determined using flow 

cytometry. Tests have shown that Diospyros lotus does not cause any toxic effects on 

transformed neuroblastoma cells at certain doses. The application of Diospyros lotus to the 

experimental Parkinson model reduced the oxidative stress caused by MPP+ toxicity and did 

not cause any effect on acetylcholine esterase levels. Flow cytometry analysis showed that 

Diospyros lotus increased viability on human neuroblastoma cell line in experimental 

Parkinson model. In addition, a significant decrease in the necrotic cell death rate caused by 

MPP+ administration was detected after extract application. In this study, we determined that 

Diospyros lotus can be a plant source that can be used in the content of supplements for 

Parkinson's disease. 

This study was supported by Erzurum Technical University BAP Coordination Unit. Project 

Number: 2019/23 

Keywords: Parkinson's disease, Diospyros lotus, in vitro, neuroblastoma cell line, antioxidant 
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ÖZET 

Düşük manyetik alan (MF) günlük yaşamımızda sürekli maruz kaldığımız ve olumsuz 

etkilerinin henüz tam anlamıyla çalışılmadığı bir etkileşimdir. Yapılan kısıtlı çalışmalar 

göstermiştir ki manyetik alan reaktif oksijen türlerinin hücre içerisindeki miktarını artırarak 

organeller, DNA ve RNA gibi birçok yapıya zarar vermektedir. Bunun yanında, Farnesen 

terpenlerin yapısal olarak hücrede antioksidan özellikleri sayesinde koruyucu bir etki 

gösterdikleri bilinmektedir. Çalışmamızda ise manyetik alana maruz kalan olgun nöron benzeri 

yapılara dönüştürülmüş SHSY-5Y nöroblastom hücre modelinde farnesenin koruyucu etkisi 

analiz edilmiştir. Yapılan çalışmada düşük seviyeli manyetik alanların farklılaşmış nöroblastom 

(SHSY-5Y) hücre hattı üzerindeki sitotoksisite etkileri, nörodejeneratif özellikleri ve 

Alzheimer hastalığı ile ilişkisini incelenmiştir. SHSY-5Y hücre hattı olgun nöron benzeri 

yapılara dönüştürmek için all-trans retinoik asit kullanıldı ve farklılaşmayı doğrulamak için 

hücre döngüsü analizi yapıldı. Düşük seviyeli MF'nin farklılaşmış hücreler üzerindeki etkilerini 

araştırmak için 96 saat boyunca üç farklı indüksiyon aralığında (1 mT, 2 mT ve 3 mT) hücre 

kültürüne uygulandı. Hoechst 33258 boyaması, maruz kalmadan sonra kromozomal 

bütünlükleri ve anormal çekirdek oluşumlarını analiz etmek için kullanıldı. MF maruziyetinin 

arkasındaki hücre ölümü mekanizmasını ortaya için akış sitometrisi analizi yapıldı. Farnesen 

terpenlerin koruyucu etkilerini incelemek amacıyla hücrelere geniş doz aralığında uygulandı ve 

hücre canlılığı analizleriyle belirlendi. Hücre kültürlerine 96 saat 1 mT, 2 mT ve 3 mT manyetik 

alan uygulamaları sırasıyla % 37,6, % 44,2 ve % 48,2 nekrotik hücre ölümü ile sonuçlandı. 

Ayrıca, amiloid beta 1-21 fragmanı ekspresyonu, önemli ölçüde artışa uğradığı gözlendi ve 

abasik DNA mutasyonunun MF'ye maruz kaldıktan sonra yaklaşık 3 kat arttığı belirlendi. 

Manyetik alan yoğunluğuna bağlı lezyon oluşumları oksidatif DNA bazlı lezyon 

mutasyonlarının bir göstergesi olan AP site analizinden sonra bulundu.Sonuç olarak manyetik 

alana maruz kalan nöron benzeri hücrelerde yüksek toksisite gözlenirken farnesen uygulaması 

sonucunda bu toksisitenin önemli düzeyde düştüğü belirlendi. Elde edilen sonuçlar ışığında, 

anti oksidan özelliğe sahip farnesenin manyetik alana karşı koruyucu bir etki gösterdiği 

anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Düşük manyetik alan, antioksidan, farnesen terpen, sitotoksisite, in vitro 

ABSTRACT 

Low magnetic field (MF) is an interaction in which we are constantly exposed in our daily life 

and the negative effects are not yet fully studied. Limited studies have shown that the magnetic 

field increases the amount of reactive oxygen species in the cell, damaging many structures 

such as organelles, DNA and RNA. In addition, Farnesen terpenes are known to exhibit a 

protective effect in structure due to their antioxidant properties in the cell. In our study, the 
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protective effect of farnesene in the SHSY-5Y neuroblastoma cell model transformed into 

mature neuron-like structures exposed to magnetic field was analyzed. In this study, the effects 

of low-level magnetic fields on cytotoxicity on differentiated neuroblastoma (SHSY-5Y) cell 

line, their neurodegenerative properties and their relationship with Alzheimer's disease were 

investigated. All-trans retinoic acid was used to transform the SHSY-5Y cell line into mature 

neuron-like structures and cell cycle analysis was performed to confirm differentiation. To 

investigate the effects of low-level MF on differentiated cells, they were applied to cell culture 

at three different induction intervals (1 mT, 2 mT and 3 mT) for 96 hours. Hoechst 33258 

staining was used to analyze chromosomal integrity and abnormal nucleus formation after 

exposure. Flow cytometry analysis was performed to reveal the mechanism of cell death behind 

MF exposure. Farnesen was applied to the cells in a wide dose range to investigate the protective 

effects of terpenes and was determined by cell viability analyzes. Application of 1 mT, 2 mT 

and 3 mT magnetic field to cell cultures for 96 hours resulted in necrotic cell death of 37.6%, 

44.2% and 48.2%, respectively. Furthermore, amyloid beta 1-42 fragment expression was 

observed to increase significantly, and the abacic DNA mutation was found to increase 

approximately 3-fold after exposure to MF. Lesion formation due to magnetic field density was 

found after AP site analysis which is an indicator of oxidative DNA based lesion mutations. As 

a result, high toxicity was observed in neuron-like cells exposed to magnetic field. In the light 

of the obtained results, it has been found that farnese which has antioxidant properties has a 

protective effect against magnetic field. 

Keywords: Low magnetic field, antioxidant, farnesen terpene, cytotoxicity, in vitro  
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ÖZET 

 D-Tagatoz doğal bir monosakkarittir. Sükrozla yaklaşık % 90 oranında benzer tada ve 

görünüme sahip olan tagatoz bir fruktoz izomeridir. Günümüzde artan tüketici bilinci ile birlikte 

alternatif tatladırıcılara olan yönelim artmaktadır. D-tagatozun bu talebe cevap verebileceği 

düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar D-tagatozun; çeşitli gıdalarda, içeceklerde ve diyet 

ürünlerinde düşük kalorili bir tatlandırıcı olarak, optik olarak aktif bileşiklerin sentezinde bir 

ara madde olarak, deterjan, kozmetik ve farmasötik formülasyonlarda bir katkı maddesi olarak 

kullanılabileceğini göstermiştir. D-tagatozun ayrıca tip 2 diyabet, hiperglisemi, anemi ve 

hemofili gibi hastalıklar üzerinde iyileştirici etkiye sahip olduğu görülmüştür. D-tagatoz, 2001 

yılında Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından genel kabul görmüş güvenli bir ürün (GRAS) 

olarak belirlenmiştir. Tagatoz üretim sürecinin gelişimi 30 yıldan uzun bir süredir 

araştırılmaktadır. D-tagatoz, doğal olarak oluşan gıda maddelerinde çok az miktarda bulunduğu 

için esas olarak kimyasal ve biyolojik yollarla üretilir. Şu anda, kimyasal işlem maliyeti önemli 

bir sorundur. Biyolojik işlem, doğrudan mikroorganizmaların ve mikroorganizmalardan 

saflaştırılmış enzimlerin kullanımına dayanır. Şimdiye kadar galaktozdan araA genleri 

tarafından kodlanan L arabinoz izomeraz enzimi (L-AI) kullanılarak D galaktoz→D-tagatoz 

dönüşümünün gerçekleştirilmesi, en çok çalışılan süreçlerden olmuştur. D-tagatoz üretimi 

çoğunlukla, L-arabinoz enziminin sentezine bağlı parametrelerle değerlendirilmiş ve sıcaklık, 

pH, çalkalama hızı, inkübasyon süresi gibi faktörlerin enzim sentezine bağlı olarak D-tagatoz 

üretim verimini değiştirdikleri gözlenmiştir. Bu parametreler her mikroorganizma için farklılık 

gösterir. Yapılan çalışmalar; Arthrobacter globiformis, Gluconobacter oxydans, Enterobacter 

agglomerans, Klebsiella pneumoniae, Bacillus stearothermophilus, Geobacillus 

stearothermophilus, Geobacillus thermodenitrificans, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 

sakei, Lactobacillus fermentum, Thermotoga maritima ve Thermotoga neapolitana gibi 

bakterilerin, D-tagatozun fermentatif üretimi için mükemmel biyokatalizörler olarak 
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kullanılabileceğini göstermiştir. Bu derlemede, tagatozun kimyasal yapısı, üretim yöntemleri 

ve potansiyel uygulama alanları özetlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: D-Tagatoz, tatlandırıcı, biyoteknolojik uygulama, mikrobiyal üretim 

 

ABSTRACT 

D-Tagatose is a natural monosaccharide. Tagatose is a fructose isomer that have a similar taste 

and appearance to sucrose about 90%. Today, with increasing consumer awareness, the trend 

towards alternative sweeteners is increasing. D-tagatose is thought to be able to respond to this 

demand. The performed studies have demonstrated that D-tagatose can be used as a low-calorie 

sweetener in various foods, beverages, dietary products, as an intermediate in the synthesis of 

optically active compounds, and as an additive in detergent, cosmetic, pharmaceutical 

formulation. D-tagatose has been also shown to have a curative effect on diseases such as type 

2 diabetes, hyperglycemia, anemia and hemophilia. D-tagatose was designated as a generally 

accepted safe product (GRAS) by the Food and Drug Administration (FDA) in 2001. The 

development of the tagatose production process has been investigated for more than 30 year. 

D-tagatose is produced mainly by chemical and biological means because it is found in very 

small amounts in naturally occurring foodstuffs. Currently, cost of chemical process is a major 

problem. Biological process is based on the use of direct microorganisms or enzymes purified 

from microorganisms. To date, the conversion of D galactose → D-tagatose from galactose 

using the L arabinose isomerase enzyme (L-AI) encoded by araA genes has been one of the 

most studied processes. D-tagatose production was mostly evaluated by parameters related to 

the synthesis of L-arabinose enzyme and factors such as temperature, pH, agitation rate, 

incubation time changed the production efficiency of D-tagatose depending on enzyme 

synthesis. These parameters show difference for each microorganism. The performed studies 

have demonstrated that bacteria such as Arthrobacter globiformis, Gluconobacter oxydans, 

Enterobacter agglomerans, Klebsiella pneumoniae, Bacillus stearothermophilus, Geobacillus 

stearothermophilus, Geobacillus thermodenitrificans, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 

sakei, Lactobacillus fermentum, Thermotoga maritima and Thermotoga neapolitana can be 

used as excellent biocatalysts for fermentative production of D-tagatose. In this review, 

chemical structure of tagatose, production methods and potential application areas are 

summarized. 

Key words: D-Tagatose, sweetener, biotechnological application, microbial production 
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ÖZET 

Staphylococcus cinsindeki en patojenik türlerden biri olan Staphylococcus aureus, biyofilm 

oluşturma yeteneğinden dolayı bakteriyel enfeksiyonların en sık nedenleri arasındadır. S. 

aureus, gıda zehirlenmesi, ameliyat sonrası enfeksiyonlar, yumuşak doku enfeksiyonları ve 

toksik şok sendromu gibi birçok hastalığa neden olmaktadır. Biyofilmler mikroorganizmaların 

bir araya gelerek kendi ürettikleri matriks içerisinde gömülü olarak bulundukları yapıdır. S. 

aureus’un biyofilm ile ilgili enfeksiyonlarında, biyofilm yapısı içinde S. aureus hücreleri, 

polisakkaritler, proteinler ve ekstrasellüler DNA (e-DNA)  bulunur. Bununla birlikte, her bir 

bileşenin önemi ve çeşitli suşların biyofilmlerindeki ilişkileri büyük ölçüde belirsizdir. Bu 

çalışmada, farklı S. aureus suşlarının biyofilm içeriğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Laboratuvar koleksiyonumuzda bulunan ve önceki çalışmalarımızda klinik örneklerden izole 

edilen dört S. aureus suşu ve referans suş S. aureus (ATCC 25923) biyofilm deneyi için 

kullanılmıştır. İlk olarak, klinik izolatların biyofilm oluşum kapasitesi kristal viyole deneyi ile 

96 kuyulu polistiren plaklarda değerlendirilmiştir. EMC, 20 ml kültürde 4 günlük biyofilm 

örneklerinden izole edilmiştir. EMC'deki karbonhidrat, protein ve e-DNA içerikleri sırasıyla 

Anthrone, Bradford, elektroforez ve absorbans ölçümleriyle belirlenmiştir. Deneylerimiz, 

toplam biyofilm oluşturma kapasitelerinin ve EMC içeriğinin dört klinik izolatta farklı 

olduğunu göstermektedir. Çalışılan izolatlarda, EMC içeriğinin protein yönünden zengin 

olduğu ve karbonhidrat içeriğinin buna oranla az olduğu bulunmuştur. e-DNA elektroforezi 

sonuçları, e-DNA'nın genomik DNA'ya benzer olduğunu göstermektedir. Yaptığımız 

çalışmada, EMC içeriğinin S. aureus'un farklı izolatları arasında değiştiği sonucu ortaya 

çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: S. aureus, Biyofilm, e-DNA, Ekstrasellüler Polimerik Matriks 

Teşekkür: Bu çalışma [BAP 2019/05] numarası ile Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından 

desteklenmiştir. 
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ABSTRACT 

Staphylococcus aureus, the most pathogenic species in the genus Staphylococcus, is the most 

common causative agent of bacterial infections due to its ability to form biofilms. It causes 

many diseases such as food poisoning, postoperative infection, soft tissue infections and toxic 

shock syndrome. Biofilms are the structures in which microorganisms come together and buried 

in the matrix they produce. In biofilm-related infections, S. aureus cells within the biofilm 

structure are embedded in the extracellular matrix (ECM) consisting of polysaccharides, 

proteins and extracellular DNA (e-DNA). However, the importance of each component and the 

relationship between them in the biofilms of various strains is largely uncertain. The aim of this 

study was to compare the biofilm content of different S. aureus strains. Four S. aureus strains 

isolated from clinical sample and reference strain S. aureus (ATCC 25923) was used for biofilm 

assay. First, the biofilm formation capacity of clinical isolates was evaluated on polystyrene 

surface with crystal violet assay. EMC was isolated from 4-day biofilm samples in 20 ml 

culture. Carbohydrate, protein and e-DNA contents in EMC were determined by Anthrone, 

Bradford, electrophoresis and absorbance measurements, respectively. Our experiments shows 

that total EMC content is different in four clinical isolates. The EMC content of the isolates was 

found to be protein rich and carbohydrate content was found to be less than protein. e-DNA 

electrophoresis results show that e-DNA is similar to genomic DNA. The EMC content varies 

between different isolates of the S. aureus.   

Key words: S. aureus, Biofilm, e-DNA, Extracellular Polymeric Substances 
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ÖZET 

Yeni antimikrobiyallerin keşfi, dünya çapında önemli bir çalışma alanıdır. Antimikrobiyal 

rezervuarları ve antimikrobiyal direnç mekanizmalarını göz önüne aldığımızda acilen yeni 

antimikrobiyal bileşiklere ihtiyaç duyulmaktadır. Antimikrobiyal ilaç keşiflerinde 

mikroorganizmalar ve ürünleri önemli bir rol oynamaktadır. Bunlardan biri, çeşitli 

antibiyotikler, antifungallar, antibiyofilm ve biyoaktif metabolitler üreten Streptomyces 

türleridir. Bu çalışmada, çapraz ekim deneyi kullanılarak toprak izolatlarının ekstrasellüler 

bileşenleri araştırılmıştır. Çapraz ekim yönteminin sonuçlarına göre, en iyi izolat için 

morfolojik ve moleküler identifikasyon gerçekleştirilmiştir. Bu izolatın moleküler tanısı, 27F 

(5 'AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 3') ve 1391 R (5 'GACGGGCGGTGTGTGTRCA 3') 

evrensel primerleri kullanılarak, 16S rRNA gen PCR’ı ile yapılmıştır. PCR'den sonra, 16S 

rRNA geni her iki yönde de Oligomer Ltd, Ankara, Türkiye tarafından dizilendi. Dizi 

kromatogramı tek dizi haline getirildi ve BLASTN 2.2.26+ programı kullanılarak Genebank'ta 

bilinen tüm sekanslar ile karşılaştırıldı. İzolatımız % 99 oranında Streptomyces netropsis’e 

benzer olarak bulundu. Agar difüzyon testi yardımıyla antifungal protein ve protein olmayan 

bileşikler C. albicans ve albicans olmayan türlere (C. dubliniensis CBS 7987, C. glabrata 

ATCC 2001, C. parapsilosis ATCC22019 ve C. tropicalis KUEN 1025) karşı incelendi. Bu 

amaç için, S. netropsis A07, 7 gün boyunca 28 ° C, 180 rpm'de maya pepton glukoz besiyerinde 

inkübe edildi. Daha sonra, kültür filtratı tripsin/proteinaz K enzimleriyle muamele edildi ve 

muamele edilmeyen kültür filtratı ile karşılaştırıldı. Agar well difüzyon testi sonuçlarımıza göre 

en iyi zonu C. glabrata ve C. albicans için alınmıştır. Ek olarak, sonuçlarımız S. netropsis 

A07'nin protein olmayan antifungal bileşikler ürettiğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Streptomyces netropsis, Antifungal, Agar Difüzyon, Moleküler 

identifikasyon. 
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hazırlanmıştır.   

ABSTRACT 

The discovery of new antimicrobials is an important field of study around the world. When we 

consider the antimicrobial reservoirs and antimicrobial resistance mechanisms, we urgently 

need new antimicrobial compounds. Microorganisms and their products play a significant role 

in antimicrobial drug discovery. One of them is Streptomyces species that produces a variety 

of antibiotics, antifungals, antibiofilm and bioactive metabolites.  In this study, extracellular 

compounds of soil isolates were investigated the with using cross streak assay. For our best 

isolate, morphological and molecular identification were done. The molecular identification of 

bacteria was done 16S rRNA gene PCR using 27 F (5' AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 3') 

and 1391 R (5' GACGGGCGGTGTGTRCA 3') universal primers. After PCR, 16S rRNA gene 

was sequenced in both directions in Oligomer Ltd, Ankara, Turkey. Sequenced chromatograms 

were assembled into one sequence and it was compared all known sequences in the Genebank 

by use BLASTN 2.2.26+ programme. Our isolate was found to be 99% similar to Streptomyces 

netropsis. With the help of agar diffusion assay, antifungal protein and non-protein compounds 

of S. netropsis A07 were investigated against Candida albicans (ATCC 10231) and non-

albicans species (C. dubliniensis CBS 7987, C. glabrata ATCC 2001, C. parapsilosis 

ATCC22019 and C. tropicalis KUEN 1025). For this purpose, S. netropsis A07 was incubated 

with yeast peptone glucose medium for 7 days at 28 °C, 180 rpm. Then, the culture filtrate were 

treated with trypsin/proteinase K enzymes and it was compared with non-treated culture filtrate. 

Agar well diffusion assay demonstrated that best zone of culture filtrate is for C. albicans and 

C. glabrata. Furthermore, our results show that S. netropsis A07 produces non-protein 

antifungal compounds. 

Key words: Streptomyces netropsis, Antifungal, Agar Diffusion, Molecular identification. 
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ÖZET 

Kitin, çok sayıda canlı organizma tarafından sentezlenen ve yapısal bir polisakkarit olarak 

işlev gören bir biyopolimerdir. Dünyada yıllık üretilen kitin miktarı göz önüne alındığında, 

kitin selülozdan sonra ikinci yenilenebilir doğal kaynak olarak kabul edilmektedir. Literatür 

bilgilerine göre her yıl tonlarca kabuklu deniz ürünü atıkları üretilmekte ve bu atıkların çok az 

bir kısmı hayvan yemi olarak kullanılırken geriye kalan büyük miktarları ise belli alanlara 

dökülmektedir. Kitin için kabuklu atıkları doğal moleküller olmasına rağmen, kompakt 

yapıları nedeniyle yavaşça bozulurlar. Bu nedenle, doğaya bırakıldığında büyük çevre 

kirliliğine neden olurlar. Doğada kitin; kabuklular, yumuşakçalar ve böceklerin dış iskeletinde 

ve mantarların hücre duvarında bulunurken kitin ekstraksiyonu için kullanılan en büyük 

kaynaklar yengeç ve karides kabuklarıdır.  

Kitin içeren organizmalardan kitinin ekstraksiyonu, kimyasal ve biyolojik prosesler 

kullanılarak gerçekleştirilir. Ekstraksiyon için başlıca basamaklar deproteinizasyon ve 

demineralizasyondur. Kimyasal proseste, kitin kaynağı olarak kullanılacak olan örnek, 

deproteinizasyon işlemi için sodyum hidroksit, demineralizasyon işlemi için hidroklorik asit 

ile muamele edilir. Kitinin en önemli türevi olan kitosan, deasetilasyon reaksiyonu olarak 

adlandırılan, belli sıcaklık ve sürede, yüksek konsantrasyondaki sodyum hidroksit ile kitinin 

muamelesi sonucu elde edilir. 

Sadece özel çözücülerle (Dimetilformamit/lityum klorür gibi) çözünebilen kitine kıyasla 

kitosan, kolay çözünebilme gibi özellikleri nedeniyle daha geniş uygulama alanına sahiptir. 

Kitosanın yapısındaki amin grupları; antibakteriyel, antifungal, antioksidan, yüksek adhezyon 

kabiliyeti gibi moleküler özellikler kazandırmaktadır. Ayrıca, ilaç salınım sistemlerinin 

hazırlanmasında da kitosan kullanılır. Öte yandan, kitosan biyouyumlu ve biyobozunurdur. 

Bu potansiyel özellikleri nedeniyle, kitosanın eczane, ilaç, tarım, gıda, tekstil, kozmetik, atık 

su arıtımı ve biyomedikal alanlarda geniş uygulamaları vardır.  
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Bu kadar geniş uygulama alanına sahip bu değerli moleküllerin doğada yok olmak yerine 

değerlendirilmesi hem ekonomik hem de çevresel açıdan oldukça önemlidir. Bu derlemede, 

kabuklu atıklarından elde edilen kitin ve kitosanın uygulama alanları hakkında bilgi 

verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kitin, Kitosan, Biyopolimer, Biyoteknoloji 

 

ABSTRACT 

Chitin is a biopolymer that acts as a structural polysaccharide, synthesized by many living 

organisms. Considering yearly produced chitin amount in the world, chitin is accepted as a 

second renewable natural source after cellulose. According to the literature, tons of shellfish 

wastes are produced every year and only a small portion of these wastes is used as animal 

feed, while the remaining large amounts are discharged to certain areas. Although chitin-

containing crustacean wastes are natural molecules, they are slowly degraded due to their 

compact structures. Therefore, they cause great environmental pollution when left to nature. 

In nature, chitin is found on the exoskeleton of crustaceans, molluscs and insects and on the 

cell wall of fungi, while the largest sources used for chitin extraction are crab and shrimp 

shells. 

Extraction of chitin from chitin-containing organisms is performed using chemical and 

biological processes. The main steps for extraction are deproteinization and demineralization. 

In the chemical process, the sample to be used as the chitin source is treated with sodium 

hydroxide for the deproteinization process and hydrochloric acid for the demineralization 

process. Chitosan, the most important derivative of chitin, is obtained from chitin by 

treatment with a high concentration of sodium hydroxide at a certain temperature and time, 

named the deacetylation reaction. 

Chitosan has a wider range of application due to its properties such as easy solubility 

compared to chitin, which can only be dissolved with special solvents (such as 

dimethylformamide/lithium chloride). The amine groups in the structure of chitosan give the 

molecular properties such as antibacterial, antifungal, antioxidant, high adhesion ability. 

Furthermore, chitosan is used for preparation of drug delivery systems. On the other hand, 

chitosan is biocompatible and biodegradable. Due to these potential properties, chitosan has 

wide applications in pharmacy, pharmaceutical, agriculture, food, textile, cosmetics, 

wastewater treatment and biomedical fields. 

It is important in terms of both economically and environmentally to evaluate these valuable 

molecules, which have such wide application area rather than extinction in nature. In this 

review, information about applications of chitin and chitosan obtained from crustacean waste 

was given. 

Keywords: Chitin, Chitosan, Biopolymer, Biotechnology 
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ÖZET 

Enzimler, canlı organizmalarda önemli fonksiyonlar yerine getiren biyolojik makro 

moleküllerdir. Günümüzde yaklaşık 4000 enzim bilinmektedir ve bu enzimlerin yaklaşık 

200’ü ticari olarak kullanılmaktadır. Enzimler, yüksek katalitik aktivite gösterme ve toksik 

olmama gibi avantajlı özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden dolayı, enzimler deri, gıda, tekstil, 

ilaç, deterjan gibi pek çok endüstriyel alanda kullanılabilir. Enzimler arasında hidrolitik 

enzimler olan lipazlar, hayvansal ve bitkisel kaynaklı yağların tersinir hidrolizinin yanı sıra 

esterifikasyon ve transesterifikasyon reaksiyonlarını katalize eder. Lipazlar; hayvanlar, 

bitkiler ve mikroorganizmalar tarafından üretilir, ancak mikrobiyal lipazlar; stabilite, seçicilik 

ve geniş substrat özgüllükleri nedeniyle endüstriyel kullanımda büyük ilgi görmektedirler. 

Ayrıca, mikrobiyal lipazlar, hücre zarından kültür sıvısına salındıkları için (ekstraselüler 

özellikte) daha yüksek miktarlarda üretilir.  

Mikrobiyal lipazların önemli kaynakları mantarlar ve bakterilerdir. Mikrobiyal lipazların 

üretimi, sıvı veya katı kültür teknikleriyle gerçekleştirilmektedir. Lipazlar da dahil olmak 

üzere birçok enzimin üretiminde sıvı kültür tekniği sağladığı bazı avantajlardan dolayı daha 

fazla tercih edilmektedir. Lipaz üretimi; sıcaklık, pH, azot, karbon, lipit kaynakları, 

inkübasyon süresi, inorganik kaynaklar ve çözünmüş oksijen konsantrasyonu gibi çeşitli 

fiziksel ve kimyasal faktörlerden etkilenir. Mikrobiyal lipazların üretiminde, zeytinyağı ve 

kanola yağı gibi lipit bakımından zengin substratların kullanımı ile enzim üretimi 

indüklenebilir. 

Mikrobiyal lipazlar aktivite gösterdiği pH aralığına göre nötral, alkalin ve asidik; aktivite 

gösterdiği sıcaklık aralığına göre de termofilik, mezofilik ve cold-aktif lipazlar olarak 

gruplandırılmaktadır. Mikrobiyal lipazlar, deterjan, kozmetik, ilaç ve gıda endüstrilerinde 

yaygın olarak kullanılır. Özellikle termofilik mikroorganizmalardan elde edilen lipazlar, 

yüksek sıcaklık ve pH’da aktivite göstermeye devam ettiğinden deterjan endüstrisinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır.  
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Bu derlemede, lipaz üretimi için kullanılan mikrobiyal kaynaklar ve bu enzimlerin endüstriyel 

uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lipaz, Mikroorganizma, Uygulamalar 

 

ABSTRACT 

Enzymes are biological macromolecules that perform important functions in living organisms. 

Today, nearly 4000 enzymes are known, and about 200 of these enzymes are in commercial 

use. Enzymes have advantageous properties such as exhibiting high catalytic activity and non-

toxicity. Because of these properties, enzymes can be used in many industrial fields such as 

leather, food, textile, pharmaceutical, detergent. Among the enzymes, lipases that are 

hydrolytic enzymes, catalyse the esterification and transesterification reactions as well as the 

reversible hydrolysis of animal and vegetable originated fats. Lipases are produced by 

animals, plants and microorganisms; however; microbial lipases have greater interest in 

industrial use because of their stability, selectivity and broad substrate specificity. 

Furthermore, microbial lipases are produced in higher amounts since they are released from 

the cell membrane into the culture broth (in extracellular native).  

Important sources of microbial lipases are fungi and bacteria. The production of microbial 

lipases is performed by submerged or solid-state fermentation techniques. The liquid culture 

technique in the production of many enzymes, including lipases, is more preferred due to 

some advantages. Lipase production is affected by physical and chemical factors such as 

temperature, pH, nitrogen, carbon, lipid sources, incubation time, inorganic sources and 

dissolved oxygen concentration. In the production of microbial lipases, enzyme production 

can be induced by the use of lipid-rich substrates such as olive oil and canola oil. 

Microbial lipases are grouped as neutral, alkaline and acidic according to their pH range, and 

thermophilic, mesophilic and cold-active lipases according to their temperature range. 

Microbial lipases are widely are used in detergent, cosmetic, drug and food industries. 

Especially, lipases obtained from thermophilic microorganisms are widely used in the 

detergent industry since they continue to show activity at high temperature and pH.  

In this review, microbial sources used for lipase production and industrial applications of 

these enzymes were given. 

Keywords: Lipase, Microorganism, Applications 
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ÖZET 

İlk kez Alexander Fleming tarafından keşfedilen antibiyotikler, mikroorganizmalar tarafından 

üretilen ve mikrobiyal gelişimi engelleyen veya mikroorganizmaları öldüren ilaçlardır. 

Antibiyotikler mikroorganizmalar üzerinde bakterisidal ve bakteriyostatik etki 

göstermektedir. Bakteriyostatik etkiye sahip antibiyotikler protein sentezini, 

Deoksiribonükleik asit (DNA) veya Ribonükleik asit (RNA) moleküllerinin sentezini inhibe 

eder. Bakterisidal etki gösteren antibiyotikler bakteri hücre duvarı biyosentezini bloke eder.  

Antibiyotikler, balık ve hayvan yetiştiriciliğinin yanı sıra tıp ve veterinerlikte hastalıkların 

önlenmesi ve tedavisi için kullanılmaktadır. Ayrıca antibiyotikler, gıda endüstrisinde gıdaların 

korunmasında; akuakültür, arıcılık ve hayvancılıkta ise büyüme destekleyicileri olarak 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte, antibiyotiklerin aşırı veya yanlış kullanımının, doğada 

antibiyotik dirençli bakterilerin (ADB) ve antibiyotik direnç genlerinin (ADG) ortaya 

çıkmasına ve yayılmasına neden olduğu kanıtlanmıştır. Örneğin, Staphylococcus aureus ve 

Escherichia coli gibi birçok patojenik bakterinin sülfonamid, tetrasiklin, sefalosporin ve 

metisiline karşı direnç kazandığı rapor edilmiştir. Öte yandan, antibiyotik direnç genlerinin 

kullanılan antibiyotiklere göre farklılık gösterebileceği belgelenmiştir. Örneğin, bakterilerdeki 

sul I, sul II ve sul III genlerinin sülfonamid direncinden sorumlu olduğu rapor edilmiştir. 

Daha önce tedavi edilebilen enfeksiyonlar geleneksel antibiyotiklere dirençli hale 

geldiğinden, bu enfeksiyonlar insan sağlığı için risk oluşturur. Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından belirlenen en büyük tehditlerden biri olan antimikrobiyal dirence karşı hiçbir şey 

yapılmadığı takdirde, 2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyon insanın antibiyotik direnci sonucu 

öleceği tahmin edilmektedir.  

Antibiyotiklerin insanlarda veya hayvanlarda tamamen metabolize edilememesi nedeniyle, 

uygulanan antibiyotiklerin %50-90'ı ana ve metabolit formlarının bir karışımı olarak idrar ve 

dışkı yoluyla çevreye atılmaktadır. Ev, hastane ve hayvan çiftliklerinden salınan antibiyotikler 

sulama suyu, nehirler ve tarımsal topraklara karışmaktadır. Bu ortamlarda antibiyotik 

birikimi, antibiyotik direnç genlerinin ve antibiyotik dirençli bakterilerin oluşumunu 

arttırmaktadır. Antibiyotiklerin ve antibiyotik direnç genlerinin potansiyel tehdidi nedeniyle, 

bunların su ve toprak ortamlarında yaygınlığını değerlendirmek için birçok çalışma 
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yapılmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalara göre, antibiyotik direnç genlerinin sadece 

antibiyotik kullanımı ile değil bunların dışında tarım ilaçları, antidepresanlar, ve kemoterapi 

ilaçları gibi çeşitli kimyasallarla yayılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu derlemede, antibiyotikler hakkında kısa bilgiler verilerek, mikrobiyal direncin oluşum 

mekanizmaları ve çevresel etkileri ile ilgili konulara değinilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik,  Antibiyotik Direnç Genleri, Bakteri 

 

ABSTRACT 

Antibiotics, first discovered by Alexander Fleming, are drugs produced by microorganisms 

that inhibit microbial growth or kill microorganisms. Antibiotics show bactericidal and 

bacteriostatic effect on microorganisms. Antibiotics with bacteriostatic effect inhibite protein 

synthesis, Deoxyribonucleic acid (DNA) or Ribonucleic acid (RNA) molecules, whereas 

antibiotics showing the bactericidal effect block the cell wall biosynthesis of the bacteria.  

Antibiotics are widely used for the prevention and treatment of diseases in human and 

veterinary medicine as well as in animal and fish farming. They are also used as food 

preservatives in the food industry, as growth promoters in aquaculture, apiculture and animal 

husbandry. However, it has been proven that overuse or misuse of antibiotics leads the 

emergence and spread of antibiotic resistance bacteria (ARB) and antibiotic resistance genes 

(ARGs) in nature. For example, many pathogenic bacteria such as Staphylococcus aureus and 

Escherichia coli have been reported to acquire resistance against to sulfonamid, tetracycline 

cephalosporin and methicillin. On the other hand, it has been documented that ARGs may 

show difference according to the antibiotics used. For instance, sul I, sul II and sul III genes in 

bacteria are reported to be responsible for sulfonamid resistance. Since previously infections 

curable become resistant to conventional antibiotics, these infections pose a risk to human health. It is 

estimated that as many as 10 million people will die as a result of antibiotic resistance by 

2050 if nothing is done today against antimicrobial resistance, one of the biggest threats to 

global health identified by the World Health Organization.  

Due to the fact that antibiotics cannot be completely metabolized in humans or animals, 50-

90% of the administrated antibiotics was excreted to environment via urine and feces as a 

mixture of parent and metabolite forms. Antibiotics discharged from home, hospital and 

animal husbandry farms are mixed with irrigation water, rivers and agricultural soils. When 

antibiotics accumulate in these environments, they increase the occurrence of ARB and 

ARGs. Due to the potential threat of antibiotics and ARGs, many studies have been 

performed to assess their prevalence in water and soil environments. According to the recent 

studies, it has been concluded that antibiotic resistance genes can be spread not only by 

antibiotic use but also by various chemicals such as pesticides, antidepressants, and 

chemotherapy drugs.  

In this review, brief information about antibiotics was given and the mechanisms of microbial 

resistance and environmental effects were discussed. 
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Introduction: Plants have been used by humans for centuries as a nutrient and therapeutic. At 

the same time, many phytochemicals that they contain, enable plants to have various biological 

activities such as antioxidant and anticancer activity. The fact that the toxic effects are very low 

or absent and that approximately 75% of the approved medicines are inspired by the plants, 

make the plants medically important. Inula genus is a member of Asteraceae family and many 

studies have reported that this genus have antioxidant, antimicrobial and anticancer activity. The 

present study was aimed to examine the first time antioxidant and antiproliferative effects of 

local endemic Inula discoidea. 

 

Materials and Methods: Endemic I. discoidea was collected from Bingol province during 

vegatation season of 2019. The identification of plant samples was made according to Flora of 

Turkey and the East Aegean Islands. A voucher specimens was deposited in Herbarium of 

Bingol University. The collected plant samples were dried under appropriate conditions and were 

ground for Sohxlet extraction with ethanol. The antioxidant activity of ethanolic extract of I. 

discoidea (EEID) was determined by DPPH (2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) assay. To detect 

the antiproliferative activity of EEID, A549 human non-small cell lung cancer cells were 

cultured in DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) with 10% fetal bovine serum, 1% 

penicillin/streptomycin and incubated at 37°C in 5% CO2. The cells were seeded in 96 well 

plates and treated with various doses of EEID. After 24 h treatment, WST-1 [Water Soluble 

Tetrazolium-1; 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-(2, 4-disulfophenyl)-2H-tetrazolium, 

monosodium salt)] assay was carried out to evaluate the dose dependent effect of EEID. 

 

Results: The DPPH radical removal activity at a concentration of 640 µg / mL was 81.5%, while 

the same concentration was 92.1% and 93.7% for BHA (butylated hydroxyanisole) and trolox 

reference antioxidant substances, respectively. In this study, EEID was found to have the ability 

to scavenging DPPH radicals. 

Conclusion: The results of this study have potentially supported the use of EEID as a leading 

factor in antioxidant and antiproliferative activities. Thus, EEID may be used as a source of 

natural antioxidants and as a new antiproliferative agent to treatment of lung cancer. 

 

Keywords: DPPH, Inula, antioxidant, cancer, WST-1 
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THE CASE OF EGYPT 
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ÖZET 

Sermaye kaçışı, finansal derinlik düzeyi başta olmak üzere ülke ekonomilerindeki birçok 

makroekonomik göstergeyi etkileyen önemli bir büyüklüktür. Özellikle son yıllarda 

gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sorun haline gelen sermaye kaçışının ağırlıklı olarak 

yaşandığı bölgelerden biri Afrika ülkeleridir. Bu çalışmada, Ülke ekonomilerinde önemli bir 

finansal kriz sebebi de olabilen sermaye kaçışın Mısır ekonomisindeki gelir eşitsizliği 

üzerindeki etkileri incelenmektedir. Mısır, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren ekonomisinden 

önemli ölçüde sermaye çıkışına şahit olan bir ülkedir. Bu durum belirgin bir cari açığa sahip 

gelişmekte olan bir ülke statüsünde yer alan Mısır’ın, uygulanan politikalar dahilinde 

kronikleşen ekonomik istikrarsızlığa açık bir ülke olduğunu göstermektedir. Sermaye kaçışını 

etkileyen birçok faktör olmakla birlikte “gelir eşitsizliği” sosyo-ekonomik etki alanı itibariyle 

sermaye kaçışını etkileyen oldukça önemi bir belirleyicidir. Bu çalışmada, 1975-2015 

yıllarında Mısır ekonomisindeki gelir eşitsizliği ile sermaye kaçışı arasındaki karşılıklı 

nedensellik ilişkisi, Balcılar (2010) tarafından geliştirilen Bootstrap Rolling Window 

yaklaşımı ile analiz edilmektedir. Yapılan analizde yer alan sermeye kaçışı verileri, 

Ndikumana ve Boyce (2018)’den, gelir eşitsizliği ise, Frederick (2018) veritabanlarından elde 

edilmiştir. Elde edilen bulgular, gelir eşitsizliği artıkça sermaye kaçışı üzerindeki etkinin 

pozitif olmakla birlikte, özellikle 2000-2011 yılları arasında belirginleştiğini göstermektedir. 

Ayrıca sermaye kaçışının gelir eşitsizliği üzerindeki nedensellik ilişkisi incelendiğinde ise, 

negatif yönde olmakla birlikte özellikle 1995-95, 2000-2004 ve 2008-2014 yılları arasında 

ağırlık kazandığı görülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Sermaye Kaçışı, Gelir Eşitsizliği, Mısır  

ABSTRACT 

Capital flight is an important size that affects many macroeconomic indicators in the 

economies of the country, especially the level of financial depth. African countries are one of 

the regions where capital flight has been a major problem for developing countries in recent 

years. In this study, the effects of capital flight on income inequality in Egyptian economy, 

which may be an important cause of financial crisis in the economies of the country, are 

examined. Egypt, especially since the 1990s, has witnessed a significant capital outflow from 

its economy. This shows that Egypt, which is a developing country with a significant current 

account deficit, is vulnerable to economic instability that has become chronic within the 

policies implemented. Although there are many factors that affect capital flight, “income 

inequality is an important determinant of capital flight in terms of socio-economic impact. In 

this study, the causal relationship between income inequality and capital flight in Egyptian 

economy between 1975 and 2015 is analyzed with the Bootstrap Rolling Window approach 

developed by Balcılar (2010). The capital escape data included in the analysis was obtained 
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from Ndikumana and Boyce (2018) and income inequality was obtained from Frederick 

(2018) databases. The findings show that the effect on capital flight is positive as income 

inequality increases, but it becomes evident especially between 2000-2011. In addition, when 

the causality relationship between the capital flight and income inequality is examined, it is 

seen that it has gained weight especially between 1995-95, 2000-2004 and 2008-2014, 

although it is in a negative direction. 

Keywords: Capital Flight, Income inequality, Egypt 
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ÖZET 

Finansal gelişmişliğini ifade eden doğrudan yabancı yatırımlar, bankacılık ve borsa faaliyetlerindeki 

yükselişler ekonomik büyümeyi arttırabileceği gibi, enerji talebinde de artışa da yol açabilmektedir. 

Bu çalışmada ekonomik büyüme ile enerji tüketimi arasındaki ilişki finansal gelişmişlik ve ticari 

açıklık değişkenleri de dikkate alınarak Türkiye üzerine 1960-2015 yılları esas alınarak 

incelenmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) (2016) göre, yıllık ortalama % 1 büyüme 

oranıyla, 2010 yılında 10.042 milyon ton petrol eşdeğeri (mtoe) olan birincil enerji talebinin 2040 

yılında 17.866 milyon tona yükseleceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde enerji 

talebindeki artışın gelişmiş ülkelere göre daha yüksek olacağı beklenmektedir. Bu çerçevede mevcut 

çalışmada, Bu çalışmada, 1960-2015 yılları için Türkiye ekonomisindeki ekonomik büyüme (GSYİH),  

finansal gelişmişlik (FG), dışa açıklık (DA) ve enerji tüketimi (EC) arasındaki uzun ve kısa dönemli 

ilişki incelenmektedir. Dünya Bankası veritabından elde edilen veri setleri doğrultusunda belirlenen 

değişkenler arasındaki ilişki ARDL yöntemi ile tespit edilmiştir. Yapılan analizin ilk aşamasında, 

seriler için yapısal kırılmayı dikkate alan Zivot ve Andrews (1992) tarafından geliştirilen birim kök 

sınamasından faydalanılmıştır. Yapılan birim kök testi ile serilerin farklı düzeyde durağan oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır. ARDL sınır testi yaklaşımına göre, kısa dönemde GSYİH üzerinde sadece DA 

değişkeninin negatif yönlü bir etkisi söz konusudur. Kurulan modelde yer alan diğer değişkenlerden 

olan FG ve EC değişkenleri ise kısa dönemde GSYH değişkenini pozitif yönde etkilemiştir. Bununla 

birlikte uzun dönem için elde edilen katsayılara göre ise,  GSYH değişkeni, 1960-2015 yılları arasında 

FG, DA ve EC değişkenlerinden pozitif yönde etkilenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Finansal Gelişmişlik, Dışa Açıklık, Enerji Tüketimi, 

Türkiye  
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ABSTRACT 

Foreign direct investments, which indicate their financial development, increases in 

banking and stock market activities can increase economic growth as well as increase energy 

demand. In this study, taking into account the relationship between financial development and 

trade openness variables are analyzed on the basis of energy consumption and economic 

growth in the years 1960-2015 on Turkey. According to the International Energy Agency 

(IEA) (2016), primary energy demand, which was 10.042 million tons of oil equivalent 

(mtoe) in 2010 with an average annual growth rate of 1%, is expected to rise to 17.866 million 

tons by 2040. Moreover, the increase in energy demand in developing countries is expected to 

be higher than in developed countries. In the current study in this context, in this study, 

economic growth in Turkey's economy for 1960-2015 years (GDP), financial development 

(FG), openness (DA) and energy consumption (EC) long- and short-term relationship between 

being examined. The relationship between the variables determined according to the data sets 

obtained from the World Bank database was determined by the ARDL bound test approach 

method. In the first stage of the analysis, the unit root test developed by Zivot and Andrews 

(1992), which considers structural breakage for the series, was utilized. With the unit root test, 

it was concluded that the series were stationary at different levels. According to ARDL bound 

test approach, only DA variable has a negative effect on GDP in the short term. FG and EC 

variables, which are among the other variables in the established model, had a positive effect 

on the GDP variable in the short term. However, according to the long-term coefficients, the 

GDP variable was positively influenced by FG, DA and EC variables between 1960 and 2015. 

Keywords: Economic Growth, Financial Development, Openness, Energy Consumption,  

Turkey 
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ÖZET 

Vergi, devletin vatandaşlarından zorunlu olarak aldığı ekonomik değer olmasının yanında, 

sosyal ve siyasal birçok amaca ulaşmak için yararlanılan bir araç olma niteliğine de sahiptir. 

Bununla birlikte, vergiler ülkelerin en önemli gelir kaynağını teşkil etmekte; kamusal 

hizmetlerin gerçekleştirilmesi, sürekliliği, miktarı ve kalitesi noktasında fazlasıyla büyük bir 

öneme sahip olduğu görülmektedir.  Diğer yandan vergi mükellefleri çeşitli zorluklarla elde 

ettiği gelirlerden bir bölümünü zorunlu olarak devletin tasarrufuna bıraktığı için acı hissi 

duymaktadır. Acı hissi ve şiddeti, her mükellefin psikolojik durumuna göre değişmektedir. 

Mükellefler vergi ödeme sonucu hissettikleri yüke ve acıya göre farklı tepkiler sergilemekte, 

vergiyi reddetmekte, vergiden kaçınmakta veya vergiyi kaçırabilmektedir. Ülkelerin en 

önemli gelir kaynağını teşkil eden vergide hukuki cebir unsuru olmasına rağmen vergi 

mükellefleri zaman zaman vergi ödevlerini yerine getirmede gönülsüz davranabilmektedir. 

Mükelleflerin vergi ödemesini etkileyen en önemli sebepler; gelir dağılımındaki dengesizlik, 

eğitim durumu, medeni durum, yaş, meslek, gelirin kaynağı, vergi yükü, vergi afları, devlete 

bağlılık ve siyasal iktidarı benimseme durumu, yolsuzluk ve israf algısı, din ve inançlar, vergi 

denetim ve ceza oranı ile vergi oranlarının yüksek olması gibi demografik, sosyal, siyasal, 

ekonomik, kültürel ve dini koşullar çerçevesinde şekillenmektedir. Mükelleflerin vergilerini 

ödememesi; devletin en önemli gelir kaynağında azalma meydana getirerek, ekonomide ve 

toplumun diğer dinamiklerinde olumsuz birçok etki oluşturabilmektedir.  

Anlatılanlar çerçevesinde bu çalışma, Erzurum’da yaşayan vergi mükelleflerinin Türk vergi 

sistemindeki vergileri nasıl algıladığını, vergi yükü, vergi adaleti, ödenen vergi-kamu hizmeti 

ilişkisi ve vergiye karşı tepkilerinin ne olduğu gibi konularda yükümlülerin görüşleri hakkında 

doğru bilgi sahibi olmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda 2016 yılında gerçekleştirilen 

çalışmada Erzurum’da yaşayan 370 katılımcıya 53 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. 

Anket sonucunda elde edilen veriler SPSS22 programı ile analiz edilmiştir. Analiz bulgularına 

göre Erzurum ilinde ankete katılan mükelleflerin vergi bilinç ve ahlak seviyesinin yüksek 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Algısı, Vergi Psikolojisi, Erzurum 
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ABSTRACT 

Taxes are also used a tool to achieve many social and political goals, in addition to being the 

compulsory economic value that the government receives from its citiziens. However, taxes 

are the most important source of income for the countries; it is seen that have great 

importance in terms of realization, continuity, quantity and quality of public services. 

Taxpayers, on the other hand, feel pain because they are obliged to pay some of their proceeds 

that earn with various difficulties. The sensation and intensity of pain vary according to the 

psychological status of each taxpayer. As a result of paying tax, taxpayers react differently 

according to liability and pain such as; refusing and avoiding from tax or tax evasion. 

Although taxation is the most important source of income in countries, taxpayers are 

sometimes reluctant to fulfill their tax duties. The most important reasons affecting tax 

payment are imbalance in income distribution, educational status, marital status, age, 

occupation, source of income, tax burden, tax amnesty, adherence to government and 

adoption of its political power, perception of corruption and waste, religion and beliefs, tax 

control and fine rate and high tax rates such as demographic, social, political, economic, 

cultural and religious conditions. Non-payment of taxes can have many negative effects on 

the economy and other dynamics of the society by causing a decrease in the state's most 

important source of income. 

In this context, this study aims to provide information about taxpayers who are living in 

Erzurum how perceive taxes in the Turkish Tax System, tax burden, tax justice, the 

relationship between tax and public services and react of taxpayers. In this respect, a 

questionnaire consisting of 53 questions was applied to 370 participants living in Erzurum in 

2016. The data obtained from the survey were analyzed with SPSS22 program. According to 

the findings of the analysis, it is concluded that the tax awareness and moral level of the 

taxpayers participating in the survey are very high in Erzurum. 

Keywords: Taxes, Tax Perception, Tax Psychology, Erzurum 
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ÖZET 

          Makroekonomik modellerle tarım, sanayi ve hizmetler sektörleri hakkında özellikle 

endüstrilerin alt sektörleri kapsamına giren endüstrilerle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak pek 

mümkün değildir. Ekonominin genel dengesi açısından bu sektörler arasındaki bağlar ve 

karşılıklı ilişkiler çok önemlidir. Bu ilişkileri belirlemek için geliştirilen modeller, endüstriler 

arası yaklaşım altında incelenmektedir. Endüstriler arası yaklaşım, milli ekonominin yapısal 

özelliklerini yansıtan bilgileri, belirli bir tekniğe göre Girdi-Çıktı (Input-Output) Tablosu olarak 

bilinen ve ham verileri kapsayan bir tabloda toplar. Bu tablodan çıkarılan çeşitli katsayı 

matrisleri ve ters matris yardımıyla da ekonomik yapıyı analiz eder. Analizin hareket noktası, 

endüstriler arası yapısal bağınlaşmanın ölçülmesidir.  

         Bu çalışma, Kazakistan ekonomisinde sektörler arasındaki ilişkileri çarpan analizleri ile 

inceleyerek, sektörlerarası yapısal bağınlaşmayı ortaya koymayı ve Kazakistan Ekonomisinin 

2005, 2010 ve 2015 yılındaki kilit endüstrilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

         Bu doğrultuda, Kazakistan ekonomisi için OECD tarafından 2005, 2010 ve 2015 yılları 

için hazırlanmış olan Girdi-çıktı akım tabloları kullanılarak çarpan analizleri yapılacak ve 

endüstrilerin yapısal bağınlaşma dereceleri ölçülerek değerlendirilecektir. 

         Bilindiği gibi, iktisat literatüründe, otonom bir harcama artışının yol açtığı gelir ve 

istihdam artışları, kural olarak çarpan prensibi çerçevesinde ele alınmaktadır. G-Ç Analizi 

literatüründe de endüstriler arası sisteme ilave edilen otonom bir harcama veya nihai talepteki 

bir artış ile bu harcamanın yol açtığı toplam etkiler arasındaki ilişkiler, otonom harcamanın 

yöneldiği endüstrinin çarpan etkisi olarak ifade edilir. Bir otonom harcama yöneldiği 

endüstriyle birlikte ekonominin diğer endüstrileri üzerinde de yayılan etkilere sahip olduğu için 

çarpan analizine G-Ç literatüründe “etki analizi” de denilmektedir. 

       Çalışmada kullanılacak olan üretim çarpanı, nihai talepteki bir birim artışa karşılık 

çıktılardaki artışı gösteren ters Leontief matrisinin her bir endüstriye ait sütun toplamıdır. 

Örneğin j endüstrisi için basit üretim (çıktı) çarpanı, ters Leontief matrisindeki o endüstrinin 

sütun toplamıdır. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. 

 




n

1i

ij Az

 

Burada;  

zj :  j endüstrisinin basit üretim çarpanı, 

n : G-Ç akım matrisindeki endüstri sayısı, 
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Ai: E (I-A)-1 ‘dir.  

        Üretim çarpanı, her bir endüstriyle ekonominin diğer endüstrileri arasındaki yapısal 

bağınlaşmanın derecesini göstermektedir. Buna göre, üretim çarpanının sayısal değeri 

büyüdükçe yapısal bağınlaşma artmaktadır. 

         Analizden beklenen ve gerçekleşen sonuçlar sempozyum bildiri metninde ayrıntılı olarak 

verilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kazakistan Ekonomisi, Girdi-Çıktı, Yapısal Bağınlaşma 

 

 

ABSTRACT 

          With macroeconomic models, it is not possible to obtain detailed information about the 

sectors of agriculture, industry and services, especially those that fall within the sub-sectors of 

industries. In terms of the overall balance of the economy, the ties and mutual relations between 

these sectors are very important. The models developed to determine these relationships are 

examined under the cross-industry approach. The cross-industry approach gathers information 

that reflects the structural characteristics of the national economy in a table that includes raw 

data, known as the Input-Output Table according to a particular technique. It analyzes the 

economic structure with the help of various coefficient matrices and inverse matrix extracted 

from this table. The starting point of the analysis is to measure the structural correlation between 

industries. 

          In this study, is to analyze the inter-sectoral relations in the Kazakhstan economy through 

multiplier analysis, to reveal the inter-sectoral structural correlation and to identify the key 

industries of the Kazakh economy in 2005, 2010 and 2015. In this respect, multiplier analyzes 

will be made for the Kazakhstan economy by using the input-output flow tables prepared by 

OECD for 2005, 2010 and 2015 and the structural correlation degrees of the industries will be 

measured and evaluated. 

           As it is known, in the economic literature, income and employment increases caused by 

an autonomous expenditure increase are handled within the framework of the multiplier 

principle. In the literature of I-O Analysis, the relations between an autonomous expenditure or 

an increase in final demand and the total effects of this expenditure added to the inter industrial 

system are expressed as the multiplier effect of the industry in which autonomic expenditure 

tends. Since an autonomous expenditure has spreading effects on the other industries of the 

economy along with the industry it is directed to, multiplier analysis is also called “impact 

analysis” in the I-O literature. 

           The production multiplier to be used in the study is the sum of the columns of each 

industry of the inverse Leontief matrix, which shows the increase in output versus a unit 

increase in final demand. For example, the simple production (output) multiplier for industry j 

is the sum of the columns of that industry in the inverse Leontief matrix. 

We can express this as follows. 





n

1i

ij Az

 

Here; 

zj: the simple production multiplier of industry j, 
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n: the number of industries in the I-O current matrix, 

Ai: E (I-A) -1. 

         The multiplier of production shows the degree of structural correlation between each 

industry and other industries of the economy. Accordingly, the higher the numerical value of 

the production multiplier, the higher the structural correlation.  

        The expected and actual results of the analysis will be given in detail in the symposium 

proceedings. 

 

Keywords: Kazakhstan Economy, Input-Output, Structural correlation 
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ÖZET 

Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasıyla bağımsızlığını kazanmış on beş ülke 

içerisinde yer alan beş Türk cumhuriyetini (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 

Türkmenistan) tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. Ortak din, kültür ve coğrafya unsurları,  

ülkelerin tanınması ve birbirleriyle olan ilişkilerin pekişmesi için atılan adımların temel 

sebebidir. Ayrıca diğer Türk cumhuriyetlerinin zengin doğal kaynaklara sahip olması, bu 

ülkeleri sadece Türkiye için değil diğer ülkeler içinde cazip hale getiren bir faktördür. Fakat 

doğal kaynak yönünden zengin olan bu ülkeler, bağımsızlıkla gelen yeni ekonomik sisteme 

hemen ayak uyduramamıştır. Bağımsızlık öncesindeki süreçte merkeziyetçi bir ekonominin 

parçaları olan ülkeler, bağımsızlığın getirdiği serbest ekonomik sistemi ilk zamanlarda 

başarıyla yönetememişlerdir. Bu durum Rusya’nın ülkeler üzerinde baskı kurma ve ülkelerin 

ekonomilerine yeniden müdahale etme isteğinin oluşmasına yol açmıştır. Ülkeler, Rusya’ya 

karşı tepkilerinde çeşitlilik göstermiş olsalar da ekonomide bağımsızlıklarına uygun davranma 

yoluna girmişlerdir. 

           Türkiye’de bu süreçte diğer Türk cumhuriyetleri ile birçok alanda yaptığı ikili 

anlaşmalarla sağlam ilişkiler kurmak istemiştir. İlişkiler Rusya gibi bir faktörün de etkisiyle 

dönemsel olarak farklılıklar göstermiştir. Çalışmada diğer Türk cumhuriyetine ait temel 

ekonomik göstergeler, dış ticaret verileri ve dış ticarete konu olan mal grupları ele alınmıştır.  

 Çalışmamızın amacı, bağımsızlığın 28. yılını doldururken yeni Türk Cumhuriyetleri 

ile Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin boyutunun ne düzeyde olduğunu belirlemek ve 

ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda eksiklileri ortaya koyarak, neler 

yapılabileceğini belirleyip çözüm önerilerinde bulunmaktır. 

Bu amaç doğrultusunda güncel ekonomik verilerle niceliksel verinin çözümlenmesi ve 

yorumlanması yöntemiyle Türkiye ile diğer Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkileriyle 

ilgili durum tespiti yapılacak ve elde edilen sonuçlara göre genel bir değerlendirmede 

bulunulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Dış Ticaret, Ekonomik İşbirliği 
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ABSTRACT 

 The Soviet Union's disintegration in 1991, located in fifteen countries gained 

independence five Turkish republic (Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, 

Turkmenistan) has become the first country to recognize Turkey. The common elements of 

religion, culture and geography are the main reasons for the steps taken for the recognition of 

the countries and the consolidation of relations with each other. We also have rich natural 

resources of the Turkish republic, this country is a factor that makes it attractive in other 

countries, not only for Turkey. However, these countries, which are rich in natural resources, 

could not immediately adapt to the new economic system that came with independence. 

Countries that were part of a centralized economy in the pre-independence period failed to 

successfully manage the free economic system brought by independence. This has led to 

Russia's desire to exert pressure on countries and re-intervene in their economies. Although 

countries have varied in their reactions to Russia, they have chosen to act in accordance with 

their independence in the economy. 

  In this process in Turkey with Turkish republics sought to establish solid 

relationships with the bilateral agreements made in many areas. Relations have been 

periodically different due to a factor like Russia. In this study, basic economic indicators, 

foreign trade data and commodity groups of five Turkish republics are discussed. 

The purpose of our study independence in 28th years while filling to determine the new 

Turkish Republic of Turkey's economic relations is in what the dimension level and revealing 

shortcomings in the further development of economic relations, is to identify and recommend 

solutions what can be done. 

For this purpose based on current economic data with quantitative data analysis and 

interpretation methods with other Turkish Republic of Turkey will be identified with 

situations associated with economic relations and the results obtained will be made an overall 

assessment. 

           

. 

Keywords: Turkey, Turkish Republics, Economic Relations 
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MODELİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

ECONOMICS-HAPPINESS RELATIONSHIP: A RESEARCH ON BHUTAN’S 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT MODEL 
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ÖZET 

Dünyada gelir adaletsizliğinin artması, toplumdaki bireylerin yaşam memnuniyetlerini ve 

mutluluklarını azaltmaktadır. Gelir dağılımında adaletin sağlanması, yoksulluğu azaltarak 

sürdürülebilir bir kalkınma sağlamaktadır. Ekonomik kalkınmanın gerçekleşebilmesi için 

yalnızca gelir artışı yeterli değildir. Gelirdeki iyileşme ile birlikte sosyal, kültürel ve politik 

alanlardaki iyileşmeler ekonomik kalkınmayı hızlandırmaktadır. Bu çerçevede ekonomik 

kalkınma ile ilişkilendirilen mutluluk ekonomisi ekonomik kalkınmanın bireysel refahı nasıl 

etkilediğini incelemektedir. 

Bhutan Kralı Jigme Singye Wangchuck tarafından 1972 yılında atılan Gayri Safi Milli 

Mutluluk kavramına göre, ülkelerin gelişmişliği milli gelir endeksleriyle değil, dokuz ana 

kategoriden (eğitim, sağlık, ekolojik çeşitlilik ve esneklik, zamanın kullanımı, iyi yönetişim, 

kültürel çeşitlilik ve esneklik, toplumsal canlılık, yaşam standartları, ruhsal iyilik durumu)  

oluşan bir mutluluk endeksi ile ölçülmektedir. Bu kategorilerden bir mutluluk endeksi 

oluşmasında Bhutan halkının toplumsal değerleri ve ilkeleri büyük önem arz etmektedir. Gayri 

Safi Milli Mutluluk kavramı sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına, iyi bir yönetime, 

çevrenin ve kültürel değerlerin korunmasına dayandırılmış bir kavram olarak öne çıkmıştır. 

Bu çalışmada gayri safi milli mutluluğun nasıl uygulamaya konulduğuna dair örnekler 

verilerek, mutluluk endeksinin nasıl ölçüldüğü anlatılmıştır. Bhutan’ın kalkınmadaki başarısı, 

büyüme merkezli bir kalkınmanın uygulanabilirliğine yönelik bir alternatif sunmaktadır. 

Çalışmada gayri safi mutluluğun ekonomik kalkınmadaki rolü, Bhutan’ın sürdürülebilir 

kalkınma modeli çerçevesinde incelenmiştir. Bu bağlamda, sosyal normların ortaya çıkışı ve 

sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabilecek ortak bir Bhutan kimliği tartışılmıştır. 
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ABSTRACT 

The life satisfaction and happiness of individuals in the society has been reducing due to 

high levels of income injustice. Achieving justice in income distribution ensures sustainable 

development by reducing poverty. Income growth is not enough for economic development. 

Improvements in income and improvements in social, cultural and political fields accelerate 

economic development. In this context, the happiness economics associated with economic 

development examines how economic development affects the individual welfare.

According to the concept of Gross National Happiness, which was asserted in 1972 by 

the King of Bhutan Jigme Singye Wangchuck, the development of countries is not based on 

national income indices but based on nine main categories (education, health, ecological 

diversity and resilience, time use, good governance, cultural diversity and resilience, 

community vitality, living standards, psychological well-being). The social values and 

principles of the Bhutanese people play an important role in the creation of an index of 

happiness in these categories. The concept of Gross National Happiness has emerged as a 

concept based on sustainable development, good management, protection of environment and 

cultural values. 

In this study, I gave examples about how to implement gross national happiness and I 

explained how happiness index is measured. Bhutan's success in development offers an 

alternative to the applicability of growth-centered development. In this study, the role of gross 

national happiness in economic development is examined within the framework of Bhutan's 

sustainable development model. In this context, the emergence of social norms and a common 

Bhutan identity that can contribute to sustainable development are discussed. 

Key Words: Gross National Happiness, Sustainable Development, Bhutan Economy, 

Development Models, Happiness Economics 
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ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ EKONOMİK 

KRİZLERİ DERİNLEŞTİRMEDEKİ ROLLERİ 

THE ROLE OF INTERNATIONAL CREDIT RATING ORGANIZATIONS IN 

DEEPENING ECONOMIC CRISIS 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Onur ARİ 

Bayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü 

ÖZET 

Kredi derecelendirme kuruluşları bir ülkenin değerlendirmelerini küresel bir ekonomik 

dünyaya aynı anda duyurmaktadırlar. Bu şekilde, yatırımcılar alacağı risk derecesini 

ölçmektedir. Standart ve Poors (S&P), Fitch ve Moody’s bugün en çok bilinen uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşlarıdır. Bu kurumlar tarafından verilen derecelendirmelerin finansal 

piyasalardaki sermaye akımları üzerinde etkisi olduğu tartışılmaz bir gerçektir. 

Bu kuruluşlar tarafından verilen AAA en yüksek notu ifade ederken, bunu AA1 notu 

izlemekte ve bu ölçek C’ye kadar inmektedir. BBB’nin altındaki her bir kredi notu “çürük”  

olarak adlandırılmaktadır. Derecelendirme kuruluşları tarafından verilen notlar ne kadar 

düşerse, bir firmanın ya da ülkenin borçlarını ödemede yetersiz olduğu ifadesine yaklaştırır. 

İlgili ülke veya firmaya borç veren alacaklılar, paralarını geri almada daha az iyimser bir bakış 

açısına sahip olacaklarından daha yüksek faiz oranları uygulayacaklardır. Faiz oranlarının 

yükselmesi de borçların geri ödenmesini zorlaştıracak ve ekonomik krizi dolaylı olarak 

derinleştirecektir. 

Kredi derecelendirme kuruluşlarının tarafsızlığına ve kredi derecelendirme 

kuruluşlarının, kredi notlarının şeffaflığı, eksikliği gibi birçok politik amaca hizmet ettiği gibi 

çeşitli görüşlere dair tartışmalar artmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak üç büyük kredi 

derecelendirme kuruluşunun önemine değinilecek, daha sonra ise bu kuruluşların ekonomik 

krizleri yoğunlaştırmadaki rolü ele alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kredi Derecelendirme Kuruluşları, Ekonomik Krizler, Uluslararası 

Politik İktisat, Kredi Notu  
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ABSTRACT 

 

Credit rating agencies announce a country's assessments to a global economic world at 

the same time. In this way, investors measure the degree of risk they will receive. Standard and 

Poors (S&P), Fitch and Moody’s are the most well-known international credit rating agencies 

today. It is an indisputable fact that the ratings given by these institutions have an impact on 

capital flows in financial markets. 

AAA refers to the highest grade, followed by AA1 and goes down to C. Each credit rating 

below BBB is called junk or unsafe. The more ratings given by rating agencies, the closer they 

are to the statement that a firm or country is inadequate to pay its debts. Creditors of the 

respective country or firm apply higher interest rates since they have a less optimistic view of 

getting their money back. Rising interest rates will also make repayment of debts difficult and 

deepen the economic crisis indirectly. 

There is increasing debate about the objectivity of credit rating agencies and there are 

various views claiming that credit rating agencies serve for many political purposes, such as 

transparency and lack of credit ratings. In this study, the importance of three major credit rating 

agencies will be stated firstly, and then the role of these institutions in intensifying economic 

crises will be discussed. 

Key Words: Credit Rating Institutions, Economic Crisis, International Political 

Economy, Credit Rating 
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KÜRESELLEŞME ve SAĞLIK HARCAMALARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE 

UYGULAMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Uğur BULUT 
Kafkas Üniversitesi Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Öğr. Gör. Hikmet YILMAZ 
Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksekokulu  

 

 

ÖZET 

1980 sonrası dönemde, dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle 

birlikte, ülke ekonomileri birbirleriyle eklemlenmiş, küreselleşme yoğun bir şekilde 

yaşanmaya başlamıştır. Küreselleşmedeki bu yoğunluk bazı sektörlere önemli avantajlar 

sağlamıştır. Sağlık sektörü bu avantajlı sektörlerden biridir ve ülkelerin sağlık harcamalarına 

ayırdıkları bütçe kalkınma ve gelişmişlik düzeyini gösterdiğinden küresel ekonomiler sağlık 

sektörüne önem vermektedirler. Küreselleşmeyle paralel, 1980’lerin başlarından itibaren 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sağlık sektöründe önemli reform girişimlerinin olduğu 

gözlemlenmektedir.  Bu çalışmada, küreselleşme ile artan sosyal ve ekonomik ilişkilerin, 

Türkiye’deki sağlık harcamaları üzerindeki etkisinin ekonometrik olarak analiz edilmesi 

amaçlanmıştır. Ekonometrik analiz kısmında küreselleşme göstergesi olarak KOF ekonomik 

ve sosyal küreselleşme endeksleri kullanılmıştır. Küreselleşmenin Türkiye'de sağlık 

harcamaları üzerindeki ekonomik ve sosyal etkileri 1975-2017 dönemine ait yıllık veriler 

kullanılarak Johansen, FMOLS, DOLS, CCR eşbütünleşme yöntemleri ve Granger 

nedensellik analizi çerçevesinde incelenmiştir. Johansen eşbütünleşme testi sonucuna göre 

ekonomik ve sosyal küreselleşme ile sağlık harcamaları arasında uzun dönemli bir ilişki 

bulunmuştur. FMOLS, DOLS ve CCR testlerine göre ekonomik ve sosyal küreselleşmenin 

sağlık harcamaları üzerinde uzun dönemde anlamlı ve pozitif yönde bir belirleyiciliği olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Nedensellik analizi sonuçları ise ekonomik küreselleşmeden sağlık 

harcamalarına ve sağlık harcamalarından sosyal küreselleşmeye doğru tek yönlü bir 

nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir. Çalışmanın sonuçları, küreselleşmenin ekonomik 

ve sosyal boyutunun sağlık harcamalarını arttırıcı yönde etkisinin olduğunu ve uzun dönemde 

ekonomik maliyeti beraberinde getirdiğini Türkiye örneğinde ortaya çıkarmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Sağlık harcamaları, Eşbütünleşme  
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GÖZLENEMEYEN HETEROJENLİĞİN MODELLENMESİNDE BİREY-

MERKEZLİ YAKLAŞIMLAR: GİZİL PROFİL ANALİZİ UYGULAMASI 

MODELING UNOBSERVED HETEROGENEITY USING PERSON-CENTERED 

APPROACHES: AN APPLICATION OF LATENT PROFILE ANALYSIS 

Arş. Gör. Esra SÖZER 

Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D  

Arş. Gör. Derya AKBAŞ 

Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D 

Doç. Dr. Nilüfer KAHRAMAN 

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D 

ÖZET  

Bu çalışmanın amacı, eğitim bilimleri alanında bireysel farklılıkların modellenmesi ile ilgili 

çalışmalar yapan araştırmacılar için bir örneklemde yer alan homojen alt grupların 

belirlenmesinde Gizil Profil Analizi (GPA)’nin nasıl kullanılacağını örnek bir uygulama (uyku 

kalitesi) üzerinden göstermektir. Karmaşık örüntülerdeki gizil alt grupların belirlenmesinde 

Gizil Profil Analizi kullanımının diğer tekniklere göre üstün yanlarını göstermek 

amaçlanmıştır. Gizil Sınıf Analizi ve Gizil Profil Analizi, bir örneklem içerisindeki 

heterojenliğin yakalanması için sistematik ve sade bir yol sunmaktadır. Bu modellerde belirli 

bir modele dayalı olarak kestirim yapıldığı için diğer kümeleme ve sınıflama analizlerine göre 

daha esnektir. Gizil Profil Analizinde, Gizil Sınıf Analizinden (gözlenen değişkenler kategorik) 

farklı olarak gözlenen değişkenler süreklidir. Gizil Profil Analizi, birey-merkezli bir 

yaklaşımdır. Bu analizde değişkenlerden ziyade bireylerin heterojenliğini yakalayabilen gizil 

sınıf/profillerin ortaya çıkarılması ve özelliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Sınıf/profil 

üyeliği için kesin bir değerden ziyade gizil sınıf/profil üyeliği olasılığı kestirimi yapılır. Bu 

çalışmanın temelde üç amacı bulunmaktadır; 1) bir örneklem içerisinde gözlenemeyen 

heterojenliğin belirlenmesinde Gizil Profil Analizi’nin nasıl kullanılacağını ve sonuçlarının 

nasıl değerlendirileceğini örnek bir uygulama (uyku kalitesi) üzerinden göstermek, 2) bireysel 

uyku kalitesi açısından bireylerin sahip olduğu farklı gizil sınıf/profilleri analiz etmek ve 3) 

ilgili yapıyla ilişkili olan bir kodeğişkenin bu sınıf/profiller üzerindeki etkisini incelemektir. Bu 

çalışmaya konu veriler, daha geniş bir çalışmanın alan uygulaması olan Duygu Cetveli Alan 

Uygulaması kapsamında çalışılan 5 maddelik bir Uyku Cetveli Ölçeğini dolduran 205 gönüllü 

öğretmen adayından gelmektedir. Model uyumunun değerlendirilmesinde ve model seçimine 

karar vermede Lo-Mendell-Rubin Adjusted Likelihood Ratio Test (LMR/VLMR; Lo, Mendell, 

& Rubin, 2001), the Bootstrapped Likelihood Ratio Test (BLRT; Arminger, Stein & 

Wittenberg, 1999; McLachlan & Peel, 2000); Akaike’s Information Criterion (AIC; Akaike, 

1974) ve Bayesian Information Criterion (BIC; Schwarz, 1978), sınıflama belirsizliğinin 

incelenmesinde ise Entropy değeri ve sonsal olasılık (posterior probability) kestirimleri 

kullanılmıştır. Analizler, veriye en iyi uyum sağlayan profil modelin 3 sınıflı bir model 

olduğunu göstermektedir: 1) uyku problemi yaşamayan, 2) ciddi uyku problemi yaşayan ve 3) 

orta düzey uyku problemi yaşayan olmak üzere 3 grup tanımlanmıştır. Bu gruplar, katılımcıların 

Uyku Cerveli Ölçeği ile beraber cevapladıkları diğer ölçek olan Duygu Cetveli Ölçeğine 

verdikleri cevaplardan hesaplanan Negatif Duygu Durum puanlarının kodeğişken olarak 

alındığı üst model ile desteklenmiştir. Üst model, beklendiği gibi, Negatif Duygu Durumu 

puanları yüksek olan bireylerin uyku problemi yaşamayan gruba kıyasla diğer sınıflarda 

bulunma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, uygulama verilerinin 

geldiği ölçekler ve bu ölçekleri cevaplayan katılımcılar ile sınırlı olsa da, Gizil Sınıf Analizi 

Modellerinin, bireysel farklılıkları çalışılan bir grupta bulunması muhtemel, ancak varlıkları 
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önceden bilinmeyen (gizil) alt grupların ortaya çıkartılmasında kullanışlı olduğunu gösterir 

niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: gizil profil analizi, birey-merkezli yaklaşımlar, heterojenlik, öğretmen 

adayları 

ABSTRACT 

Commonly used in Educational and Psychological Sciences to estimate latent profiles 

(homogenous groups) for a sample individuals, the family of Latent Class and Latent Profile 

Models is often regarded as a systemic and parsimonious way to capture sample heterogeneity. 

These models extend on the idea that identifying subgroups (i.e., latent classes) within large, 

heterogeneous populations would enable a better understanding of the complexities in the data, 

especially when quantitative differences alone are not dominant or large enough to explain the 

patterns in the observed variance structure. This study provides an illustration of Latent Profile 

Modeling, which is a variant of Latent Class Analysis and differs from it on the basis that it 

requires continuous rather than categorical independent variables.  

More specifically, Latent Profile Models are used to recover hidden group structures given the 

covariance structure of the data. Although similar to various cluster analyses techniques in its 

purpose, Latent Profile Models are based on rather explicit model definitions and allow to 

account for the possibility that the recovered groups are uncertain. The model is easily adapted 

or extended for the particular sample characteristics at hand. In Latent Profile Analysis, latent 

profile membership is estimated as a probability conditional on a participant’s response variable 

scores. This allows for the possibility that there is uncertainty in class memberships and that 

the probability of an individual’s membership to each of the latent groups predicted by the 

model can be estimated simultaneously. Overall, the Latent Profile Analysis can be thought of 

as an person-centered model offering model estimates that can be used to classify individuals 

into profiled groups, given that there are theoretically justified and meaningful differences. 

This study provides an application of the Latent Profile Analysis using sleep quality data. The 

data were from participants (N=205) who completed the scale as a part of a larger field study, 

called the Emotion Ruler Field Study. Suspected that there would be two or more subgroups of 

individuals, a series of nested Latent Profile Analysis models were estimated (involving one, 

two, three, and so on, classes). The fit for each model and the incremental increase due to added 

group were evaluated using the Lo–Mendell–Rubin LR test (LMR; also known as Vong–Lo–

Mendell– Rubin test), bootstrap likelihood ratio test (BLRT), Akaike’s Information Criterion 

(AIC), Bayesian Information Criterion (BIC), and samplesize- adjusted BIC. Uncertainty of the 

classifications were tested using the entropy index and the posterior probabilities. Result 

showed that a 3 group profile solution had the best fit, suggesting that preservice teachers could 

be divided into three rather homogenous subgroups amongst themselves: 1) no sleep problems, 

2) moderate sleep problems and 3) severe sleep problems subgroups. A full model was 

estimated next using Negative Affect Scale scores of the participants into the 3-class model as 

a covariant. The results indicate that individuals with higher Negative Affect Scale scores were 

less likely to be in “no sleep problems” group. Albeit limited to the scales and the sample used, 

the current study illustrates that Latent Profile Analysis can be useful tools when modeling 

commonalities among individuals. 

Keywords: latent profile analysis, person-centered approach, teacher candidates, heterogeneity 
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   Doç. Dr. Durdağı AKAN  
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GİRİŞ 

Bilgi alış verişi olarak adlandırılan  “iletişim”  insan yaşamındaki en önemli olaylardan birisidir. 

Canlılar varlıklarını sürdürebilmeleri için iletişimde bulunmak zorundadırlar. Canlılar 

içerisinde insan için iletişimin yeri ise bir başkadır. Çünkü insan, diğer canlılardan farklı olarak, 

kurmuş olduğu iletişimleri incelemek ve geliştirmek şansına sahiptir. Canlılar içerisinde 

yalnızca insanoğlu birbirinin rolüne girebilmekte ve birbiriyle empati kurabilmektedir. İletişim, 

insanlar için önemli bir güçtür. Zira iletişim, insanlara kendilerini anlatma ve tanıtma, diğer 

insanları anlama ve tanıma imkânı sağlar. İnsanların birbirleriyle ilişki kurmaları, başka 

insanlarca nasıl algılandıklarını öğrenmeleri de iletişimle mümkün olabilmektedir. İletişimin 

varlığından söz edebilmek için farkındalık koşulunun sağlanması gerekir. 

 

İletişim bireyin, eğitim ve iş yaşamında mutlu olabilmesinde önemli rol oynayan temel bir 

yaşam becerisidir. Etkili iletişim becerilerine sahip bireyler; başkaları ile daha iyi anlaşabilirler 

ve kendilerini daha doğru ifade edebilirler. 

 

İletişimi, insanoğlu için önemli bir ihtiyaç, varlığının önemli bir göstergesi, kendini ifade 

edebilmenin en etkili aracı ve sorunlarının en etkili çözüm yollarından biri olarak görmek 

gerekir. Uygarlıkların gelişiminin de büyük ölçüde iletişime bağlı olduğu söylenebilir. Zira 

iletişim insanoğluna, duygu ve düşüncülerini, bildiklerini ve öğrendiklerini kayıt altına alma, 

bunları sonraki kuşaklara aktarma fırsatı sunmaktadır. Bir anlamda yaşam iletişimle anlam 

kazanmaktadır. 

 

Öğretme-öğrenme sürecinin etkili olabilmesi her şeyden önce öğretmen-öğrenci arasında çok 

özel bir ilişkinin kurulmasına bağlıdır. Öğretmenlerin iletişim ve öz yeterlilik becerileri 

bakımından güçlü olması bu bağın kurulmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle 
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öğrencilere rol model olabilecek öğretmenlerin iletişim ve öz yeterlilik becerilerinin yüksek 

düzeyde olması beklenir. 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği iletişim becerilerinin yanında 

öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterliliklere de sahip olması gerekir. Bir öğretmen için öz 

yeterlilik öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip olması ile başlar. 

“Öz yeterlilik, bireyin, belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip  

başarı olarak yapma kapasitesine ilişkin kendi yargısına” denir. 

Yapılan araştırmalar, öz-yeterlik algısının yaşantılardan, çevredeki modellerden etkilendiğini 

göstermektedir. Sosyal Bilişsel Kurama göre, bir kişinin öz-yeterlik algısı dört kaynaktan 

beslenmektedir. Bunlar ; 1) bireyin kendi kişisel deneyimleri, 2) başkalarının deneyimleri, 3) 

sözel ikna (bir bireyin bir durumla ilgili başa çıkma yolları ile ilgili aldığı öneriler), 4) duygusal 

durum (bir kişinin öz yeterliğini değerlendirmede korku,  kaygı ve stres düzeyini kontrol 

edebilmesi). 

 

Yine araştırma sonuçları öz-yeterlik algısı yüksek olan bireylerin, bir işi başarmak için büyük 

çaba gösterdiklerini, olumsuzluklarla karşılaştıklarında hemen vazgeçmediklerini, ısrarlı ve 

sabırlı olduklarını göstermektedir. 

 
Araştırmanın amacı; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 

öğretmen adaylarının iletişim becerileri düzeyi ile öz yeterlilik becerileri düzeylerini 

inceleyerek aralarındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu bağlamda araştırmada aşağıdaki sorulara 

cevap aranacaktır. 

 

     1. Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile öz yeterlilik becerileri arasında bir ilişki var 

mıdır? 

2. Öğretmen adaylarının iletişim becerileri öz yeterlilik becerilerinin anlamlı bir 

yordayıcısı mıdır? 

 

Araştırma Yöntemi 

Bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2018–2019 eğitim 

öğretim yılın güz döneminde Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde 

öğrenim gören Okul Öncesi, İlköğretim Matematik, İngilizce, Türkçe ve Sınıf Öğretmenliği 

anabilim dalı öğrencilerinden oluşmaktadır. 

 

Araştırmada uygulanması kolay, çabuk ve az masraflı olduğu için örneklem olarak uygun 

örnekleme yöntemi (convenience sampling) kullanılmıştır. Çalışmada İletişim Becerileri ölçeği 

ile Öğretmen Öz yeterlik ölçeği kullanılmıştır. 
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Veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programı yardımıyla analiz edilmiştir. 

Verilerin analizinde Pearson korelasyon ve çoklu regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. 

Araştırmada tüm bulgular p<0.05 anlamlılık düzeyinde sınanmıştır. 

 

Beklenen/ Geçici Sonuçlar 

Araştırmada elde edilecek verilerle, öğretmen adaylarının iletişim becerileri düzeyi ile sosyal 

onay düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı biri ilişkinin olması ve iletişim becerileri 

toplam puanının öz yeterlilik puanlarını önemli düzeyde yordaması beklenmektedir.  
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BİREYLERİN DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİNE GÖRE ŞEMA 

MODLARININ İNCELENMESİ1 

STUDY OF THE SCHEMA MODES ACCORDING TO EMOTION REGULATION 

STRATEGIES OF INDIVIDUALS 

Bekir BİTMİŞ 

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü 

Doç. Dr. Ahmet Ragıp ÖZPOLAT 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin duygu düzenleme stratejilerine göre şema 

modlarının incelenmesidir. Bu araştırmanın çalışma grubunu; 2018-2019 Eğitim/Öğretim 

yılında Kahramanmaraş ilinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’nde 

öğrenim görmekte olan 18 yaş üstü kolay örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 489 öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırma iki ya da daha fazla değişken arasındaki değişimin varlığını veya 

var olan durumu belirlemeyi amaçladığından betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, Duygu Düzenleme Ölçeği (DDÖ), Young Şema 

Ölçeği-Kısa Form3 (YŞÖ), ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu 

kullanılmıştır. Duygu düzenleme stratejileri ile ilgili ele alınan bağımsız değişkenlerin 

düzeylerine göre oluşturulan grupların bağımlı değişken puanlarının anlamlı olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla ilişkisiz (bağımsız) örneklemler için t testi kullanılmıştır.  

Araştırma sonucuna göre; Duygu Düzenleme stratejisi olarak Bastırma stratejisini 

kullanan bireylerin erken dönem uyumsuz şemaları yeniden düzenleme stratejisi kullananlara 

göre farklılaşmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Duygu Düzenleme Stratejileri, Şema Modları. Bastırma 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate schema modes according to emotion regulation 

strategies of university students. The study group of this research; In the 2018-2019 academic 

year, a total of 489 students aged over 18 years of age were selected at the Avsar Campus of 

Kahramanmaraş Sütçü İmam University in Kahramanmaraş. The research was conducted in a 

                                                             
1 Bu Çalışma Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi 
Olarak Yürütülen Bir Çalışmadan Üretilmiştir. 
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descriptive method model as it aimed to determine the existence or the situation of the change 

between two or more variables. 

Data were collected using the Emotion Regulation Questionnaire (ERQ), Young Schema 

Inventory-Short Form3, and the Personal Information Form prepared by the researcher. In order 

to determine whether the dependent variable scores of the groups formed according to the levels 

of independent variables discussed in emotion regulation strategies differ significantly, t test 

was used for unrelated samples. According to the results of the research; Early discordant 

schemas of individuals using the Suppression strategy as Emotion Regulation strategy differ 

from those using the reorganization strategy. 

Key words: Emotion Regulation Strategies, Schema Modes. Suppressi 
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FARKLI LİSANS PROGRAMINA KAYITLI OLAN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK 

BAŞARI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARISON OF ACADEMIC SUCCESS STATUS OF STUDENTS REGISTERED TO 

DIFFERENT UNDERGRADUATE PROGRAMS 

                                                                                             Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü BAHAR  

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 

ÖZET 

Akademik başarı eğitim amaçlarının ne ölçüde gerçekleştiğinin bir göstergesi olarak 

değerlendirilebilir. Hedeflenen öğrenmelerin gerçekleşme düzeyinin göstergesi olarak 

görülebilir. Araştırmanın amacı lisans öğrencilerin akademik başarısının kayıtlı olduğu lisans 

programına ve üniversiteye girişte esas alınan puan türüne göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemektir. Akademik başarının göstergesi olarak öğrencinin Genel 

Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) esas alınmıştır. Veriler Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat 

Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi lisans programlarına kayıtlı 

olan 972 öğrenciden elde edilmiştir. Öğrencilerin kayıtlı olduğu lisans programlarından dördü 

sayısal (SAY), beşi sözel (SÖZ),  beşi eşit ağırlıklı (EA) puan türü ile öğrenci alırken, bir 

program da özel yetenek (ÖY) sınavı ile öğrenci almaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin 

dörtlük not sistemi üzerinden GANO’su 2.60’tır. Yapılan analizler, lisans öğrencilerinin 

kayıtlı olduğu programa göre GANO’ları arasındaki farkın anlamlı olduğunu göstermiştir. 

Altı lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin ortalaması bu genel ortalamadan düşük, 

dokuzunda ise ortalamadan daha yüksektir. Başarı puan ortalaması en yüksek olan 

öğrencilerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Türkçe Öğretmenliği ve Sosyal Hizmet 

lisans programlarında olduğu, GANO’su en düşük olan öğrencilerin ise İnşaat Mühendisliği, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile İktisat programına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Lisans 

öğrencilerinin üniversiteye giriş puan türüne göre GANO’ları arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmüştür. Anlamlı farklılığın Sayısal (SAY) puan ile öğrenci alan programlarla 

Sözel (SÖZ), Eşit Ağırlıklı (EA) ve Özel Yetenek Sınavıyla (ÖY) öğrenci alan gruplar 

arasındaki farktan kaynaklandığı anlaşılmıştır. SAY puan türü ile öğrenci alan programlarda 

GANO’nun diğerlerine göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bilişsel giriş davranışları 

(BGD) öğrencinin yeni bir öğrenme ünitesini öğrenebilmesi için daha önceden kazanmış 

olması gereken davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Ön öğrenme gerektiren içeriğin, SAY 

puan türü ile öğrenci alan programlarda daha yoğun olduğu söylenebilir. SAY puan türü ile 

öğrenci alan programlarda öğrenci başarı notunun düşük olma sebeplerinden birisinin, bu tür 

programlara kayıtlı olan öğrencilerin ön öğrenme eksiklikleri ile bağlantılı olduğu 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: akademik başarı, lisans öğrencilerinin başarı durumu, puan türü ve 

başarı, 

ABSTRACT 

Academic achievement can be considered as an indicator of the extent to which the 

educational objectives have been achieved. It can be seen as an indicator of the level of 

realization of targeted learning. The aim of the study is to determine whether the academic 

achievement of undergraduate students shows a significant difference according to the 

undergraduate program in which they are registered and the type of points based on the 

entrance to the university. The student's overall weighted Grade Point Average (GPA) was 

used as an indicator of academic achievement. Data were obtained from 972 students enrolled 

in the undergraduate programs of the Faculty of Education, the Faculty of Arts and Sciences, 

the Faculty of Economics and Administrative Sciences and the Faculty of Theology. While 
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four of the undergraduate programs accept students with numerical, five verbal, five with both 

numerical and verbal equal weighted score type, one program accepts students with special 

ability exam. The grade point average of the students who participated in the study was 2.60 

over the quaternary grading system. Analyzes showed that the difference between academic 

achievement scores was significant according to the program in which undergraduate students 

were registered. This average is higher in nine undergraduate programs and lower in six 

undergraduate programs. It was found that the students with the highest average achievement 

score were in Guidance and Psychological Counseling, Turkish Language Teaching and 

Social Work undergraduate programs, and the students with the lowest average achievement 

score were enrolled in Civil Engineering, Electrical-Electronics Engineering and Economics 

program. There was a significant difference between the academic achievement scores of 

undergraduate students according to the type of university entrance points. The source of the 

significant difference is the difference between student achievement in programs that accept 

students with numerical points and the achievement of students enrolled in other programs. It 

was found that academic success was lower in programs that received students with numerical 

score type than the others. Cognitive input behaviors are defined as behaviors that the student 

must have acquired before they can learn a new learning unit. It can be said that the content 

that requires pre-learning is more intense in programs that take students with numerical score 

type. One of the reasons why student achievement score is low in programs that take students 

with numerical score type may be pre-learning deficies. 

Keywords: academic achievement, undergraduate students' achievement level, score type and 

achievement 
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FARKLI LİSANS PROGRAMLARINA KAYITLI OLAN ÖĞRENCİLERİN 

EBEVEYN ÖĞRENİM DURUMLARININ İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF PARENTAL EDUCATION STATUS OF STUDENTS 

REGISTERED TO DIFFERENT UNDERGRADUATE PROGRAMS 

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü BAHAR 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 

 

ÖZET 

Araştırmanın amacı farklı lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin anne ve baba öğrenim 

durumlarını incelemektir. Bu kapsamda lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin anne ve 

babalarının hangi düzeyde öğrenim gördükleri belirlenmiş, anne ve baba öğrenim düzeyi ile 

kayıtlı olunan fakülte ve bölüm arasındaki bağlantı analiz edilmiştir. Veriler bir devlet 

üniversitesine bağlı üç ayrı fakültenin altı farklı lisans programına kayıtlı 377 öğrenciden 

anket yoluyla elde edilmiştir. Anne-baba öğrenim durumu ile kayıtlı olunan fakülte bilgisinin 

kategorik veriler içermesi sebebi ile araştırma sorusunu cevaplamak için khi kare analizi 

yapılmıştır. Analiz sonuçları, kayıtlı olunan fakülte ile anne ve baba öğrenim durumu arasında 

anlamlı bağlantıların olduğunu göstermektedir. Annesi lise veya daha fazla öğrenim gören 

öğrencilerin oranı Eğitim Fakültesinde beklenen değere yakın iken, Mühendislik Fakültesinde 

beklenenden daha yüksek, İlahiyat Fakültesinde ise beklenen orandan daha düşük 

bulunmuştur. Diğer taraftan, annesi ilkokul mezunu veya diplomasız olanların oranı Eğitim 

Fakültesi öğrencilerinde beklenen orana yakın iken, Mühendislik Fakültesine kayıtlı olan 

öğrencilerde beklenen orandan düşük, İlahiyat Fakültesine kayıtlı olan öğrencilerinde ise 

beklenen orandan yüksektir. Baba öğrenim durumu ile kayıtlı olunan fakülte bağlantısına 

ilişkin bulguların da anne öğrenim durumuna ilişkin bulgularla benzerlik gösterdiği tespit 

edilmiştir. Anne ve baba öğrenim durumu ile kayıtlı olunan lisans programı arasında 

istatistiksel bakımdan anlamlı bağlantıların olduğu tespit edilmiştir. Elektrik-elektronik 

Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans 

programlarına kayıtlı olan öğrencilerde annenin lise veya üniversite seviyesinde bir 

diplomaya sahip olma oranı beklenenden yüksektir. Türkçe Öğretmenliği ile İlahiyat 

programında ise beklenen orandan düşüktür. Diğer programlarda ise beklenen oranın biraz 

altında olduğu gözlenmiştir. Baba öğrenim durumu ile kayıtlı olunan lisans programı arasında 

da anne öğrenim durumuna benzer bir bağlantının olduğu tespit edilmiştir. Anne ve babası 

daha yüksek düzeyde eğitim alan öğrencilerin sayısal içerikli lisans programlarını tercih etme 

oranının daha yüksek olduğu, diğer taraftan anne ve babası daha düşük düzeyde eğitim alan 

öğrencilerin ise sosyal içerikli programlara yöneliminin daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: ebeveyn eğitim durumu, fakülte tercihi, meslek seçimi 

ABSTRACT 

The aim of the study is to examine the educational status of the parents of the students 

enrolled in different undergraduate programs. In this context, the level of education of the 

parents of the students’ enrolled in undergraduate programs was determined; the relationship 

between the parents' education level with the registered faculty type and department was 

analyzed. Data were obtained from 377 students enrolled in six different undergraduate 

programs of three different faculties of a state university. Since the parent educational status 

and registered faculty information included categorical data, chi-square analysis was 

performed to answer the research question. The results of the analysis show that there is a 

meaningful relationship between the registered faculty and the parental education level. The 

proportion of students whose mother had a high school or college diploma was found to be 
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close to the expected value in the Faculty of Education. On the other hand, this ratio was 

found to be higher than expected in the Faculty of Engineering and lower than expected in the 

Faculty of Theology. In addition, the ratio of those whose mothers are primary school 

graduates or those who do not have a diploma is found to be close to the expected ratio among 

the students of the Faculty of Education. This ratio is lower than expected for students 

enrolled in the Faculty of Engineering and higher than the expected rate for students enrolled 

in the Faculty of Theology. It was found that the findings related to the father's educational 

status and the faculty connections registered was similar to the findings regarding the mother's 

educational status. It has been found that there are statistically significant connections 

between parental education level and registered undergraduate program. For the students 

enrolled in Electrical-Electronics Engineering, Civil Engineering and Elementary 

Mathematics Teacher Education programs, the rate of mother having a high school or 

university level diploma is higher than expected ratio. This ratio is lower than expected for 

students enrolled in Turkish Language Teaching and theology programs. In other programs, it 

was observed that it was slightly below the expected rate. It was found that there is a similar 

relationship between father's education level and registered undergraduate program. It is 

understood that the percentage of students whose parents are educated at high school or 

university level is preferable to science and mathematics degree programs. On the other hand, 

it was found out that the students whose parents had lower education level had higher 

tendency towards social content programs. 

Keywords: parental education status, faculty preference, career choice 
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AHISKA TÜRKLERİNİN AD VERME GELENEKLERİNİN İNCELENMESİ 

INVESTİGATİON OF NAMİNG TRADİTİONS OF AHISKA TURKS SUMMARY 

Dr.Öğr.Üyesi Fatih AYDOĞDU 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

Prof.Dr.Figen GÜRSOY 
Ankara Üniversitesi 

ÖZET 

Adlar, bir toplumun kültürü hakkında bilgi edinme ve yaşadığı değişimleri inceleme konusunda 

fikir verebilmektedir. Ayrıca adlar, çocukların bireysel kimliklerinin gelişimine katkı 

sunmakta, çocuklar kendilerini adlarıyla özdeşleştirerek adlarına özgü davranışlar 

sergileyebilmektedir. Çocuğa ad verilirken, cinsiyet, erkek ya da kız çocuk beklentisi, başka bir 

çocuk istenmediğini bildirme, koruma, büyüklerin adını koyma, kardeşlerin adlarıyla uyumlu 

olma, dini ve tarihi anlam içerme ve yaşanılan toplumsal bir olayın etkisi gibi durumlar dikkate 

alınmaktadır. Ancak, ad vermede konusunda eğilim toplumdan topluma değişme 

göstermektedir. Özellikle, uzun yıllardan beri göç serüveni yaşayan Ahıskalı Türklerin, 

çocuklarına ad verme konusunda ne tür etmenlerden etkilendikleri ve çocukların adlarının 

kimler tarafından verildiği merak konusu olmuştur. Ahıskalı Türklerin çocuklarına ad verme 

konusundaki görüşlerinin belirlenmesi, kültürleri ve aile yaşantıları konusunda fikir 

verebilmektedir. Bireyin kendisini toplumda ismi ile tanıtması verilen ismin önemli bir yere 

sahip olduğunu göstermektedir. Bu araştırma, Ahıska Türklerinin ad verme geleneğinin durumu 

hakkında fikir edinmek, bu geleneğin Ahıska Türklerinin yaşadıkları toplumsal ve kültürel 

değişmelerden ne ölçüde etkilendiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla araştırmaya, 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenen, Türkçe bilen, en az 

iki çocuğu olan ve araştırmaya gönüllü katılan kadınlar dahil edilmiştir. Katılımcıların ad verme 

geleneklerine yönelik görüşleri, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan 

oluşan anket ile elde edilmiştir. Ankette, çocuklarına kimin isim verdiği, isim verme töreni olup 

olmadığı, çocuklarına isimlerini kimin vermesini istedikleri, kendi isimlerini kimin verdiği, 

verilen isimlerin anlamları ve veriliş nedenleri, isim verirken nelere dikkat ettikleri çocuklarına 

hangi ismi koymak istedikleri/bir çocukları daha olursa hangi ismi koymak istedikleri, en 

beğendikleri isim, yerli toplumda en beğendikleri isim gibi çocuklara isim verme geleneğine 

ilişkin sorular yer almaktadır. Anketler, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim Ahıska Türkü 

çocuklar aracılığıyla annelere ulaştırılmış ve annelerin anketi doldurarak okula göndermeleri 

istenmiştir. Araştırma sonucunda, Ahıska Türklerinin çocuklarına verdikleri adların, yerli 
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toplumda verilen adlardan farklılık gösterdiği, daha önce yaşadıkları toplumda çocuklara 

verilen adlardan etkilendikleri, daha çok büyüklerinin adlarını verdikleri, verdikleri adların 

kültürlerini yansıttıkları ve adların daha çok aile büyükleri tarafından konulduğu konusunda 

görüş bildirmişlerdir. 

Anahtar kelimeler: Ad verme, çocuk, Ahıska Türkü, kültür 

ABSTRACT 

Names can provide insight into the culture of a society and examine the changes it has 

undergone. In addition, names contribute to the development of individual identities of children, 

and children can identify with their names and behave specific to their names. The name of the 

child is taken into consideration such as gender, expectation of a boy or girl, declaring that no 

other child is wanted, protection, naming of adults, being compatible with the names of siblings, 

containing religious and historical meaning and the impact of a social event. However, the trend 

in naming varies from society to society. In particular, it has been a matter of curiosity as to 

what factors the Turks of Ahıskalı, who have been experiencing migration for a long time, are 

affected by the name of their children and who are given the names of the children. The 

determination of the views of Turks of Ahısk on naming their children can give an idea about 

their culture and family life. The fact that the individual introduces himself / herself by his / her 

name shows that the given name has an important place. This research was carried out in order 

to get an idea about the status of the tradition of giving names to Ahiska Turks and to determine 

the extent to which this tradition was affected by the social and cultural changes experienced 

by Ahiska Turks. For this purpose, women who had at least two children who were determined 

by criterion sampling method, who had at least two children and who participated in the study 

were included in the study. The participants' views on the naming traditions were obtained 

through a questionnaire consisting of open-ended questions developed by the researchers. In 

the survey, who named their children, whether there was a naming ceremony, who they want 

their children to give their names, who gave their own names, the meaning of the given names 

and the reasons for giving them, what they pay attention to when giving the name, what name 

they want to put their children / what name do they want to put another child questions about 

the tradition of naming children, such as their favorite name, their favorite name in the local 

community. The questionnaires were delivered to the mothers through Ahıska Türkü children 

in primary, secondary and high school and the mothers were asked to complete the 

questionnaire and send it to school. As a result of the research, they stated that the names given 
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to the children of Ahıska Turks differed from the names given in the local community, they 

were affected by the names given to the children in the society in which they lived before, that 

they gave the names of their elders, that the names they gave reflect the cultures and the names 

were mostly put by the family elders. 

Key words: Naming, child, Ahıska folk song, cultur 
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TÜRKİYE’DE GÖÇMEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ YAPILMIŞ ARAŞTIRMALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

IMMIGRANT CHILDREN REGARDING EVALUATION Of RESEARCH MADE IN 

TURKEY 

Prof.Dr.Neriman ARAL  

Ankara Üniversitesi 

Prof.Dr.Figen GÜRSOY 

Ankara Üniveersitesi 

Dr.Öğr.Üyesi Burçin AYSU 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Dr.Öğr.Üyesi Fatih AYDOĞDU 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

ÖZET 

Göç, göç yaşantısıyla ilişkili olan tüm bireyler üzerinde etkiler bırakan en önemli toplumsal 

olaylardan biridir. Günümüzde göç olayları yoğun olarak görülmektedir. Bazı aileler, dünyanın 

bir bölümüne ya da başka ülkelere daha iyi bir gelecek umuduyla gönüllü olarak göç ederken; 

bazı aileler de iç çatışma, siyasi ve dini baskı ve aile sağlığı ve güvenliğini tehdit eden doğal 

felaketlerden dolayı temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için isteksiz bir şekilde göç 

etmektedirler. Göçmen aileler göç etikleri yerlerde çeşitli sorunlarla karşı karşıya 

kalmaktadır.  Ailelerin yaşadıkları göç olayları, özellikle çocuklar üzerinde önemli etkiler 

bırakmaktadır. Çocukların göç olgusundan ne az şekilde etkilenmesi için bilimsel araştırmalar 

önemli bir konumdadır. Göçün çocuk ile ilişkisine dair pek çok çalışma yapılmaktadır. Ancak 

bu konu ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmakta, mevcut araştırmaların incelenmesi 

sonucu elde edilen bilgilerle göç ve çocuk olgusuna dair araştırmaların yönünün belirleneceği 

düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada Türkiye’de göçmen çocuklar ile ilgili 

yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi, yapılan çalışmaların yapıldığı yıl, üniversite, enstitü, 

çalışmanın türü ve konusunun belirlenmesi ve alanda yapılacak çalışmalarla ilgili önerilerin 

sunulması amaçlanmıştır. Bu araştırma tarama modelinde olup betimsel yöntem kullanılmıştır. 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak epistemolojik doküman analizi kullanılmıştır. Bu 

amaçla çalışmaya 1989 yılından bu yana Türkiye’de yapılmış ve Yüksek Öğretim Kurumu 

Ulusal Tez Merkezi internet sitesinden “göçmen çocuk, göç çocuk, sığınmacı çocuk, mülteci 

çocuk” anahtar kelimeleri ile taranarak tam metnine ulaşılabilen lisansüstü tezler dahil 

edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre 1989 yılından bu yana yapılan lisansüstü 
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tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde 

edilen veriler kaynaklarla desteklenerek tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: göç, lisansüstü tezler, yüksek lisans tezi, doktora tezi, tez inceleme  

 

ABSTRACT 

Migration is one of the most important social events that has an impact on all individuals who 

are associated with migration. Nowadays, migration events are seen intensively. Some families 

voluntarily migrate to a part of the world or to other countries in the hope of a better future; 

some families are reluctant to migrate because they cannot meet their basic needs due to internal 

conflict, political and religious pressure, and natural disasters that threaten family health and 

safety. Immigrant families face various problems in places of immigration ethics. Migration 

incidents of families have significant impacts on children. Scientific research is of great 

importance for the least effect of children on migration. Many studies have been conducted on 

the relationship between migration and child. However, further studies are needed on this 

subject, and it is thought that the direction of the studies on migration and children will be 

determined with the information obtained from the examination of the existing studies. With 

this in mind, the investigation of this study postgraduate been dealing with migrant children in 

Turkey thesis, made the year of the study, university, institute, aimed to determine the type and 

subject of study and submission of proposals for the work to be done in the area. This research 

is a survey model and descriptive method is used. Epistemological document analysis was used 

as data collection method in the research. For this purpose Since 1989, made in Turkey and 

Institutions of Higher Education from the National Thesis Center website "children of 

immigrants, immigration, child, children refugees, refugee children" keywords graduate could 

reach the full text scanned with a thesis were included. According to the findings obtained from 

the research, it has been determined that the majority of the postgraduate theses since 1989 are 

master's theses. The data obtained from the research will be discussed with sources. 

Keywords: migration, graduate theses, master thesis, doctorate thesis, thesis review 
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ENGELLİ ÇOCUKLARDA OYUN İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ 

ÇALIŞMALARDAKİ EĞİLİMLER  

TRENDS IN GRADUATE STUDIES RELATED TO GAME IN CHILDREN WITH 

DISABILITIES 

Prof.Dr.Figen GÜRSOY 

Ankara Üniveersitesi 

Prof.Dr.Neriman ARAL  

Ankara Üniversitesi 

Dr.Öğr.Üyesi Fatih AYDOĞDU 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

Dr.Öğr.Üyesi Burçin AYSU 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

ÖZET 

Genel bir tanımla oyun; rahatlama, fazla enerjinin atılması, uygulama yapma, isteklerin yerine 

getirilmesi, zevk alma ve bir öğrenme şeklidir. İnsan davranışlarının bütünü dikkate alındığında 

çocukların oynadıkları oyunların çoğunlukla yaşam deneyimlerinden oluştuğu görülmektedir. 

Bu nedenle çocukların gelişimi için oyunun önemli olduğu söylenebilir. Özellikle sahip 

oldukları dezavantajlar nedeniyle engelli çocukların gelişiminin desteklenmesinde oyun daha 

önemli bir yere sahiptir. Oyun, engelli çocukların doğumdan sonraki süreçte engelli olmayan 

diğer çocuklarla aynı gelişim özelliklerini göstermeseler de içsel enerjisinin boşaltılması, genel 

gelişiminin sağlanması ve deneyim kazanılması açısından önemlidir. Engelli çocukların oyunla 

ilgili deneyimi açısından bilimsel araştırmalar önemli bir konumdadır. Engelli çocuklarda oyun 

ile ilgili  pek çok çalışma yapılmaktadır. Ancak bu konu ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

duyulmakta, mevcut araştırmaların incelenmesi sonucu elde edilen bilgilerle engelli çocuk ve 

oyun olgusuna dair araştırmaların yönünün belirleneceği düşünülmektedir. Bu düşünceden 

hareketle bu çalışmada Türkiye’de engelli çocuklarla ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin 

incelenmesi, yapılan çalışmaların yapıldığı yıl, üniversite, enstitü, çalışmanın türü ve 

konusunun belirlenmesi ve alanda yapılacak çalışmalarla ilgili önerilerin sunulması 

amaçlanmıştır. Bu araştırma tarama modelinde olup betimsel yöntem kullanılmıştır. 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak epistemolojik doküman analizi kullanılmıştır. Bu 

amaçla çalışmaya 1997 yılından bu yana Türkiye’de yapılmış ve Yüksek Öğretim Kurumu 

Ulusal Tez Merkezi internet sitesinden “oyun, zihinsel engel, görme bozukluğu, işitme 

bozukluğu, ortopedik engel, dikkat eksikliği, otizm” anahtar kelimeleri ile taranarak tam 
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metnine ulaşılabilen lisansüstü tezler dahil edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre 

1997 yılından bu yana yapılan lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi 

olduğu, çoğunluğunun nicel araştırma deseninde olduğu, arklı enstitülerde yayınlandığı, 

üniversiteler içinden en çok Gazi Üniversitesinde çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen veriler kaynaklarla desteklenerek tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: engelli, oyun, lisansüstü tezler, yüksek lisans tezi, doktora tezi, tez 

inceleme 

ABSTRACT 

A general description of the game; It is a form of relaxation, excretion of excess energy, 

practice, fulfillment of wishes, enjoyment and learning. When all human behaviors are taken 

into consideration, it is seen that the games that children play mostly consist of life experiences. 

Therefore, it can be said that play is important for children's development. Play has a more 

important place in supporting the development of children with disabilities, especially because 

of their disadvantages. The play is important in terms of discharging internal energy, providing 

general development and gaining experience, even if the children with disabilities do not show 

the same developmental characteristics as other non-disabled children in the post-birth period. 

Scientific research plays an important role in the play experience of children with disabilities. 

There are many studies about play in children with disabilities. However, further studies are 

needed on this subject, and it is thought that the direction of the researches about children with 

disabilities and games will be determined with the information obtained from the examination 

of the existing researches. With this in mind, the investigation of this study postgraduate been 

dealing with children with disabilities in Turkey thesis, made the year of the study, university, 

institute, aimed to determine the type and subject of study and submission of proposals for the 

work to be done in the area. This research is a survey model and descriptive method is used. 

Epistemological document analysis was used as data collection method in the research. For this 

purpose, since studies in 1997, made in Turkey and Institutions of Higher Education from the 

National Thesis Center web site "game, mental retardation, visual impairment, hearing 

impairment, orthopedic impairment, attention deficit, autism" keywords with screening, 

including graduate theses can be reached full text It was. According to the findings obtained 

from the research, it has been determined that the majority of the postgraduate theses since 1997 

are master's thesis, most of them are in quantitative research design, published in archeological 
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institutes and most of the studies are done in Gazi University. The data obtained from the 

research will be discussed with sources. 

Keywords: disability, play, graduate theses, master's thesis, doctoral thesis, thesis review 
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INVESTIGATING THE IMPACT OF TECHNOLOGY USAGE ON VOCABULARY 

SKILL OF ELT STUDENTS 

Res. Assist. Ayşe MERZİFONLUOĞLU 

Erzincan Binali Yıldırım University Education Faculty Department of Foreign Language Education 

ABSTRACT  

In the last few decades, technological developments have dominantly effective at every stage 

of our lives. However, individuals are not accustomed to utilize technological tools for 

educational purposes. In language learning, vocabulary is one of the essential skills beside 

listening and speaking in order to have a better communication. Since vocabulary has a great 

importance in the process of learning a language, various ways, tools and strategies about 

learning are available in a formal or informal way. In this study, it was aimed to investigate the 

effect of technology usage on ELT students’ vocabulary learning in and out of classroom 

activities with the guidance of the researcher and instruction. Prep-class students at a public 

university were the participants of the study. Control and experimental groups were constituted 

in the light of quantitative data results taken from two different questionnaires related to digital 

literacy levels and attitudes towards educational technology. Before forming the groups and the 

implementation, a pre-test was also administered to determine participants’ proficiency level. 

An online vocabulary learning website was used for teaching and all activities in and out of 

classroom environment in the experimental group while written documents in a more traditional 

classroom setting were preferred in the control group. The findings showed that there was no 

statistically significant difference between students’ success on vocabulary although 

experimental group students had taken higher scores from the post-test. Therefore, it is 

recommended that both learners and language teachers should be encouraged to utilize about 

educational technologies and more emphasis should be given to technology integration into 

education as an assistance tool in developing students’ proficiency. 

Key words: Technology usage, English language teaching, Vocabulary skill 
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ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMLARINDA BOLOGNA SÜRECİ 

ÜZERİNE AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

EXAMİNİNG THE VİEWS OF THE ACADEMİCİANS ON THE BOLOGNA PROCESS 

İN THE ASSOCİATE DEGREE PROGRAMS 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SEVEN  

Atatürk Üniversitesi, Erzurum Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 

Bölümü  

Öğr. Gör. Esra KIZILIRMAK  

Atatürk Üniversitesi, Erzurum Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 

Bölümü  

 

ÖZET 

 

 Amaç: 1999 yılında başlayan Bologna Süreci, ülkelerin yükseköğretim sistemlerini daha 

cazip hale getirmeyi amaçlayan, bir yapıdır. Bu araştırmada, Türkiye’de ön lisans düzeyinde 

çocuk gelişimi programlarının Bologna Süreci kapsamında mevcut durumunun 

akademisyenlerin görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Yöntem: Araştırma yöntemi betimsel taramadır. Araştırmanın evrenini ön lisans çocuk 

gelişimi programlarında görev yapan akademisyenler oluşturmaktadır. Araştırmada 

akademisyen görüşleri, araştırmacı tarafından ilgili uzman görüşleri alınarak oluşturulan 

“Bologna Süreci’nde Çocuk Gelişimi Programları Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan akademisyenlerin yaklaşık olarak yarısı Bologna Süreci 

ile ilgili resmi bir bilgilendirme çalışmasına katılmadığını belirtmiştir. Bilgilendirme süreci 

geçirmeyen akademisyenlerin, geçirenlere oranla daha olumsuz veya kararsız görüşe sahip 

oldukları ortaya çıkmıştır. Görev süresi, cinsiyet ve meslek yüksekokulu türüne göre özellikle 

kalite boyutunda anlamlı bir farklılaşma ortaya çıkmaktadır.   

Sonuç: Bologna Süreci uygulamaları ile ilgili ön lisans çocuk gelişimi programlarının en 

zayıf olduğu alanların öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliği, kalite ve sosyal boyut olduğu 

belirlenmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Bologna süreci, Ön Lisans, Çocuk Gelişimi, Meslek 

Yüksekokulu, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi 

(TYYÇ) 
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ABSTRACT 

Purpose: Bologna Process is a framework starting in 1999, aiming at making the higher 

education systems of countries more attractive. While many studies have been carried out on 

undergraduate and graduate levels, the studies on associate degree are scare. In this study, it is 

aimed at investigating the current state of associate degree child development programs within 

the context of Bologna Process according to the opinions of academicians who are internal 

stakeholders. 

Method: The research method is descriptive scanning. The academians working at 

programs make up the environment of the research. The opinions of the academicians are 

obtained by the reseacher using “Scale of Child Development Programs in Bologna Process” 

formed by taking the suggestions of the specialists on the field. 

Findings: Approximately half of the academians participated to the research stated that 

they hadn’t attended to any official informative catch-up work. It appears that the academicians 

not attended to any informing procedure had more negative or undecided opinions about 

Bologna Process than the academicians attended to the procedure. According to working life, 

gender and the type of vocational college, there occurs a significationt difference especially in 

quality dimension.   

Results: It is determined that the weakest fields of Associate degree Child Development 

Programs related to Bologna Process are teaching staff and student mobility, quality and social 

dimensions. 

Keywords:  Bologna Process, Associate Degree, Child Development, Vocational 

College, Frame Work of Turkish Higher Education Qualifications. 
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STEM UYGULAMALARININ 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME 

BECERİLERİNE VE SORGULAYICI ÖĞRENME BECERİLERİ ALGILARINA 

ETKİSİ 

Elif Berrak GÜNDÜZ BAHADIR 

(Doktora Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Bölümü 

Prof. Dr. Esra ÖZAY KÖSE  

Atatürk Üniversitesi, K.K.Eğitim Fak., Biyoloji Öğretmenliği 

 
 Bu çalışma 6. Sınıf Düzeyinde Fen Bilimleri Dersinde STEM Uygulamalarının Çeşitli 

Değişkenler Açısından İncelenmesi başlıklı doktora tezinden üretilmiştir. 

ÖZET 

Son yıllarda yapılan çalışmalar, teknoloji alanında ilerlemenin, okul öncesinden itibaren 

öğrencilerin mühendislik becerileriyle donatılması ile mümkün olabileceğini göstermiştir. Fen 

ve matematik alanlarında edinilen bilgi mühendislik becerilerinin de kullanılması ile 

teknolojik bir ürüne dönüştürülebilir. Bu nedenle Fen bilimleri dersine matematik, teknoloji 

ve mühendisliğe yönelik kazanımların entegrasyonu önem kazanmıştır. Bu şekilde 

gerçekleştirilen eğitim STEM ya da FETEMM eğitimi olarak gündeme getirilmiştir.  

STEM eğitimi, farklı disiplinlerin bir araya getirildiği, özellikle teknoloji ve mühendisliği 

temeline alan, daha kaliteli bir öğrenmenin sağlandığı, öğrencilerin sahip oldukları bilgileri 

günlük hayatta kullanabilmelerine olanak tanıyan, 21.yy’a uyum sağlayabilecek becerileri 

kazandırabilecek bir eğitim olarak düşünülebilir (Akgündüz, ve diğerleri, 2015; Yıldırım ve 

Altun, 2015). STEM eğitimi ile STEM’i oluşturan alanlar arasında etkili bir ilişki kurulabilir. 

Bununla birlikte öğrencilerin sahip oldukları bilgileri, günlük yaşantılarında kullanmalarında 

ve ürüne dönüştürmelerinde STEM eğitimi etkilidir. STEM eğitimi ile öğrencilerin fene karşı 

tutumları ve özyeterlilik duyguları da geliştirilebilir (Güneş ve Karaşah, 2016). 

Bu araştırmanın amacı, 6. Sınıf Fen Bilimleri dersinde uygulanan STEM etkinliklerinin, 

öğrencilerin problem çözme ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisini incelemektir. 

Araştırma Erzurum ili, Yakutiye ilçesinde bulunan bir ortaokulda bir eğitim- öğretim dönemi 

süresince 73 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı 

deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın deneysel aşamasında Fen Bilimleri dersinde 

gerçekleştirilen STEM etkinlikleri kullanılmıştır. Bağımsız değişken STEM etkinlikleridir. 

Bağımlı değişkenler ise deney ve kontrol gruplarına uygulanan ölçme araçlarıdır. Veri 

toplama aracı olarak“Problem Çözme Envanteri” ve “Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algı 

Ölçeği” kullanılmıştır. Deney grubunda yapılan Problem Çözme Envanteri bağımlı t testinin 

ön ve son test ölçümlerinin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
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gözlenmişken, kontrol grubunda yapılan Problem Çözme Envanterinin bağımlı t testi ön ve 

son test ölçümleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir. 

Deney ve kontrol gruplarının kendi aralarındaki karşılaştırılmasında her bir grubun grup içi 

artış yüzdesine bakılmıştır. Çünkü grupların ön testleri açısından denk olmadığı belirlenmiştir. 

Bu nedenle her grup kendi içinde değerlendirilmiştir. Deney grubuna ait ön test ortalaması 

(X̄ön=77,2703) ile son test ortalaması (X̄son=83,8108) karşılaştırıldığında %8.46’lık bir artış 

olduğu gözlemlenmektedir. Kontrol grubunda ise ön test ortalaması (X̄ön=93,17) ile son test 

ortalaması (X̄son=96,86) arasındaki artış %3.96 kadardır. Bu bulgulara göre de deney 

grubunda kontrol gurubuna göre problem çözme becerisi daha fazla gelişmiştir.  

Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algı Ölçeğinde deney ve kontrol gruplarının aritmetik 

ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin denk 

olduğu belirlenmiştir. Deney grubu ön ve son test sonuçları karşılaştırılması bağımlı t testi; 

kontrol grubu ön ve son test sonuçları karşılaştırılması Wilcoxon İşaretli Sıralar testi ile deney 

ve kontrol gruplarının ön ve son testlerinin karşılaştırılması Mann-Whitney U Testi ile 

yapılmıştır. Sorgulayıcı öğrenme becerileri algı ölçeği son test sonuçlarına göre gruplar 

arasında sorgulayıcı öğrenme becerileri algıları bakımından anlamlı bir fark gözlenmemiştir 

(U= 499,500; p=,066).             

Anahtar Sözcükler: STEM eğitimi, STEM etkinlikleri, problem çözme becerisi,  sorgulayıcı 

öğrenme becerisi, 21.yy becerileri 
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Dr. Öğr. Üyesi. Esra MİNDİVANLI AKDOĞAN 
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi  

ÖZET 

Öğretmenlerin sahip oldukları özellikler eğitim sürecinin niteliğini oldukça etkilemektedir. Bu 

özelliklerden birisi de öğretmenlerin meslekleriyle ilgili olarak sahip oldukları öğretme 

motivasyonlarıdır. İçsel ve dışsal birçok faktörden etkilenen ve bireylerin harekete geçmesini 

sağlayan hedeflerle ilgili olan motivasyon kavramı öğretmenlik mesleği açısından ele 

alındığında öğretmenlerin işlerini istekle yapmalarını, mesleklerinde verimli olmalarını ve 

öğrenme öğretme sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesini etkilemektedir. Motive edilen 

bireyler mesleklerini zevkle yaparak hem kendilerinin hem de eğitim faaliyetlerinin 

verimliliğini artırmaktadır. Bu çalışmada öğretmen adaylarının sahip oldukları öğretme 

motivasyonlarının çeşitli değişkenler (cinsiyet, bölüm, mezun olunan lise türü, üniversite 

tercih sırası, öğretmenlik mesleğinden başka bir meslek yapma isteği, öğrenim gördüğü 

programı sevme ve genel akademik ortalama) açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. 

İlişkisel tarama modeli ile yürütülen bu araştırmanın çalışma grubunu 2018- 2019 öğretim yılı 

bahar döneminde bir devlet üniversitesinin fen bilgisi, matematik, sınıf, sosyal bilgiler ve 

ingilizce öğretmenliği dördüncü sınıfında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Kauffman, 

Yılmaz-Soylu ve Duke (2011) tarafından öğretmen adaylarının içsel ve dışsal 

motivasyonlarını ölçmek üzere geliştirilen Öğretme Motivasyonu Ölçeği kullanılmıştır. 

Öğretme motivasyonu ölçeği beşli likert tipinde olup ölçeğin orijinal formu 12 madde ve iki 

alt boyuttan oluşmaktadır.   Ölçek Ayık, Ataş-Taşdemir ve Seçer (2015) tarafından Türkçe’ye 

uyarlanmış olup yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin iç tutarlılık katsayısının α=.86, 

test tekrar test güvenirliğinin ise .81 olarak bulunmuştur. Araştırmacılar tarafından hazırlanan 

Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla öğretmen adaylarının cinsiyeti, bölümü, mezun oldukları lise 

türü, üniversite tercih sıraları, öğretmenlik mesleğinden başka bir meslek yapma istekleri, 

öğrenim gördüğü programı sevme durumları ve genel akademik ortalamalarına ilişkin bilgiler 

elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde SPPS 21 istatistik paket 

programı kullanılmış olup verilerin analizi devam etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Öğretme, Motivasyon, Öğretme Motivasyonu, Öğretmen Adayı 

 

ABSTRACT 

The characteristics of the teachers affect the quality of the training process. One of these traits 

is the teaching motivation of teachers regarding their profession. The concept of motivation, 

which is influenced by many internal and external factors and aims to enable individuals to 

act, affects the teachers' willingness to do their job, to be productive in their profession and to 

carry out the learning teaching process effectively. Motivated individuals enjoy their 

profession and increase the efficiency of both themselves and their training activities. In this 

study, it is aimed to examine the teaching motivation of teacher candidates in terms of various 

variables (gender, department, graduated type of university, order of university preference, 
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desire to pursue a profession other than teaching, liking the program they are studying and 

general academic average). The study group of this research, which was conducted with the 

relational survey model, consists of teacher candidates who are studying in a fourth year of 

science, mathematics, class and social studies teaching of a public university in the spring 

term of 2018-2020 academic year. In the research, Personal Information Form and Teaching 

Motivation Scale were data collection tools. Teaching Motivation Scale which was developed 

by Kauffman, Yılmaz-Soylu and Duke (2011) and it was devised to measure the internal and 

external motivations of prospective teachers was used. The teaching motivation scale is five-

point Likert type and the original form of the scale consists of 12 items and two sub-

dimensions. The scale was adapted to Turkish by Ayık, Ataş-Taşdemir and Seçer (2015) and 

as a result of the reliability analysis, the internal consistency coefficient of the scale was α = 

.86 and the test-retest reliability was .81. Through the Personal Information Form prepared by 

the researchers, information about the gender, department, high school type of graduates, 

desires to do a profession other than the teaching profession, liking the program in which they 

studied, and the general academic averages were obtained through the Personal Information 

Form. In the analysis of the data obtained from the study, SPSS 21 statistical package 

program was used and the analysis of the data is continuing. 

 

Key Words: Teaching, Motivation, Teaching Motivation, Teacher Candidate 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA YÖNELİK 

GÖRÜŞLERİ 

 

PROSPECTIVE TEACHERS’ VIEWS ON TEACHING PRACTICE 

 

Dr. Öğr. Üyesi Esra MİNDİVANLI AKDOĞAN 
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi 

Arş. Gör. Dr.  Gülşen KOÇAK 
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi  

Arş. Gör. Pelin YILDIRIM 
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı; fen bilgisi, matematik, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

ortaokullarda gerçekleştirilen öğretmenlik uygulaması sırasında elde ettikleri görüş ve 

deneyimlerini belirlemektir. Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan içerik analizi 

ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Atatürk 

Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 12 (4’ü fen bilgisi, 4’ü 

matematik, 4’ü sosyal bilgiler) son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğretmen adayları, seçkisiz 

olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. 

Amaçlı örnekleme türlerinden ise; kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Bu 

yöntemde araştırmacı, yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir durumu seçer; çünkü tanıdık bir 

örneklem üzerinde çalışma, bazı araştırmacılar için daha pratik ve kolay olarak algılanabilir 

(Yıldırım & Şimşek, 2011). Çalışma grubundaki öğretmen adaylarının kimliklerini gizli tutmak 

amacıyla, öğretmen adaylarına bölümlerinin baş harfi ve numaralar kullanılarak Ö1F, Ö5M, 

….., Ö12S şeklinde kodlar verilmiştir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla 

toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde sorular; araştırmacı tarafından önceden 

belirlenebilir ya da görüşme sırasında ortaya çıkan hususlara göre yeni sondalar sorulabilir. 

Görüşme formu, araştırma soruları doğrultusunda alan yazın taraması yapılarak araştırmacılar 

tarafından oluşturulmuştur. Soruların kapsam geçerliği için nitel çalışmalar yürüten iki uzman 

görüşüne başvurulmuştur. Alınan dönütler doğrultusunda görüşme soruları tekrar tanzim 

edilmiştir. Düzenlemenin ardından görüşme formunun son şekli öğretmen adaylarına 

uygulanmıştır. Tüm branşlardaki öğretmen adaylarından elde edilen ortak ve farklı bulgular 

kategoriler halinde sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, genel olarak 

öğretmen adayları bu uygulamanın öğretmenlik mesleğine güzel hazırladığını; ancak bu 

uygulamanın son sınıfta yapılmasının olumsuz yönlerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Ortaya 

çıkan sonuçlar ışığında, öğretmenlik uygulaması sürecinin geliştirilmesine yönelik önerilerde 

bulunulmuştur. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik uygulaması, Öğretmen adayları, Yarı yapılandırılmış 

görüşme 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research; to determine the opinions and experiences of the science, 

mathematic and social sciences prospective teachers during the teaching practice in secondary 

schools. This study was conducted with the content analysis which is one of the qualitative 

research approaches. The study group of the study was composed of 12 senior students (four 

science prospective teachers, four mathematic prospevtive teachers, four social science 

prospective teachers) studying at  Kazım Karabekir Education Faculty of Atatürk University in 

2018-2019 academic year. Prospective teachers were formed by purposeful sampling method 
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using non-random sampling methods. Of the purposive sampling types; easily accessible status 

sampling was used. In this method, the researcher chooses a situation that is close and easy to 

access; because working on a familiar sample can be perceived as more practical and easier for 

some researchers (Yıldırım & Şimşek, 2011). In order to keep the identity of the prospective 

teachers in the study group, prospective teachers were given the codes of Ö1F, Ö5M, ...., Ö12S 

by using their initials and numbers. Data were collected through semi-structured interviews. 

Questions in semi-structured interviews; new questions can be asked by the researcher, or new 

probe questions can be asked. The interview form was prepared by the researchers by 

conducting a literature review in accordance with the research questions. For the validity of the 

questions, two experts who conduct qualitative studies were consulted. In the direction of the 

feedback received, the interview questions were rearranged. Common and different findings 

obtained from prospective teachers in all branches were presented in categories. According to 

the results of the research, prospective teachers generally stated that this practice prepared well 

for the teaching profession; however, they expressed the negative aspects of the implementation 

of this practice in the final year. In the light of the results, suggestions have been made to 

improve the teaching practice process. 

 

Key Words: Teaching practice, Prospective teachers, Semi-structured interviews 
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MARKANIN TÜKETİCİ SATINALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 

BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Doç. Dr. Abdulvahap BAYDAŞ 
Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi 

 Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR 
Solhan SHMY, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

ÖZET 

Markanın tüketicilerin satın alma karar sürecine etkilerini belirlemek için 410 kişi ile yüz 

yüze görüşme yöntemi kullanılarak belirlenmeye çalışılan araştırma Bingöl ili merkezi Bülent 

Arınç caddesindeki kafelerde yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı; pek çok kurum ve kişinin 

markalarının tercihi için yapmış olduğu etki, tavsiye ve uyarıcıların tüketicinin nasıl 

algıladığı, etkilenip etkilenmediği ve dış uyarıcılar sonucunda tüketici satın alma karar 

sürecine nasıl yansıdığını araştırmaktır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi 

özetlenebilir; 

Teknoloji, giyim ve gıda ürünlerinde daha çok marka tercih edildiği, markada tüketicileri en 

çok etkileyen unsurun kalite olduğu ürünün kalitesinin önceki deneyim ve yararlar ile içeriği 

özelliğinin olduğu bulgulanmıştır. Öte yandan marka tercihinin tüketiciler açısından güven 

anlamına geldiği, markalı ürünlere bakış açısının çok olumlu olduğu, sürekli tercih edilen 

markanın bazen değiştirildiği, satın alım faaliyetlerinde alınacak ürünlerin kesinlikle markalı 

olması gerektiği konusunda tüketicilerin şartlanmadığı söylenebilir. 

Satın alınan ürünlerin diğer işletmelerin ürünleri ile karşılaştırıldığı, satın alınma sonrası 

kararların tüketiciler tarafından eleştirildiği, memnun olunan firmanın tekrar tercih edildiği, 

memnun olunan markanın arkadaş ve çevreye tavsiye edildiği, ürün satın alımlarında ürünün 

daha çok özelliklerine odaklanıldığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca markanın garantili olması, ödenen paraya değmesi, kullanım süresinin 

uzunluğu, sağlık kurallarına uygun olması, servis ve hizmet ağının yaygın olması, tamir-

bakım hizmetlerinin olması, günlük hayatta zaman kazandırması, yeniliklere öncü olması, 

konforlu olması, ürün çeşitliliğinin bol olması, ürünün ileri teknoloji ile kullanılması, dağıtım 

kanalının geniş olması, ilgi uyandırması, belirli bir prestijinin olması ve yerli malı olması 

tüketicinin satın alma davranışı olumlu etkilediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Marka, Tüketici Satınalma Davranışı, Markanın Tüketicinin 

Satınalma Davranışı Sürecine Etkisi 
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TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Abdulvahap BAYDAŞ 
Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi 

Doç. Dr. Halim TATLI 
Bingöl Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü 

Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR 
 Bingöl Üniversitesi,Solhan SHMY, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

ÖZET  

Küreselleşme ile birlikte uluslararası pazarlamanın gelişmesi sonucu dünyanın herhangi bir 

yerinde üretilen bir ürünün, dünyanın diğer köşesindeki bir ülkeye ulaştırılabilmesi ve ülkeler 

arasında ürünlerin giriş ve çıkışı kolay yollarla sağlanabilmektedir. Ancak bu durumda 

işletmelerin karşısına tüketici etnosentrizmi gibi bazı engeller çıkabilmektedir. Etnosentrik 

tüketiciler, yerli ekonomiye zarar vereceği ve işsizliğe neden olacağı düşüncesi ile yabancı 

ürünleri satın almanın yanlış olduğuna inanmakta ve yabancı ürünleri tercih etmenin açık bir 

şekilde vatanseverlikle bağdaşmadığını düşünmektedirler.  

 

Bu çalışmanın ana amacı, eğitim düzeyi yüksek Bingöl Üniversitesi akademisyenlerinin 

tüketici etnosentrizmi ile ilgili tutumlarını belirlemektir. Araştırmada hem kotalı hem de 

kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Akademisyenleri unvanlarının ağırlıklı seçilmesi 

açısından kotalı örneklem daha kolay bir araştırma yürütülmesi açısından da kolayda 

örneklem yöntemi tercih edilerek 491 kişiden 185 kişi ile yüzyüze görüşme sureti ile 

CETSCALE ölçeği kullanılarak anket uygulanmıştır.  

 

Araştırma sonucunda; “kalite ve markanın menşe ülke yerine tercih edildiği, gıda ve giyim 

ürünlerinde yerli malının tercih edildiği, yerli ve yabacı ülke ürünlerinin kalite ve fiyatları bir 

birine yakın olduğunda yerli üretimin tercih edildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla tüketicilerin 

etnosentrik özellikleri yüksek olmasına rağmen bu durumun satın alma davranışına pek 

yansımadığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Etnosentrizm, Tüketici Etnosentrizmi. 
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SATIŞ PERSONELLERİNİN SATIŞ VE MÜŞTERİ YÖNLÜLÜKLERİ İLE 
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Doç. Dr. Abdulvahap BAYDAŞ 
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Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi 

Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR 
 Bingöl Üniversitesi,Solhan SHMY, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

ÖZET 

Pazarlama yazınında müşteri odaklılık hatta insan odaklılık kavramları ön plana çıkmıştır. 

Özellikle yoğun rekabet ortamında işletmelerin ayakta kalabilmeleri ve sürekliliklerini 

sağlaya bilmeleri için müşteri odaklı çalışmak zorundadırlar. Müşteri odaklı çalışmak, müşteri 

işleyişin veya işlet faaliyetlerinin merkezine almakla mümkündür. Aynı zamanda müşterilere 

hizmet veren birimler olarak çalışanların takındıkları tutumlar da müşteri tercihine etki 

etmektedir. Çalışanlar ya geleneksel yöntemle, ya daha fazla satış yapma amacıyla ya da 

müşteri istek ve taleplerini dikkate alarak çalışmaktadırlar. İşletme karlılığı açısından müşteri 

odaklı hareket işletmeye daha avantaj sağlamaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, satış elemanlarının satış ve müşteri yönlülükleri ile örgütsel bağlılıkları 

arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın evrenini Düzce’de bulunan perakende satış 

mağazalarında çalışan satış elemanları oluşturmaktadır. Araştırmada, verilerin rahat elde 

edilmesine imkân sağlayan kolayda örneklem yöntemi kullanılarak 160 satış personelinden 

veriler yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi 

kullanılmış ve anket tekniği ile birincil veriler toplanmış olup, elde edilen veriler SPSS paket 

programında analiz edilmiştir.  

Çalışmada yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve hipotezler korelasyon 

analizi ile test edilmiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre satış 

sorumlularının satış yönlülük, müşteri yönlülük ve örgütsel bağlılık değişkenlerini tek boyutta 

algıladıkları görülmüştür. Yapı geçerliliği sağlanan değişkenler kullanılarak gerçekleştirilen 

analizde, satış elemanlarının müşteri yönlülük ile örgütsel bağlılık arasında pozitif, satış 

yönlülük ile negatif ilişki içerisinde olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Müşteri Yönlülük, Satış yönlülük, Örgütsel Bağlılık 
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MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ VE ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE 

MESLEĞİNE BAKIŞ AÇILARI 

THE FUTURE OF ACCOUNTING PROFESSION AND STUDENTS' VIEWS ON 

ACCOUNTING PROFESSION 

 

Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş MERDAN  
Gümüşhane Üniversitesi 

 

ÖZET 

Son yıllarda ekonomide ve teknolojide yaşanan gelişmelere bağlı olarak muhasebe mesleği 

önemli hale gelmiştir. Günümüzde muhasebe mesleği toplumun değer yargılarını dikkate 

alarak bilginin yasal çerçeve içerisinde, doğru, şeffaf, güvenilir ve muhasebe ilkelerine uygun 

bir şekilde aktarılmasını sağlamakta, toplumsal refahı da önemli ölçüde etkilemektedir.  

Muhasebe mesleği toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hareket noktası bulmaktadır.  

Muhasebe mesleğinin geleceği noktasında ise beklenmeyen bir durum yaşanmaktadır. Bir 

taraftan üniversite ve öğrenci sayılarında yaşanan artış diğer taraftan iş dünyasının taleplerine 

uygun olmayan alanlara öğrencilerin yönlendiriliyor olmaları, iş gücü açığının büyümesine 

dolayısıyla issizliğin artmasına neden olmaktadır.  Ortaya çıkan bu durum aynı zamanda 

verilen mesleki eğitimin yeterliliğini de tartışılır hale getirmektedir. Tüm bu faktörler 

muhasebe mesleğine duyulan ilgiyi de olumsuz etkilemektedir. 

Bu çalışma da Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim gören muhasebe bölümü 

öğrencilerinin muhasebe mesleğine bakış açıları ve muhasebe mesleğinin geleceği 

sorgulanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla hazırlanan anket formları Gümüşhane Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü’nde eğitim gören öğrencilere 

uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, öğrencilerin muhasebe eğitimini 

isteyerek almadıklarını ve muhasebe mesleğini yapmayı düşünmediklerini ortaya 

koymaktadır. Bu sonuçlara ilaveten öğrencilerin muhasebe mesleğinin geleceğine yönelik 

karamsar bir tutum içerisinde oldukları dile getirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Sosyal Bilimler,  Mesleki Eğitim 

 

ABSTACT 

The accounting profession has become important in the recent years due to the developments 

in the economy and technology. Today, the accounting profession takes into account the value 

judgements of the society and ensures that the information is transferred accurately, 

transparently, reliably and in accordance with the accounting principles within the legal 

framework, and has a significant impact on social welfare.  The accounting profession finds a 

starting point in line with the needs of the society.  

As regards the future of the accounting profession, an unexpected situation is experienced. 

The increase in the number of universities and students on the one hand, and the fact that 

students are directed to the areas that are not in line with the demands of the business world, 

on the other hand, lead to a growth in the workforce deficit, and an increase in 

unemployment.  This situation also makes the adequacy of the vocational education given 

become debatable. All these factors negatively affect the interest in the accounting profession. 

In this study, the perspectives of accounting students studying at the Vocational School of 

Social Sciences, and the future of the accounting profession are tried to be questioned. The 

questionnaires prepared for this purpose were applied to the students studying at the 

Accounting Department of the Vocational School of Social Sciences of Gümüşhane 

University. The findings of the study reveal that students take accounting education 

involuntarily and do not intend to do the accounting profession. In addition to these results, it 
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is stated that students have a pessimistic attitude towards the future of the accounting 

profession.  

Keywords: Accounting, Social Sciences, Votanional Education 
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BAZI TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİNİN FİYATLANDIRILMASINDA YAŞANAN 

SORUNLAR VE ÖNERİLER (TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME) 

PROBLEMS AND SUGGESTIONS IN PRICING SOME AGRICULTURAL AND FOOD 

PRODUCTS (A RESEARCH ON CONSUMERS) 

 

Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş MERDAN  
Gümüşhane Üniversitesi           

 

ÖZET 

Türkiye’de son yıllarda gıda ve tarım ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarının sosyo- 

ekonomik, siyasi ve politik birçok nedeni bulunmakla birlikte bu durum; üretim miktarının 

yetersizliği, iklim şartlarının kötüye gitmesi, enerji hammadde kaynaklarının fiyatlarının 

artması, küresel ısınma, çevresel duyarlılıklar, aracıların fiyatı istedikleri gibi 

belirleyebilmesi, spekülasyonlar ve dış müdahaleler ile açıklanabilir. Bu koşullar altında 

tüketiciler tarım ve gıda üretiminde yaşanabilecek darboğazın giderilmesi, tarım ve gıda 

ürünlerinin fiyatlarında yaşanabilecek olumsuz etkileri azaltmaya yönelik birtakım tedbirler 

alma yoluna gitmişlerdir. 

Bu çalışmayla tüketicilerin bazı tarım ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarıyla ilgili 

aldıkları tedbirler ve çözüm önerileri Gümüşhane il merkezi ekseninde ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Bu kapsamda araştırmaya konu olan 35 adet tüketiciyle yüz yüze görüşülmüş, 

veri toplama yöntemi olarak yarı-yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Bu çalışma 

bağlamında bazı tarım ve gıda ürünlerinin fiyatlarında dönemsel yaşanan dalgalanmalardan 

etkilenmemek için tüketicilerin %37’u bu ürünleri kendi imkanlarıyla üretme yolunu, %28’i  

de bu ürünlerin tüketimlerini azaltma yolunu tercih etmişlerdir. Bu dalgalanmalara kayıtsız 

kalanların oranı da %35 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara ek olarak tüketiciler fiyatlarda 

yaşanan bu dalgalanmalarda devletin dışında bazı tekelci güçlerin ve fırsatçıların da etkili 

olduklarını dile getirmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Tarım Ürünleri, Fiyat, Tüketici 

  

ABSTACT 

Although there have been many socio-economic and political reasons for price fluctuations in 

food and agricultural products in Turkey in recent years, the price fluctuations can be 

explained with insufficient production, worsening of climate conditions, increased prices of 

energy raw material resources, global warming, environmental sensitivities, the ability of 

intermediaries to determine the price as they wish, speculation  and foreign interventions. 

Under these circumstances, consumers have taken measures to eliminate the bottleneck in 

agriculture and food production and to reduce the negative effects on the prices of agricultural 

and food products. 

In this study, the measures taken by the consumers regarding price fluctuations in some 

agricultural products in some agricultural products and their solutions were tried to be put 

forward in the center of Gümüşhane province. In this context, 35 consumers were interviewed 

face to face and semi-structured interview technique was used as data collection method. In 

the context of this study, 37% of consumers preferred to produce these products by their own 

means and 28% preferred to decrease their consumption in order to avoid being affected by 

the fluctuations in the prices of some agricultural and food products. The rate of those who 

were indifferent to these fluctuations was 35%. In addition to these results, consumers state 

that some monopolistic forces and opportunists are also effective in these fluctuations in 

prices. 

Keywords: Agricultural Products, Price, Consumer 
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 İİBF ÖĞRENCİLERİNİN VE AKADEMİSYENLERİNİN BİREYSEL 

EMEKLİLİK SİSTEMİ ALGI DÜZEYLER 

Dr. Öğr. Üyesi Utku ŞENDURUR 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

ÖZET 

 

İnsanlık, doğası gereği riskten kaçınmak, kendini ve geleceğini güvence altına almak ister. 

İnsanlar bu ihtiyaçlarının bir kısmını sosyal güvenlik sistemi ile karşılayabilirler. Sosyal 

güvenlik toplumu gelecekte doğabilecek sosyal ve ekonomik risklere karşı koruyan bir 

sistemdir. Bireysel emeklilik ise sosyal güvenlik sisteminin bir tamamlayıcısı olarak kişilerin 

emekliliğe yönelik birikimlerini arttırmak ve onlara emeklilik hayatında ek bir kazanç sağlamak 

amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Sosyal güveliğin yanında, bireyleri emeklilik dönemlerinde 

finansal olarak rahatlatacak olan bireysel emeklilik sisteminin önemi yadsınamaz bir gerçektir. 

Yapılan araştırmalarda, Türkiye’de bireylerin bu sistem hakkında farkındalık düzeylerinin 

düşük olduğu görülmüştür. Bu çalışma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin ve 

akademisyenlerinin bireysel emeklilik sistemi algı düzeyini belirlenmeye yöneliktir. Çalışmada 

kullanılan veriler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

öğrencileri ve akademisyenlerine konuyla alakalı anket uygulanılarak elde edilmiştir. 

Çalışmada, anketten elde edilen veriler tanımlayıcı istatistikler, yüzde analizi, frekans analizi 

ve t-testi gibi yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada ortaya çıkan sonuçlara göre 

öğrencilerin ve akademisyenlerin bireysel emeklilik sistemi algı düzeyinin düşük olduğu 

görülmüştür. T-testi sonuçlarına göre ise, öğrenci ve akademisyen grupları arasında, bireysel 

emeklilik sistemi algı düzeyleri bakımından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Buna göre akademisyenlerin bireysel emeklilik sistemi algı düzeyleri öğrencilere göre daha 

yüksektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Algı Düzeyi, T-testi 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS UYGULAMALARI VE FİNANSAL 

PİYASALARA YANSIMALARI 

SUSTAINABLE FINANCE PRACTICES AND ITS REFLECTIONS ON 

FINANCIAL MARKETS 

Dr. Öğr. Üyesi Şule Yüksel YİĞİTER 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü 

ÖZET 

Şirketlerin mevcut ve potansiyel yatırımcıları yatırım kararlarını genellikle şirketlerin 

finansal verilerine dayanarak vermektedir. Ancak günümüz koşullarında toplumun her 

kesiminde olduğu gibi yatırımcıların da çevresel ve sosyal konulara duyarlılığı artmıştır.  Bu 

duyarlılık sonucunda şirketlere yatırım yapılırken sadece finansal veriler değil aynı zamanda 

finansal olmayan verilerde dikkate alınmaktadır. Günümüzde gittikçe daha popüler hale gelen 

sürdürülebilir finans, finansal kaynak sağlanması noktasında çevresel, sosyal ve yönetimsel 

gibi finansal olmayan raporlama unsurlarının dikkate alındığı finansman olarak 

tanımlanmaktadır.  Sürdürülebilir finans uygulamaları ile doğaya zararlı alışkanlıkların, 

uygulamaların azaltılması, yenilenebilir kaynakların kullanımının ve verimliliğinin artırılması 

yoluyla yeşil finans anlayışının yaygınlaştırılması, bu yolla da ekonomik kalkınmaya destek 

sağlanması amaçlanmaktadır. BM 2010 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında 

yapılan bir araştırmada, dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren 766 şirketin üst düzey 

yöneticisinin (CEO) şirketlerin sürdürülebilirlik politikaları konusunda görüşleri alınmıştır.  

Araştırma sonucunda şirketleri sürdürülebilirlik politikalarına yönlendiren en etkili faktörlerin 

sırasıyla, marka değeri, güven ve itibar sağlanması, maliyet tasarrufu ile birlikte kârlılığın 

artması, nitelikli iş gücünün şirkete çekilmesi ve çalışanların motivasyonunun artması ve 

tüketici talepleri olduğu ortaya konmuştur. Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan 2030 

Gündemi ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDGs) 1 Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir. 

Bu program çerçevesinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde birçok çalışma 

başlatılmıştır. BM’in yanında Avrupa Birliği’de sürdürülebilirliği desteklemektedir ve 

finansal alanda da sürdürülebilirliğin sağlanması için bir finansal sistem kurma çalışmaları 

yürütmektedir. Bu anlayış çerçevesinde kurulan Sürdürülebilir Bankalar Ağı (SSE) tarafından 

Şubat 2018 tarihinde Küresel İlerleme Raporu yayınlanmıştır. Bu rapora göre gelişmekte olan 

piyasalarda bankaların $50 trilyondan fazla bir varlığa sahip olduğu, böyle bir varlık portföyü 

ile bankacılık sektörünün sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde büyük rol 

üstlenebileceği ifade edilmiştir. Bu alanda birçok finansman kuruluşu kredilendirme 

kriterlerinin arasına sürdürülebilirlik kriterini de dahil etmekte, borsalar ise mevcut 
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yatırımcılarını bilgilendirmek ve küresel yatırımcılara ulaşabilmek için işlem gören şirketlerin 

sürdürülebilirlikle ilgili uygulamalarının kamuya açıklanması için düzenlemeler geliştirmeye 

ve şeffaflığı arttırmak, sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı geliştirmek amacıyla bazı 

kararlar almaya başlamışlardır.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Finans, Yeşil Finans, Finansal Piyasalar. 

ABSTRACT 

Current and potential investors of companies usually make their investment decisions based on 

their financial data. However, as in all segments of society, investors' sensitivity to environmental and 

social issues has increased. As a result of this sensitivity, not only financial data but also non-financial 

data are taken into consideration when investing in companies. Sustainable finance, which is 

becoming more and more popular nowadays, is defined as financing where non-financial reporting 

elements such as environmental, social and managerial are taken into consideration in terms of 

providing financial resources. Through sustainable finance practices, the aim is to promote green 

finance understanding by reducing harmful habits, practices, increasing the use and efficiency of 

renewable resources and thus supporting economic development. In a survey conducted within the 

scope of the UN Global Compact in 2010, the opinions of top executives (CEOs) of 766 companies 

operating in various countries of the world were taken into consideration on the sustainability policies 

of the companies. As a result of the research, it was revealed that the most effective factors that lead 

companies to sustainability policies are in order of the brand value, trust and reputation, increasing 

profit with cost savings, attracting qualified labor force and increasing motivation of employees and 

consumer demands. The 2030 Agenda and the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) set by the 

United Nations entered into force on 1 January 2016. Within the framework of this program, many 

studies have been initiated both at national and international level. European Union like the UN 

supports sustainability and works to establish a financial system to ensure sustainability in the 

financial field. The Sustainable Banks Network (SSE), established within the framework of this 

approach, published the Global Progress Report in February 2018. According to this report, it is stated 

that banks have more than $ 50 trillion assets in emerging markets and that such a portfolio of assets 

can play a major role in achieving the sustainability targets of the banking sector. In this field, many 

financial institutions include the sustainability criterion among the lending criteria, and stock 

exchanges started to develop regulations for public disclosure of sustainability practices of companies 

traded to inform their investors and reach global investors, and to make some decisions in order to 

increase transparency and raise awareness about sustainability. 

Key Words: Sustainable Finance, Green Finance, Financial Markets. 
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KATILIM BANKASINDA HESAPLARI BULUNAN BİREYLERİN FİNANSAL 

OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ1 

 

DETERMINATION OF FINANCIAL LITERACY LEVEL OF INDIVIDUALS WHO 

HAVE ACCOUNTS IN THE PARTICIPATION BANK: ERZİNCAN PROVINCE 

Ayşe ÖZKILIÇ 
(Yüksek Lisans Öğrencisi) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Şule Yüksel YİĞİTER 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü 

 

ÖZET 

Küreselleşme ve teknoloji de yaşanan gelişmeler bir taraftan insanların yaşamlarını 

kolaylaştırırken, diğer taraftan da finansal açıdan ciddi tehlikeler ile karşı karşıya 

bırakmaktadır. Finansal riskin derecesi teknolojik gelişmelere ve ülkelerin sosyo ekonomik 

durumuna bağlı olarak her geçen gün artmaktadır. Fakat bireylerin finansal bilgi düzeyi aynı 

hızla artmamaktadır. Bu ters orantı, finansal enstrümanların kullanılmamasına neden olurken, 

tasarruf sahipleri için de tehlike yaratmaktadır.   

Finansal okuryazarlık, bir bireyin temel finans bilgilerine sahip olması, bu bilgiyi 

günlük hayatında uygulayabilmesini ve doğru kararlar verebilmesini sağlar. Bu kavram son 

dönemlerde ilgi görmüş ve üzerine yapılan araştırmalar sıklık kazanmıştır. 21.yy da hızla 

gelişen ekonomi, bireylerin değişen ihtiyaçları ve toplumun demografik yapısının değişmesi 

gibi birçok neden finansal okuryazarlık kavramının önemini gün yüzüne çıkarmaktadır. 

Finansal okuryazarlık kavramı bireylerin finansal konularda bilgi sahibi olmasında, finansal 

ürün ve hizmetlere ulaşabilmelerinde ve finansal kararlar almalarında önemli bir rol 

üstlenmektedir. Finansal okuryazarlık, bireylerin sadece gelir düzeylerini değil, aynı zamanda 

finansal güvenlikleri için de önem taşımaktadır. Yatırım için tercih edilen bankanın veya satın 

alınan hisse senedinin sahibi olan şirketin, ekonomik anlamda ne durumda olduğunu, borç-öz 

kaynak durumunu veya kriz yönetiminde hangi aşamada olduklarını bilmeyen bir yatırımcı, 

kendisini ne gibi tehditlerin beklediğini kestiremeyecektir.  

Finansal okuryazarlık kavramının öneminin anlaşılması ile birlikte bazı uluslararası 

kurumlar gerekli çalışmaları yürütmeye başlamışlardır. Çalışmada katılım bankasında hesabı 

olan bireylerin finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle 

Erzincan ili sınırlarında faaliyet gösteren katılım bankalarının müşterilerine anket 

uygulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Temel Finans, Finansal Okuryazarlık, Katılım Bankası. 

                                                             
1 Bu makale “Katılım Bankasında Hesabı Bulunan Bireylerin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: 

Erzincan İli Örneği” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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ABSTRACT 

While globalization and technology make the lives of people easier, they also face 

serious financial risks. The degree of financial risk increases with each passing day due to 

technological developments and socio-economic situation of countries. However, the level of 

financial knowledge of individuals does not increase at the same rate. This inverse ratio 

causes financial instruments not to be used and creates a danger for the owners of savings. 

Financial literacy enables an individual to have basic financial information, to apply 

this information in daily life and to make the right decisions. This concept has attracted 

attention in recent years and researches on it have gained frequency. Many reasons such as the 

rapidly developing economy in the 21st century, the changing needs of individuals and the 

demographic structure of society reveal the importance of the concept of financial literacy. 

The concept of financial literacy plays an important role in informing individuals about 

financial issues, accessing financial products and services and making financial decisions. 

Financial literacy is important not only for the income level of individuals but also for their 

financial security. An investor who does not know the economic condition of the bank or the 

company that owns the purchased stock, the state of debt-equity or the stage they are in crisis 

management will not be able to predict what threats are waiting for him. 

With the understanding of the importance of financial literacy, some international 

institutions have begun to carry out the necessary studies. In this study, it is aimed to 

determine the financial literacy level of individuals who have account in participation bank. 

For this reason, a questionnaire was applied to the customers of participation banks operating 

in Erzincan province. 

Key Words: Basic Finance, Financial Literacy, Participation Bank. 
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DENETİM 4.0 KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA 

DENETÇİLERİN ÜSTLENECEKLERİ ROL VE SORUMLULUKLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDITORS IN 

ACCORDANCE WITH THE DEVELOPMENTS UNDER AUDIT 4.0 

Dr. Öğr. Üyesi Ersin KURNAZ 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü  

 

ÖZET 

Günümüzde dünya tarihi anlamda hızlı değişime sahne olmaktadır. Teknolojik gelişmeler 

günlük yaşantıda o kadar etkili olmaktadır ki gerek insanlar gerekse işletmeler bu yeni 

gelişmelere ayak uydurmada zorluklar yaşamaktadır. Son gelişmeler, insansız fabrikaların, 

yapay zekânın ve robotik kullanımının kısaca dijitalleşmenin önemini artırmıştır. Bu 

değişimlerden en çok etkilenen alanlardan biride kuşkusuz muhasebeyle birlikte denetim 

alanıdır. Özellikle Endüstri 4.0 kavramının devreye girmesiyle denetimin sektörününde, bu 

gelişmelere göre yeniden tasarlanması kaçınılmaz hale gelmektedir.  

Denetim 4.0, Endüstri 4.0 tarafından kullanılan teknolojiyi dikkate alarak bir işletme ve 

işletmeyle ilgili paydaşlardan elde edilen finansal ve finansal olmayan veriyi ve bununla 

birlikte denetimle ilişkili diğer verileri, Endüstri 4.0 ortamına uygun olarak hazırlayan bir 

denetim sürecidir. Denetim 4.0 etkili, verimli anlık güvence sağlamak için modelleri 

keşfetmek, anomalileri belirlemek ve diğer faydalı bilgileri ayıklayarak veriyi analiz eder ve 

görselleştirir. Denetim 4.0, Endüstri 4.0 işletme yönetim süreçlerini kapsar ve birbirine benzer 

altyapıyı kullanır. Ancak güvence amaçlı bir denetimdir. Bu denetimde veri analiz teknikleri, 

üretim kalitesini izlemek, makine hatalarını tanımlamak, maliyetleri düşürmek ve karar 

almayı kolaylaştırmak amacıyla kullanılır.  

Bu çalışmada Endüstri 4.0 ile birlikte Denetim 4.0 alanında yaşanan gelişmeler çerçevesinde 

denetçilerin geleceklerine ilişkin değerlendirmeler, özellikle karşı karşıya kalabilecekleri 

riskler, önlerine çıkabilecek fırsatlar ve yeni nesil denetim süreçlerinde denetçilerin 

üstlenecekler rol ve sorumlulukların neler olabileceğine yönelik değerlendirmelerde 

bulunulacaktır. Bu değerlendirmeler iç denetçiler ve bağımsız denetçiler nezdinde 

yapılacaktır. Ayrıca çalışmada denetim alanında önde gelen meslek kuruluşlarının gelişmeler 

doğrultusunda denetim mesleğinin ve denetçilerin nasıl etkileneceğine yönelik fikirlerine de 

yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Denetim 4.0 Endüstri 4.0 Denetçi 

ABSTRACT 

Nowadays, world history is changing rapidly. Technological developments are so effective in 

daily life that both people and businesses have difficulties in keeping up with these new 

developments. Recent developments have increased the importance of digitalization of 

unmanned factories, artificial intelligence and robotics. One of the areas most affected by 

these changes is undoubtedly the area of audit with accounting. Especially with the 

introduction of Industry 4.0 concept, it is inevitable to redesign the audit according to these 

developments in the sector. 
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Audit 4.0 is an audit process that prepares financial and non-financial data from an entity and 

its stakeholders, as well as other audit-related data, taking into account the technology used by 

Industry 4.0 in accordance with the Industry 4.0 environment. Audit 4.0 analyzes and 

visualizes data by discovering models, identifying anomalies, and extracting other useful 

information for effective, efficient instant assurance. Audit 4.0 covers Industry 4.0 business 

management processes and uses similar infrastructure. However, it is an assurance audit. In 

this audit, data analysis techniques are used to monitor production quality, identify machine 

errors, reduce costs and facilitate decision making. 

 

In this study, assessments regarding the future of the auditors, especially the risks they may 

face, the opportunities they may face and the roles and responsibilities of the auditors in the 

next generation audit processes will be evaluated within the framework of the developments 

in the field of Audit 4.0 together with Industry 4.0. These assessments will be made before the 

internal auditors and independent auditors. In addition, the opinions of the leading 

professional organizations in the field of auditing will be included in the study on how the 

audit profession and the auditors will be affected. 

 

Keywords: Audit 4.0 Industry 4.0 Auditor 
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ELİT VOLEYBOLCULARIN HÜCUMDA VE BLOKTA SIÇRAMA VE KONMA 

BECERİLERİNİN POZİSYONLARA GÖRE İNCELENMESİ 

(KADINLAR VOLEYBOL AVRUPA ŞAMPİYONASI YARI FİNAL VE FİNAL 

MAÇLARI ÖRNEĞİ) 

EXAMINING THE ELITE VOLLEYBALL PLAYER'S JUMPING AND LANDING 

SKILLS IN THE ATTACK AND BLOCK IN TERMS OF PLAYING POSITIONS 

(THE CASE OF WOMEN’S EUROPEAN VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP SEMI-FINAL 

AND FINAL MATCHES)  

Bahar MERT 

(Voleybol Antrenörü, Eski Milli Voleybolcu) 

Arş. Gör. Sonay Serpil ALPDOĞAN 

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor 

Prof. Dr. Hayri ERTAN 

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Bölümü 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, elit bayan voleybolcuların pozisyonlara göre yaptıkları smaç ve blokta 

sıçrama ve konma tekniklerinin sıklığını saptamaktır. Tarihinin ilk en büyük başarısını 

yakalayan Türk Milli Takımı’nın bu şampiyonadaki başarısı göz önüne alındığında yapılan 

çalışma literatüre önemli bir katkıda bulunacaktır. Bu çalışmada 2003 yılında Avrupa Kadınlar 

Voleybol Şampiyonasında yer alan Türk Milli Takımı’nın oynadığı müsabakalardaki yarı final 

ve final maç görüntüleri kullanılmıştır. Çalışmada verileri toplamak için kullanılan maç 

görüntüleri, TRT kameraları ile maçların oynandığı sahada çekilmişlerdir. Çekilen görüntüler 

videodan seyredilerek gözlemler kaydedilmiştir. Her aktivite sıçrama türü (smaç veya blok) ve 

faz (sıçrama veya konma) ile kategorize edilmiştir. Faz, ayak kullanım şekillerine göre (sol 

ayak, sağ ayak veya çift ayak) alt kategorilere ayrılmıştır. Araştırma sonuçlarının analizi, 

istatistik paket programı olan SPSS paket programında yapılmıştır ve verilerin kategorik niteliği 

nedeniyle, analiz aracı olarak parametrik olmayan bir teknik (ki-kare) seçilmiştir. Sonuçlara 

göre, sıçramada ve konmada en fazla çift ayak sıçrama ve konma tekniği kullanılmıştır. %7 sağ 

ya da sol ayakla sıçrarken, konmada  %14’ünün sağ ya da sol ayakla düştüğü görülmektedir. 

Çift ayak sıçrama ve konma denge açısından en güvenli stratejidir. Salon voleybolcularının 

ekstansör kaslarının daha kuvvetli olması nedeniyle tek ayak konmalar, tek ayak sıçramalara 

oranla daha fazladır. Sağ ayak sadece 2 numaralı bölgede kullanılmıştır. 2 numara en fazla 

blok’un yapıldığı alan iken 4 numara en fazla smacın yapıldığı alandır. Hücumda ve blokta sol 
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ayak üzerine sıçrama ve konma oranı sağ ayaktan daha fazladır. Bu sonuç voleybol 

sporcularının çoğunun sağ elini kullanmasıyla alakalı olduğu düşünülmektedir Tek ayak 

üzerine konmalar sadece smaçtan sonra konmalardır ve blok konmalarının %100’ü çift ayak 

üzerine olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Blok, smaç, sıçrama, konma 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the frequency of the elite volleyball player's jumping 

and landing techniques in the spike and block in terms of playing positions. Considering the 

success of the Turkish National Team in this championship, which has been the first great 

success in its history, it is thought that the study will make an important contribution to the 

literature. In this study, the footages of semi-final and final matches played by the Turkish 

National Team in the Women's European Volleyball Championship in 2003 were used. The 

match footages used to collect the data in the study were shot by TRT (Turkish Radio and 

Television Corporation) cameras on the volleyball court. The observations were recorded by 

means of watching the footages. Each activity was categorized by the jump type (spike or block) 

and phase (jumping or landing). The phase was sub-categorized by the foot usage (left foot, 

right foot or double foot). The results of the study were analyzed using SPSS statistical package 

program. Due to the categorical nature of the data, a non-parametric technique (chi-square) was 

chosen as the analysis tool. Based on the results, it was found that the double foot jumping and 

landing was the most used jumping and landing technique. It was observed that while in 7% of 

the positions the right or left foot was used for jumping, in 14% of them the right or left foot 

was used for landing. Double foot jumping and landing is the safest strategy in terms of balance. 

Since the extensor muscles of the indoor volleyball players are stronger, one-foot landing are 

seen more than the one-foot jumping in the indoor volleyball. The right foot was used only in 

the zone 2. While the blocks were performed the most in the zone 2, the spikes were performed 

the most in the zone 4. The rate of jumping and landing on the left foot in the attack and block 

was higher than that on the right foot. It was thought that this result was due the fact that most 

of the volleyball players used their right hand. The landings on one-foot were observed only 

after the spike and 100% of the block landings were on the double foot.  

Keywords: Block, spike, jumping, landing 
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BATMAN İLİNDE GÖREV YAPAN KADIN ÖĞRETMENLERİN FİZİKSEL 

AKTİVİTE MEKÂN SEÇİMİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM SIKLIĞINI 

ENGELLEYEN UNSURLARIN İNCELENMESİ 

 

THE SELECTİON OF PHYSICAL ACTIVITY PLACE OF FEMALE TEACHERS WORK 

IN THE PROVINCE OF BATMAN AND THE FACTORS THAT PREVENT THE 

FREQUENCY OF PARTICIPATION IN PHYSICAL ACTIVITY 
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Dr. Öğr. Üyesi Zühal KILINÇ 

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

ÖZET 

Rekreasyonel alanların planlanma aşamalarında rekreatif faaliyette bulunacak bireylerin 

tercihleri ve bulundukları faaliyetlerden tatmin olmaları temel alınmalıdır. Sosyal çevrenin 

rekreasyonel ihtiyaçları, serbest zamanlarını nerede ve nasıl değerlendirdikleri, ekonomik, 

psikolojik ve sosyal ihtiyaçları temel alınarak bu sağlanabilir. Rekreatif alanların kalitesi bu 

koşullar sağlandığı zaman fazlalaşmaktadır. Rekreasyon alanının ne gibi kaynakları 

barındırdığı ve bu kaynakların ne derecede kullanılabildiği, kalite düzeyi ve rekreatif 

faaliyetlere katılan bireyleri ne derecede tatmin ettiği baz alınarak planlama yapılmalıdır (Uzun 

ve Altunkasa, 1997). Rekreasyon faaliyetleri için oluşturulan park ve rekreasyon alanlarının; 

ulaşım kolaylığına, ve yeşil alana sahip olması, ışıklandırılmasının yeterli olması, , alanların 

bakımlı olması, güvenlik önlemlerinin alınması, bu alanlarda çeşitli fiziksel aktivitelerin 

yapılabileceği yer ve ekipmanların sağlanması, özellikle kadın katılımcılara yönelik özel 

düzenlemelerin yapılması hususlarında, hizmet sağlayıcılarının gerekli çalışmaları yapması ve 

önlemleri alması önem arz etmektedir. 

Bu anlamda çalışmamızın amacı; Batman İlinde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Fiziksel 

Aktivite Mekân Seçimi ve Fiziksel Aktiviteye Katılım Sıklığını Engelleyen Unsurları 

incelenmiştir. Çalışmaya yaşları 20 ve 60 arasında değişen, Batman ilinde görev yapan kadın 

öğretmenlerden oluşan toplamda 423 kişi katılmıştır. Kadın Öğretmenler kolayda örnekleme 

yöntemi ile seçilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmasında SPSS 

17 IBM istatistik paket programı kullanılmıştır. Veriler analizinde betimsel istatiksel 

yöntemleri yanı sıra korelasyon analizi ve ANOVA tekniği uygulanmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda kadın öğretmenlerin rekreasyon faaliyetlerinde mekan seçimi ile fiziksel aktiviteye 

katılımı engelleyen unsurların rekreasyon faaliyetleri seçimi arasındaki korelasyonun anlamlı 

derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Batman İlinde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin 

Fiziksel Aktivite Mekân Seçimi ve Fiziksel Aktiviteye Katılım Sıklığını Engelleyen unsurların 

kişilerin, yaş, branş, okul türü ve kıdem yılına göre rekreasyon faaliyetlerine katılımı farklılık 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Batman,  Kadın Öğretmenler, Rekreasyon, Spor 
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ABSTRACT 

 

During the planning stages of recreational areas, the preferences of the individuals who will 

perform recreational activities and their satisfaction with the activities should be taken as basis. 

This can be achieved based on the recreational needs of the social environment, where and how 

they evaluate their free time, and their economic, psychological and social needs. The quality 

of the recreational areas increases when these conditions are met. Planning should be made on 

the basis of what resources the recreation area contains and to what extent these resources can 

be used, the level of quality and the satisfaction of individuals participating in recreational 

activities (Uzun and Altunkasa, 1997). Parks and recreation areas created for recreation 

activities; ease of transportation, and having a green area, adequate lighting, maintenance of the 

areas, taking security measures, providing places and equipment where various physical 

activities can be carried out in these areas, making special arrangements especially for female 

participants, and taking necessary measures by service providers. is important. 

The aim of this study is to analyze physical activity venue selection of schoolmarms who work 

in Batman City and in this study the factors which inhibit the frequency of participation in 

physical activity have been analyzed. 423 schoolmarms, in the 20-60 age range who work in 

Batman participated in this study. Schoolmarms have been selected according to convenience 

sampling method. SPSS 17 IBM statistics packaged software has been used in evaluation and 

calculation of the obtained data. Not only descriptive statistical technique but also correlation 

analysis and ANOVA technique have been used in data analysis. As a result of analysis, it has 

been verified that the correlation between schoolmarms’ venue selection in recreational 

activities and selection of the factors’ recreational activities which inhibit the participation in 

physical activities is significantly strong. Physical activity venue selection of schoolmarms who 

work in Batman City and factors which inhibit the frequency of participation in physical activity 

differ from participation in recreational activities according to age, branch, school type and 

years of seniority of those who joined in the survey. 

   Keywords: Batman, Schoolmarms, Recreation, Sport 
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ÖZET 

Kişilerin yaşam döngüsünün başlangıcından son bulmasına kadar insanlar büyür, gelişir ve 

belirli dönemlerde dururlar. Çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık olarak bilinen bu 

dönemler ayrılmaz. Gençlik, hem biyolojik hem zihinsel hem de toplumsal bir olgudur. Gençlik 

dönemi üçe ayrılır: 12-15 yaş aralarındaki ilk gençlik, 15-21 yaş aralarındaki delikanlılık ya da 

asıl gençlik ve 21-25 yaş aralarında uzamış olan gençlik veya yükseköğrenim gençliği olarak 

tanımlanır. 1968 yılından bu yana dünyada ve ülkemizde önemli olan gençlik olayları, gençlere 

daha bilinçli bir bakış atmayı gerektirmiştir. Gençlere sunulan diğer sosyal hizmetlere ek 

olarak, gençlerin serbest zamanlarının iyi değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Yine 

dünyada genç nüfus olarak birçok ülkeyi gerisinde bırakan ülkemizde gençlerin serbest 

zamanlarını değerlendireceği sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağı ortamlar 

ele alındığında Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluşuyla bu ihtiyaca büyük bir oranda cevap 

vermektedir (Günel, 2014). Serbest zamanını değerlendirmek için sporu oluşturan unsurların, 

yani spor alanında kullanılan malzemeler, spor tesisleri, spor yöneticileri, antrenörler ve spor 

organizasyonların yeterli derecede sunulması ile ilgilidir. “Spor faaliyetlerini oluşturan 

unsurlardan herhangi birinin eksik olması halinde bireylerin sporun toplumda bir kültür haline 

gelmesinden veya yaşamın bir parçasını oluşturmasından bahsetmek mümkün değildir”. 

Bu çalışmanın amacı; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde 

Çalışan Personellerin Rekreasyona Bakış Açısı ile Rekreasyonel Spora Katılım İlişkisi 

incelenmiştir. Çalışmaya, 2018-2019 yılları arasında, yaşları 18 ve 60 arasında değişen, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde ikamet edip, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde çalışan 

personelden toplamda 200 birey katılmıştır. Bunların 161 erkek, 39’u kadın bireyler 

oluşturmaktadır. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri personelinden katılan bireyler tesadüfi 

yöntem ile seçilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmasında SPSS 25 

IBM istatistik paket programı kullanılmıştır. Veriler ortalama ve standart sapma olarak 

özetlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda personelin rekreasyona bakış açısı spora katılım 

ilişkisi, spora katılım düzeyinin anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç 

olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde çalışan personelin 

rekreasyona bakış açısı ile rekreasyonel spora katılım ilişkisi kişilerin cinsiyet, medeni durumu,  

yaş, eğitim durumu ve gelir durumuna göre rekreasyona bakış açısı değişmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gençlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Rekreasyon, Spor 
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ABSTRACT 

From the beginning of an individual's life cycle to an end, people grow, develop and stop at 

certain periods. These periods are known as childhood, youth, adulthood and old age. Youth is 

a biological, mental and social phenomenon. The youth period is divided into three categories: 

the first youth between the ages of 12-15, the youth of the age of 15-21 or the main youth and 

the youth or higher education youth between the ages of 21-25. The youth events that have been 

important in the world and in our country since 1968 necessitated a more conscious look at the 

youth. In addition to other social services offered to young people, it was emphasized that the 

free time of young people should be well evaluated. Again in terms of the environment that will 

contribute to the social, cultural and personal development of young people in our country, 

which leaves many countries behind as a young population in the world, it meets this need with 

the establishment of the Ministry of Youth and Sports (Günel, 2014). It is about the adequate 

presentation of the elements that make up the sport, namely the materials used in the field of 

sports, sports facilities, sports managers, coaches and sports organizations to evaluate their free 

time. Halinde It is not possible to talk about the fact that sports become a culture in society or 

form part of life if any of the elements constituting sports activities are missing ”.  

The aim of this study is; Participation of Recreational Personnel in Youth Services and Sport 

Provincial Directorates in Southeastern Anatolia Region to Recreational Sport Participation. 

Between 2018-2019, a total of 200 individuals from 18 to 60 years of age, living in the provinces 

of Southeastern Anatolia and working in Provincial Directorates of Youth and Sports 

participated in the study. 161 of them were male and 39 were female. The individuals who 

participated in the youth services and sports provincial directorates were selected randomly. 

SPSS 25 IBM statistical package program was used in the evaluation and calculation of the 

data. Data are summarized as average and standard deviation. As a result of the analyzes, it was 

found that the participation rate of the personnel to the sport and the participation level in the 

sport and the level of participation in the sport were significantly higher (p <0.05). As a result, 

the attitudes of the employees working in the provincial directorates of the Southeastern 

Anatolia region to the recreational sport and their participation in recreational sports vary 

according to their gender, marital status, age, educational status and income status. 

Keywords: Youth, Youth and Sports General Directorate, recreation, sports, 
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ÖZET 

Günümüz çağdaş ülkeler çalışma ve çalışma dışı zamanlarının farkında ve zamanın en 

iyi şekilde yönetilmenin çabası içindedir. Fakat gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerdeki 

insanlar çalışma zamanının farkında olmadıkları gibi çalışma dışı zamanın yaşamalarındaki 

öneminin pek farkında değillerdir. Çünkü zamanı en iyi ve verimli bir şekilde kullanılabilmek 

bireyin çalışma hayatı, biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçları arasındaki hassas dengenin 

sağlanmasındaki en önemli unsurlardandır (Abadan, 1966). Sosyal çevrenin rekreasyonel 

ihtiyaçları, serbest zamanlarını nerede ve nasıl değerlendirdikleri, ekonomik, psikolojik ve 

sosyal ihtiyaçları temel alınarak bu sağlanabilir (Uzun ve Altunkasa, 1997). Rekreasyonu; 

Günlük yoğun çalışma temposu, monotonlaşmış hayat tarzı ve çevresel etkilerden dolayı 

olumsuz etkilenen bedensel ve psikolojik sağlığın tekrar kazanılmasını amacıyla yapılan; zevk 

ve haz alınan, kişisel doyum sağlayan, çalışma ve zorunlu ihtiyaçlar için ayrılan zaman 

dışındaki serbest zamanda gönüllü olarak, ferdi veya grup halinde gerçekleştirilen etkinlikler 

olarak tanımlamak mümkündür (Hacıoğlu, Gökdeniz ve Dinç, 2009). 

 

Bu anlamda çalışmamızın amacı; Batman’da görev yapan Beden Eğimi ve Spor 

Öğretmenlerinin rekreatif etkinliklere katılmasının önündeki engellerin incelenmesidir. Bu 

çalışmaya Batman’ da görev yapan 231 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeninden oluşan 

çalışmaya gönüllü olarak katılan 173 kişi oluşturmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenlerinin serbest zamanlarında rekreasyon etkinliklere katılımındaki engeller yaş, 

cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni hali, görev yeri, görev süresine göre belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmada ölçeğin alt boyutları olan tesis, zaman, bilgi eksikliği, ilgi eksikliği, birey 

psikolojisi, arkadaş eksikliği ile ilgili analiz yapılmıştır. Elde edilen verilerin 

değerlendirilmesinde ve hesaplanmasında SPSS 25 IBM istatistik paket programı 

kullanılmıştır. Veriler ortalama ve standart sapma olarak özetlenmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin ölçeğe yönelik alt boyutlarında anlamlı bir 

fark görülmemiştir. Yapılan literatür taramalarında ölçeğin alt boyutu olan tesis yetersizliği ve  

zaman boyutunda anlamlı farklar görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Rekreasyon, Serbest Zaman 
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ABSTRACT 

Today's contemporary countries are aware of their working and non-working time and strive to 

manage their time in the best possible way. But people in developing and underdeveloped 

countries are not aware of working time and are not very aware of the importance of non-

working time in their lives. Because being able to use the time in the best and efficient way is 

one of the most important elements in achieving the delicate balance between the individual's 

working life, biological and physiological needs. (Abadan, 1966). This can be achieved based 

on the recreational needs of the social environment, where and how they evaluate their free 

time, and their economic, psychological and social needs (Uzun and Altunkasa, 1997). 

Recreation; Daily intense work tempo, monotonized lifestyle and environmental effects due to 

the negative effects of physical and psychological health regained; pleasure and pleasure, 

providing personal satisfaction, voluntarily in the free time outside the time allocated for work 

and compulsory needs, can be defined as activities performed individually or in groups 

(Hacıoğlu, Gökdeniz and Dinç, 2009) 

The aim of this study; The aim of this course is to examine the obstacles to the inclination of 

physical inclination teachers in recreational activities. 173 volunteers from 231 teachers who 

participated in Batman Center participated in this study. The obstacles of physical education 

teachers to participate in recreation activities in their spare time were tried to be determined 

according to age, gender, education level, marital status, place of duty and term of office. SPSS 

25 IBM statistical package program was used in the evaluation and calculation of the data 

obtained from the subscales of the scale, facilities, time, lack of knowledge, lack of interest, 

individual psychology, and lack of friends. Data are summarized as mean and standard deviation. 

As a result of the analyzes, no significant difference was observed in the sub-dimensions of 

physical education teachers regarding the scale. In literature review, significant differences were 

observed in the inadequacy of the facility, which is the subscale of the scale, and leisure time. 

Key Words: Physical Education, Recreation, Leisure. 

 

92



HOCA AHMET YESEVİ 

2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
6-8 Aralık 2019, ERZURUM 

 

 

ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN REKREASYON ETKİNLİKLERİNE 

KATILMASININ MUTLULUK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN 

İNCELENMESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PARTICIPATION OF THE UNIVERSITY 

PERSONNEL TO RECREATION ACTIVITIES ON THE QUALITY OF LIFE AND LIFE  

Öğrt. Burhan ORTAÇ  

Batman Spor Lisesi 

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat DİNÇER  

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

ÖZET 

Rekreasyon, bireysel veya toplumsal grupların boş zamanlarında gönüllük temeline 

dayanarak uyguladıkları dinlendirici ve eğlendirici aktiviteler anlamında gelmektedir 

(Karaküçük, 2005). “Bireylerin sosyal, psikolojik ve kültürel yönden gelişmesinde etkili olan 

boş zaman aktiviteleri insan ırkının, topluma sosyal ve iktisadi bakımdan daha fazla katkıda 

bulunmasına fayda sağlayacaktır”. “Boş zamanları önemli hale getiren diğer bir yönü ise 

bireylerde çeşitli doyumlara sebep olmasıdır”. Farklı bir yönüyle boş zaman faaliyetleri, 

bireylerin sosyalleşmesi toplumla uyumlu hale gelmesi gibi açılardan da etkili olabilmektedir. 

Rekreasyon aktivitelerinin yaşam kalitesine olan etkisi gibi pek çok alana da pozitif yönde etki 

etmektedir. Rekreasyonun çeşitli faydaları incelenecek olursa literatürde üç ana başlık altında 

toplandığı görülecektir. Bu üç başlık fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik faydalarıdır. 

Rekreasyon kavramı içerisinde yer alan aktivitelerle bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal 

alanlarına fayda sağlayabilmektedir (Önal, 2017). Mutluluk kavramı ise pozitif psikoloji alanın 

bir konusudur ve sıklıkla bu alanda çalışmalar yapılmıştır. Mutluluk kavramı, rekreasyon 

kavramını pozitif yönde etkileyen kavramlardan bir tanesi olarak literatürde yapılan 

araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir (Sevindik, 2015 ).  

Bu çalışmanın amacı; Üniversite personelinin rekreasyon etkinliklerine katılmasının mutluluk 

ve yaşam kalitesine olan etkisi incelenmiştir. Çalışmaya yaşları 20 ile 40 yaş ve üstü arasında 

değişen, Batman üniversitesinde akademik personel olarak, çalışan personellerin toplamda 253 

erkek ve kadın katılmıştır. Batman üniversitesinde akademik personellerinden katılan bireyler 

random yöntemi ile seçilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmasında 

SPSS 22 IBM istatistik paket program kullanılmıştır. Veriler ortalama ve standart sapma olarak 

özetlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda akademik personelin rekreasyon etkinliklerine 

katılım ilişkisi, mutluluk ve yaşam kalitesi düzeyinin anlamlı derecede yüksek olduğu (p<0.05) 

saptanmıştır. Araştırmaya katılan akademisyenlerin rekreasyon etkinliklerine katılım ilişkisi; 

cinsiyet, medeni durumu yaş, eğitim durumu ve gelir durumunda ise anlamlı bir değişme 

görülmemektedir. (p>0,05) 

Anahtar Kelimeler: Boş Zaman, Rekreasyon, Akademik Personel, Mutluluk. 
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ABSTRACT 

Recreation refers to relaxing and entertaining activities performed by individual or social 

groups on a voluntary basis in their free time (Karaküçük, 2008). Boş Leisure activities that are 

effective in the social, psychological and cultural development of individuals will contribute to 

the social and economic contribution of the human race to society more toplum. “Another 

aspect that makes leisure time important is that it causes various satisfaction in individuals”. In 

a different aspect, leisure activities can be effective in terms of socialization of individuals and 

adaptation to society. It has positive effects on many areas such as the effect of recreation 

activities on quality of life. If the various benefits of recreation are examined, it can be seen 

that the literature is classified under three main headings. These three titles are physiological, 

psychological and sociological benefits. With the activities in the concept of recreation, 

individuals can benefit from physical, psychological and social areas (Önal, 2017). The concept 

of happiness is a subject of positive psychology and studies have been done frequently in this 

field. The concept of happiness has been determined as a result of the studies conducted in the 

literature as one of the positive effects of recreation concept (Sevindik, 2015).  

The aim of this study is; The relationship between the participation of university staff in 

recreation activities and the effect of happiness and quality of life were investigated. A total of 

229 male and female employees were employed as academic staff at Batman University, aged 

between 20 and 40 years of age. The individuals participating in the academic staff at Batman 

University were selected by chance method. SPSS 25 IBM statistical package program was 

used in the evaluation and evaluation of the data. Data are summarized as mean and standard 

deviation. As a result of the analyzes, it was found that the participation of the staff in the 

recreation activities, happiness and quality of life were significantly higher (p <0.05). As a 

result, the participation of the university staff in recreation activities has a positive effect on 

happiness and quality of life, and the gender, marital status of the people do not change 

according to their age, educational status and income. 

Keywords: Leisure, Recreation, Academic Staff, Happiness. 
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KÜLTÜREL MİRASIN MEDYADAKİ YANSIMASI: İZLENİMLER 

Prof. Dr. Sedat CERECİ 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi 

ÖZET 

Medyadaki her ses, her görüntü, her ileti insanları doğrudan etkilemekte, yaşamlarını 

yönlendirmekte, kararlarını biçimlendirmektedir. Bu nedenle, ciddi toplumsal sorunların 

çözümünde, yaşamsal konuların anlaşılmasında, modern çağın en yaygın ve etkili araçları olan 

medya kullanılmaktadır. Modern çağın en büyük sorunlarından birisi de, insanlığın binlerce 

yılda biriktirdiği kültürel mirasın hızla yok olmasıdır. Bazen doğal nedenler, ama en çok da 

insandan kaynaklanan etkiler yıkıma neden olmaktadır. Devletlerin normları kültürel mirası 

korumak için yeterli değildir. Tüm toplumsal gruplar, resmi ve gayrı resmi kuruluşlar kültürel 

mirasın korunması için çaba göstermelidir. Kültürel miras sadece bir ülkenin değeri değil, tüm 

insanlığın değeridir. Bu nedenle tüm insan ve kuruluşların kültürel mirası koruma sorumluluğu 

vardır. Özellikle Orta Doğu'daki kültürel miras, savaşlar ve çatışmalar nedeniyle tehlikeye 

girmektedir. Soruna duyarlı bir grup medya bazen binlerce yıllık kültürel mirasın korunmasına 

yönelik bazı prodüksiyonlar yapmaktadır. Ekonomik ve turistik gelişmelere bağlı olarak 

kültürel mirasın değeri çoğunlukla CNN tarafından ele alınmıştır ve insanlar riskler konusunda 

uyarılmıştır. Medya’nın yapımları kültürel mirasın korunmasına yardımcı olmuştur. Medya, 

modern çağın en yaygın ve en etkili araçlarıdır ve kültürel mirasın korunması konusunda 

insanları ve sosyal grupları uyarmaktadır. Kapsamlı bir devlet politikası ve medya işbirliğiyle, 

değeri ölçülemeyen kültürel mirası korumak olanağı bulunmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Kültürel miras, medya, yıkım, yapım, kuruluş. 
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GÜNDEMDEKİ GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU (FOMO) NUN DİJİTAL 

BAĞIMLILIKLA İLİŞJİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

FEAR TO AVOID DEVELOPMENTS IN THE AGENDA ON THE RELATIONSHIP 

BETWEEN FOMO AND DIGITAL DEPENDENCE 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BİRİCİK  

Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Sinema ve Televizyon 

Zuhal ERGÜN 

(Doktora Öğrencisi ) Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Temel İletişim Bilimleri 

 ÖZET 

 Teknolojik gelişmeler ve değişmeler, toplumsal hayatta siyasi, sosyal, ekonomik ve 

bireysel anlamda birçok değişikliği beraberinde getirirken, günümüzde bireylerin yaşam 

şekillerini ve iletişim kurma biçimlerinin de farklılaşmasına neden olmuştur. İletişim 

teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve internetin de kitle iletişim araçlarına eklemlenmesiyle 

birlikte dijital medya kavramı ortaya çıkmıştır ve şu an yaşadığımız dijital çağda bireyin 

çevresini bu dijital medya kuşatmış durumdadır. Bu kuşatılmışlık içerisinde birey gerçek 

yaşamdan daha fazla sanal ortamlarda vakit geçirmekte ve bu durumda özellikle Z kuşağı olarak 

adlandırılan 2000 sonrası doğumlu bireylerde dijital bağımlılığın ortaya çıkmasına yol 

açmaktadır. Z kuşağı, dijital çağın içerisine doğmuş ve bu teknolojileri en çok kullanan ve dijital 

kültürün dilini, ana dili gibi konuşan kuşaktır. Bu bağımlılığa etki eden önemli unsurlardan biri 

de gündemdeki gelişmeleri kaçırma korkusu (Fomo)’dur.  Gündemi takip etme ve orada yer 

alan içerikleri kaçırma korkusu ile kişiler her an sanal medyalara bağımlı olarak kalmakta ve 

dijital araçlar onların uzuvları haline dönüşmektedir. Bu çalışmada da gündemdeki gelişmeleri 

kaçırma korkusu (fomo) nun dijital bağımlılıkla ilişkisinin incelemek üzere Atatürk 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon 1. Sınıf öğrencilerine Eksik Kalma 

Korkusu Ölçeği (Fear of Missing Out Scale- FoMOs) uygulanaraktır. Araştırmanın evrenini 

2000 sonrası doğumlu üniversite 1. Sınıf öğrencileri oluştururken, araştırmada örnekleme 

yöntemi olarak amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda da FOMO korkusunun Z 

kuşağında dijital bağımlılığa ne derece etki ettiği ve aralarındaki ilişkinin varlığı ortaya 

koyulması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Gündem Kaçırma korkusu, Z kuşağı, dijital medya 

ABSTRACT 

Technological developments and changes brought about many changes in social, political, 

social, economic and individual terms, and today, the ways of life of individuals and the ways 

of communicating have changed. With the developments in communication technologies and 

the addition of internet to mass media, the concept of digital media has emerged and this digital 

media has surrounded the individual's environment in the current digital age. In this 

encirclement, the individual spends more time in virtual environments than the real life and in 

this case leads to the emergence of digital addiction, especially in individuals born after 2000 

called the Z generation. Generation Z is born into the digital age and uses these technologies 

most and speaks the language of digital culture as its mother tongue. One of the important 
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factors affecting this addiction is the fear of missing the current developments (Fomo). With 

the fear of following the agenda and missing the content contained therein, people are always 

dependent on virtual media and digital tools become their limbs. In this study, the Fear of 

Missing Out Scale (FMO) Scale was applied to the first year students of the Department of 

Radio, Film and Television at the Faculty of Communication of Atatürk University in order to 

examine the relationship between fomo and digital dependence. The universe of the research 

was composed of the first year students of university born after 2000, purposive sampling 

method was used as sampling method in the research. In this context, it is aimed to reveal to 

what extent FOMO fear affects digital dependence in generation Z and the relationship between 

them. 

Keywords: Fear To Avoıd Developments In The Agenda, Z generation, digital media. 
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SİYASAL İLETİŞİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: YENİ İLETİŞİM 

TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL KAMPANYALARDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

CURRENT APPROACHES IN POLITICAL COMMUNICATION: AN EVALUATION ON 

THE USAGE OF NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN POLITICAL 

CAMPAIGNS 

                                                                                        Dr. Öğr. Üyesi Fatih DEĞİRMENCİ  

Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 

ÖZET 

Siyasal iletişim sosyal bilimlerin, özelde de siyaset ve iletişim bilimlerinin yoğun olarak 

ilgilendiği alanlardan biridir. Disiplinler arası bir alan olması, siyasal iletişime yönelik ilginin 

artmasına ve çeşitlenmesine zemin hazırlamıştır. Bununla birlikte demokrasilerin olmazsa 

olmaz koşullarından biri olan seçim faaliyetleri ve bu faaliyetler kapsamındaki kampanyalar, 

siyasal iletişimin pratik boyutta da gelişmesinin önünü açmıştır. 

Siyasal iletişim; siyaset ve iletişim gibi son derece kapsamlı iki disiplinin kesişim noktaları 

içerisinde değerlendirilen bilimsel bir alandır. Bu bağlamda siyasal iletişim de son derece 

zengin ve kapsamlı bir araştırma alanına sahiptir. En genel anlamda siyaset kurumu ve halk 

arasında siyasal mahiyetteki mesajların dolaşımı olarak değerlendirilebilecek siyasal iletişimde 

söz konusu mesaj alışverişinin büyük ölçüde medya dolayımıyla gerçekleştiği bilinen bir 

gerçektir. Dolayısıyla siyasal iletişim en genel anlamıyla siyasetçiler, medya ve kamuoyu gibi 

belli başlı aktörler arasındaki söylem alışverişi olarak tanımlanabilmektedir. Böylesi bir 

tanımlama siyasal iletişimin oldukça geniş olan teorik boyutuna vurgu yapmaktadır. 

Siyasal iletişim alanının teorik zenginliğinin yanısıra günümüzde ağırlıklı olarak pratik 

boyutuyla da gündemde olduğu bilinmektedir. Siyasal iletişimin pratik boyutta ön plana 

çıkmasında kuşkusuz seçimlere yönelik kampanya faaliyetleri belirleyici olmuştur. Bu 

çerçevede siyasal iletişimi, siyasal parti veya adayların kamuoyunda bilinirliklerini artırma ve 

nihayetinde seçilebilme amacına yönelik olarak iletişim tekniklerini kullanmaları şeklinde 

tanımlayan yaklaşımlar da yağın bir biçimde gündemdedir. 

Siyasal kampanyalar, özellikle seçim dönemleri öncesinde tüm siyasal parti ve adayların 

yürütmeye çalıştıkları bütüncül iletişim etkinlikleri şeklinde kendini göstermektedir. Söz 

konusu kampanyalarda medya belirleyici bir konumda olup koşullar ve amaçlar çerçevesinde 

medyanın doğru ve etkin kullanımı kampanya başarısı üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. 

Siyasal kampanyaların ortaya çıkışından günümüze kadar geleneksel iletişim araç ve mecraları 

etkin bir biçimde kullanılagelmektedir. Bununla yanısıra internetin toplumda yaygın bir 

biçimde kullanılmaya başlamasıyla birlikte siyasal kampanyalarda kullanılan mecralar 

içerisinde yeni iletişim teknolojileri konvansiyonel medya araçlarına nazaran daha fazla ağırlık 

kazanmaya başlamıştır. Bu çerçevede bu çalışmada yeni iletişim teknolojilerinin siyasal 

kampanyalarda kullanımıyla ilgili genel belirlemelere ve spesifik değerlendirmelere yer 

verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal iletişim, Siyasal kampanyalar, Yeni iletişim teknolojileri. 

ABSTRACT 

Political communication is one of the areas where social sciences and especially the political 

and communication sciences are particularly interested. The fact that it is an interdisciplinary 

field prepared the ground for the increase and diversification of interest in political 

communication.. However, election activities and campaigns within the scope of these 
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activities, which are one of the indispensable conditions of democracies, paved the way for the 

development of political communication in a practical dimension. 

Political communication; It is a scientific field which is evaluated within the intersection of two 

disciplines such as politics and communication.  In this context, political communication has a 

rich and comprehensive field of research. It is a well-known fact that the exchange of messages 

in political communication, which can be regarded as the circulation of political messages 

between the political institution and the people in the most general sense, takes place mostly 

through the media. Therefore, political communication can be defined as the exchange of 

discourse among the main actors such as politicians, media and public in the most general sense. 

Such a definition emphasizes the broad theoretical dimension of political communication. 

Besides the theoretical richness of the field of political communication, it is known that it is 

still on the agenda with its practical dimension. The campaign activities aimed at elections have 

undoubtedly been the determining factor in the political communication. Within this 

framework, the approaches that define political communication as the use of communication 

techniques in order to increase the awareness of political parties or candidates in public and 

ultimately to be elected are also on the agenda. 

Political campaigns are manifested in the form of holistic communication activities that all 

political parties and candidates try to conduct, especially before the election periods. Media has 

a decisive role in these campaigns and the correct and effective use of the media in terms of 

conditions and objectives has a decisive impact on campaign success. Since the emergence of 

political campaigns, traditional communication tools and media have been used effectively. In 

addition, with the widespread use of the Internet in society, new communication technologies 

have gained more weight than the conventional media in the media used in political campaigns. 

In this context, this study will include general determinations and specific evaluations about the 

use of new communication technologies in political campaigns. 

Keywords: Political communication, Political campaigns, New communication technologies. 
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SOSYAL MEDYANIN KİŞİSEL İMAJ OLUŞUMUNA ETKİSİ INSTAGRAM 
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(Dr. Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İletişim Bilimleri ABD 

                                                     

ÖZET 

Bireyin toplum içindeki imajı, geçmişten günümüze birey açısından hep var olan ve önemli 

olan sosyolojik bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Birey ekonomik durumu, ait olduğu 

toplum, icra ettiği meslek ailesinin konumundan ötürü bir imaj kaygısı gütmektedir.  

sAntik Çağ’da soyluluk, din adamlığı ve aristokrasi baremi ile belirlenen toplumsal statü sınırı 

Orta Çağ’da da bu sınırlarını büyüterek devlet adamlığı ve burjuvazi ile daha çeşitli bir 

sınıflandırma opsiyonuna ulaştığı görülmektedir. Sanayi devrimi sonrası Modern çağ ile birlikte 

toplumsal tabakaların ciddi bir reaksiyon ile yıkıldığı kabul görse de statü şeklini değiştirerek 

keskin çizgilerle değil görsel imaj argümanları vesilesiyle daha farklı bir perspektif ile 

karşımıza çıkmaktadır. Bilgi çağı ve ağ toplumunun dijital dünya içerisinde bireye kendini 

kimliklendirme imkânı sağlaması ise sosyal medya üzerinden gerçekleşmektedir. Sosyal medya 

üzerinden bireyin kendi medya alanıyla kendini ifade etmesiyle birlikte ait olduğu kimliği, 

sosyal çevresine vermek istediği imajı, gittiği mekân, eşya, satın aldığı mağazanın marka 

değeri, tükettiği yiyecek ile ifade etmesi kanalına imkân sağlamıştır. Bireyin beğenilme ve 

toplumda yüksek statüde kabul görme çabasının sosyal medya aplikasyonları vesilesiyle 

görsele dökmesi bireyin imajını sosyal çevresine sunmaya çalışması olarak görülmektedir. İmaj 

kavramı bir kişi ya da topluluğun kendi nitelikleri, konumu ve değeri hakkındaki fikirlerin 

algısını yönetmek olarak algılanabilir. Bireysel imaj ve kimlik genellikle hiyerarşik bir düzende 

başka kişisel ve kolektif kimlikleri de kapsayan karmaşık bir toplumsal yapı içerisinde oluşur. 

Benzer bir şekilde, sosyal kimlik ve imajda pek çok farklı bireyin etkileşimi sonucunda 

meydana gelir. Bireysel ve kolektif imajlar arasındaki ilişkilerin dinamik bir yapısı vardır: 

değişen koşullara ve kimlikler arası dengelere göre sürekli olarak yeniden üretilir. Bu bağlamda 

birey sosyal medya üzerinden kimlik ve imaj hiyerarşisine göre konumlanır. Instagram gibi 

sosyal medya aplikasyonları üzerinde bireyin kendini gittiği mekânlarla ve tükettiği eşyalarla 

afişe etmesi bireyin kendi imajını tanımlama yöntemi olarak değerlendirilmektedir. İmaj 

kaygısını bireyler artık kendi oluşturdukları sosyal medya profilleri üzerinden yaptıkları 

paylaşımlarla, görsellerle ve lokasyon bildirimleri ile ifade etmektedir. Bu çalışmada gösterge 

bilimsel analiz yöntemi ile Instagram üzerinde paylaşılan gönderiler üzerinden analizler 

yapılmıştır. Instagram gibi sosyal medya aplikasyonları üzerinden günümüzde sosyal medya 

kanalıyla bireylerin kendilerine nasıl bir imaj çizdiğini ve bunun yöntemlerini anlatmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İmaj, Kimlik, Sosyal Medya, Instagram 
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ERZURUM GELENEKSEL YEREL MEDYASININ DİJİTAL MEDYAYA 

ENTEGRASYONU 

INTEGRATION OF ERZURUM TRADITIONAL LOCAL MEDIA TO DIGITAL MEDIA 

 

Sevda BOZKURT 
(Dr. Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İletişim Bilimleri ABD 

 

ÖZET 

Toplumun herhangi bir konuda bilgi edinebilmek, kanaat sahibi olabilmek, toplumsal sorunlar 

hakkında söz sahibi olabilmek için başvurduğu en önemli mecra medyadır. Medya bugün 

ulusal, bölgesel ve yerel olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır. Ülke çapında yayın yapan 

basın yayın kuruluşlarının hepsine ulusal medya, en az bir coğrafi bölgede yayın yapan medya 

kuruluşlarına bölgesel medya adı verilmektedir. Yerel medya ise belli bir coğrafi ve idari 

bölge dâhilinde, bölgesel yayın yapan, bölgenin sorunlarını öne çıkaran, ulusaldan farklı 

olarak yöre halkına hitap eden medyadır. Özellikle alt kültürlerin medyaya taşınmasında ve 

azınlıkların temsil edilmesinde önemli bir rol üstlenen yerel medya, yerel kültürlerin 

tanıtılmasında ve gelecek kuşaklara aktarımının sağlanmasında da son derece etkilidir.  

 

Teknolojik gelişmeler özellikle internet ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte yeni 

medya, internet, sosyal medya, sosyal ağlar gibi pek çok yeni kavramı medya literatürüne 

kazandırarak medya faaliyetleri adından daha fazla söz ettirmeye başlamıştır.  

 

Bu gelişmelerin sonucunda yerel medya, dijital ortamlar sayesinde sınırları ortadan kaldırarak 

daha fazla kişiye hitap eder hale gelmiştir. Dolayısıyla günümüz medya çağında içerik 

oluşturma aşamasında gazete, televizyon ve radyo kanallarında alternatif olarak etkileşimli 

uygulamalar, kampanyalar, web sitesi ve sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı önem 

kazanmaya başlamıştır. Bir şey yok olmaya yüz tutarken her zaman yerine yenisinin doğması 

durumu yaşadığımız yıllarda medya için de kendini göstermektedir. Geleneksel yerel medya 

ve işleyiş yapıları dijital ortamların gelişmesiyle yerini yeni işleyiş yapılarına bırakmaktadır. 

 

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Erzurum’da gazete, televizyon ve radyo kuruluşları yerel 

bazda yayınlarını sürdürmektedir ve Erzurum bölgedeki diğer illere kıyasla medyası hareketli 

olan illerden biridir. Bu çalışmada yerel medyanın dijital ortamlar ile birlikte geçirdiği 

dönüşümü ortaya koyarak Erzurum il merkezinde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon ve 

radyoların geleneksel yapı içinde dijital uygulamalara nasıl, ne şekilde yer verdikleri ve bu 

anlamda web uygulamaları ve sosyal medya uygulamalarının hangi programlarda ön plana 

çıktığı,  niteliksel içerik analizi yöntemi ile incelenecektir..  

 

Anahtar Kelimeler: Yerel Medya, Dijital Medya, İnternet 

 

 

ABSTRACT 

The most important media that the society uses to obtain information on any subject, to have 

opinion and to have a say about social problems is the media. Today, the media is divided into 

three categories: national, regional and local. All organizations broadcasting nationwide are 

called national media. Media organizations that broadcast in at least one geographical region 

are also called regional media. On the other hand, local media is a media that broadcasts 

regionally, emphasizes the problems of the region and addresses the local people unlike the 

national. In particular, local media, which plays an important role in bringing sub-cultures to 

the media and representing minorities, is also very effective in promoting local cultures and 

transferring them to future generations. 
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With the technological developments, many new concepts such as new media, internet, social 

media and social networks have been added to the media literature and the media activities 

have started to become more prominent.  

 

As a result of these developments, local media has become more appealing to people by 

eliminating the boundaries thanks to digital media. Therefore, the use of interactive 

applications, campaigns, web sites and social networking sites as an alternative in newspaper, 

television and radio channels has started to gain importance in the content creation stage in 

today's media age. When something disappears, there is always a new one. In the years we 

live, it shows itself in the media. Traditional local media and operational structures are being 

replaced with new operating structures with the development of digital environments.  

 

Newspapers, television and radio organizations are broadcasting locally in Erzurum in the 

Eastern Anatolia Region. Erzurum is one of the cities with a more active media compared to 

other provinces in the region. In this study, local media and digital media and how local 

newspapers, televisions and radios operating in Erzurum use digital applications within the 

traditional structure will be examined.  

 

Keywords: Local Media, Digital Media, Internet 
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DİNİ İMGELERİN/DEĞERLERİN MEDYADA TÜKETİM NESNESİNE 

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 

Dr. Öğr. Üy. Şeyma BİLGİNER ERDOĞAN 
Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi 

ÖZET 

Dünya hayatında insanlar için çok önemli yeri olan dini inançlar veya değerler, aynı 

zamanda toplumsal hayatın düzenlenmesinde de etkili bir role sahiptir. Bir diğer yandan 

toplumsal değerlerin inşa edilmesinde etkili güce sahip olan medya dini sembolleri, değerleri, 

imgeleri kullanarak insanların zihinlerinde üretilmiş anlamların oluşmasını sağlayabilmektedir. 

Bu anlamların oluşmasında özellikle öne çıkan görsel öğeler, dolayısıyla toplumun zihin 

haritasını çizme kabiliyetine sahiptir. 

Kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışıyla hızlı yükselişe geçen reklam sektörü, medyanın 

bu gücünden faydalanarak insanların kutsallık atfettikleri değerleri, onların tüketim 

alışkanlıklarını körükleyerek bu değerleri birer meta haline dönüştürebilmektedir. Nesneye 

dönüştürülen değerlere, simgesel veya sembolik anlamlar yüklenerek, bu anlam yüklü nesneleri 

tükettikçe varlığını ortaya koyan mutlu bireyler, aynı zamanda beslendikleri inançlar üzerinden 

tüketici konumuna indirgenmektedirler. 

Tüketim toplumunda yapay ihtiyaçlar üretilerek tüketime yönlendirilen insanoğlunun her 

türlü sahip olduğu maddi veya manevi değerler bu tüketim eylemi çerçevesinde “yeniden” 

anlam üretimine tabi tutularak, insana tükettikçe göründüğünü sanan “sahte” bir mutluluk 

kaynağı olarak sunulmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında insanların hayatlarında çok önemli yeri olan iki kavram din ve 

medyanın birbirlerini etkileyip etkilemedikleri veya nasıl etkilediklerine dair bir inceleme 

yapılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda reklam filmlerinde yer alan dini değer, anlam, imge 

veya semboller göstergebilimsel açıdan incelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Din, medya, tüketim, göstergebilim. 
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DİJİTAL YERLİLER İLE BERABER ORTAYA ÇIKAN “ DİL KULLANIMI” 

SORUNSALI 

THE PROBLEM OF “LANGUAGE USE “ THAT EMERGED WİTH DİGİTAL NATİVES 

Dr. Öğr. Üyesi Yelda KORKUT 

Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Sinema ve Televizyon 

 ÖZET 

Teknolojinin gelişimiyle birlikte gündelik yaşamın birçok pratiğinde dönüşüm yaşanmaktadır. 

bu değişimle birlikte ortaya çıkan dijital kültürün yeni temsilcileri olan dijital yerliler, yaşanan 

çağın kültürel tezahürü olarak yeni bir dil de kullanmaya başladılar.  

Dijital yerliler, yeni iletişim teknolojilerinin içine doğan ve bu teknolojileri iyi kullanbilen bir 

nesil olarak tanımlanmaktadır. Yeni tekoljiler toplumda birçok şeyi değişime ve dönüşüme 

uğrattığı gibi dili ve dilin kullanımını da değiştirmektedir. Özellikle dijital oyunlar aracılığı ile 

dijital yerlilerin kullandığı dil yapısı farklılaşmaktadır. Bu farklılık kelimelerin kısaltılması, 

kelimelerin başka anlamlarda kullanılması, yabancı kelimelerin eğreti bir şekilde türkçe karşılık 

bulması, cümleden ziyade kısa ifadelerle iletişim kurulması gibi birçok boyutu içermektedir.  

Gelişen iletişim teknolojileriyle beraber ortaya çıkan dijital kültürün yeni üyeleri olan dijital 

yerlilerin özellikle dijital oyunlarla beraber kullandıkları dilin yapısı dönüşüme uğramaktadır. 

Sanal alemde kurulan iletişim ve dijital yerliler tarafından yeni yeni oluşturulan bu dil günlük 

iletişim diline de yansımaktadır. Bu çalışmanın amacı bir dönem sadece dijital oyun gereği 

kullanılan dil pratiklerinin zamanla günlük iletişim diline de yansıması sorunsalına dikkat 

çekmektir. Bu bağlamda farklı yaş grubundaki dijital yerlilerle odak grup görüşmesi yapılarak 

farklılaşan dil pratikleri tespit edilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Dil, dijital kültür, dijital yerliler 

 

ABSTRACT 

 

With the development of technology, many practices of daily life are undergoing 

transformation. As a result of this change, digital natives, the new representatives of digital 

culture, started to use a new language as the cultural manifestation of the era. 

Digital natives are defined as a generation born into and able to make good use of new 

communication technologies. New technologies are changing and transforming many things in 

the society as well as changing the language and the use of language. Especially through digital 

games, the language structure used by digital natives differs. This difference includes many 

dimensions such as shortening the words, using the words in other meanings, finding foreign 

words in a makeshift manner, and communicating with short expressions rather than sentences. 

The structure of the language used by digital natives, which are the new members of the digital 

culture emerging with the developing communication technologies, is being transformed. The 
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communication established in the virtual world and the newly created language by the digital 

natives are also reflected in the daily communication language. The aim of this study is to draw 

attention to the problem of the reflection of the language practices which are used only as a 

necessity of digital games to daily communication language. In this context, focus group 

interviews with digital natives of different age groups will try to identify differentiating 

language practices. 

Key words: Language, digital culture, digital natives 
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GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM BAĞLAMINDA INSTAGRAM FENEMONLERİ ÜZERİNE 

BİR İNCELEME 

A RESEARCH ON INSTAGRAM PHENEMONES IN THE CONTEXT OF 

CONSPICUOUS CONSUMPTION 

                                                                                   Dr. Öğr. Üyesi Gülhanım KARAOĞLU  

Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 

 ÖZET 

Sanayileşmeyle birlikte kapitalist ekonomik düzen zemininde yükselen kültürel değişimler, 

toplumsal ilişkilerin de farklılaşmasına neden olmuştur. Bu farklılaşmanın en önemli 

yansımalarından biri tüketim alanındadır. Modern birey için tüketmek, bir ihtiyaçtan daha fazla 

şeyi ifade etmektedir. Özellikle kentleşmeyle birlikte geleneksel ilişkilerinden giderek 

uzaklaşan modern birey için tüketim, bir kimlik ve aidiyet oluşturma faaliyeti, kalabalıklar 

içinde görünür olma aracı, sosyal bir etkileşim formu gibi işlevler kazanmıştır. Bu nedenle 

kapitalist düzen ekseninde tüketim, ihtiyaçların karşılandığı ekonomik bir faaliyet olmaktan 

ziyade Baudrillard’ın belirttiği gibi giderek artan bir şekilde arzuya dayalı bir olgu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Gösterişçi tüketim, ihtiyaçların karşılanmasından ziyade zenginliğin sergilenmesi amacıyla 

pahalı ve lüks metaların tüketilmesi olarak tanımlayabilir. Gösterişçi tüketim toplumunda 

zenginlik ile statü arasında bir ilişki kurulmakta, mülkiyet sahibi kişilerin üst sınıfa ait oldukları, 

daha fazla saygıyı hak ettikleri düşünülmektedir. Bu nedenle herhangi bir sahipliğin 

ispatlanması için gösterişe yönelik tüketim yapılması, dolayısıyla tüketiyor olmanın yanı sıra 

tüketilen metaların gösterilmesi ve ifşa edilmesi de gerekmektedir. Sosyal görünürlüklerini bu 

metalarla sağlayan/sağlamaya çalışan tüketim toplumu bireyleri için neyin-ne kadar tüketildiği, 

onlara aidiyet kazandırmaktadır. Böylece birer güç unsuruna dönüşen ve statü göstergesi işlevi 

kazanan metalar, kimliğin inşa edilmesinde birer araç olmaktadır. Kitle iletişim araçlarının 

çeşitlenmesi, farklılaşması, sahip olma dürtüsüne hitap etmesi ve özellikle yeni medya aracılığı 

ile görünür olmanın kolaylaşması, tüketimin gösterişçi yanının anlam kazanmasını 

hızlandırmıştır. Böylece sadece ihtiyaç için tüketmek yerine tüketmek için tüketmek, 

tüketilenleri ifşa etmek ve bu gösteriş üzerinden bireyin kendi kimlik, kişilik ve konumunu 

belirlemesi ön plana çıkmıştır.  

Bu çalışmada sosyal bir etkileşim biçimi olarak gösterişçi tüketimin önemli enstrümanlarından 

biri olan Instagram paylaşımları ele alınacak, son dönemde medyada sıkça adı geçen Instagram 

fenomenlerinden basit rastgele örnekleme ile seçilen fenomenlerin yaptıkları paylaşımlar 

durum saptayıcı araştırma ile değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Tüketim, gösterişçi tüketim, Instagram 

ABSTRACT 

The cultural changes that arose on the basis of capitalist economic order with industrialization 

caused differentiation of social relations. One of the most important reflections of this 

differentiation is in the field of consumption. Consuming for the modern individual means more 

than a need. Especially for the modern individual who is increasingly distancing from 

traditional relations with urbanization, consumption has gained functions such as an activity of 

forming an identity and belonging, a means of being visible in the crowds and a form of social 

interaction. Therefore, in the axis of capitalist system consumption is increasingly becoming a 

desire-based phenomenon, as Baudrillard stated, rather than an economic activity which 

fulfilment of needs.  
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The conspicuous consumption can be defined as the consumption of expensive and luxurious 

commodities for the purpose of displaying wealth rather than meeting the needs. In the 

conspicuous consumption society, a relationship is established between wealth and status, and 

it is thought that the property owners are belong to the top-class and deserve more respect. 

Therefore, show-oriented consuming, and showing and exposing  the consumed commodities 

as well as consuming are required. For individuals of conspicuous consumption society who 

become / seek their social visibility with these commodities, what and how is consumed gives 

them belonging. Thus, commodities that transforming a factor of power and functioning as 

indicator of status become a means of constructing identity. The diversification and 

differentiation of mass media, appealing to the instinct of possession and  especially facilitating 

visibility through new media are accelerated the added meaning to the conspicuous side of 

consumption. Thus, instead of consuming only for need, consuming to consume, exposing the 

consumed and determining the individual's own identity, personality and position through this 

conspicuous came to the forefront.  

In this study, Instagram shares, one of the important instruments of conspicuous consumption 

as a form of social interaction, will be discussed, and the shares of the phenomena chosen by 

simple random sampling of Instagram phenomena, which are frequently mentioned in the media 

in the recent period will be evaluated with descriptive research.  

Keywords: Consumption, conspicuous consumption, Instagram  
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MİTOLOJİK DÜŞÜNCEDE HIZIR İMGESİNİN MİLLİ ÖZGÜNLÜĞÜ 

NATİONAL FEATURES OF KHİZİR CHARACTER İN MYTHİC THİNKİNG 

                 

                                    Doç. Dr. Nerman KOCATÜRK 

Bakü Devlet Üniversitesi, Sosyal İlimler ve Psikoloji Fakültesi  

ÖZET 

Her bir halkın tarihi geçmişinde mitolojik temelli öyle değişmez gerçekler vardır ki, bu 

gerçekler insan hayatının teşekkül ve biçimlenmesinde büyük önemi haizdir. Bu anlamda 

türklerin kültürel değerler sisteminin temel unsurunu oluşturan Hızır kültünün de kendine 

özgü bir rolü ve yeri vardır. Söz konusu tarih ve medeniyetin felsefi düzlemde anlaşılır olması 

bir etnosun mitolojik ve felsefi düşünce biçiminin derin katmanlarına nüfuz etmek için teorik 

düzlemde geniş imkanlar sağlar. Böyle bir imkan yüzyıllarca oluşmuş ve biçimlenmiş olan 

medeni ve manevi-ahlaki özgünlüğü derinden anlamayı olanaklı kılar.   

İnsan düşüncesinin evrimi kadar dramatik bir olay yoktur. Dünya bazen insanoğluna 

bu dramatikliğin oluşturduğu "renkleri" hatırlatıyor. Burada her "renk" in kendine özgü bir 

anlamı, bir rolü ve bir amacı vardır. Düşüncenin ilkin katmanlarına özgü olan mitolojik 

düşünceyi bu açıdan incelediğimizde, kabül görmüş tasavvur ve algıları değiştirebilecek bir 

gerçeklikle karşılaşırız. Böylece insanoğlu hayatının kaynağına ilişkin düşüncelerini revize 

etmek zorunda kalıyor. Böyle bir durum, felsefi açıdan mitolojilerin toplumun 

biçimlenmesinde ve tarihi evriminde oynadığı rol ve yer hususunda tekrar düşünmeyi 

gerektirir demek oluyor. Türk halklarının tarihinin, medeniyetinin, felsefi düşünce sisteminin 

derinden ve geniş boyutta incelenmesi küreselleşmenin mevcut olduğu gezegenimizde türk 

tarih ve medeniyetinin hakettiği yeri almasına ve binlerce yıl hafızalardan tevarüs eden zengin 

değerlerin objektiv değerini kazanmasına büyük imkanlar sağlayabilir.  

Anahtar kelimeler: Hızır kültü, Gelenek,  Halk, Ritüel, Mitolojik düşünce, Hafıza, Arketip.                                       

                                                                           

 Abstract                                                       

In the history of every nation there are certain treasures of wisdom, based on myths that play a 

very important role in the formation of human life. The cult of Khizir, which is an integral 

part of the common Turkic value system, also occupies a special place and plays a peculiar 

role in this dynamics. His philosophical perception enables the great Turkic ethnos to 

penetrate into the deeper layers of the mythological and philosophical way of thinking. It also 

allows us to better understand the cultural and spiritual-moral identity that has been forming 

for centuries. There is no dramatic process as the evolution of human thinking. The world 
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sometimes reminds the human the “colors” created by that dramaticism. Every “color” has its 

own meaning, role and purpose. When we look at the mythical thinking that exists in the 

original layers of thinking, we are faced with the reality that can change the perceptions taken. 

Human beings have to rethink what they think of the source of their lives. From a 

philosophical standpoint, it means understanding the need for myths to re-think about the 

place and role of society in the formation and historical evolution. A deep and thorough study 

of the history, culture, and philosophical thinking of the Turkic peoples can help them to take 

the place they deserve in a globalized world and get an objective assessment of the spiritual 

treasures that have passed through a sieve of millennia.  

Key words:  Khizir Cult, tradition, people, ritual, mythical belief, memory, archetypes.  
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YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE 

HEKİMLİK SÖZLEŞMESİ 

 

PURSUANT TO THE APPEAL COURT JUDGEMENTS MEDİCAL AGREEMENT 

 

Dr. Öğr.Üyesi Yalçın KAVAK 

İstanbul Kent Üniversitesi 

ÖZET  

Hekimlik Sözleşmesi, hekim ve özel sağlık kuruluşu işletmecisiyle hasta arasında, hastalığın 

teşhis ve tedavisini sağlama amacıyla yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, “yaşam hakkı” ve 

“vücut bütünlüğü” ile ilgili olmasına karşın Borçlar Kanunu tarafından doğrudan doğruya  

düzenlenmemiştir. Yargıtay tarafından da benimsendiği gibi, hekimlik sözleşmesi, “vekalet 

sözleşmesi” niteliğindedir ve vekalete ilişkin hükümlere tabidir. Şu halde bu sözleşme ile  

hekim ve özel hastane işletmecisi, hastayı yapacağı tıbbi müdahale konusunda aydınlatarak 

onun bilinçli izin veya rızasını  alarak, “vekalet veren” konumundaki hastanın hastalığını teşhis 

ve tedavi etme faaliyetlerini özenle yapmayı üstlenmektedir. Burada hekimin borcu, hastanın 

iyileştirilmesini garanti etmemekle birlikte, hekimin,  bu sözleşmeden doğan borcunu yerine 

getirmiş sayılması için; teşhis ve tedaviyi, hastanın menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle, 

tıp bilimindeki gelişmelere uygun olarak yürütmesi, benzer tıbbi müdahaleleri gerçekleştiren 

basiretli bir hekimin göstermesi gereken davranışı gerçekleştirmesi gerekir. Burada hekim, 

tıbbi müdahaleyi bir özel hastane işleticisinin “yardımcı kişisi” veya özel hastane işleticisi, 

hekimin “yardımcı kişisi” sıfatlarıyla yürüttüklerinden yardımcı kişi ve “vekaleti birlikte 

üstlenen” sıfatlarıyla, hekimlik sözleşmesinin özenle ifa edilmemesinden dolayı hastanın 

uğrayacağı zararlardan müteselsilen  sorumludurlar. Hastanın borcu ise, teşhis ve tedavi ve 

hastane masraflarıyla belirlenmiş  ücreti ödemektir.  

Estetik amaçlı tıbbi müdahalelerle ilgili sözleşmeler ise, tedavi amacı gütmediğinden ve bu 

müdahalelerde hekim, belirli bir sonucu garanti ettiğinden,  eser sözleşmesi hükümlerine 

tabidir. Hekim, burada da borcunu, müdahaleyi yaptıranın haklı menfaatlerini gözeterek, 

sadakat ve özen içinde ve benzer müdahaleleri üstlenen basiretli hekimlerin gözeteceği  mesleki 

ve teknik kurallara uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Hekim, garanti ettiği başarıyı 

gerçekleştiremezse, estetik müdaheleyi yaptıranın yaptığı masrafları ve uğradığı  zararları 

tazmin etmekle yükümlüdür. 

Günümüzde tıp biliminde önemli gelişmeler kaydedilmiş olmakla birlikte, hastalıklar  ve hasta 

sayısı artmış, bu nedenle hekimlik sözleşmesi, en çok yapılan sözleşmeler arasına girmiştir. Bu 

sözleşmeden doğan hak ve borçların aydınlatılmasının, hastalara, hasta olma ihtimali olanlara, 

hasta yakınlarına, hekimlere ve özel sağlık kuruluşlarına yararlı olacağı  inancıyla bu çalışma 

yapılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Hekimlik Sözleşmesi, Hasta, Hekim, Özel Sağlık Kuruluşu  Tıbbi 

Müdahele, 
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ABSTRACT 

The Medical Contract is a contract between the physician and the private health institution 

operator and the patient for the purpose of providing diagnosis and treatment of the disease. This 

agreement is not directly regulated by the Code of Obligations, although it concerns “the right 

to life” and “body integrity”. As adopted by the Supreme Court of Appeals, the medical contract 

is a proxy agreement and is subject to the provisions of proxy. Therefore, with this contract, the 

physician and private hospital operator undertakes to perform the activities of diagnosing and 

treating the disease of the patient who is in the position of proxy by enlightening the patient 

about the medical intervention to be performed and by obtaining his informed consent. Here, the 

physician's debt does not guarantee the recovery of the patient, but for the physician to be deemed 

to have fulfilled his obligation arising from this contract; carry out the diagnosis and treatment 

in accordance with the advances in medical science, taking into account the interests of the 

patient, with loyalty and care, and performing the behavior required by a prudent physician who 

performs similar medical interventions. Here, the physician is responsible for the damages 

incurred by the patient due to the failure of the medical contract to be performed carefully with 

the title of “assistant person” of the private hospital operator and the privade hospital operator 

with the same title undertaking the proxy agreement together. The patient's debt is only to pay 

the fees determined by the parties and hospital costs. 

Contracts related to aesthetic medical interventions are subject to the provisions of the work 

contract as they are not intended for health treatment and the physician assures a certain result 

in these interventions. Here, the physician is obliged to fulfill his debts in accordance with the 

professional and technical rules to be observed by prudent physicians who undertake similar 

interventions by taking into consideration the rightful interests of the intervener. If the physician 

fails to achieve the guaranteed success, he is obliged to reimburse the costs and damages incurred 

by the aesthetic operator. 

Although important advances have been made in medical science today, the number of diseases 

and patients have increased, so the medical contract has become one of the most frequently 

concluded contracts. This study was carried out with the belief that the disclosure of the rights 

and debts arising from this contract would be beneficial to patients, those who may be ill, 

relatives of patients, physicians and private health institutions. 

 

Keywords: Medical Contract, Patient, Physician, Private Medical Institution, Medical 

Intervention.  
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TASARIM-DİKİM VE SÜSLEME BAĞLAMINDA BİR İÇ GİYİM TASARIMI 

DESIGN OF AN UNDERWEAR IN THE CONTEXT OF DESIGN SEWING AND 

ORNAMENT  

 

Dr. Öğr. Üyesi Safiye SARİ 
Atatürk Üniversitesi 

  

ÖZET 

Dış giyime paralel olarak gelişen, insan sağlığını koruma ve dış giyimi tamamlama amacıyla 

tasarlanan giyimlere iç giyim denir. Giyim tanımının içinde yer alan iç giyim, kadının şıklığını 

ve zarafetini yansıtan, onu güzel gösteren giysi tasarımlarından doğmuştur. Tasarımlarda ipekli 

kumaşların çeşitli süsleme unsurlarıyla tamamlanması ile zaman içinde gelişmiş estetik 

faktörlerin bir bütün olarak algılanmasıyla da değer kazanmıştır.   

Bugün, ülkemizde köklü bir geçmişi olan ipek böceği yetiştiriciliği, üreticimizin vazgeçemediği 

güncel bir tarımsal etkinlik olarak önemini korumaktadır. Bu durum, ülkemizdeki ipek ve ipekli 

ürünlere olan talebi artırmış, ipeğin iç giyim tasarımlarındaki uygulanabilirlik oranını 

yükseltmiştir. Ancak, giyim sektöründe ayrıcalıklı bir yere sahip olan iç giyim tasarımları, 

ülkemiz ipek böcekçiliği ve ipekli kumaş üretimindeki gelişmeler de dikkate alındığında, 

üretilen ipekli kumaşların iç giyim tasarımlarıyla uygun birleşimlerinin sağlanamadığı 

gözlenmiştir. Bu anlamda, bir ürünün tasarım boyutunda genel olarak; kullanılan 

malzeme/malzemeler, bu malzemelerin amaçlanan işlevlere göre uygulanmasında kullanılan 

yöntemler, parçaların bir bütün içinde yan yana geliş biçimi (tasarım unsurlarını bozmadan) ve 

ürünü kullanacak kişi üzerindeki olası etkilerinin göz önünde bulundurulması gereklidir.   

Bildiride, tasarım-dikim ve süsleme bağlamında bir iç giyim tasarımı ile ipekli kumaşların iç 

giyim tasarımında uygulanabilirliği, bitmiş bir ürün üzerinde gösterilerek ürünün tasarım süreci 

örneklerle açıklanmıştır. Ayrıca uygun tasarım ve doğru malzeme kullanımı ile tasarımlarda, 

kumaş- model arasındaki bağlantı sağlanarak, tasarımı zenginleştiren aksesuar ve süsleme 

malzemeleriyle bir bütünlük içinde olduğu da kanıtlanmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İç giyim, tasarım, dikim, süsleme.  

ABSTARCT 

Developed in parallel with the outer clothing, outerwear, and designed to protect human health 

protection and suit outer clothing is called underwear.  Underwear which is in the definition of 

clothing was born in terms of designs reflecting  

 

woman's elegance and grace, showing her beautiful designs in clothing. With the completion 

of various ornamental elements of silk fabrics in designs has developed over time, appreciated 

the aesthetic factors perceived as a whole. 

These days, with a long tradition in our country silk farming give up-to-date as an agricultural 

activity is important for producers. This situation, our country has increased the demand for silk 

and silk products; and increased applicability of the rate of silk underwear designs. However, 

underwear designs, which have a privileged place in the clothing industry, consider sericulture 

and silk production developments in our country, the appropriate combinations of manufactured 

silk fabrics underwear designs, has been observed not be achieved.  In this sense, the size of a 
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product's design in general; the use of material/materials, the methods used in the application 

of these materials according to the intended functions, the arrival of a whole in the parts side 

by side (design elements of the non-destructive) and is required to consider the possible effects 

on the person who will use the product. 

 In article, applicability in the design underwear of silk fabrics, showing on the finished product, 

with examples of design process will be explained.  In addition, with the appropriate design and 

correct use of materials, will be proved fabric - providing the link between the models, enrich 

the design of accessories and decorative materials in a coherent way.  

Keywords: Underwear, design, sewing, ornament. 
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GİYSİ TASARIMINDA GELENEKSEL ANLAYIŞLAR: ERZURUM EHRAM 

DOKUMASI  

TRADITIONAL İNSİGHTS IN GARMENT DESIGN ERZURUM EHRAM WEAVING 

 

Dr. Öğr. Üyesi Safiye SARİ 
Atatürk Üniversitesi 

  

ÖZET 

Dokuma, belli kaidelere göre iki iplik sisteminin dik açı yaparak çaprazlamasından oluşan bir 

tekstil yüzey işlemine verilen addır. Bu sistemle meydana getirilen işleme örgü (dokuma) adı 

verilir. 

Türkler’ de kullanılan ilk düz dokuma tekniğini göçebe tentelerinde görmekteyiz. Daha 

sonraları ise keçi yününden yapılan halk çadırlarında sıklıkla kullanılan bu dokumalar 

zamanla örme tekniklerindeki gelişmelere paralel olarak kilim adı verilen yer 

yaygılarında da kullanılmıştır. Halıdan farklı teknikle dokunan ve kendine has desen 

özellikleri taşıyan kilim dokumacılığı, Türk dokuma sanatında önemli bir yere sahiptir. 

Yöre halkının ehram olarak isimlendirdiği ihram, kadınların doğal şartlara göre ve mahreme 

karşı örtündüğü bir dış giysi türüdür. Ehramın Erzurum'da ne zamandan beri kullanıldığı 

hakkında kesin bir tarih olmamakla birlikte, ehram dokuyucuları ve yaşlılar, çarşaftan önce 

kullanılmaya başlandığını söylemektedirler. Saf koyun yününün doğal rengiyle dokunan ehram, 

üzerine yapılan nakış desenleri açısından oldukça zengindir.  Haşiye, Aynalı kutu, Pirinçdeni, 

Saat kordonu, Ceviz kanadı, Reyhan dalı, Kişniş çöpi (Hanımeli), Elma şeleği, Antika, Çark 

yıldızı, Yıldızın oynayışı, Uçan kuş, Ceylan boynuzu, Nar çiçeği, Burma, Mum destesi, Saç 

örgüsü, Mercimek, Tavan örneği gibi birçok nakış desenine sahip olan ehram, günümüzde hızla 

gelişen teknolojik gelişmelerin ve yeni moda trendlerinin gölgesinde kalarak rağbeti giderek 

azalmıştır.  

Erzurum ve çevresinde yaşayan hemen hemen her genç kızın çeyizinde sıklıkla bulunan 

ehramın yeniden kullanımının geliştirilmesi noktasında yapılan çalışmalar her ne kadar başarılı 

ola da eksik ve yetersiz kalmaktadır. Ehram dokumalarının disiplinlerarası bağlamda günümüz 

tekstil alanında kullanımın artırılmasının hedeflendiği bu çalışmada, tasarımı yapılan özgün 

giysi tasarımlarıyla konuya farklı bir bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Erzurum ehram dokuması, giysi tasarımı, tekstil ve moda tasarımı. 

ABSTRACT 

Weaving is a textile surface treatment that consists of two spinning mills perpendicular to each 

other. The process created by this system is called mesh. 

We see the first flat tissue technician nomadic tents used in Türker. Later, they co-existed at the 

time. Rug weaving, which is woven from the carpet with different techniques and has unique 

pattern characteristics, has an important place in the art of Turkish texture. 

It is an external designer where the local people are covered by ihram, ihram, ehram according 

to special natural conditions and privacy. Although Ehram is not a definite date since Erzurum, 

ehram weavers and old people said that they were used before bed linen. Woven with the natural 

color of pure sheep wool, ehram is very rich in embroidery patterns. Haşiye, Mirrored box, 

Brass, Watchbands, Walnut wing, Sweet basil branch, Coriander pot (Honeysuckle), Apple 

chelate, Antique, Wheel star, Play of star, Flying bird, Gazelle horn, Pomegranate flower, 
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Burma, Candle deck, Hair Weaving, lentil, ceiling pattern, such as colors, ehram, throughout 

the day in the center of the center and in the shadow of new fashion trends, the demand has 

decreased. 

Erzurum and nature to find the quarters of the young girl right now, to use the feature of ehram, 

aims to direct the point, how successful it will be missing and insufficient. The interdisciplinary 

database of ihram textures is aimed at increasing the use of textile in today's field. The aim of 

this study is to provide a different perspective on the subject of original design design. 

Keywords: Erzurum ehram weaving, clothes design, textile and fashion design. 
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GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDEKİ 

BİREYSEL ÇALGI DERSLERİNE İLİŞKİN 

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: ÇORUM GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Büşra İnci ŞENDURUR 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

ÖZET 

Müzik, insanların duygu ve düşüncelerini ezgisel olarak anlatma stilidir. Müzik eğitimi, eğitim 

programlarının en alt kademesinde başlayan, dünyada önemini kanıtlamış bir sanat dalının 

düzenlemesidir. Ülkemizde müzik eğitimi veren kurumlardan biri de Güzel Sanatlar Liseleridir. 

Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerindeki öğretim programı içerisinde bireysel çalgı dersi 

yer almaktadır. Öğrenciler için bireysel çalgı dersleri büyük önem taşımaktadır. Fakat Güzel 

Sanatlar Liselerindeki bireysel çalgı eğitimi derslerinde birtakım problemlerle 

karşılaşılmaktadır. Bu problemlerin neler olduğunun öğrenci gözüyle anlatılması, belki de bu 

sorunların çözümüne büyük katkı sağlayacağı için son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı, 

Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerindeki bireysel çalgı derslerine ilişkin öğrenci 

görüşlerini ortaya koymak, varsa problemleri belirlemek ve birtakım çözüm önerileri 

sunmaktır. Çalışmanın evrenini Türkiye’deki bütün Güzel Sanatlar Liseleri, örneklemini ise 

Çorum Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada, bireysel 

çalgıları keman, flüt, gitar, bağlama olan 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencilerine konu ile ilgili bir 

anket uygulanmıştır. Çalışmada,  anketlerden elde edilen veriler, yüzde ve frekans analizi 

yöntemi ile incelenmiş, ayrıca bazı gruplar arası anlamlı bir fark olup olmadığını bulmak için 

t-testi ve ANOVA uygulanmıştır. Müzik bölümü mevcudu 70 olup, ankete toplamda 53 kişi 

katılmıştır,  17 kişiye ise ulaşılamamıştır. Çalışmada ortaya çıkan sonuçlara göre, öğrenciler, 

müfredat programı içeriğinin, zengin ve faydalı olduğunu,  öğretmelerinin kendilerine 

verdikleri eğitimi yeterli düzeyde gördüklerini, sınav değerlendirmelerinin uygun ve adil 

olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca yapılan t-testi analizi ve ANOVA sonuçlarına göre, bireysel 

çalgı, cinsiyet ve sınıf değişkenlerinde, ankete verilen cevaplar bakımından istatistiki olarak 

gruplar arası anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bireysel çalgı eğitimi, Öğrenci görüşleri, T-testi  
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ORTAÇAĞ SANATINDA İKONOGRAFİK BİR TEMSİL: TAÇKAPI ÖRNEĞİ 

ICONOGRAPHIC REPRESENTATION IN MEDIEVAL ART: THE CASE OF TACKAPI 

Dr. Öğr. Üyesi Gülten GÜLTEPE 

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü 

Doç. Dr. Yunus BERKLİ 

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü 

 

ÖZET                                                                                                

            Kapı, tekil anlamı itibariyle iç ve dış mekan arasındaki bağlantı unsurudur. Duvar 

içine yerleştirilen ve genel özelliği itibariyle dikdörtgen bir forma haiz beşeri ölçütlere nispet 

edilen bir oluşumdur. Mimari yapıyı dikine kesen dikdörtgen form, kapı tanımını oluştururken 

aynı zamanda çeşitli tamamlayıcı biçim elemanlarıyla da bütüncül bir etki gösterir. Bunlar 

yuvarlak veya sivri kemerler olabileceği gibi mukarnas ve geometrik formlar da 

olabilmektedir. Bir başka ifadeyle cüzlerin mimarideki karşılığı yapı elemanları olarak 

vasıflandırılır. Mimarideki bütüne götüren cüzlerde bu yapı elemanlarıdır. Esasen klasik 

formunun ötesinde yapı yüzeyini harekete geçiren ve işlevsellik kazandıran unsurlardır. Yapı 

türlerine ve fonksiyonellik boyutuyla farklılığın genel anlamda değişkenlik arz etmediği ve 

kütlesel formun korunduğu anlaşılmaktadır. Mimarideki taç kapı, tek başına bir strüktür 

olarak dikkati çeken ve normal duvar ölçütlerinin üstünde esasen temsili bir formdur. Yapının 

ön cephesiyle diyaloğa geçme durumu, ontolojik manada açık ya da kapalı, özdeksel veya 

uhrevi mekana geçişle eşdeğer görülür. Nicel yönüyle bir cami veya diğer mimari yapı ve 

elemanları daha nesnel bir durum arz ederken tezyinat ve süsleme unsurları ikonografik 

açıdan nitel bir repertuara göndermede bulunur. Herhangi bir imge üzerinden betimin 

somutlaştırılması, İslam’da tevhid inancının dışında tutulmasıyla paralellik içerir. Dolayısıyla 

birlik mefhumu, İslam sanatında insan zihnine soyut bir tasavvur olarak sunulmaktadır. Dini 

veya kutsal üslup, pratiklerini dolaylı bir şekilde yansıtıldığı ilke ve normlarıyla harekete 

geçirir. Batı sanatının biçim sözlüğü özellikle doğu dünyasının sunduğu ürünleriyle 

kaynaştırılmış, insan figürü, bitki ve hayvan aleminden alınmış öğeler ve canavar tasvirleriyle 

benzerlik gösterir. Bildiri metni, doğu ve batı sanatında görülen bu öğelerin biçimsel 

özelliklerinin ikonografik boyutuyla nasıl değerlendirildiğinin karşılaştırılmasını açıklamaya 

çalışmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Taçkapı, İkonografi, Tetramorf 

 

ABSTRACT 

The door, in its singular sense, is the connection between the interior and exterior. It is a 

formation which is placed in the wall and which has a generally rectangular shape and which 

is in conformity with human criteria. The rectangular form, which intersects the architectural 

structure vertically, has a holistic effect with various complementary form elements while 

forming the door definition. These can be round or pointed arches, as well as mukarnas and 

geometric forms. In other words, the equivalent of the elements in architecture is 

characterized as building elements. The elements that lead to the whole in architecture are 

these building elements. Beyond its classic form, they are the elements that activate the 

building surface and give it functionality. It is understood that the difference in structure types 

and functionality dimension does not vary in general and the mass form is preserved. The 
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crown door in architecture is a stand-alone structure and is essentially a representative form 

above normal wall criteria. The state of engaging in dialogue with the façade of the building is 

regarded as ontologically open or closed, equivalent to the transition to material or other 

space. A quantitative aspect of a mosque or other architectural structures and elements 

presents a more objective situation, while decoration and ornamental elements refer to an 

iconographic qualitative repertoire. The concretization of the description through any image is 

parallel to its exclusion from the belief of monotheism in Islam. Therefore, the notion of unity 

is presented to the human mind as an abstract concept in Islamic art. Religious or sacred style 

activates its practices indirectly with the principles and norms that are reflected. The form 

glossary of Western art is particularly similar to the products offered by the eastern world, and 

resembles the human figure, elements taken from the plant and animal worlds and the monster 

depictions. The text of the paper is to try to explain how the formal features of these elements 

seen in eastern and western art are evaluated with the iconographic dimension. 

Keywords: Tackapi, Iconography, Tetramorph 
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ALBERTO BURRİ’NİN “II CRETTO” YAPITI EKSENİNDE PEYZAJIN HEYKELE 

DÖNÜŞÜMÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Caner ŞENGÜNALP 

Atatürk Üniversitesi 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, 1968 yılında Sicilya’nın Gibellina kasabasında bir köyde meydana 

gelen büyük bir deprem sonucu zarar gören peyzajın ve yitirilen kolektif hafızanın bir sanat 

yapıtı ekseninde onarılarak, kentsel, fiziksel, tarihsel ve kültürel kimliğinin yeniden 

kazandırılma sürecini irdelemektir. Dinamik ve karmaşık bir sistemler bütünü olan kentler, 

toplumsal, ekonomik, siyasal ve ideolojik faktörlerin etkisiyle dönüşüm geçirebildikleri gibi 

doğal afetler sonucu fiziksel değişim ve bozulmalara da uğrayabilmektedirler. Bir tür bellek 

depolama merkezleri olan kentler, uğradıkları tahribatlar sonucu bir yandan morfolojik yapısını 

yitirirken diğer yandan süreç içinde katmanlaşan hafıza zeminlerinin de kaymasına engel 

olamaz. Bu noktada bilinçli ve organize bir müdahaleye ihtiyaç duyan kentsel doku, doğru bir 

kurgu ve yaklaşımla yitirdiği fiziksel ve imgesel niteliklerini geri kazanabilir. Kentlerin fiziksel, 

yapısal ve imgesel inşa süreçlerinde başat roller üstlenen sanat ve mimari, yok olan ya da zarar 

gören dokunun onarılmasında başvurulabilecek yöntemlerin başında gelir. 1960 sonrası çağdaş 

sanatın sahip olduğu yeni anlam çerçevesi, mekânsal belleğin sanat yapıtına katılmasını 

öngörmüş, üç boyutlu plastik müdahalelerin ifade olanaklarını ve mekân algısını genişleterek 

heykel disiplininin kentsel dokuda mekân kurgulayıcı bir yapıya bürünmesini tetiklemiştir. Bu 

bağlamda kentsel mekânda doğal bir afet sonucu yok olan fiziksel ve imgesel kimliğin geri 

kazanılma sürecinde heykel sanatının mekânsal problematikleri üzerinden müdahale edilen 

peyzajın tarihsel, kültürel, fiziksel ve imgesel kimliği yeniden kazandırılabilir, geçmiş, şimdi 

ve gelecek arasında kolektif bir bellek köprüsü atılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Alberto Burri, II Cretto, peyzaj, bellek, heykel 
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ANİSH KAPOOR’UN TİYATRO SAHNESİNE DÖNÜŞEN HEYKELLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Caner ŞENGÜNALP 

Atatürk Üniversitesi 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, çağdaş heykel sanatının yaşayan en önemli sanatçılarından biri olan 

Hint asıllı İngiliz heykeltıraş Anish Kapoor’un tiyatro oyunları için ürettiği sahneler 

bağlamında, heykelin güncel sanat pratiği çerçevesinde nasıl bir konuma oturduğunu görünür 

kılmak ve yarattığı mekânsal algının hangi boyutlara taşındığını ortaya koymaktır. Özellikle 

1960’lı yılların getirdiği yeni düşünsel yapıyla birlikte köklü değişimler geçiren sanat alanında 

en dinamik disiplinlerin başında gelen heykel, sorgulama boyutunun genişlemesiyle birlikte 

kendi ontolojik yapısından sıyrılmış, başka mecralarla sıkı bir diyaloğa girerek yeni ifade ve 

kurgu alanlarının başat aktörü haline gelmiştir. İlişkiye girdiği bu organizasyonlardan biri de 

tiyatro ve sahne dekorudur. Heykel sanatının yeni anlam çerçevesi bağlamında mekân kurucu 

bir pratiğe dönüşmesinin de etkisiyle heykeltıraşlar tiyatronun mekânı olan sahneyi, plastik bir 

öğe olarak tasarlama, kurgulama ve biçimlendirme meselesine de zaman zaman eğilim 

göstermişlerdir. Bu araştırmanın sonucunda Anish Kapoor’un “Pelleas et Melisande”, “Tristan 

and İsolde” ve “Parsifal” isimli oyunlar için tasarladığı sahne dekorları üzerinden yapılan analiz 

ve incelemeler ekseninde, heykel disiplininin tiyatroyla söyleşmesinden doğan yeni 

perspektifler sunulacak, sergilenen oyunun anlam bağlamına ve mekânına verdiği katkılar açığa 

çıkarılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Heykel, tiyatro, sahne, Anish Kapoor 
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JOSEPH BEUYS’UN HAYATININ 9 YAŞ ÖĞRENCİLERİNİN RESİM DERSİNDE 

KULLANILMASININ EĞİTSEL ELEŞTİRİ  YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 

Araş. Gör. Dr.  Tuğba Çelebi 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
 

ÖZET  

Joseph Beuys Performans sanatı içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Joseph Beuys’un 

yaşadığı zorlu hayat sanatçının yaşamına çok şey katmış, geçmiş olduğu dar yollar onu 

hayatını sanata çeviren ender sanatçılardan biri haline getirmiştir.  Tepetaklak olan bir yaşamı 

ve sonrasında sanata karşı geliştirmiş olduğu alışılmışın dışında ki bakış açısı sanata farklı bir 

boyut getirmiştir. İlkokul müfredatında genellikle aynı konuların anlatılması çocuklarda 

sanata karşı yeni bir heyecan oluşturamamaktadır. Sanat dünyasında bu denli büyük ve etkili 

bir isme sahip Olan Joseph Beuys’un ilkokul öğrencileri tarafından tanınıp bilinmesinin sanat 

eğitimine katkı sağlayacağını düşüncesi çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Joseph 

Beuys’un sıra dışı hayatının belirli kesitleri ilkokul 3. sınıf öğrencilerine resim dersinde konu 

olarak anlatılmış ve anlatılanların kendilerinde bıraktığı hissi resim diliyle ifade etmeleri 

istenmiştir. Eğitsel eleştiri yöntemi ile incelenen resim dersinde elde edilen veriler, nitel 

araştırma yöntemine bağlı olarak betimsel ve içerik analizi ile toplamıştır. Eğitsel eleştiri 

kapsamında geliştirilen veri toplama araçları video kaydı, görüşme formları ve gözlem notları 

incelenerek sonuca ulaşılmıştır. Çocukların Joseph Beuys’un hayatına ilgi gösterdikleri, 

performans sanatı hakkında en azından kavram farkındalığının oluştuğu, seçilen konunun 

öğrenci öğretmen etkileşimini arttırdığı ve en önemlisi de öğrencilerin yaptıkları resimden 

mutluluk duydukları verdikleri ifadelerden anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Joseph Beuys, Eğitsel Eleştiri, Sanat Eğitimi  
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RESİM-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ANA SANAT ATÖLYE DERSİ 

TUTUMLARI İLE ATÖLYE DERSİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE 

BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi SELMA TAŞKESEN 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş 

Eğitimi Anabilim Dalı 

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş eğitimi 

anabilim dalı görsel sanatlar öğetmen adaylarının bazı değişkenlere göre (sınıf, cinsiyet) ana  

sanat atölye derslerine ilişkin tutumları ile ana sanat atölye dersi akademik başarıları arasındaki 

ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma 2018-2019 öğretim yılının bahar döneminde Erzincan Binali 

Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi 

Anabilim dalında ana sanat atölye dersi alan toplam 91 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada 

çalışma grubu belirlenirken, amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın verileri öğrencilerin gönüllü katılımları doğrultusunda 

toplanmıştır. Araştırmada öğrencilerin ana sanat atölye dersine ilişkin tutumlarını belirlemek 

için Haykır (2010) tarafından geliştirilen, "Ana sanat Atölye tutum ölçeği" ve "Kişisel bilgi 

formu" ile toplanmıştır. Çalışmada tarama modelinden yararlanılarak, nicel araştırma 

yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Verier analiz edilirken, cinsiyet 

değişkenine göre yaratıcılık düzeylerini karşılaştırmak için bağımsız örneklemler T testi 

kullanılmıştır. Sınıflara göre ana sanat atölye tutum düzeyleri farkını test etmek için ise, Tek 

yönlü varyans analizi (Anova)  testi kullanılmıştır. Araştırmada sanat atölye tutumları ile 

akademik başarıları  arasındaki ilişki ise, pearson Korelasyon  testi ile test edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ana sanat atölye, tutum, akademik başarı 
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GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT OKUR YAZARLIK 

DÜZEYLERİ İLE ESTETİK BEĞENİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ 

Dr. Öğretim üyesi Selma TAŞKESEN 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş 

Eğitimi Anabilim Dalı 

Seycan EKİCİ 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş 

Eğitimi Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Bu araştırma resim-iş eğitimi öğrencilerinin estetik beğeni ve sanat okuryazarlıkları 

düzeylerinin belirlenip birbirleriyle ilişkisinin tespit edilmesi ve akademik  başarıya etkisinin 

belirlenmesiamacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2018-2019 öğretim yılında Erzincan 

Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Anabilim dalında okuyan 63 

(36 Kız, 27 Erkek) öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama araçları olarak Sevim, 

Hisarcıklılar ve Feyzioğlu (2012) tarafından geliştirilmiş olan Estetik Beğeni Ölçeği ve 

Yüceokur (2006)  tarafından geliştirlmiş olan “Sanat Okur Yazarlığı Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırma verileri karma araştırma yönteminden faydalanılarak nicel, nitel çözümleme ile 

değerlendirilmiştir. Nicel çözümleme yapılırken SPSS programı, nitel çözümleme ise betimsel 

analiz yöntemi ile yapılmıştır. Çalışma verilerine dayalı olarak Görsel sanatlar öğetmen 

adaylarının sanat okur yazarlık ve estetik beğeni düzeylerinin iyi seviyede olduğu, Sanat okur 

yazarlık ve estetik beğeni düzeylerinin cinsiyete göre fark göstermediği, sınıf düzeyinde ise  

Öğrencilerin estetik beğeni düzeylerinde farklılık olduğu ancak öğrencilerin sınıf değişkenine 

göre  sanat okur yazarlık düzeyinde farklılık olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Görsel sanatlar 

öğretmen adaylarının sanat okur yazarlığı, estetik beğeni düzeyleri ve akademik başarıları 

arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

 

 Anahtar Kelimeler: Estetik, sanat eleştirisi, sanat okuryazarlığı. 
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KİLİN ÇOCUKLARIN FİZİKSEL GELİŞİMİ VE ÖĞRENME BECERİLERİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 

THE EFFECT OF CLAY ON THE PHYSICAL DEVELOPMENT AND LEARNING 

SKILLS OF CHILDREN 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Gül 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

ÖZET 

Kil; yaşanılan ortam içinde hep aynı kalmayan, değişken bir niteliğe sahiptir. Şekillendirmeden 

kurumaya, kurumadan pişmeye, pişmeden renklendirmeye değişim gösterir. İnsanlık tarihi 

kadar uzun geçmişi, geleneği, fonksiyonu, plastik değerleri, kavramsal ve tinsel özü ile 

seramiğinde ham maddesi olan kilin günümüzde sanatsal ifadeyi aktarmada bir kompozisyon 

elemanı olarak kullanılmaktadır. Kil  çalışmaları; çocukların bilek ve parmak kaslarının 

gelişmesine, daha koordineli bir hareket kabiliyetine sahip olmasına, el ve göz 

koordinasyonunun kuvvetlenmesinde büyük rol oynar. Çocuklar seramiğin ham maddesi olan 

kili yoğururken el becerilerini geliştirip, yeni eserler ortaya koyarlar. Kendi dünyası ve çevresi 

ile ilgili gözlemlerini ve duygularını anlatırken üretici olmanın mutluluğunu yakalar. Öğrenciler 

seramik sanatını yaşayarak tanırlar ve yaratıcılıkları gelişirken eserin kalıcılığından zevk alırlar. 

İşte bu çalışmada; Erzincan merkez ilçedeki özel okullarda okul-öncesi çocukları 

gözlemlenerek kilin, plastilin (oyun hamuru), tuz seramiği, pasta hamuru, gazete kağıdı 

hamuru, grafon kağıdı hamuru gibi yoğurma maddelerden hangilerinin öğrencilerde tarafından 

daha çok tercih edildiği ve ayrıca hangilerinin çocukların öğrenme becerilerine daha fazla 

katkısı olduğun dair gözlemlerin sonuçları değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelime: Kil, seramik, çocuk, öğrenme. 

ABSTRAC 

Clay; it has a variable quality that does not always remain the same in the living environment. 

It changes from shaping to drying, from drying to cooking, from cooking to coloring. Clay, 

which is the raw material of ceramic with its long history, tradition, function, plastic values, 

conceptual and spiritual essence as well as human history, is used as a composition element in 

conveying artistic expression. Clay works; Children's wrist and finger muscles development, 

more coordinated movement ability, hand and eye coordination plays a major role in 

strengthening. Children knead clay, which is the raw material of ceramics, improve their hand 

skills and produce new works. He expresses his observations and feelings about his own world 

and environment and captures the happiness of being a producer. Students get to know the art 

of ceramics by living and enjoy the permanence of the work while their creativity develops. 

Here in this study; Preschool children were observed in private schools in the central district of 

Erzincan by observing which kneading materials such as clay, plasticine, salt ceramics, pastry 

dough, newspaper paper dough, graphon paper dough were preferred by the students and also 

which ones had more contribution to the children's learning skills. the results of your 

observations will be evaluated. 

Key Words: Clay, ceramic, child, learning. 
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ARDAHAN YÖRESİ HALI DOKUMALARI 

 

Öğr. Gör. Mevlüt KAPLANOĞLU 
Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 

 

ÖZET 

Tarih boyunca dünya’nın en büyük ve çok yüksek kültür seviyesine sahip Devletlerini kuran 

Türk'ler, gittikleri yerlere halıcılık sanatını da beraberlerinde götürerek Dünya Halıcılığının 

mucidi olmuşlar, halıcılığın gelişmesi ve yayılmasını sağlamışlardır. Ardahan ve yöresi de 

önemli dokuma merkezlerinden biri olmasının başlıca nedeni Anadolu’dan Orta Asya’ya 

açılan önemli kapılardan bir tanesine sahip olmasıdır.  

 

Ardahan halıları denilince akla Ardahan merkez olmak üzere buna bağlı ilçeler Çıldır, Posof, 

Hanak, Damal, Göle yöresinde dokunan halılar gelmektedir. Geometrik desenlerin ağırlıklı 

kullanıldığı yöre dokumalarında bitkisel desenli dokumalarında görmek mümkündür. Söz 

konusu dokumalar kullanım amaçlarına ve kullanıldıkları yerlere göre yer yaygısı, seccade ve 

yastık olarak adlandırılır. Ardahan yöresindeki havlı dokumalar kendine has yöresel 

özelliklerin yanı sıra Anadolu’daki diğer yaygılarla da ortak özellikler göstermektedir. Havlı 

dokuma yaygılarının malzemesi yün olup boyalar eskiden doğal malzeme ve bitkilerden elde 

edilmiştir. Günümüzde sentetik ve doğal boyalar birlikte kullanılmaktadır. Ardahan 

halılarında kahverengi, beyaz, kirli sarı, lacivert, yeşil ve turuncu renkler görülmektedir. 

Beyaz, kahverengi, siyah renkli yünler saf olarak kullanılır. Ardahan ve yöresinde görülen 

kırmızı koyu tonludur. Doğal boya ile suni boya birlikte kullanılmıştır. Kullanılan motifler; 

başta madalyon olmak üzere elibelinde, koçboynuzu, yıldız, kurtağzı, bereket, pıtrak, muska, 

küpe ve saç bağı motifleri bunlardan birkaçıdır.  

 

Araştırmaya söz konusu olan Ardahan halılarının dokuma tekniği, motif, kompozisyon 

özellikleri, boya, kalite ve kullanılan malzeme bakımından incelenmesi yapılarak kaybolmaya 

yüz tutmuş motif ve kompozisyonların yeniden derlenerek ve reprodüksiyonları yapılarak 

tekrardan dokumaya hazır halde tasarımları yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ardahan, Halı, Dokuma, Tasarım, Motif 
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TÜRK DÜNYASI BİRLEŞİK KÜLTÜREL SİSTEMİNİN OLUŞMASINDA 

NAHÇİVAN YALLI VE HALAY DANSLARININ RÖLÜ VE AMACI 

THE ROLE AND IMPORTANSE OF YALLY AND HALAY DANCES OF 

NAKHCHIVAN IN THE FORMATION OF A SINGLE  CULTURAL SYSTEM OF THE 

TURKIC WORLD 

Dr. Ayten CAFEROVA  

Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçivan şubesi, Sanat, Dil ve 

Edebiyat Enstitüsü 

ÖZET 

Türkler eski bir kültüre sahiptir. Türk dünyasının çeşitli alanlarında kültürel düşünce kendini 

göstermektedir. Tarihsel bakış açısından, Türklerin antik tarihi, dünya tarihinde bilinen gerçeklerle 

kendini gösterir. Bilim ve kültürün birçok alanında, Türklerin kendi benzersiz değerleri vardır. 

Türk halkının imzası, insanlığın ortaya çıkışı da dahil olmak üzere hemen hemen tüm gerçeklerde 

tartışılmazdır. Türkün eskiliğini kanıtlayan gerçeklerden biri de antik sanatsal değerleri taşıdığı 

gerçeğidir. Her alanda olduğu gibi, sanat alanında da Türkün Türkü ifade eden çizgileri tarihsel 

gerçeklerin gelişmesine doğru ilerler. Sanatın bir çeşidi olan, eski bir dans sanatı olarak kabul 

edilen bir sanat türü olan Yallı ve Halaylar, Türk tarihinin büyüklüğünün manevi taşıyıcılarıdır. 

Bugün, Türk dünyasında sevgiyle gerçekleştirilen Yallı ve Halaylar, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir 

parçası olan Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'nde kendine özel üslubuyla gelişmektedir. Burada, her 

Yallı türü Türklerin, özellikle de Azerbaycan'ın Türklerinin tarihinde gizlenmiş olan gerçekleri 

ortaya çıkarır. Aynı zamanda Türk dünyasının çeşitli yerlerinde yapılan Yallı ve Halaya'ları 

Azerbaycan ve Nahçıvan'da da bulmak mümkündür. Birçok kültürel araç gibi, Yallı ve Halaylar, 

Türkün eskiliğini kanıtlayan değerli manevi kültür örnekleridir. 

Makalede, Nahçivan Özerk Cumhuriyetinde mevcut olan, günümüzde de severek yapılan 

Yallı ve Halaylardan bahsedilecek. Onların Türk dünyasının kültürel sisteminde yer alan diğer 

Yallı ve Halaylar ile ortak ve farklı özellikleri araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk, kültür, sanat, dans, Yallı, Halay, gerçek, eski 

 

ABSTRACT 

The Turks  are the owner of the ancient culture. To posses the cultural thinking is 

manifested in various are spheres of the Turkic world. From the historical point of 
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view, the ancient history of the Turks is manifested by known facts in the history of the 

world. The Turks have their own peculiar values  in many spheres of science and 

culture. It is undeniable the signature of the Turkic people  almost  in all the facts, 

including the formation  of  the mankind. One of the facts which proves the antiquity of  

theTurks is  that it carries  the ancient artistic values. As in every sphere, in the sphere 

of art, the Turkish artistic scetches are on the right  way towards the development of 

historical facts. As  a type of art, Yally and Halayes, are regarded as ancient forms of 

dance art and are the  carriers of  moral values which proves the greatness of Turkish 

history. Today, Yally and Halayes,  performed  with great joy in the Turkic world, are 

developing  with their own peculiar scetches in the Nakhchivan Autonomous Republic, 

in an integral part of Azerbaijan. Here, each type of yally may possibly help to reveal 

the facts that have been hidden in the history  for  the Turks, especially  for the  

Azerbaijani turks. At the same time, it is possible to find Yally and Halayes  which are 

performed in various parts of the Turkic world, mostly  in Azerbaijan and in 

Nakhchivan  in that context. Like many cultural means, Yally and  Halayes are 

valuable spiritual cultural examples, which prove  the  antiquity of the Turks. 

The article  searches Yally and Halayes existing in the Nakhchivan Autonomous 

Republic and performed with great love. It also investigates their common and 

different sides with other Yally and Halayes, which occupies a place in the cultural 

system of the Turkic world. 

Keywords: Turks, culture, art, dance, yally, halay, fact, ancient 

 

 

127



HOCA AHMET YESEVİ 
2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

6-8 Aralık 2019, ERZURUM

ZERDÜŞTLÜK`TE MEHDİLİK İNANCININ 

MOTİFLERİ 

THE MOTIFS OF THE BELIEF IN THE MAHDI IN ZOROASTRIANISM 

Elnur MUSTAFAYEV 

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Z.M.Bünyadov onuruna Doğu Bilimleri Enstitüsü, Din ve İçtimai 

Fikir Tarihi bölümü 

 ÖZET 

Tarihe, geçmiş kültürel ve manevi mirasa, dini inançlara ilgi sosyal ve insani bilimler için 

her zaman önemli olmuştur. Yukarıda zikr edilmiş unsurlar her milletin manevi ve maddi olmayan 

servetidir. Sözlü ve yazılı mitolojik imgelerin folklor örnekleri, maddi kültür anıtları, antik taş 

kronikleri, dini inançlar ve gelenekler halkın bir bütün olarak varlığının kanıtıdır. Farklı uluslarda 

gözlemlediğimiz farklı kültürler, gelenekler ve dini inançlar, insanların uzun bir süre boyunca 

şekillendirdiği yaşam tarzı ve baskın düşüncenin sonucudur. Bu nedenle, eğer herhangi bir ulusun 

kaderinde keskin bir değişiklik yaşanırsa, kültürel ve tarihi miras, gelenekler ve dini inançlar 

üzerine çalışmalar ve insanların kendi gelişim yollarını belirlemesi en önemli konulardan birine 

çevrilmiş olur. Dünyanın en eski dinlerinden biri olan Zerdüştlük, İran ve Azerbaycan'da doğdu 

ve kısa sürede geniş bir coğrafi bölgeyi kapsaya bildi. Bir çok din alimi ve araştırmacıya göre, 

Zerdüştlük politeizmden monoteizme geçiş eden ilk dindir. Zerdüştlük İran ve Azerbaycan 

coğrafyasında tektanrıçılık ideallarının tebliği açısından dikkat çekicidir. Bu dinde politeizm 

elementleri ve farklı bütlere inam kimi belirtiler yoktur. Dinin ismine gelince ise onun kurucusu 

Zerdüştle alakalıdır. Diğer dinlerde olduğu gibi mehdilik meselesi Zerdüştilik`de de mevcuttur ve 

sonunda bir kurtarıcının gelip insanlığı kurtarması inancı Zerdüştlüğün temel ilkelerinden biridir. 

Zerdüştlerin inancına göre, iyilik ve kötülük her zaman birbiriyle savaş halindedir ve Saoşyant 

isimli kurtarıcı  ahirzamanda ortaya çıkacak ve insanlığa barış ve adalet getirecektir. Dolayısıyla 

Mecûsîlik’te peygamberliğin Zerdüşt sonrası da devam edeceğine başka şekilde 

inanılmaktadır.Zerdüşt`lerin kutsal kitaplarında Saoşyant hakkında fazla melumatlara rast gelmek 

mümkündür. Zerdüşt’ün soyundan olan ve bir bâkireden doğacağına inanılan Saoşyant ile 

yeryüzünde iyiliğin hâkimiyeti tekrar tesis edilecektir. Zerdüşt`lere göre Saoşyant ilk önce 

Azerbaycan ve İran`ı savaşlardan kurtaracak, ardından tüm dünyanı islah edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Zerdüşt, Saoşyant, Kurtarıcı, din, maddi ve menevi kültür 

ABSTRACT 

Attitudes to history, past cultural and spiritual heritage, and religious beliefs have always 

been relevant for the social and humanitarian sciences. These elements are the spiritual and 

intangible wealth of each nation. Mythological representations, verbal and written expressions of 

folklore, material culture, ancient stone annals, religious beliefs and traditions of the people as a 

whole, prove the existence of the evidence. Zaroastrianism, one of the oldest religions  in the 

world, originated in Iran and Azerbaijan and was able to cover a large geographical area within a 

short period of time. According to most religious scholars and researchers, Zoroastrianism is the 
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first religion to switch from polytheism to monotheism. In this religion there are no signs of 

polytheism and faith in various idols. The name of religion is related to the founder Zoroaster. The 

problem of messianism is reflected in Zoroastrianism and the belief in the advent of a messiah is 

one of the simple principle of Zoroastrianism. On the Zoroastrian faith, good and evil always fight 

each other and at the end the Savior will appear in the world and bring peace and justice to 

humanity. The term was contracted to "Soshans" in Zoroastrian tradition, and came to apply to 

three saviour figures that progressively bring about the final renovation. According to the 

Zoroastrians, the Saoshyant will first save Azerbaijan and Iran from the wars and then reform the 

entire world. 

  

Keywords: Zoroaster, Saoshyant, savior, religion, material and spiritual culture 
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İSLÂM AİLE HUKUKUN’DA KADININ İDDET NAFAKASI 

WOMEN'S ALIMONY IN ISLAMIC FAMILY LAW 

Dr. Emine GÜMÜŞ BÖKE 

T.V. Diyanet İşleri Başkanlığı 

ÖZET 

Sözlükte saymak, beklemek ve belirli bir sayı gibi anlamlara gelen iddet, İslâm hukuk 

terminolojisinde şöyle tanımlanmaktadır: “Kocası ölen ya da karı-koca hayatı yaşadıktan 

sonra boşanan veya evliliği feshedilmiş olan bir kadının yeni bir evlilik yapabilmek için 

beklemek zorunda olduğu süredir”. İslâm hukukunda Kur’an ile tespit edilmiş bulunan 

iddetin, kocası ölen veya kocasından ayrılan kadının hamile olup olmadığının anlaşılması, 

ölen kocanın anısına hürmet gösterme ve ric’i talakta (dönüşlü boşama) kocaya evlilik 

birliğini devam ettirme yönünde iradesini kullanabilmesi için düşünme imkanı sağlamak gibi 

hikmetlerin olduğu düşünülebilir. Nafaka ise” evlilik içinde kocanın eşi ve çocukları için 

yüklendiği geçim masraflarına” denir.  

Evlilik ilişkileri sona eren eşlerden özellikle kadın için iddet bazı hukuki sonuçlar doğurur. Bu 

hukuki sonuçlar kadına durumuna göre bekleme gibi bazı yükümlülükler getirirken erkeğe de 

bazı sorumluluklar yüklemektedir. İslâm aile hukuku evlilik bağı kopan kadının durumunu 

ayrılmadan kaynaklanan iddet ve ölümden dolayı iddet şeklinde ele almaktadır. Her iki 

durumda da kadının iddet beklerken sahip olacağı mali haklar İslâm hukuku kaynaklarında 

tartışılmıştır. Ayrılık kimden kaynaklanırsa kaynaklansın, boşanan kadının iddet süresince 

nafaka kapsamına giren yiyecek, giyecek ve mesken temin edilmesi kocaya vaciptir. Kadına 

nafaka vacip olmasının illeti birlikteliktir. Boşanan eşler arasında ise iddet süresince 

birliktelik hükmen devam etmektedir.  Ancak iddet bekleyen kadının nafaka hakkı her 

durumda aynı olmayıp iddet esnasında evliliğin hükmî bağının ve kocanın velâyetinin ne 

ölçüde devam ettiği hususu kadının nafaka hakkının çerçevesini de belirlemektedir. Örneğin,  

bu hak ric‘î boşamada çok güçlü iken fâsid evlilik veya hataen cinsî ilişkiden doğan iddette 

kadının nafaka hakkı bulunmaz. Bugün modern hukukta da tartışmalara sebep olan iddet 

nafakası konusu önemini her geçen gün daha da hissettirmektedir.  Bu tebliğde kadının iddet 

nafakası hakkı İslâm hukuku açısından incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: İddet, Nafaka, Boşama, Aile hukuku, Kadın 
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ORTADOĞU’DA SÜNNİ Şİİ İLİŞKİSİ 

MIDDLE EAST SUNNI SHIA RELATION 

                                                                                                                   Neriman MORKOÇ  

Muş Alparslan Üniversitesi, Bulanık MYO, Sosyal Hizmetler Bölümü 

 

ÖZET 

Ortadoğu’da Sünni Şii çatışması tarihsel süreçte var olan ve halen devam eden bir olgudur. 

Hz. Muhammed’in döneminden sonra başlayan Kerbela Olayı ile zirve yapan ve artık dini 

yaklaşımların siyasi dengeleri de belirlediği, istikrarsız bir Ortadoğu ve Müslüman coğrafyası 

haritası oluşmuştur. Şii ve Sünni kavramları her ne kadar dini mezhepsel terim olarak 

kullanılsa da bugün Ortadoğu toplumlarının güç ilişkilerini belirleyebilmekte ve siyasi 

dengelerin oluşumunu etkilemektedir.  

Ortadoğu coğrafyasında hemen hemen her ülkede Şii nüfus bulunmaktadır. Fakat bu mezhebi 

resmi mezhep olarak kabul eden ve bunu diğer Müslüman ülkelerde de destekleyen ülke 

olarak karşımıza İran çıkmaktadır. İran nüfusunun büyük çoğunluğu Şii mezhebine mensup 

Müslümanlardan oluşmaktadır. Dış politikada da bu mezhepsel seçim İran’ın hem diğer 

devletlerle ilişkisini hem de Ortadoğu’daki iç savaşlarda taraf tutmasını etkilemektedir. 

2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgali ve 2011’de Suriye iç savaşının başlaması İran’nın 

yaklaşımının belirlenmesinde Şiiliğin etki ettiği önemli durumundadır. Yine Suudi Arabistan 

ve İran’ın Ortadoğu’daki hakimiyetlerini genişletip sürekli kılma çabalarında Şii-Sünni 

ilişkilerinin etkili olduğunu görüyoruz. 

Bu çalışmada Sünni ve Şii ilişkisinin tarihsel arka planına değinilerek, Şiiliğin 

Ortadoğu’daki savaşlardaki etkin rolü ve bu rolde İran’ın yönlendirmeleri anlaşılmaya 

çalışılacaktır. Körfez Savaşı ile savaşa giden süreçte İran ve Irak’ın durumu ve etkin rolü 

değerlendirilmeye çalışılarak Ortadoğu’daki Sünni-Şii gerilimi sosyolojik bir perspektif ile ele 

alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sünni ve Şii İlişkisi, Sünni, Şii, Ortadoğu, Irak, İran 

 

ABSTRACT 

Sunni Shia conflict in the Middle East is a phenomenon that has existed in the historical 

process and still exists.  An unstable map of the Middle East and Muslim geography has 

emerged, which peaked with the Incident of Karbala beginning after the period of 

Muhammad, and in which  religious approaches have also determined the political balances. 
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Although the Shia and Sunni concepts are used as a religious sectarian terms, they can 

determine the power relations of Middle Eastern societies and influence the formation of 

political balances. 

Almost every country in the Middle East has a Shia population. However,  Iran appears as the 

country accepting it as an official sect and supporting it in other Muslim countriestoo. The 

majority of the Iranian population consists of Muslims  belonging to the Shia sect. In foreign 

policy, this sectarian choice affects both Iran's relations with other states and its determining 

which sides to support in civil wars in the Middle East. 

The US invasion of Iraq in 2003 and the start of the Syrian civil war in 2011 are the important 

situations that Shiism influenced Iran's approach. Again, we see that the Shia-Sunni relations 

are effective in Saudi Arabia’s and Iran’s efforts of expanding and sustaining the dominancein 

the Middle East. 

In this study, the historical background of the Sunni and Shia relation  will be discussed , the 

role of Shiism in the wars in the Middle East and Iran's orientations in this role will be tried to 

be understood. The situation and the effective role of Iran and Iraq in the Gulf War and in the 

process towards  war will be evaluated with a sociological perspective. 

Key Words: Sunni and Shia Relation, Sunni, Shia, Middle East, Iraq, Iran 
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MUKADDİME ESERİNİN DEĞERLER SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA 

İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF THE WORK OFMUUKADDIME IN THE CONTEXT OF 

SOCIOLOGY OF VALUES 

                                                                                                                    Neriman MORKOÇ  

Muş Alparslan Üniversitesi, Bulanık MYO, Sosyal Hizmetler Bölümü 

 

ÖZET 

İbn Haldun  miladi 1332’de Tunus’ta doğmuş hem sosyoloji hem tarih hem de İslam dünyası 

için çok önemli olan “Mukaddime” eserini yazmıştır. Bu eser aynı zamanda İbn Haldun’a ilk 

sosyolog unvanını kazandırmıştır. Mukaddime eseri tarih sosyolojisi, coğrafya bilimi, siyaset, 

devlet yönetimi gibi birçok alanda önemli bilgiler içeren büyük bir eserdir. Mukaddime’de 

tarih, coğrafya, insan toplulukları, iklimin insan üzerindeki etkileri, göçebe ve yerleşik 

toplumların özellikleri, devletlerin oluşum aşamaları ve yıkılışlarına kadar geçen süreler 

olmak üzere birçok toplumsal konu ele alınmış ve toplumsal meselelere yeni, farklı bir bakış 

açısı getirilmiştir. 

İbn Haldun denildiği zaman “ümran” olarak adlandırdığı yeni ilmi ve özellikle sosyoloji için 

önemli bir araştırma alanı olan bedevi ve hazeri toplum ayrımını anlamak önemlidir. Kırsalda  

yaşayan, yerleşik veya şehir hayatına adapte olmuş hazeri toplumlar ile göçebe yaşayan ve 

“asabiyet” yönleri güçlü olan bedevi toplumların yaşam biçimlerini kıyaslayarak bu 

toplumlara bu nitelikleri kazandıran temel faktörleri yeni bir bakış açısı ile ele almıştır. 

Göçebe olan toplumları da kendi içinde ikiye ayıran İbn Haldun, bunlarında kentsel yaşamın 

temeli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bedevi olarak adlandırdığı bu toplumların yüreklilik, 

kendine güven, sıkıntı ile mücadele etme yeteneklerinin doğal yaşam alanlarında  geliştiğini 

ifade eder. Hazeri toplumların da sanayi ve ticaretle uğraştıklarını,  bolluk ve berekete 

kavuştuklarını fakat özbenliklerini kirlettiklerini söyler. Kınanacak derecedeki alışkanlıklar, 

zevkler ve davranışlar ile zaman içinde utanma duygularının da silinip gittiğini belirtir. 

Bu çalışmada İbn Haldun’un Mukaddime eserinden yola çıkılarak hem bir eser incelemesi 

yapılacak hem de  batıdailk sosyolog olarak kabul edilen Auguste Comte’den yüzyıllar önce 

İbn Haldun’u ilk sosyolog yapan “ümran” ilmi ve “bedevi toplum-hazeri toplum” 

sınıflandırması değerler sosyolojisi bağlamında anlaşılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mukaddime, İbn Haldun, toplum, sosyoloji, ümran ilmi (nokta yok) 

 

ABSTRACT 

Ibn Khaldun was born in Tunisia in 1332 AD and wrote “Mukaddime” which is very 

important for both the world of sociology, history and the Islamic world. This work also 

makes Ibn Khaldun the first sociologist. The work of Mukaddime is a great work that contains 

notable in formation in many fields such as sociology of history, geography, politics and state 

administration. In Mukaddime, lots of social issues like history, geography, human 

communities, the effects of climate on human, features of nomadic and settled societies, the 

formation of state sand the periods until their collapse have been addressedand a new, 

different perspective has been broughton socialissues. 

133



HOCA AHMET YESEVİ 
ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

6-8 Aralık 2019, Erzurum 
 

 

When Ibn Khaldun is mentioned, it is significant to understand his new science of “umran”; 

the distinction between bedouin and hadari societies which is an important field of research 

particularly for sociology. By comparing the life styles of the hadari societies who are settled, 

living in the rural or adapted to the city life and the nomadic bedouin societies that are strong 

in “frustration”, he addresses the basic factors making them gain these qualities with a new 

perspective. Ibn Khaldun, who also divide the nomadic societies in to two, state that they are 

the basis of urban life, too. He adds that bravery, self-confidence and fighting against trouble 

skills of these societies,whom he calls bedouins,develeop in their natural habitats. As for the 

hadari, he expresses that they are engaged in industry and trade and have gained abundance 

but have polluted their selfnesses. He states that their habits, pleasures and behaviors at a 

degree to be condemned have swept away their feelings of embarrassment by time. 

In this study, both Ibn Khaldun's Mukaddime work will be examined and his science of 

“umran” and “bedouin society-hadarisociety” classisifcation which made him the first 

sociologist centuries before Auguste Comte, who is considered as the first sociologist in the 

West, will be analyzed in the context of  sociology of  values. 

Keywords: Mukaddime, IbnK haldun, society, sociology, science of umran 
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TAGUCHİ OPTİMİZASYON METODU KULLANILARAK  SULU ORTAMDAN 

ASTRAZON YELLOW 5GL BOYAR MADDESİNİN FENTON PROSESİ İLE 

GİDERİMİ 

REMOVAL OF ASTRAZON YELLOW 5GL DYE MATERIAL FROM AQUEOUS 

MEDIA WITH FENTON PROCESS BY USİNG OPTİMİZATİON METHODS TAGUCHİ 

Neslihan ERAT 

 (Doktora Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr. Saliha ERENTÜRK 

Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 

ÖZET 

Atık sulardan boyar maddelerin gideriminde; kimyasal oksidasyon, membran filtrasyonu, 

koagülasyon ve flokülasyon, ters ozmoz ve adsorpsiyon gibi farklı yöntemler 

kullanılmaktadır.  İleri oksidasyon prosesleri (İOP) oksidant olarak H2O2, O3, O2, 

peroksimonosülfat, persülfat vb. kullanan ve kirlenmiş yeraltı sularının, yüzeysel suların ve 

biyolojik olarak parçalanması zor organik maddeleri içeren atıksuların arıtımında kullanılan 

önemli arıtma prosesleridir. İleri oksidasyon prosesleri (İOP) oksidasyon potansiyeli yüksek 

OH˙ radikallerinin üretimine dayanan proseslerdir. İleri oksidasyon prosesleri (İOP) arasında 

yaygın olarak kullanılan önemli bir proses, demir katalizi eşliğinde H2O2’nin ayrışmasına 

dayanan Fenton reaktifidir. Su arıtım yöntemlerinden biri olan ileri oksidasyon süreçleri 

arasında yer alan Fenton tipi prosesler boya moleküllerinin oksidasyonundaki başarıları, 

işletimlerinin kolaylığı ve göreceli olarak düşük maliyetleri ile dikkat çekmektedir. Bu 

çalışmada, son yıllarda ileri oksidasyon prosesleri olarak bilinen, temelinde hayli aktif olan ve 

azo boyalar gibi organik bileşikleri, seçici olmadan oksitleme kapasitesine sahip hidroksil 

radikali oluşturan Fenton prosesi kullanılarak Astrazon Yellow 5gl (AY5GL) boyar 

maddesinin sulu ortamdan giderimi araştırılmıştır. Optimizasyon metodlarından Taguchi 

metodu kullanılarak en uygun koşullar belirlenmiştir. Bu metot; ürünlerin kalitesinin 

iyileşmesinde etkili olmasının yanı sıra, kalite geliştirmede çok daha az deneme ile daha iyi 

sonuç alma imkânını vermektedir. Bunun yanında felsefe olarak, kalitenin tasarım ve proseste 

sağlanmasını öngörmektedir. Bu metodda faktör seviyelerinin tespit edilmesinde; gözlem 
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yöntemi, sıralama yöntemi, sütun farkları yöntemi, varyans analizi yöntemi ve faktör 

etkilerinin grafiksel gösterimi yöntemlerinden birisi uygulanmaktadır.  

Taguchi metodu ile belirlenen optimum koşullar fenton prosesi için; boya konsantasyonu:100 

ppm, Fe2+:1,5 mmol, H2O2:40 mmol ve pH:3,5’dur. Optimum koşullar altında yapılan 

deneylerde fenton prosesi için renk giderim yüzdesi; %98,7 ve kimyasal oksijen ihtiyacı 

(KOİ) %80,4’tür. Astrazon Yellow 5gl (AY5GL)  boyar maddesinin gideriminde, Fenton 

oksidasyon prosesini etkili olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Fenton prosesi, Taguchi, Renk giderimi. 

ABSTRACT 

In the removal of dyes from waste water; chemical oxidation, membrane filtration, 

coagulation and flocculation, reverse osmosis and adsorption. Advanced oxidation processes 

(IOP) as H2O2, O3, O2, peroxymonosulfate, persulfate and so on. These are important 

treatment processes used in the treatment of contaminated groundwater, surface water and 

wastewater containing biologically difficult organic materials. Advanced oxidation processes 

(IOPs) are processes based on the generation of OH˙ radicals with high oxidation potential. 

An important process commonly used among advanced oxidation processes (IOP) is the 

Fenton reagent, which is based on the decomposition of H2O2 with iron catalysis. Fenton type 

processes, which are among the advanced oxidation processes which are one of the water 

treatment methods, are remarkable with their success in oxidation of dye molecules, ease of 

operation and relatively low costs. In this study, the removal of Astrazon Yellow 5gl 

(AY5GL) dye from aqueous medium was investigated by using Fenton process, which is 

known as advanced oxidation processes in the last years, which is based on highly active and 

capable of selectively oxidizing organic compounds such as azo dyes.  

Optimum conditions were determined by using Taguchi method which is one of the 

optimization methods. This method; In addition to being effective in improving the quality of 

the products, it provides better results with much less experimentation in quality 

improvement. In addition, as a philosophy, quality and design of the process is provided. In 

this method, in determining factor levels; observation method, sorting method, column 

differences method, variance analysis method and graphical representation of factor effects 

are applied. 
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Optimum conditions determined by Taguchi method for fenton process; dye concentration: 

100 ppm, Fe2+: 1.5 mmol, H2O2: 40 mmol and pH: 3.5. The percentage of color removal for 

the fenton process in experiments performed under optimum conditions; 98.7% and chemical 

oxygen demand (COD) is 80.4%. It was concluded that Fenton oxidation process was 

effective in removing Astrazon Yellow 5gl (AY5GL) dyestuff. 

Key Words: Fenton process, Taguchi, Color removal. 
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SULU ORTAMDAN ASTRAZON YELLOW 5GL BOYAR MADDESİNİN UV/H2O2 

PROSESİ İLE GİDERİMİNİN TAGUCHİ METODU KULLANILARAK 

OPTİMİZASYONU 

OPTIMIZATION OF REMOVAL OF ASTRAZON YELLOW 5GL DYE MATERIAL 

FROM AQUEOUS MEDIA BY UV/H2O2 PROCESS USING TAGUCHİ METHOD 

Neslihan ERAT 

 (Doktora Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği 

Prof. Dr. Saliha ERENTÜRK 

Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 

ÖZET 

Son yıllarda su kirliliği kontrolü büyük önem kazanmıştır. Atık sularda bulunan boyar 

maddeler ve inorganik atıklar deşarj edildikleri su kaynağında kimyasal kirlilik yaparlar. Bu 

kirleticiler suyun içerdiği çözünmüş oksijen derişimini düşürür ve suda yaşayan canlıları 

olumsuz etkilerler. Ayrıca su kaynağının fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik 

özelliklerinin olumsuz yönde değişmesine neden olurlar. Dolayısıyla su kalitesinde, biyolojik 

kaynaklarda, insan sağlığında ve balıkçılıkta bozulmalara neden olarak suyun diğer amaçlarla 

kullanılmasını da engellemiş olurlar.  Su kaynaklarına verilen boyar maddeler organik yük 

olarak bu kirliliğin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Tekstil ve boya endüstrilerinden 

kaynaklanan atık sular yüksek miktarda renk ve ilave kimyasallar içermektedir. Bu nedenle 

boyar madde içeren tekstil endüstrisi atık sularından renk giderim prosesleri ekolojik açıdan 

önem kazanmaktadır. Günümüzde boyar maddelerin giderimi büyük oranda fiziksel ve 

kimyasal yöntemler ile gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, Astrazon Yellow 5gl (AY5GL) 

boyar maddesinin UV/H2O2 oksidasyon prosesi ile giderimi araştırılmıştır. UV/H2O2 

oksidasyon prosesinde, hidrojen peroksit varlığında UV radyasyonu ile oluşan temel 

oksidasyon ajanı hidroksil radikali (HO•), kirletici molekülü CO2 ve H2O’a dönüştürür. Yani, 

UV ışığı hidrojen peroksiti aktive ederek iki hidroksil radikaline parçalanmasını sağlar. 

Optimizasyon metodlarından Taguchi metodu kullanılarak en uygun koşullar belirlenmiştir. 

Taguchi yöntemi farklı parametrelerin, farklı seviyeleri arasından en iyi kombinasyonu 

saptamak için oldukça kullanışlı bir yöntemdir.  
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Her bir parametrenin, her bir seviyesini içeren tüm kombinasyonlar için oldukça fazla 

deneysel çalışma yapılması gereken durumlarda Taguchi yönteminde ortogonal dizi tablosu 

kullanılarak çok daha az sayıda deneysel çalışmayla sonuca ulaşmak mümkündür. Taguchi 

metodu ile belirlenen optimum koşullar UV/H2O2 prosesi için; boya konsantrasyonu:100 ppm, 

H2O2:25 mmol, lamba gücü:18X3 Watt ve pH:3,5’dur.  

Optimum koşullar altında yapılan deneylerde UV/H2O2 prosesi için renk giderim yüzdesi; 

%99,99 ve kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) %81,4 olarak gözlemlenmiştir. Astrazon Yellow 

5gl (AY5GL) boyar maddesinin gideriminde, UV/H2O2 oksidasyon prosesinin etkili olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: UV/H2O2 prosesi, Taguchi, Renk giderimi. 

ABSTRACT 

In recent years, water pollution control has gained great importance. Dyestuffs and inorganic 

wastes in the waste water cause chemical pollution in the water source where they are 

discharged. These pollutants reduce the dissolved oxygen concentration in water and 

adversely affect aquatic organisms. In addition, the physical, bacteriological, radioactive and 

ecological properties of the water source cause negative changes. Therefore, they cause 

deterioration in water quality, biological resources, human health and fishery, thus preventing 

the use of water for other purposes. Dyes given to water resources constitute a large part of 

this pollution as organic load. Wastewater from the textile and dye industries contains a large 

amount of color and additional chemicals.  

Therefore, color removal processes from textile industry wastewater containing dyes are 

gaining ecological importance. Nowadays, the removal of dyes is mostly done by physical 

and chemical methods.  

In this study, the removal of Astrazon Yellow 5gl (AY5GL) dye by UV/H2O2 oxidation 

process was investigated. In the UV/H2O2 oxidation process, the main oxidation agent 

hydroxyl radical (HO•) formed by UV radiation in the presence of hydrogen peroxide 

converts the pollutant molecule into CO2 and H2O. That is, UV light activates hydrogen 

peroxide, allowing it to decompose into two hydroxyl radicals. Optimum conditions were 

determined by using Taguchi method which is one of the optimization methods. The Taguchi 
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method is a very useful method to determine the best combination of different levels of 

different parameters. 

In cases where a considerable amount of experimental work is required for all combinations 

involving each level of each parameter using the orthogonal sequence table in Taguchi 

method, it is possible to reach results with much less experimental studies. Optimum 

conditions determined by Taguchi method for UV/H2O2 process; dye concentration: 100 ppm, 

H2O2: 25 mmol, lamp power: 18X3 Watt and pH: 3.5. 

The percentage of color removal for UV/H2O2 process in the experiments carried out under 

optimum conditions; 99.99% and chemical oxygen demand (COD) were observed as 81.4%. 

UV/H2O2 oxidation process was found to be effective in removing Astrazon Yellow 5gl 

(AY5GL) dyestuff. 

Keywords: UV/H2O2 process, Taguchi, Color removal. 
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BİYOMARKER OLARAK ADİPOKİNLER 

ADIPOKINES AS BIOMARKER 

 

Doç. Dr. Betül APAYDIN YILDIRIM 
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı  

 

ÖZET 

 

Preadipositlerini, olgun adipositleri, mast hücrelerini, fibroblastları ve immun sistem 

hücrelerini içeren adipoz dokunun enerji metabolizmasında anahtar role sahip “adipositokinler 

veya adipokinler” olarak adlandırılan biyoaktif moleküllerin salgılanmasından sorumlu bir 

endokrin organ olduğu bilinmektedir. Beyaz yağ dokusu en fazla göğüs ve karında bulunan iç 

organların çevresinde ve derialtında birikir. Adipoz doku hem enerji kaynağı hemde birçok 

sitokin ve yağ dokusu kaynaklı peptidlerin salgılanmasında aktif bir organ olması nedeniyle; 

yapılacak olan çalışmalara yeni metabolik belirteçlerin varlığını ortaya koyabilmek için kaynak 

oluşturmaktadır. Adipokinleri; sitokinler, kemokinler, büyüme faktörleri, hormonlar, akut faz 

proteinleri ve proinflamatuvar adipokinler şeklinde sınıflandırabiliriz. Bunlar arasında 

adiponectin, leptin, vaspin, visfatin, omentin, obestatin, resistin, aqpaq, TNF alfa, nesfatin, 

irisin, ghrelin, adipsin, PAI-1, transforming growth factor (TGF)-β, interlökin (IL)-6, IL-1β, 

IL-10, serum amiloid A (SAA) ve adiposit renin anjiotensin sistemi en fazla çalışılan 

adipokinlerdir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucunda her geçen gün adipokinlerin 

yeni türleri ve fonksiyonları tanımlanmaktadır. Adipokinler vücutta dokular arasında mediatör 

görevi yapan önemli dolaşım faktörleridirler ve endokrin homeostazının korunmasında anahtar 

rol alırlar. Adipoz dokudan salgılanan adipokinlerin immun sistem, enerji metabolizması, 

obezite, romatoid artrit, astım, büyüme, iştah ve uykunun düzenlenmesi, inflamasyon, sepsis, 

diyabet, insülin direnci, metabolik sendrom, menapoz sonrası görülen kemik erimeleri 

(osteoporosis), kemik kırıkları, hipertansiyon, pıhtılaşma, hipotiroidizm, hipertiroidizm, 

iskemi, egzersiz, yaşlanma, sistemik skleroz, sedef hastalığı, kolorektal kanser, oksidatif stres, 

kalp ve böbrek hastalıkları gibi pek çok önemli olaylarda rolü olduğu ve önemli biyomarker 

özelliklerinin olduğu görülmektedir.  

Bu derlemede son zamanlarda hayvan modellerinden ve klinik çalışmalardan elde edilen 

verilere göre tanımlanmış adipokinlerin rolleri, günlük pratikte biyobelirteçler olarak 

kullanımları hakkındaki güncel bilgiler derlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Adipokin, Obezite, Diyabet, Egzersiz, Biyomarker 
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ABSTRACT 

Adipose tissue comprises mature adipocytes, preadipocytes, endothelial cells, fibroblasts, mast 

cells, and immune-system cells is known that the play a key role of adipose tissue in energy 

metabolism is as an endocrine organ responsible for the secretion of bioactive molecules called 

“adipocytokines or adipokines”. The highest accumulations of adipose tissue builds up around 

the internal organs of the abdomenand chest and subcutaneous regions of the body. Adipose 

tissue is an active organ in the secretion of both energy source and many cytokine and fatty 

tissue peptides; It is the source of new metabolic markers for future studies. Adipokines are 

classified as cytokines, chemokines, growth factors, hormones, acute phase proteins and 

proinflammatory adipokines. Among them, adiponectin, leptin, vaspin, visfatin, omentin, 

obestatin, resistin, aqpaq, TNF alfa, nesfatin, irisin, ghrelin, adipsin, PAI-1, transforming 

growth factor (TGF)-β, interleukin (IL)-6, IL-1β, IL-10, serum amyloid A (SAA) and 

adipocytes renin angiotensin system are the most studies. As a result of recent researches, new 

types of adipokines and functions are defined with each passing day. Adipokines are important 

circulating factors that act as mediators between tissues in the body and play a key role in 

maintaining endocrine homeostasis. Adipokines secreted from adipose tissue have been shown 

to play roles in immune system, energy metabolism, obesity, rheumatoid arthritis, asthma, 

growth, regulation of sleep and appetite, inflammation, sepsis, diabetes mellitus, insulin 

resistance, metabolic syndrome, postmenopausal osteoporosis, bone fracture, hypertension, 

coagulation, hypothyroidism, hyperthyroidism, ischemia, exercise, aging, systemic sclerosis, 

psoriasis, colorectal cancer, oxidative stress, heart and kidney disease and being useful 

biomarker for important illness. 

In this review, recent information on the roles of adipokines identified according to the data 

obtained from animal models and clinical studies, and their use as biomarkers in daily practice 

were reviewed. 

 

Keywords: Adipokines, Obesity, Diabetes, Exercise, Biomarker 
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MULTİFONKSİYONEL BİR PROTEİN OLAN İRİSİN’E KAPSAMLI BİR 

YAKLAŞIM  

A COMPREHENSİVE APPROACH TO IRISIN AS A MULTIFUNCTIONAL PROTEIN 

Doç. Dr. Betül APAYDIN YILDIRIM 
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı 

ÖZET 

Kahverengi yağ dokusu; metabolik sendromun bileşenleri olan obezite, insülin direnci ve Tip 

2 diabetes mellitus tedavisinde hedef doku olarak önem kazanmıştır. Son yıllarda iskelet 

kasından, özellikle endomysium, perimysium ve nükleer kısımlar, pankreas, kalp kası, yağ 

bezleri ve yağ dokusundan salınan termogenezde, insulin direncinde ve enerji tüketiminde 

önemli rolü olduğu anlaşılan ve yeni bir miyokin olan irisin yeni keşfedilmiş bir hormondur. 

İrisin hormonu, 112 aminoasitli (29-amino asit sinyal peptidi, 94-amino asit domain ve bir C-

terminali) transmembran proteini olan fibronektin Tip III domain 5 (FNDC5) molekülünün 

proteolitik bir ürünüdür. Fibronektin Tip III domain 5 molekülü memelilerde benzer yapıya ve 

fonksiyona sahiptir (İnsanlar ve fareler arasında benzerliği %100’dür). İrisin hormonu, beyaz 

yağ dokusu hücrelerini daha fazla mitokondriye sahip olan kahverengi yağ dokusu hücrelerine 

dönüştürür ve enerji harcanmasını arttırarak glukoz homeostazını ve vücut metabolizmasını 

düzenlenler. Yumurtalıklarda, testislerde, rektumda, optik sinir, tükürük bezlerinde, dil, mide, 

ter bezleri, intrakranial arterler ve nöron hücrelerinde İrisin immünoreaktivitesi tespit 

edilmiştir. Obezite, Tip 2 diabetes mellitus, metabolik sendrom, egzersiz, hipotiroidizm ve 

kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde etkileri ile ilgili plazma irisin düzeyi hakkında birçok 

çalışma yapılmıştır. Bu hastalıklar için yeni tedavi stratejileri geliştirmek ve hastalıkların 

prevalansını azaltmak amacıyla irisinin mekanizmasını anlamak faydalı olacaktır. İrisin aynı 

zamanda vücut kitle indeksini düzenlemede belirleyicidir. Soğuk ve egzersiz ile stimüle olan 

irisin hormonu, enerji harcanmasını artırıp kilo kaybına neden olduğu için metabolik 

hastalıkların tedavisinde umut verici olmaktadır.  

Bu derlemede; irisinin yapısı, etkileri ve fonksiyonları tanımlanmış, enerji metabolizması, 

egzersiz ve diğer metabolik hastalıklar ile ilişkisi özetlenerek irisin araştırmalarında olası yeni 

yönelimler ve yeni bulgular vurgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İrisin, FNDC5, Myokin, Metabolik Hastalıklar, Egzersiz 
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ABSTRACT 

 

Brown adipose tissue metabolic syndrome and constituent parts of obesity takes on a new 

significance on target tissue in treatment of insulin resistance and Type 2 diabetes mellitus. In 

recent years, irisin, a new myokine that plays important role on thermogenesis, insulin 

resistance and energy expenditure which swings from skeletal muscle, especially in the 

endomysium, perimysium and nuclear parts, pancreas, cardiac muscle, sebaceous glands and 

adipose tissue, is newly discovered hormone. Irisin hormone which is a proteolytic production 

of transmembrane protein with 112 aminoacids (29-amino acid signaling peptide, 94-amino 

acid domain and C-terminal) called fibronectin Type III domain 5 (FNDC5). Fibronectin Type 

III domain 5 molecule may have similar structure and functions in mammals (It has a 100% 

similarity between humans and mice). It transforming to brown adipose tissue cells from white 

adipose tissue cells that have more mitochondria, regulation of glucose homeostasis and body 

metabolism by increasing energy expenditure. Irisin immunoreactivity has been found in 

ovaries, testes, rectum, optic nerve, glands salivary, tongue, stomach, sweat glands, intracranial 

arteries and neuronal cells. Numerous studies have been made about plasma level of irisin on 

obesity, Type 2 diabetes mellitus, metabolic syndrome, exercise, cardiovascular diseases and 

hypothyroidism effects on treatment. It can be useful to understand the mechanism of irisin 

because of improving new therapeutic strategies to diseases and decreasing these diseases’s 

prevalence. At the same time irisin is an indicator molecule which regulates body mass index. 

Irisin hormone, which is stimulated by cold and exercise, is promising in the treatment of 

metabolic diseases because of weight loss and increasing energy expenditure. In this review; 

the structure, effects and functions of irisin have been identified, and relationship between 

energy metabolism, exercise and other metabolic diseases has been summarized and possible 

new trends and new findings are emphasized in irisin research. 

 

Keywords: İrisin, FNDC5, Myokine, Metabolic Diseases, Exercise 
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FARKLI İÇERİKLERE SAHİP HEMA JELLERİN RADYOTERAPİDE ÜÇ 

BOYUTLU DOZİMETRE SİSTEMLERİNDE KULLANIMI 

THE USE OF HEMA GELS WITH DIFFERENT CONTENTS FOR THREE 

DIMENSIONAL DOSIMETRY SYSTEMS IN RADIOTHERAPY 

Kimya Müh. Yasemin DEMİRCİ 

Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 

                                                                                                         Doç. Dr. Özlem KORKUT  

Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 

Doç. Dr. Erdem SAĞSÖZ  

Atatürk Üniversitesi,  Tıp Fakültesi, Biyofizik Bölümü 

 

ÖZET 

 

Jel dozimetreler radyasyonla kanser tedavisinde hastalara uygulanacak olan radyasyon 

dozunun belirlenmesinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Dozimetrelerin kullanıma elverişli 

hale gelmesi, canlı dokuya eşdeğer yapıda olması, üretim kolaylığı sağlaması, yapısı 

bozulmadan uzun süre sabit formda kalabilmesi ve üç boyutlu görüntülemede istenilen sonucu 

vermesi adına pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir. Jel dozimetrelerin ilk örneklerinden olan 

Fricke jeller, radyasyona maruz kaldığında bileşimlerindeki Fe+2 iyonlarının Fe+3 iyonlarına 

dönüşmesi gözlemlenir, polimer jellerde ise radyasyon enerjisi ile jeldeki su moleküllerinin 

hidrolize olması ve hidroliz sonucu oluşan iyonların monomerler ile polimerleşme 

reaksiyonları gerçekleştirmesi gözlenir. Bu çalışmada son yıllarda denemeleri yapılmakta olan 

HEMA polimer jellerinin çapraz bağlayıcı, monomer ve ana faz konsantrasyonları 

değiştirilerek, 0-1000 cGy aralığında X - ışınlarına maruz kalmaları sağlanmıştır. VIS 

spektrometre yardımıyla jellerin ışınlamaya cevap olarak ışık geçirgenliklerindeki değişim 

incelenmiş ve MRI (manyetik Rezonans görüntüleme) cihazı ile görüntülemeleri 

gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: HEMA gel, radiation dosimetry, UV absorbance, MR imaging 
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MAKİNE ÖĞRENMESİ SINIFLANDIRMALARI VE STANDART İSTATİSTİKSEL 

ANALİZ METOTLARININ KARŞILAŞTIRMASI: ÇİPURA BALIĞI (Sparus aurata) 

KAN PARAMETRELERİ MODELİ   

COMPARISON OF MACHINE LEARNING CLASSIFICATIONS AND STANDARD 

STATISTICAL ANALYZES METHODS: SEABREAM (Sparus aurata) FISH BLOOD 

PARAMETERS MODEL 

Doç. Dr. Nejdet GÜLTEPE 
Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE 
Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

ÖZET 

Doğal stokların azalması, beslenme bilincinin artması, ekonomik parametreler gibi nedenlerden 

dolayı su ürünleri yetiştiriciliği her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak su ürünleri 

alanındaki çalışmalarda da artış olmaktadır. Bilim insanları çalışmalarında klasik istatistiksel 

analiz metotlarını kullanmaktadırlar. Daha iyi çalışmalar yapıp daha iyi sonuçlar elde etmek 

için, elde edilen verilerin boyutları ve çeşitliliği de artış göstermiştir. Veri boyutundaki 

genişleme standart istatistiksel metotların yetersiz kalabileceği durumları da ortaya 

çıkarabilmektedir. Bu nedenle özellikle global ölçekte çalışan şirketler verilerinin 

değerlendirilmesinde teknolojiden faydalanarak makine öğrenmesi metotlarını 

kullanmaktadırlar. 

Bu çalışmada çipura balıkları ile yapılmış bir besleme çalışmasından elde edilen kan parametre 

verileri (lökosit, eritrosit, hemoglobin, hematokrit, ortalama korpüsküler hacim, ortalama 

korpüsküler hemoglobin, ortalama korpüsküler hemoglobin konsantrasyonları ve trombosit) 

altı makine öğrenmesi uygulaması (rastgele orman, k-en yakın komşu, naive bayes, lojistik 

regresyon karar ağacı ve destek vektör makineleri) ve standart istatistiksel metotlarla (Varyans 

analizi) karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve istatistiksel olarak fark olmayan verilerde 

makine öğrenmesi uygulamaları ile % 80 oranında başarılı sınıflandırma yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Makine öğrenmesi, rastgele orman, lojistik regresyon, karar ağacı, destek 

vektör makineleri. 

ABSTRACT 

Aquaculture is increasing day by day due to reasons such as decrease in natural stocks, 

increasing nutritional awareness and economic parameters. In parallel, there is an increase in 

the studies in the field of aquaculture. Scientists use classical statistical analysis methods in 

their studies. In order to perform better studies and obtain better results, the size and diversity 

of the data obtained has also increased. The expansion in the data size may also reveal situations 

where standard statistical methods may be inadequate. For this reason, companies working on 

a global scale use machine learning methods by using technology in the evaluation of their data. 

In this study, blood parameter data (leukocyte, erythrocyte, hemoglobin, hematocrit, mean 

corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin 

concentrations and platelet) obtained from a feeding study with sea bream fish (random forest, 

k-nearest neighbors, naive bayes, logistic regression, decision tree and support vector 

machines) and standard statistical methods (analysis of variance) were evaluated comparatively 

and 80% successful classification was made with machine learning applications in non-

statistically significant data. 

Keywords: Machine learning, random forest, logistic regression, decision tree, support vector 

machines. 
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ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İÇİN 

YAPAY SİNİR AĞI MODELİ   

AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODEL FOR PERFORMANCE EVALUATION 

OF A WASTEWATER TREATMENT PLANTS  

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE 

Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Doç. Dr. Nejdet GÜLTEPE 

Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü 

ÖZET 

Atıksu, insan faktörü sonucu oluşan gerek evsel gerekse endüstriyel olarak meydana gelen bir 

su kirliliğidir. Atıksu arıtma sistemleri, istenen arıtma hedeflerine ulaşmak için doğal temizleme 

işlemini hızlandırır. Atıksu arıtma tesislerinde işlemsel kontrolü, karmaşık, maliyetli ve 

sınırlıdır. Geçmiş tesis giriş ve çıkış parametreleri arasındaki ilişkinin modellenerek performans 

tahmini, tesisin işlem kontrolünün daha etkin yönetilmesi ve düzenlenmesi sağlanabilir. Bu 

çalışma kapsamında Matlab yazılımında farklı mimarilere sahip yapay sinir ağları kullanılarak 

atıksu arıtma tesisi modellenmiştir. Model için veri seti, UCI Machine Learning Repository 

veritabanından sağlanmıştır. Atıksu arıtma veri setinde modellerin geliştirilmesi ve geçerliliği 

için yaklaşık 18 aylık bir dönemi (Mart 1990 - Ağustos 1991) kapsayan atıksu kalite verileri 

bulunmaktadır. Veri setindeki özniteliklerde eksik ve mevcut olmayan veri değerlerinin 

kestirilmesi için veri setini azaltma işlemi yapılmıştır. Eksik veri içeren tüm satırlar veri 

setinden çıkarıldı ve 380 örneği olan bir veri kümesi elde edildi. Tesisin arıtma verimliği, pH, 

DBO (Biological Demand of Oxygen), DQO (Chemical Demand of Oxygen) ve SS (Suspended 

Solids) gibi atıksuların önemli çıktı parametre değerleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Modelin 

performansı, Ortalama Karesel Hata (MSE) ve Korelasyon Katsayısı (R2) dikkate alınarak 

belirlenmiştir. Ağın eğitiminde Levenberg-Marquardt geri yayılım algoritması (trainlm) 

kullanılmıştır. Sonuç olarak, önerilen YSA modelinin iyi performans gösterdiği ve dolayısıyla 

atıksu arıtma tesislerinin işlem kontrolü için YSA’nın kullanımının olumlu etkisi ortaya 

konulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Atıksu arıtma tesisi, yapay sinir ağları, performans değerlendirilmesi, 

modelleme. 

ABSTRACT 

Wastewater is a domestic and industrial water pollution caused by human factor. Wastewater 

treatment systems accelerate the natural cleaning process to achieve the desired treatment 

objectives. By modeling the relationship between past plant input and output parameters, it is 

possible to manage and regulate the process control of the performance estimation plant more 

effectively. In this study, modeling of wastewater treatment plants by using artificial neural 

networks with different architectures is examined in Matlab software. The data set for the model 

was obtained from the UCI Machine Learning Repository database. The wastewater treatment 

data set contains wastewater quality data covering a period of approximately an 18-month 

period (March 1990 to August 1991) for the development and validation of models. In order to 

estimate the missing and absent data values in the attributes in the data set, the data set is 

reduced. All rows with missing data were removed from the dataset and a dataset with 380 

instances are obtained. The treatment efficiency of the plant was determined by taking into 

consideration the important output parameter values of wastewaters such as pH, DBO 

(Biological Demand of Oxygen), DQO (Chemical Demand of Oxygen) and SS (Suspended 

Solids). The performance of the model was determined by considering the Mean Square Error 
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(MSE) and Correlation Coefficient (R2). Levenberg-Marquardt Back-Propagation algorithm 

(trainlm) was used in the training of the neural network. As a result, the proposed ANN model 

has shown good performance and thus the positive effect of using ANN for process control in 

wastewater treatment plants. 

Keywords: Wastewater treatment plant, artificial neural networks, performance evaluation, 

modeling.  
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HAMURUNUN YÜKSEK SICAKLIKLARDA BOZUNMA DAVRANIŞININ 

BELİRLENMESİ 

DETERMINATION OF CEMENT PASTE WITH POLYPROPYLENE FIBER AT HIGH 

TEMPERATURES BY THERMAL ANALYSIS 

Duygu ADIGÜZEL 
(Doktora Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Jale NAKTİYOK 
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr. A. Ferhat BİNGÖL 
Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 

ÖZET 

Beton yapılar yüksek sıcaklıklarda stabil özellikler göstermediğinden yangınlar beton yapılar 

için büyük bir risk faktörüdür. Yüksek sıcaklıklar, betonun basınç dayanımı, elastikiyet modülü 

gibi birçok özelliğinde önemli değişikliklere neden olabilir. Beton yapının ayrışması çok ciddi, 

büyük ölçekli ve maliyetli bir sorundur. Bazı yangınlarda, betonun merkezi sıcaklığı 1000°C'ye 

kadar çıkabilir. Bu esnada, agrega ve çimento hamurunda kimyasal/fiziksel dönüşümler 

meydana gelir ve sonuç olarak betonun yapısında, yani mineralojik kompozisyonda 

değişiklikler olur. Yüksek sıcaklıklarda betonda meydana gelebilecek hasarların ve 

bozunmaların büyük bir bölümü betonun en temel öğesi olan çimento hamurunda 

gerçekleşmektedir. Çimento hamurunun yüksek sıcaklıkta dehidrasyonu, kılcal suyun 

buharlaşması ile birlikte, yangınlarda betonun patlamasına neden olabilecek yüksek bir gözenek 

basıncı oluşturur. Uygun malzemelerin seçimi gibi önleyici tedbirler, yüksek sıcaklıkların beton 

üzerindeki zararlı etkilerini azaltabilir.  

Günümüzde, yüksek sıcaklıklarda malzemenin karakterizasyonunun tanımlanması için termal 

analiz yöntemleri oldukça yaygın kullanılmaktadır. Bu yöntem hem çimento hamurun ısıl 

kararlılığı hem de betonda kullanılan tüm malzemeler hakkında bilgi vermektedir. 

Bu çalışmada, geleneksel CEM I (Portland) çimentosuna polipropilen lif ilavesiyle hazırlanmış 

olan çimento hamurlarının yüksek sıcaklıkta (oda sıcaklığından 1000°C’ye kadar) termal 

davranışı incelenmiştir. Bu deneyler, eş zamanlı TG-DTG/DSC termogravimetrik analiz 

cihazında yapılmıştır. TG-DTG/DSC analizi kullanılarak sıradan lifli çimento hamurunun ısıl 

ayrışması karakterize edilmiştir.  Deneyler, farklı ısıtma oranlarında 25°C ile 1000°C arasında 

hava atmosferinde yapılmıştır. TG analizinden elde edilen veriler ile çimento hamurlarının kütle 

kayıpları ve karakteristik sıcaklıkları (reaksiyon başlama sıcaklığı, maksimum pik sıcaklığı, 

reaksiyonun bitiş sıcaklığı) gibi özellikleri karşılaştırılmış ve birbirlerine benzer oldukları 

görülmüştür. Yüksek sıcaklıkta çimento hamurlarının üç ana bölgede bozunduğu anlaşılmıştır. 

Bu çalışma sonucunda polipropilen lifli çimento hamurun yüksek sıcaklıklarda nasıl davrandığı 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çimento hamuru, polipropilen, yüksek sıcaklık, TG-DTG/DSC 
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ABSTRACT 

 

Fires are a great risk for concrete structures because the concrete is not stable at high 

temperatures. The high temperature can cause significant changes in many properties of the 

concrete, such as the compressive strength, the modulus of elasticity. Decomposition of the 

concrete structure is a very serious, large-scale and costly problem. In some fires, the central 

temperature of the concrete can reach up to 1000°C. During fire, chemical/physical 

transformations occur in aggregate and cement paste and consequently changes in the structure 

of the concrete, i.e. mineralogical composition. 

Most of the damage and degradation that can occur in concrete at high temperatures occurs in 

cement paste which is the most basic element of concrete. High temperature dehydration of the 

cement paste, the capillary together with the evaporation of water creates a high pore pressures 

that may cause explosion of the concrete at a fire. Preventive measures, such as the selection of 

suitable materials, can reduce the detrimental effects of high temperatures on concrete. 

Today, thermal analysis methods are widely used to characterize the material at high 

temperatures. This method provides information about both the thermal stability of cement 

paste and all materials used in concrete. 

In this study, the thermal behavior of the traditional CEM I cement pastes that was prepared by 

the addition of polypropylene were investigated from room temperature to 1000°C. These 

experiments were carried out simultaneously by the TG-DTG/DSC thermogravimetric 

analyzer. The thermal decomposition of the fiber cement paste was characterized using TG-

DTG / DSC analysis. The experiments were carried out at 25°C to 1000°C air atmosphere at 

different heating rates. Furthermore, the data obtained from TG analysis such as the mass loss 

and characteristic temperatures of cement pastes (reaction temperature, maximum peak 

temperature, reaction temperature) were compared and they were found to be similar. It has 

been understood that the cement pastes in elevated temperature are degraded in three main 

regions. As a result of this study, it was determined how polypropylene fiber cement paste 

behaves at high temperatures. 

Keywords: Cement paste, Polypropylene, Elevated temperature, TG-DTG/DSC analysis 
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KÖMÜR KARIŞIMLARIN YANMA DAVRANIŞI 

COMBUSTION BEHAVIOR OF COAL BLENDS  

 

Dr. Öğr. Üyesi Jale NAKTİYOK 

Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 

 

ÖZET 

Günümüzde hızlı nüfus artışı, teknolojik ve ekonomik gelişme elektrik enerjisine olan talebi 

artırmaktadır. Dünyada yaklaşık olarak 800 milyar ton rezerve sahip olan kömür enerji 

üretiminde önemli bir role sahiptir. Kömür üretimi, elektrik enerjisine olan talebin artmasından 

dolayı son otuz yılda iki kat artmıştır. Pek çok yeni enerji kaynağının ticari anlamda kullanıma 

geçmiş olmasına ve kömür kullanımının çevreye olan zararlı etkileri bilinmesine rağmen 

insanların kömür kullanımından pek de kolay vazgeçemeyeceği bir gerçektir. Kömür gelişmiş 

pek çok ülkede elektrik enerjisi üretiminde en yaygın kullanılan kaynaktır. Gelecek yıllarda da 

bu lider konumunu sürdürmesi beklenmektedir. 

Ülkemizde düşük kalorili ve yüksek kül içerikli kömürlerin, termik santrallerde ve ev tipi 

ısınmada kullanımı oldukça yaygındır. Düşük kalorili kömürlerin yüksek oranda kül içeriğine 

sahip olması önemli bir çevre sorunudur. Ayrıca literatürde yüksek kül içeriğinin, yanma 

kabiliyetini düşürdüğü de belirtilmektedir. Bu sorunların azaltılması için çeşitli yöntemler ve 

tedbirler alınmaktadır. Kömür karışımlarının hazırlanması bu sorunu azaltabilecek 

yöntemlerden birisidir. Kömür karışımlarının yanma teknolojisinde kullanımının özellikle 

düşük kalorili kömürlerin yanma davranışının iyileştirilmesi, CO2 emisyonunun düzenlenmesi, 

kül birikiminin kontrol edilmesi ve bununla ilgili maliyetlerin azaltılması konusunda faydaları 

bulunmaktadır.   

Bu çalışmada, yüksek kül içerikli/düşük kalorili kömür (A) ile düşük kül içerikli/yüksek kalorili 

(B) kömür örneklerinin farklı oranlardaki karışımlarının yanma davranışları incelenmiştir. Bu 

amaçla eş zamanlı TG-DTG/DSC termogravimetrik analiz cihazı kullanılmıştır. TG-DTG/ 

DSC analizinde, %25A-%75B, %50A-%50B ve %75A-%25B gibi farklı oranlarda kömür 

örnekleri hazırlanarak yanma özellikleri karakterize edilmiştir.  Deneyler, 10°C/dak ısıtma 

hızında 25°C ile 1000°C arasında hava atmosferinde yapılmıştır. Bu analizinden elde edilen 

veriler ile kömürlerin orijinal halleri ile farklı oranlardaki harmanlarının kütle kayıpları ve 

karakteristik sıcaklıkları (reaksiyon başlama sıcaklığı, maksimum pik sıcaklığı, reaksiyonun 

bitiş sıcaklığı) karşılaştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kömür karışımı, Yanma profili,  Termal analiz (TG-DTG/DSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151



HOCA AHMET YESEVİ 
2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

6-8 Aralık 2019, ERZURUM 
 

 

ABSTRACT 

Today, rapid population growth, technological and economic development increase the demand 

for electrical energy. Coal, which has approximately 800 billion tons of reserves in the world, 

has an important role in energy production. Coal production has doubled in the last thirty years 

due to the increasing demand for electricity. Although many new energy sources have become 

commercially available and the harmful effects of coal use on the environment are known, it is 

a fact that people cannot give up coal easily. Coal is still the most widely used source of 

electricity in many developed countries. It is expected to maintain this leading position in the 

coming years. 

In our country, the use of low calorific and high ash coals in thermal power plants and domestic 

heating is quite common. The high ash content of low calorific coals is an important 

environmental problem. It is also stated in the literature that the high ash content reduces the 

capability of combustion. Various methods and measures are being taken to reduce these 

problems. The preparation of coal blends is one of the methods that can reduce this problem. 

The use of coal blends in combustion technology has particular benefits in improving the 

combustion behaviour of low-calorific coals, regulating CO2 emission, controlling of ash 

accumulation and reducing associated costs. 

In this study, combustion behaviours of blends of high ash content/low calorific coal (A) and 

low ash content/ high calorific coal (B) samples were investigated. For this purpose, 

simultaneous TG-DTG/DSC thermogravimetric analyzer was used. At TG-DTG/DSC analysis, 

coal samples were prepared in different proportions such as 25% A-75% B, 50% A-50% B and 

75% A-25% B and their combustion properties were characterized. The experiments were 

carried out at 25°C to 1000°C atmosphere at a heating rate of 10°C/min. The data obtained from 

the analysis were compared with the original state of the coals and the mass losses and 

characteristic temperatures (reaction onset temperature, maximum peak temperature, reaction 

burn-out temperature) of the blends in different ratios. 

Keywords: Coal blend, Combustion Profile, Thermal Analysis (TG-DTG/DSC) 
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METAL OKSİT-GRAFEN KOMPOZİT ELEKTROTLARDA ENZİMATİK 

OLMAYAN GLUKOZ TAYİNİ 

NON-ENZYMATIC GLUCOSE SENSOR ON METAL OXIDE-GRAPHENE COMPOSITE 

ELECTRODES 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTÜRK DOĞAN 

Atatürk Üniversitesi, Erzurum Meslek Yüksek Okulu, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojisi Bölümü 

ÖZET 

Son yıllarda küresel bir sağlık problemi haline gelen diyabet (şeker) hastalığı her geçen yıl 

artmakta ve daha genç yaş gruplarında görülmektedir. Glikoz konsantrasyonunun izlenmesi 

şeker hastaları için çok önemlidir. Geçmişte, enzimatik (enzim immobilizasyonuna dayanan) 

sensörler hızlı tepki, iyi seçicilik ve özgüllüğü nedeniyle glikoz izlemede yaygın olarak 

kullanılmıştır. Bununla birlikte, enzimatik glikoz sensörleri sıcaklık, pH değeri ve diğer 

elektrokimyasal girişim yapan engelleyici maddeler gibi dış faktörlerden kolayca 

etkilenebilirler. Bu problemleri çözmek için alternatif olarak enzimatik olmayan glikoz 

sensörleri önerilmiştir.   

İki boyutlu düzlemsel yapıya sahip karbon atomlarının tek bir tabakası olarak bilinen grafen, 

üstün elektronik özellikleri, büyük yüzey alanı, sıfır band-gap enerjisi, termal kararlılığı ve 

yüksek elektron mobilitesi olan mükemmel bir malzemedir. Grafen sahip olduğu bu 

özellikleri oluşturduğu kompozit materyallerde de sergiler. Grafen ve grafen tabanlı 

nanokompozit malzemeler mikroelektronikten, optoelektroniğe, katalizörlerden, biyosensör 

uygulamalarına kadar birçok teknolojik uygulama alanlarında kullanılırlar. Grafen ve grafen 

kompozitleri genellikle grafit/grafen oksitin termal, solvotermal, kimyasal ve elektrokimyasal 

indirgenmesi gibi farklı teknikler kullanılması ile büyük ölçekli hazırlanabilmektedir. Bu 

çalışmada grafen sentezi grafit oksitin elektrokimyasal indirgenmesi yöntemi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Grafen tabanlı kompozit malzeme elde etmek için, hem metal oksit hem 

de grafen yapıları Au elektrot yüzeyinde tek basamaklı elektrokimyasal biriktirme ile 

sentezlendi. Elektrokimyasal çalışmalarda çalışma elektrodu olarak Au elektrot, referans 

elektrot olarak Ag/AgCl  (3.5 M KCl) ve karşıt elektrot olarak Pt tel kullanılmıştır. Katodik 

elektrokimyasal depozisyon ile metal oksit nanoparçacıklarının elektrot yüzeyinde oluşumu 

esnasında, grafen oksitte eş zamanlı olarak grafen yapısına indirgenmiştir. Elde edilen 

kompozit film XRD, XPS ve SEM kullanılarak karakterize edilmiş ve elde edilen kompozit 

materyalin enzimatik olmayan glukoz sensörü olarak kullanımı incelenmiştir. Glukoz sensörü 

uygulamasında elektrokimyasal incelemeler için dönüşümlü voltametri ve amperometri 

tekniklerinden yararlanılmıştır. Ek olarak kompozit elektrodun glukoza karşı seçici cevabı da 

araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Metal oksit, grafen, enzimatik olmayan, glukoz sensör. 
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ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus, which has become a global public health problem in recent years, is 

increasing year by year and have become younger and younger. Monitoring of glucose 

concentration is very important for diabetics. In the past, enzymatic sensors (based on enzyme 

immobilization) have been widely used in glucose monitoring because of their rapid response, 

good selectivity and specificity. However, enzymatic glucose sensors can be readily 

influenced by external factors such as temperature, pH, and other electrochemical interfering 

substances. In order to solve these problems, non-enzymatic glucose sensors have been 

proposed as an alternative. 

Graphene, known as a single layer of two-dimensional planar carbon atoms, is an excellent 

material with superior electronic properties, large surface area, zero band-gap energy, thermal 

stability and high electron mobility. These properties of graphene could be exhibited in 

composite materials. Graphene and/or graphene-based nanocomposite materials were used in 

many technological applications such as microelectronics, optoelectronics, 

catalysts/electrocatalysts, biosensor applications, etc. Graphene and/or graphene-based 

composites can generally be prepared on a large scale by using different techniques such as 

thermal, solvothermal, chemical and electrochemical reduction of graphite/graphene oxide. In 

this study, the synthesis of graphene was carried out by electrochemical reduction of graphite 

oxide. In order to obtain graphene-based composite material, both metal oxide and graphene 

structures were synthesized by one-step and one-pot electrochemical deposition on Au 

electrode surface. In electrochemical experiments, Au electrode, Pt wire and Ag/AgCl (3.5 M 

KCl) were used as the working electrode, the counter electrode, and reference electrode, 

respectively. During the formation of metal oxide nanoparticles on the electrode surface by 

cathodic electrochemical deposition, graphene oxide was simultaneously reduced to graphene 

structure. The composite material was characterized by using XRD, XPS and SEM techniques 

and the composite electrode was used as a non-enzymatic glucose sensor. In the 

electrochemical experiments for glucose sensor application, cyclic voltammetry and 

amperometry techniques were used. In addition to, the selective response of glucose on the 

composite electrode was also investigated. 

Keywords: Metal oxide, graphene, non-enzymatic, glucose sensor. 
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BİR ÜRETİM HATTINDAKİ MAKİNE ARIZA ZAMANLARININ WEİBULL 

DAĞILAMINA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF THE SUITABILITY OF MACHINE FAILURE TIMES IN A 

PRODUCTION LINE TO WEIBULL DISTRIBUTION 

Elif Nur İNCEL 

(Lisans Öğrencisi) Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 

Sümeyye SAĞIR 

(Lisans Öğrencisi) Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay TEKE 

Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 

ÖZET 

Üretim hattındaki arızalar, üretim kaybının önemli bir unsurudur. Arıza gerçekleşmeden önce 

önleyici bakım yapılması, arıza oluşmasını engelleyecek ve böylece üretim kaybının 

azaltılmasını sağlayacaktır. Fakat bu durumda, önleyici bakımın ne zaman yapılacağı konusu 

gündeme gelmektedir. Önleyici bakım zamanını daha doğru belirleyebilmek için arızanın 

gerçekleşeceği zamanı tahmin edebilmek gerekir. Arıza zamanını tahmin edebilmek için bu 

arızaya ait geçmiş arıza verisinin bulunması gerekir. Bu verinin çok olması, arıza zamanı 

tahmin performansının yüksek olmasını sağlayacaktır. Buradaki bir diğer husus ise mevcut 

arıza verisinin tipidir. Bir arızaya ait geçmiş arıza verileri bazı belirsizlikler içerebilir. Bu 

durumda arıza zamanı tahmin performansı düşebilmektedir.  

 

Bu çalışmada, bir üretim hattındaki makine arıza zamanlarının Weibull dağılımına uygunluğu 

test edilmiştir. Bunun için, üretim hattındaki en önemli arızaya ait geçmiş arıza verileri 

incelenmiştir. İnceleme sonucunda, arıza verilerinin tipinin tam veri olduğu sonucuna 

varılmıştır. Ardından, mevcut arıza verileri kullanılarak bu verileri en iyi temsil eden Weibull 

dağılımı parametreleri belirlenmeye çalışılmıştır. Weibull dağılımı parametreleri belirlenirken 

en küçük kareler yöntemi ve maksimum olabilirlik yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemler 

kullanılarak ve Minitab programı aracılığıyla Weibull dağılımı parametre değerleri 

hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Weibull Dağılımı, Parametre Tahmini, En Küçük Kareler Yöntemi,  

Maksimum Olabilirlik Yöntemi. 

ABSTRACT 

Failures in the production line are an important element of production loss. Preventive 

maintenance before the failure occurs will prevent failure and thus reduce production loss. In 

this case, however, the issue of when preventive maintenance is to be implemented is raised. 

In order to determine the preventive maintenance time more accurately, it is necessary to 

estimate the time when the failure will occur. In order to estimate the failure time, historical 

failure data for this failure must be available. Excessive data will result in high failure time 

prediction performance. Another issue here is the type of failure data available. Historical 

failure data for a failure may contain some uncertainties. In this case, the failure time 

prediction performance may decrease.  

 

In this study, machine failure times in a production line were tested for their suitability to 

Weibull distribution. For this purpose, historical failure data of the most important failure in 

155



HOCA AHMET YESEVİ 
2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

6-8 Aralık 2019, ERZURUM 
 

 

the production line were examined. As a result of the examination, it was concluded that the 

type of failure data is complete data. Then, the Weibull distribution parameters that best 

represents this data using existing fault data were tried to determine. The least squares method 

and maximum likelihood estimation method were used to determine Weibull distribution 

parameters. Weibull distribution parameter values were calculated by using these methods 

and Minitab program. 

Keywords: Weibull Distribution, Parameter Estimation, Least Squares Method, Maximum 

Likelihood Estimation Method. 
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BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR ÜRETİM 

HATTINDAKİ EN ÖNEMLİ ARIZANIN BELİRLENMESİ 

DETERMINATION OF THE MOST IMPORTANT FAILURE IN A PRODUCTION LINE 

WITH FUZZY MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES 

Sümeyye SAĞIR 

(Lisans Öğrencisi) Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 

Elif Nur İNCEL 

(Lisans Öğrencisi) Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay TEKE 

Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 

 

ÖZET 

Karar verme, hayatın her alanında karşılaşılan kaçınılmaz bir süreçtir. Bu süreç çok sayıda 

alternatif ve çok sayıda değerlendirme kriteri içerebilir. Bazı belirsizlikler de mevcut 

olduğunda karar verme süreci oldukça karmaşık bir karar verme problemine dönüşebilir. Bu 

tip problemlerin çözümünde çok kriterli karar verme tekniklerinden faydalanılır. Ayrıca, 

belirsizliklerin modellenebilmesi için, yapay zeka tekniklerinden bulanık mantık yaklaşımın 

kullanılması, problemin çözümüne önemli katkı sağlar.  

Bu çalışmada, üretim hattındaki en önemli arızanın belirlenebilmesi için bulanık çok kriterli 

karar verme tekniklerinden faydalanılmıştır. İlk olarak, bir işletmenin üretim hattındaki son üç 

yıllık arıza verileri incelenmiştir. Bu verilerde yer alan arızalar, karar verme probleminin 

alternatifleridir. İkinci olarak, bu alternatifleri değerlendirmek için kullanılacak kriterler 

belirlenmiştir. Kriterler belirlenirken işletmenin üretim hattındaki bakım uzmanlarına 

danışılmıştır. Üretim kaybı, arıza sıklığı, bakım süresi ve üretim kapasitesi olmak üzere dört 

kriter belirlenmiştir. Bu kriterler birbirleriyle ikili olarak karşılaştırılarak her bir kriterin 

ağırlığı hesaplanmıştır. Kriterlerin ağırlığı hesaplanırken Bulanık AHP (Analytic Hierarchy 

Process - Analitik Hiyerarşi Prosesi) tekniği kullanılmıştır. Ardından, her bir alternatif, tüm 

kriterler açısından değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler yapılırken yine bakım uzmanlarına 

danışılmıştır. Bu değerlendirmeler, alternatiflerin sıralanması sürecinin girdileridir. 

Alternatiflerin sıralanması için ise Bulanık WASPAS (Weighted Aggregated Sum Product 

Assessment - Ağırlıklandırılmış Birleşik Toplam Çarpım Değerlendirmesi) yöntemi 

kullanılmıştır. Sonuç olarak, üretim hattındaki en önemli arıza belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bulanık Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi, 

Bulanık WASPAS, Arıza. 

ABSTRACT 

Decision making is an inevitable process in every aspect of life. This process may include 

multiple alternatives and multiple evaluation criteria. When some uncertainties exist, the 

decision making process can turn into a rather complex decision making problem. Multi-

criteria decision making techniques are used to solve such problems. Also, the use of fuzzy 

logic approach, one of the artificial intelligence techniques, in the problem enables the 

modeling of uncertainties.  

In this study, fuzzy multi-criteria decision making techniques are used to determine the most 

important failure in the production line. First, the failure data of the last three years of an 

enterprise's production line are examined. The failures in these data are alternatives to the 
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decision making problem. Secondly, the criteria to be used to evaluate these alternatives were 

determined. When determining the criteria, maintenance experts were consulted on the 

production line. Four criteria were identified as production loss, failure frequency, 

maintenance time and production capacity. The weight of each criterion was calculated by 

making pairwise comparisons. The Fuzzy AHP (Analytic Hierarchy Process) technique was 

used to calculate the weight of the criteria. Then, each alternative is evaluated in terms of all 

criteria. The experts were also consulted during these assessments. These assessments are 

inputs to the process of sorting of alternatives. Fuzzy WASPAS (Weighted Aggregated Sum 

Product Assessment) method was used to sort the alternatives. As a result, the most important 

failure in the production line has been identified. 

Keywords: Fuzzy Multi Criteria Decision Making, Fuzzy Analytic Hierarchy Process, Fuzzy 

WASPAS, Failure. 
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MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ VƏ GÖYTÜRK YAZILARINDA     İSMİN 

HALLARI 

MODERN AZERBAYCAN DİLİNDE VE GÖYTÜRK YAZITLARINDA 

 İSİMLERİN  ÇEKİMLERİ  

CASE STUDIES IN THE MODERN AZERBAIJAN LANGUAGE AND 

GOKTURK WRITTEN 

    Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Filologiya Fakültəsi, Azərbaycan Dilçiliyi 

XÜLASƏ 

Dilimizin morfoloji sistemində özünəməxsus səciyyəvi cəhətləri ilə seçilən hal 

kateqoriyası, əsasən,  ismə məxsus olan qrammatik kateqoriyalardan biridir. Hal 

kateqoriyasının zəngin inkişaf tarixi olmuşdur. Bütün türk dillərinin morfoloji sabitliyini hal 

kateqoriyasında konkret şəkildə izləmək mümkündür. Hal kateqoriyasının çox kiçik 

dəyişmələrlə işlənmiş morfoloji göstəriciləri dilimizin inkişafının bütün mərhələlərində və 

tarixi türk yazılı mətnlərində, Göytürk (Orxon-Yenisey abidələri) yazılı mətnlərdə müşahidə 

edilmişdir. 

Məlumdur ki, müasir Azərbaycan ədəbi dilində adlıq halın morfoloji göstəricisi yoxdur. 

Lakin bu dil hadisəsi adlıq halın müasir vəziyyətini ehtiva edir. Lakin Azərbaycan və digər türk 

dillərində tarixən adlıq halın morfoloji göstərici ilə işlənmə halı olmuşdur. Yəni, əsasən,  xüsusi 

adlar –y, -ay göstəricisi ilə işlənmişdir. Məsələn,  Cəmiləy corab toxuyer. Eyni zamanda onu da 

qeyd etmək lazım idi ki, axısqa dilində “-y” şəkilçisi həm də təsirlik hal şəkilçisi kimi işlənir. 

Məsələn, Qapıy yüzümə o açdı. Müasir Azərbaycan ədəbi dili üçün  isə bu dil hadisəsi 

arxaikləşmişdir. 

İkinci hal kimi qəbul edilən yiyəlik halın da səciyyəvi cəhətləri olmuşdur. Yiyəlik hal 

sahiblik, aidlik məzmunu bildirir və -ın4 şəkilçisi ilə formalaşır. Lakin  Azərbaycan dilinin tarixi 

inkişafını izlədikdə (-ın4, -nın4) variantı ilə yanaşı, -nıŋ variantı da fəal işlənmişdir. Bu hala həm 

Orxon-Yenisey yazılarında, həm də klassik ədəbiyyatda rast gəlinir: “Bilgə kağanıŋ bodunun 

iliŋ”. Uyğur yazılarında, Kaşqarlının “Divanı”nda da bu fakta rast gəlinir. Orxon-Yenisey 

yazılarında “mən, biz” əvəzlikləri “məniŋ, biziŋ” şəklində işlənmiş, daha sonrakı dövrlərdə ŋ-

samiti –m samiti ilə əvəzlənmişdir. Bu fakta “Kitabi-Dədə Qorqud”da, Kaşqarlıda rast gəlinir. 

Ə.Şükürlüyə görə yiyəlik hal şəkilçisi tarixən digər hal şəkilçilərindən sonra yaranmışdır. 

Əvvəllər -an, -en şəklində də işlənmişdir. Məsələn; Qaqauz dilində sokak-sokaan; inek-inean və 

s. 

Açar sözlər: isim, hallanma, dil, adlıq hal, yiyəlik hal... 
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ÖZET 

 

Dilimizin morfolojik sisteminde, özellikleri ile ayırt edilen çekim kategorisi, çoğunlukla 

isimlere atfedilen gramer kategorilerinden biridir. Adların çekim (durum) kategorisinde zengin 

bir gelişim geçmişi var. Tüm Türk dillerinin morfolojik kararlılıkları çekim kategorisinde 

izlenebilir. Durum kategorisinin morfolojik göstergeleri çok küçük farklılıklar göstererek, 

dilimizin gelişiminin tüm aşamalarında, tarihi Türk yazılı metinleri ve Göyturk (Orkhon-

Yenisei anıtları) yazılı metinlerinde gözlenmiştir. 

 

Modern Azerbaycan edebi dilinde 1ci hal-adlıq halın morfolojik bir göstergesi olmadığı 

iyi bilinmektedir. Buna göre de yalın hal adlandırılır. Ancak, tarihsel olarak Azerbaycan ve 

diğer Türk dillerinde, bu adın morfolojik bir göstergesi olmuşdur. Yani, temelde, 1-ci hal özel 

isimler -y, -ay eki ile kullanılmıştır. Örneğin: Jamiley çorap örüyor. 

  

Aynı zamanda, "-y" nin diğer dilde bir etki giderici olarak kullanıldığı da belirtilmelidir. 

Mesela: Kapıy yüzüme o açtı. Modern Azerbaycan edebi dili için bu durum arkaiktir, 

kullanılmayan dil hadisesidir.  

İkinci vaka olarak algılanan “yiyelik” hal, karakteristik özelliklere sahiptir. Aslında bu 

hal mensupluk, sahiplik mezmunu ifade ediyor ve –ın4 eki ile oluşuyor. Ancak, Azerbaycan 

dilinin tarihsel gelişimini takib ederken, həmin halın (-ın4, -nın4) eklerinden başka, -nıŋ ekinden 

de istifade edilmişdir. Bu hal Orhon-Yenisey yazıtlarında ve klasik literatürde de bulunuyor: 

“Bilge kağanıŋ bodunun iliŋ”. 

 Bu gerçekle Uygur yazılarında ve Kaşgarlı “Divanı”nda da rastlanıyor. “Orhan-Yenisey” 

yazılarında "ben, biz" şahıs zamirleri, “məniŋ, biziŋ” şeklinde işlenmiş ve daha sonraki 

dönemlerde ŋ-ünsüzü –m ünsüzü ilə evezlenmişdir. Bu gerçek "Kitabi-Dede Gorgud" ve 

Kaşgarlı'da da bulunuyor. E Şukurli'ye göre, dilimizde işlenen yiyelik hal eki diger durum 

şekilçilerinden daha sonra oluşmuşdur. Daha önce -an, -en şeklinde kullanılmışdır. Örnegin; 

Gagavuz dilinde: sokak-sokaan; inek-in vb 

 

Anahtar kelimeler: isimler, heyecan, dil, sağduyu, isim ... 
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ABSTRACT 

 

In the morphological system of our language, the category of cases, which is distinguished 

by its peculiarities, is one of the grammatical categories, which are mainly attributed to nouns. 

The case category has a rich history of development. The morphological stability of all Turkic 

languages can be traced in the case category. The morphological indicators of the category of 

cases, with very small variations, were observed at all stages of the development of our language 

and in the written texts of historical Turkish written texts and Goyturk (Orkhon-Yenisei 

monuments). 

 

 It is well known that in modern Azerbaijani literary language there is no morphological 

indicator of the phenomenon. However, this language phenomenon contains the modern state 

of the name. However, in Azerbaijan and other Turkish languages historically, the name has 

been treated with a morphological index of the case. That is, basically, the special names are 

used with the -y, -ay. For example, Jamiley knit socks. At the same time, it should be noted that 

the "-y" is also used as an effect conditioner in the other language. For example, the door opened 

to him. (Qapıy yüzümə o açdı.) For modern Azerbaijani literary language this phenomenon is 

archaic. 

 

       The second case has been taken as the characteristic features in the possessive case. So the 

case is owned by the owner of the attribute and belongs to it. However, following the historical 

development of the Azerbaijani language (ın4, nın4) option along with the option of actively 

developed. This is also found in Orhan-Yenisei writings and in classical literature: “Bilgə 

kağanıŋ bodunun iliŋ”. This fact is also found in the Uighur writings and in the Divan of 

Kashgarli. In the Orhon-Yenisei writings, the substitutions for  "I, us" were elaborated as "me, 

ours," and in later periods were replaced by the ŋ-consonant -m. This fact is found in "Kitabi 

Dada Gorgud" and in Kashgarli. According to A. Shukurli, the case picture has historically been 

created after other case designers. Formerly used as -an, -en. For example; Gagauz language 

sokak-sokaan; inek-inean etc. 

 

Key words: nouns, cases, language, nominative case, genitive case ... 
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РЕКЛАМНЫЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ИБЕРИЙСКИЕ НАДПИСИ 

НА БЫТОВОЙ ПОСУДЕ 

IBERIAN ADVERTISING AND EDIFYING INSCRIPTIONS  ON DOMESTIC 

TABLEWARE 

 

ДОЦЕНТ Фарит ЛАТЫПОВ  
Башкортостан 

АННОТАЦИЯ 

      В статье рассматриваются древние иберийские надписи, нанесенные на стенки 

бытовой посуды и найденные в провинции Валенсия Испании. Отмечаются основные 

гипотезы о происхождении и появлении иберийских племен на Пиренейском полуострове. 

Перечисляются важные этапы в исследованиях автора, которые позволили ему 

приступить к достаточно надежному переводу иберийских текстов. Приводятся 

результаты перевода трех иберийских надписей из Лирии – на кубке, на калафе, на 

крышке кувшина для питья медовухи. Делается вывод о специфических особенностях 

рекламных и просветительских иберийских надписях. 

         Ключевые слова: иберийские рекламные надписи на посуде, пратюркские языки 

Западного Средиземноморья. 

 

 
ABSTRACT 

     The paper describes ancient Iberian inscriptions made on the walls of donestic tableware and 

found in the Province of Valencia, Spain. Consideration is given to main hypotheses on the 

origin and arrival of the Iberian tribes at the Pyrenean Peninsula. The author’s research 

milestones are shown, which allowed him to undertake sufficiently reliable translations of the 

Iberian texts. The author’s efforts have resulted in the translations of three Iberian inscriptions 

from Liria made on the goblet, the calathus and the lid of a jug for drinking mead. A conclusion 

is drawn about specific features of advertising and edifying Iberian inscriptions. 
 

      Key words: Iberian advertising inscriptions on tableware, Parent Turkic languages of the 

Western Mediterranean Region. 
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     DIALECTICAL VOCABULARY OF THE AZERBAIJANI LANGUAGE 
 

Çinarə QƏHRƏMANOVA 

 

       Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Dili Kafedrası 

 

          XÜLASƏ 

 

Tarixən çox geniş bir ərazidə ünsiyyət vasitəsi kimi mühüm bir funksiyanı yerinə yetirən 

Azərbaycan dili öz sərhədlərindən uzaqlarda belə ünsiyyətə xidmət etmişdir.Ərəb 

coğrafiyaşünas-səyyahı İbn Havqəl (X əsr) Qafqazı gəzdikdən sonra Azərbaycan,Aran və 

Ermənistanın ümumi çəritəsini çəkmiş, bütövlükdə Xəzərin sahilboyu əraziləri də daxil olmaqla 

həmin sahəni Azərbaycan, xəritəni isə “Azərbaycan xəritəsi” adlandırmışdır. Bunun birinci 

səbəbi ərəb istilasından sonra həmin ərazinin vahid canişinlik tərəfindən idarə edilməsi idisə, 

ikinci mühüm cəhət həmin ərazilərdə coğrafiyaşünas alimin eşitdiyi –yerli əhalinin danışıq dili 

idi.  

 

Azərbaycan dili həmin dövrdə Qafqazda aparıcı ünsiyyət vasitəsi idi. Bu məsələilə 

əlaqədar M. Ergin belə bir fikirdə olmuşdur ki, Azərbaycan dili Doğu Anadolu, Güney 

Qafqaziyyə və Qafqaz Azərbaycanı, İran Azərbaycanı, Kərkük və İraq- Suriya türkləri 

bölgələrini əhatə etmişdir. 

 

 Azərbaycanlıların keçmiş SSRİ  ərazisindən kənarda-İran Azərbaycanı, İraq və 

Əfqanıstan ərazilərində də məskunlaşması və dilimizin bu ərazilərdə də ünsiyyətə xidmət 

etməsi fikri də mövcuddur. 

 

Azərbaycanlıların yaxın və ya uzaq olan müxtəlif  ölkələrdə yayılması dilimizin 

şivələrinin də həmin areallarda yayılmasına səbəb olmuşdur. Keçmiş SSRİ ərazisinə daxil olan 

ölkələrdən başqa, İran, İraq, Türkiyə və Əfqanıstan; Dağıstan, Gürcüstan və Ermənistan kimi 

ölkələrdə də dilimiz və bu dilin daşıyıcıları mövcud olmuşdur. Belə demək daha doğru olar ki, 

son sadalanan ölkələrin hər birinin müəyyən hissəsi elə Azərbaycanın tarixi əraziləri olmuşdur.  

 

Azərbaycanın qədim tarixi yurd yerlərindən biri olan Qarabağın adı ilk tarixi mənbələrdə 

1300 il bindan öncə - VII əsrdə işlənmişdir. Ərazi qədim olduğu üçün, ta qədimdən orada 

xalqımız məskunlaşdığı üçün qədim türk sözləri də bu dialektdə mümkün qədər çoxdur. Yəni 

qədim yazılı mənbələrdə işlənmiş bir çox türk söz və ifadələri Müasir ədəbi dilimiz üçün 

arxaikləşsə də, Qarabağ dialekt və şivələrində öz varlığını qoruyub saxlamışdır. 

 

         Açar sözlər: Azərbaycan, dialekt, leksika, türk, ərazi.... 
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       ABSTRACT 

 

  The Azerbaijani language, which has historically served as a means of communication 

across a vast area, has served such a connection far beyond its borders. He called that area, 

including Azerbaijan, and the map "Azerbaijan Map". The first reason was that the territory 

after the Arabian occupation was governed by a single peace, and the second important thing 

was that the geographical scientist in those areas heard the language spoken by the local 

population. 

 

At that time, the Azerbaijani language was the leading means of communication in the 

Caucasus. In this regard, M. Ergin believes that the Azerbaijani language covers Anatolia, 

South Caucasus and Caucasus Azerbaijan, Iran Azerbaijan, Kirkuk and Iraq-Syria Turks. 

There is also the idea that Azerbaijanis live outside of the former USSR - Iran, Azerbaijan, 

Iraq and Afghanistan, and that our language can also be used for communication in these areas. 

 

The spread of Azerbaijanis in different countries, near or far, has also led to the spread of 

our tongues in those areas. Iran, Iraq, Turkey and Afghanistan, except for the former Soviet 

republics; In countries such as Dagestan, Georgia, and Armenia, we have language and carriers 

of this language. It may be more accurate to say that each of the last listed countries has 

historically been part of Azerbaijan. 

 

The name of Karabakh, one of the oldest historical places in Azerbaijan, was developed 

in the first historical sources 1300 years ago - in the 7th century. As the territory is ancient and 

our people have been settled there since ancient times, there are as many Turkish words in this 

dialect as possible. In other words, many of the Turkish words and expressions used in ancient 

written sources are archaic for our modern literary language, but have preserved their existence 

in the dialects and dialects of Garabag. 

 

Key words: Azerbaijan, dialect, vocabulary, Turkish, territory ... 
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SİNTAKSİS PROBLEMLƏRİNƏ MÜNASİBƏT 

ATTITUDE FOR SYNTAKS PROBLEMS 

Səfa ABADOVA 

 

Araşdırmaçı, Gəncə Dövlət Universiteti 

XÜLASƏ 

Dilçiliyin sintaksis şöbəsinin də formalaşmasının və tədqiqinin qədim tarixi olmuşdur. 

Hələ qədim zamanlarda (e.ə.V-IV) hindlilər dilin qrammatik quruluşu haqqında mülahizələr 

söyləmiş, onlar dilin həm morfologiya, həm də sintaksis məsələləri ilə məşğul olmuşlar. 

Qədim hindlilər qrammatikanın tərkibində morfoloji və sintaksis hadisələrinin 

fərqləndiyinə diqqət yetirmişlər. Panini “Aştadxyai” (“Səkkiz kitab”) əsərində fonetika, 

leksikologiya, etimologiya, morfologiya məsələləri ilə yanaşı, sintaksis problemləri ilə də 

məşğul olmuşdur. Morfologiya və sintaksisin bir-birindən asılılığını müşahidə etmi, araşdırmış 

və praktik fikirlər söyləmişdir. Alimin sintaksislə bağlı fikirləri daha çox qiymətləndirilmişdir. 

Sintaksisin söz birləşmələri, nitq hissələrinin sintaktik funksiyaları, cümlə anlayışları 

məsələləri, ismi və feili birləşmələr  Paninin tərəfindən geniş şərh edilmişdir. Panininin ismin 

sintaktik vəzifələri və mürəkkəb cümlə haqqında fikirləri yüksək qiymətləndirilmiş və bu günə 

qədər dəyərini itirməmişdir. 

Qədim Yunanıstanda dilçiliyin inkişafının iki mərhələsindən (1. Fəlsəfi dövr; 

2.Qrammatika dövrü) ikinci dövrdə İsgəndəriyyədə qrammatika daha çox inkişaf etmiş, Dionisi 

yunan dilçiliyinin qrammatikasını, Diskol isə sintaksisini araşdırmışdır. 

Orta əsrlərdə Şərq dilçiliyində Mahmud Kaşğarinin adı xüsusilə qeyd edilməlidir. Kaşğari 

elm aləmində iki kitabı ilə məşhurlaşmışdır. “Divanü luğt it- türk” və “Kitabi-cəvahirül nəhv 

fil luğat it-türk” adlı iki əsərdən ikincisi zəmanəmizə qədər gəlib çatmamışdır. “Kitabi-

cəvahirül nəhv fil luğat it-türk” əsəri türk dillərinin sintaksisinə həsr edilmiş ilk əsər hesab 

edilir. 

Bundan sonar müxtəlif dilçilər tərəfindən dillərin daha çox morfoloji xüsusiyyətlərinə 

dair fikirlər söylənmiş, dillər morfoloji cəhətdən təsnif edilmiş, qədim yazılı abidələrin 

öyrənilməsinə maraq artmışdır. 

M.Kazımbəyin “Türk-tatar dilinin qrammatikası” əsəri türkoloji dilçilik və Azərbaycan 

dilçiliyi üçün çox dəyərli əsərlərdən biridir. 

Son illər dilçilikdə çox işlənən sintaqm termini morfem, leksem, fonem terminləri  XIX 

əsrin sonlarında Boduen de Kurtene tərəfindən dilçiliyə gətirilmişdir. Tarixi mənbələri 

araşdırarkən bəzən sintaksisin ayrıca götürülmədiyinin, qrammatikanın-morfologiyanın 
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tərkibində öyrənildiyinin şahidi oluruq, yəni dil vahidləri mətn daxilində xüsusi funksiyaları 

yerinə yetirir ki, onlar mətndə həmin vahidlərin sintaktik vəzifələri adlanır. 

 Açar sözlər: sintaksis, qədim dövr, hind, yunan, türkoloji.... 

 

ABSTRACT 

The syntax department of linguistics has also had an ancient history of formation and 

research. Even in ancient times (V-IV), the Indians were talking about the grammatical structure 

of the language, dealing with both the morphology and the syntax of the language. 

Ancient Indians noted that morphological and syntactic events differed in grammar. In 

the work of Ashtadhyai (Eight Books), Panini deals with syntax problems, along with phonetics, 

lexicology, etymology, morphology. Has observed, researched and practiced the 

interdependence of morphology and syntax. The scientist's views on syntax were more 

appreciated. Panin has been widely commented on syntactic word combinations, syntactic 

functions of speech parts, sentence definitions, name and verb combinations. Panini's views on 

the syntactic functions of the noun and the compound sentence have been highly appreciated 

and up to date. 

Of the two stages of the development of linguistics in ancient Greece (1. Philosophical 

period; 2. Grammar period) in the second period, grammar in Alexandria was more advanced, 

Dionisi studied Greek grammar and Discovery. 

In medieval East linguistics, the name of Mahmud Kashghari should be mentioned 

especially. He is famous for his two books in the Kashgar science world. Of the two works, 

"Divanu lugt itk Turk" and "Kitabi-jawahirul naww elephant langat it-turk", the second one has 

not reached our days. “Kitabi-jawahirul naww fil dictionary is it-Turk” is the first work on 

syntax of Turkic languages. 

Further, different linguists expressed more morphological features of the languages, the 

languages were morphologically classified, and interest in the study of ancient written 

monuments increased. 

M. Kazimbe's "Grammar of the Turkish-Tatar language" is one of the most valuable 

works for the Turkic linguistics and Azerbaijani linguistics. 

The term morpheme, lexeme, phoneme, which has been used extensively in linguistics in 

recent years, was brought to linguistics by Boduen de Curtene in the late 19th century. When 

examining historical sources, we can see that syntax is not taken separately, and that grammar 

and morphology is studied, that is, language units have special functions within the text, which 

are called syntactic functions of those units. 
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 Key words: syntax, ancient, Indian, Greek, Turkish . 
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        SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMINDE EDEBİYAT, DİL, KÜLTÜR VE DİN 

POLİTİKALARI 

LITERATURE, LANGUAGE, CULTURE AND RELIGIOUS POLICIES IN THE PERIOD 

OF THE SOVIET UNION 

Prof. Dr.  Lütviyye ASGERZADE 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Edebiyat İnstütüsü 

 

 

ÖZET 

 

XX y.y. başlarında (1920` 28 Nisan) bolşevikler istila etdikleri Azerbaycan'da  Sovyet 

hükümeti kurmuşdur. Sovyet`ler bununla da kalmamış, halkın hafizasından milli kimliğini, 

gelenek ve göreneklerini, müziğini, edebiyatını, kültürünün kazımağa, kendileri ile ülkemize 

getirdikleri yabancı kültürü, dil ve yabancı gelenekleri, müziği bizlere ekspansiya etmek için 

katiyyetle çalışmaya başlamışdı. Milli manevi değerler sisteminde kökten değişim eden 

Sovyet`ler tüm ideolojik terbiye, propoganda sistemini dağıtmış, yeni sovyet manevi ahlaki 

değerlerinin oluşmasına,  Yeni dönem için yeni insan - Sovyet insanı yaratılmasına seferber 

edilmişdi. Kasıtlı olarak eski değerler sistemini dağıdan Sovyetler, halkı bin yıllık tarihinden, 

kültüründen, geçmişinden koparmış, komunist bilinci ruhunda yeni değerler yaratılmışdı. Dini 

değerler inkar,  edebiyat teftiş edilmiş, ideolojik baskı uyğulanmış, Lenin'in "Edebiyat işi sosyal 

- demokrat mekanizmasının" tekerleği ve vintciyi "olmalıdır sloganını takip ederek  proletar 

edebiyatı yaratılmışdı. Temelleri Lenin döneminde atılan Stalin döneminde ise daha fazla 

belirginleşen yeni bir Sovyet İnsanı (Homo Sovieticus) ya da bütün milli kimliklerin içerisinde 

eridiği yeni bir Sovyet Kimliği yaratma çalışmaları içerisinde edebiyat, hem bu amacın etkili 

bir propaganda aracı olmuş, hem   de yaratılmak istenen bu yeni kimliğin önemli bir kültürel 

unsuru 

- Sovyet Edebiyatı haline getirilmiştir. Sovyet İnsanı olmak istemeğen, Sovyet Edebiyatına 

hizmet etmeğenler; E.Abid, A.Cavad A.Musahanlı, C.Efendizade, B.Çobanzade, M.Müşfik ve 

H.Cavid Efendi ideolojik saldırıya maruz kalmış, “doğru yola” davet edilmiş, yola gelmeyenler 

yok edilmişlerdi. Halkı soykökünden, Milli değerlerinden mahrum bırakarak sosyalist kültürü 

oluşturan Sovyetler dinle mücadele amacıyla Allahsızlar toplumları` yaratmış, Kurani-Kerim` 

kitaplarını yakmış, binlerce din adamlarını kurşuna dizmişti. Böylece, 70`yıllık süre boyunca 

bunu amaca dönüştüren Sovyetler, Azerbaycan`da Milli denilen hiç bir şey: Dil, Din, Edebiyat 

ve Kültür bırakmamıştı. 

  

Anahtar kelimeler: Sovyetler Birliği dönemi, Azerbaycan, Sovyetlerin edebiyat, dil, din, 

kültür politikaları 

 

ABSTRACT 

 

20th Century In the early 1920s, the Bolsheviks established the Soviet government in 

Azerbaijan, which they invaded. Not only with this, the Soviets started to work with the aim of 

expanding the national identity, traditions and customs, music, literature, culture, foreign 

culture, language and foreign traditions and music they brought to our country from the memory 

of the people. The Soviets, which changed radically in the system of national spiritual values, 

disbanded all ideological discipline, the propaganda system, mobilized the formation of new 

moral values of the soviet, and the creation of a new man-Soviet man for the new era. By 

deliberately disbanding the old system of values, the Soviets severed the people from their 

millennia of history, culture, past and new values were created in the spirit of communist 
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consciousness. Religious values were denied, literature was inspected, ideological pressure was 

applied, and proletarian literature was created following Lenin's slogan, "The literary work 

should be the" wheel and vintian "of the social-democratic mechanism. Homo Sovieticus) or a 

new Soviet identity in which all national identities are melted, literature has become an effective 

propaganda tool for this purpose and an important cultural element of this new identity. 

- Soviet literature. Those who do not want to be Soviet people, who do not serve Soviet 

literature; E.Abid, A.Cavad A.Musahanlı, C.Efendizade, B.Çobanzade, M.Müşfik and H.Cavid 

Efendi were subjected to ideological attack, they were invited to the “right way, and those who 

did not come were destroyed. The Soviets, who created the socialist culture by depriving the 

people of their genealogy and their national values, created societies without God for the 

purpose of fighting against religion, burned the books of the Qur'an-Kerim and shot thousands 

of clergy. Thus, during the 70-year period, the Soviets, who turned this into a goal, had not left 

anything called the National in Azerbaijan: Language, Religion, Literature and Culture. 

 

Key words: Soviet period, Azerbaijan, Soviet literature, language, religion, cultural policies 
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AFGANİSTAN’DA SON ELLİ YILDA ÇIKAN TÜRKÇE ESERLERİNİN ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

Öğr. Gör. Firuz FEVZİ  

Kabil Devlet Üniversitesi Kabil - Afganistan 

ÖZET:  

Eski bir Türk yurdu olan bugünkü Afganistan coğrafyasında bir çok Türk devleti kurulmuştur. 

Günümüzde farklı eknik gruplarla birlikte yaşayan Türk boyları bugün çoğu Kuzey Afganistan (Güney 

Türkistan) bölgesinde yaşamaktadır. Dil ve edebiyatları üzerine bir çok eser yazmışlardır. Biz çalışmamızda 

son elli yıl içinde yazılan eserlerin ne kadar faydalı olup olmadığını üzerine duracağız. Ayrıca eğitim ile 

ilgili ders kitablarının yeterli olup olmadığınıda sunumumuzda yer vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti 

kurulduktan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk Afganistan’da bir çok öğretim elemanını göndermiş ve bu 

öğretim elemanları hem Afgan eğitim sisteminde çok değerli çalışmaları olmuş hemde Askeri alanda bu 

hocaların ders kitapları Arap harfleri ile Türkçe yazılmış ve bugün Afganistan Bilimler Akademisinin 

kütüphanesinde mevcuttur. Bu ders kitaplarının bir kaçını tanıtacağız. 

Anahtar kelimeler: Afganistan, Türkçe, Eser. Eğitim, Kitap, Edebiyat, 
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EKBER AĞAYEVİN ELEŞTİREL YARATICILIĞINDA  

KLASİK MİRAS SORUNU 

 CLASSIC HERITAGE PROBLEM  

IN AKBAR AGHAYEV'S CRITICAL CREATION 

 

Nurlane MEMMEDOVA 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nizami Gəncəvi Adına Ədəbiyyat İnstitutu 

 

ÖZET 

Azerbaycanda klasik edebiyatla ilgili çalışmalar her zaman günceldir. Klasik yaratıcılığının 

obyektif ve tarafsız konumunu keşfetmeye her zaman ihtiyaç vardır. Bu nedenle, zamanla 

modern edebi mirasın incelenmesi klasik mirasa olan ilgiye katkıda bulunur. Buna göre, 

eleştirmenlerin değerlendirme kriterleri klasik edebi mirasla ilişkinin oluşmasına katkıda 

bulunur. Onların yaratıcılık özgünlüklerini ortaya çıkarmak ve modern edebiyat üzerindeki 

etkilerini bulmak eleştirmenin büyük bir sorumluluğudur. Özellikle, klasik mirasın izlerinin 

diğer ulusların literatürüne dahil edilmesi ve karşılıklı analizleri eleştirmenin evrensel bilgiye 

ve edebi deneyime sahip olmasını gerektirir. Bu açıdan, Akbar Ağayevin araştırmaları klasik 

mirasın dünya edebiyatı üzerindeki etkisinin nasıl ortaya çıkarıldığını anlamamızı sağlar. Ortak 

motiflerin kaynağının belirlenmesi, tarihsel ve karşılaştırmalı yönteme öncelik verilmesi, bu 

çalışmaların bilimsel önemini vurgulamaktadır. 

Akbar Ağayevin “Höte Nizami hakkında”, “Nizami ve Şiller”, “Nizami ve Dünya Edebiyatı”, 

“Nizami ve Batı Avrupa Edebiyatı”, “M.F.Ahundov ve Dünya Edebiyatı”, “Dünya satirikləri 

cərgəsində” makaleleri 40-60-cı iller Azerbaycanda edebi eleştirinin nezeri seviyesini etkiledi. 

Bu makalelerde eleştirmen Nizami Gancavi, Mirza Fatali Akhunzade, Mirza Alekber Sabirin 

dünya edebiyatındakı yerini ve konumunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, Nizami 

Gancavi, Mirza Fatali Akhundzade, Mirza Alekber Sabir ve  dünya edebiyyatı karşılaştırmalı 

edebiyat bağlamında incelenecektir. Nizami ile Dante ve Shakespeare arasındakı paralellikler 

karşılaştırmalı literatürde özel bir rol oynamaktadır. Mirza Fatali Akhundzadenin Volter, Didro, 

Belinski, Çernişevski ile olan düşüncelerine yakınlığı ile ilgili Akbar Ağayevin eleştirileri 

teorik olarak doğru yönde çözülür. Sabirin hiciv yaratıcılığını keşf ederken Ezop ve Krılovun 

isimlerinden bahsetmek, Sabir yaratıcılığının dünya edebiyatının cərgəsindəki bireyselliğinin 

belirgin olduğunu belirtmektedir. Bu çalışmalardakı karşılaştırmalar ve paralellikler, her bir 

yazarın sanatsal mirasının karakteristik özelliklerini vurgulamaktadır. Akbar Ağayevin yaptığı 

bu çalışmalar Azerbaycan edebi eleştirisinde yeniydi. Bunlar, eleştirmenlerin yaratıcılığının 

çok yönlülüğünü gösteren niteliklerdir. Eleştirmenin klasik miras ve edebi ilişkiler üzerine 

yaptığı araştırma ülkelerarası kültürün gelişmesine yol açmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekber Ağayev, Eleştirmen, Klasik miras, Dünya edebiyatı, Karşılaştırmalı 

Analiz 
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ABSTRACT 

Studies on classical literature in Azerbaijan are always up to date. There is always a need to 

explore the objective and objective position of classical creativity. Therefore, the study of 

modern literary heritage over time contributes to the interest in classical heritage. Accordingly, 

critics' evaluation criteria contribute to the formation of the relationship with classical literary 

heritage. It is a critical responsibility of the critic to uncover their originality of creativity and 

to find their influence on modern literature. In particular, the inclusion of traces of classical 

heritage in the literature of other nations and mutual analysis requires that the critic have 

universal knowledge and literary experience. In this respect, Akbar Ağayev's research allows 

us to understand how the influence of classical heritage on world literature is revealed. 

Determining the source of common motifs, giving priority to the historical and comparative 

method, emphasizes the scientific importance of these studies. 

Akbar Ağayev's “Höte about Nizami”, “ Nizami and Shiller”, “Nizami and Western Literature”, 

“Nizami and Western European Literature”, “ M.F.Ahundov and World Literature” articles in 

Azerbaijan influenced the level of literary criticism. In these articles, critic Nizami Gancavi, 

Mirza Fatali Akhunzade, Mirza Alekber Sabir aims to determine the place and position of Sabir 

in world literature. In this study, Nizami Gancavi, Mirza Fatali Akhundzade, Mirza Alekber 

Sabir and world literature will be examined in the context of comparative literature. The 

parallels between Nizami and Dante and Shakespeare play a special role in the comparative 

literature. The criticism of Akbar Aghayev regarding the proximity of Mirza Fatali 

Akhundzaden to his thoughts with Volter, Didro, Belinski, Chernyshevsky is solved in 

theoretically correct direction. While discovering the satirical creativity of Sabir, mentioning 

the names of Esop and Krilov states that Sabir's creativity is distinctive in the world literature. 

The comparisons and parallels in these studies emphasize the characteristics of each author's 

artistic heritage. These works of Akbar Aghayev were new in the literary criticism of 

Azerbaijan. These are qualities that show the versatility of critics' creativity. Critic's research 

on classical heritage and literary relations led to the development of transnational culture 

Keywords: Akbar Aghayev, Critic, Classical Heritage, World Literature, Comparative 

Analysis 
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FƏRHAD AĞAZADƏ  və ONUN  “ƏDƏBİYYAT MƏCMUƏSİ”  DƏRSLİYİ 

FARKHAD AHAZADE AND HIS TEXTBOOK "ISSUE OF LITERATURE" 

 

Doç. Dr. Nazilə ABDULLAZADƏ  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Filologiya Fakültəsi  

 

ÖZET 

 

XX əsr Azərbaycan ədəbi və pedaqoji fikir tarixinin tanınmış simalarından biri də 

Fərhad Ağazadədir.  Qori Müəllimlər Seminariyasının məzunu olan alimin xidmətləri 

metodist kimi şöhrət qazanması və müəllimliyi ilə tamamlanmır. O, əlifba islahatı ilə bağlı 

layihələr hazırlamış, dərsliklər yazmış,  bütün dövrlərdə əsl vətəndaş kimi millətin tərəqqisinə 

və maariflənməsinə çalışmışdır. Ədəbiyyata marağı və tədqiqatları hələ seminariyada 

oxuduğu  vaxtdan özünü göstərən  F.Ağazadəni yeni tipli “üsuli-cədid” məktəblərində 

yaranan boşluq narahat edirdi. Bu məqsədlə o, bir  çox dərsliklər, dərs vəsaitləri yazmış, dilin 

və ədəbiyyatın tədrisi ilə bağlı  metodik tövsiyələrini çap etdirmişdir.  

Belə bir zərurətin nəticəsi kimi yaranan “Ədəbiyyat məcmuəsi” dərsliyi tarixi 

əhəmiyyətə malikdir. Dərslik 1912-ci ildə  yazılmışdır. İlk səhifədə müəllif dərsliyin hansı 

siniflər üçün yazıldığını bildirir: “Məktəb və mədrəsələrdə təlim üçün  dördüncü, beşinci və 

altıncı illərə məxsus və həmçinin axşam kursları və ailələrdə oxumağa yarar bir qiraət 

kitabıdır”.  

XX əsrin əvvəllərində tədris bir neçə istiqamətdə aparıldığından F.Ağazadə dərsliyin 

imkanlarını nəzərə almışdı. O, ana dilinə xüsusi fikir verir, ədəbi nümunələrin “zərif” 

nümunələr əsasında tərtib edilməsinin vacibliyini vurğulayırdı.  

5 hissədən ibarət dərsliyin  üç hissəsində nəzm və nəsr nümunələri, iki hissəsində Qərb 

və Şərq  alimləri və biliciləri haqqında məlumatlar verilmişdir. Metodist-alimin özünün qeyd 

etdiyinə görə, bu iki hissə “təlim və tədris üçün məcburi olmayıb, ailələr dairəsində oxumaq 

üçün cəmlənmişdir”.  

Dərslikdə toplanmış ədəbi nümunələr məzmunca rəngarəng, şifahi və yazılı ədəbiyyat 

nümunələridir. Bu nümunələr həm milli, həm də digər xalqların ədəbiyyatından 

götürülmüşdür.  Dövrün ədəbi  mənzərəsi dərslikdə əksini tapsa da, uşaqların yaş səviyyəsi, 

psixologiyası,  dünyagörüşü ilə səsləşən sadə, anlaşıqlı dildə poetik nümunələr diqqəti cəlb 

edir. Bu nümunələr həmçinin uşaqlarda  estetik zövqün formalaşmasına xidmət edirdi.  

Qeyd olunanlar XX əsrin əvvəllərində  Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi sahəsində 

“Ədəbiyyat məcmuəsi” dərsliyinin rolunu yüksək  dəyərləndirir. 

Açar sözlər:  tədris, dərslik,  Fərhad Ağazadə, “Ədəbiyyat məcmuəsi”,  metodika 

 

ABSTRACT 

  

Farhad Agazade is one of the famous personalities in the history of literary and 

pedagogical thought of the XX century. Achivments  of a scientist who is a graduater of the  

"Gori Teachers" Seminary didn't end with his fame and teaching as a methodologist. He 

worked on ABC reform projects, wrote textbooks, and always worked to promote and educate 

the nation as a true citizen. Agazadeh, was worried about the emptiness  of  new  “method” on 

occurrence from his education years. According to these, he wrote a number of textbooks, 

teaching aids and published guidelines for teaching linguist and literature. 

As a result  of  a such   need, the textbook "Literary Collection"  has historical 

significance. The textbook was written in 1912. On the first page, the author indicates for 
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which classes it is written: “This is a book was published for reading on the fourth, fifth and 

sixth years for schools and madrassas, as well as for evening classes and reading in families”. 

At the beginning of the twentieth century  F. Agazade took into account the possibilities 

of the textbook, since teaching was carried up in several directions. He paid particular 

attention to his native language and emphasized the importance of compiling literary 

examples based on "graceful" examples. 

 It was given literary  and poetry   examples consisting  fifth part of books and  

information about Western and Eastern scholars and experts. According to the words of  

methodologist, these two sections were "not mandatory for teaching and learning, but focused 

on learning in families".  

 The literary examples which collected in the textbook are colorful, usefull for oral  and 

written examples of literature. 

These examples were taken not only  from the our native  literature , but also from  

other peoples literature. Althought, the literary picture of the period is reflected in the 

textbook, poetic examples in a simple and understandable language that speaks about the age, 

psychology and worldview of children and all these  take attention.  

All these  highly appreciated the role of the textbook "Issue of literature " on teaching 

Azerbaijan literary  in  the begining of XXI  centure. 

 

Key words: teaching, textbook, Farhad Agazade, "Issue of Literature", methodology. 
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TÜRKİYE’DE HANEHALKI BORÇLANMASI VE İŞ ÇEVRİMLERİ İLİŞKİSİ 

RELATIONSHIP BETWEEN HOUSEHOLD DEBT AND BUSINESS CYCLES IN 

TURKEY 

Prof. Dr. Kerem KARABULUT 

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Politikası ABD 

                                                                                                        Öğr. Gör. Hikmet AKYOL  

Gümüşhane Üniversitesi, Şiran Mustafa Beyaz MYO, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 

Öğr. Gör. Kübra KARAKUŞ  

Muş Alparslan Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü 

 

ÖZET 

Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik refah düzeyinin artması 

ve orta gelir grubunun kaydettiği gelişim düzeyi, hanehalkı borçlanmasını ciddi ölçüde 

arttırmıştır. Borçlanma, hanehalklarının ortalama tüketim düzeylerini artırmalarına, eğitime, 

sağlığa ve çeşitli finansal varlıklara yatırım yapmalarına imkân tanır ve makroekonomik 

şokların etkilerini hafifletir. Bununla birlikte, artan hanehalkı borçlanmasının makroekonomiyi 

nasıl etkilediği önemli bir tartışma konusudur. Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalarda 

hanehalkı borçlanmasının düşük büyüme oranları ve yüksek işsizlik düzeyleri ile ilişki olduğu, 

gelecekteki olası bankacılık krizlerini ise arttırdığı ileri sürülmüştür. Bu araştırmada hanehalkı 

borçlanmasının iş çevrimleri ile olan ilişkisi incelenmiştir. Ekonomik konjonktürel 

dalgalanmalar olarak da tanımlanabilen iş çevrimleri, bir ekonomideki birçok makroekonomik 

değişkeni aynı zamanda etkileyen ve üretimin alışılagelmiş trendi etrafında meydana gelen 

daralma ve genişlemelere denir. On sekizinci yüzyıldan itibaren iş çevrimlerinin ekonomik yapı 

üzerindeki etkisi, nasıl ortaya çıktığı ve belirleyicilerinin neler olduğu, araştırmacılar ve politika 

yapıcılar için yoğun bir araştırma konusu olmuştur. Sanayi devriminin ortaya çıkmasına bağlı 

olarak İngiltere, Almanya ve ABD ve diğer batılı modern ekonomiler hızlı bir gelişim 

kaydetmiştir. Bu durum ise belli dönemlerde görülen ve ekonomide genişleme ya da daralmaya 

yol açan iş çevrimlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle, 1929 yılında meydana 

gelen Büyük Burhan’ın etkileri günümüzde hala tartışılmaktadır. Araştırmada, hanehalkı 

borçlanması ve iş çevrimleri arasındaki ilişki ARDL sınır testi yaklaşımı ile analiz edilmiştir. 

ARDL sınır testi yaklaşımı Pesaran vd. (2001), tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntem, farklı 

düzeylerde durağan hale gelen değişkenlerin birlikte test edilmesine imkân tanır. Bu araştırma 

kapsamında, seçili değişkenlerin iş çevrimi öğelerinin standart sapmaları Hodrick-Prescott 

filtreleme yöntemi ile hesaplanmıştır. Hodrick-Prescott (HP) filtreleme yöntemi özellikle 

çeyreklik verilerin analiz edilmesinde çok kullanışlı bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler: Hanehalkı Borçlanması, İş Çevrimleri, Makroekonomi.  
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ABSTRACT 

As in other developing countries, the increasing level of economic prosperity in Turkey and the 

level of development recorded by the middle income group have significantly increased 

household debt. Borrowing lets households to increase their average consumption levels, invest 

in education, health and various financial assets, and mitigates the effects of macroeconomic 

shocks. However, how increasing household debt affects macroeconomics is a matter of 

considerable debate. In particular, recent research has suggested that household debt is 

associated with low growth rates and high levels of unemployment, while increasing possible 

future banking crises. This study examined the relationship between household debt and 

business cycles. Business cycles, which can also be defined as economic cyclical fluctuations, 

are called contraction and expansions that affect many macroeconomic variables in an economy 

at the same time and occur around the customary trend of output. From the eighteenth century, 

the impact of business cycles on economic structure, how they arise and what their determinants 

are, has been a subject of intense research for researchers and policymakers. Due to the 

emergence of the Industrial Revolution, Britain, Germany and the United States and other 

Western modern economies made rapid progress. This has led to the emergence of business 

cycles which have been seen in certain periods and which have led to expansion or contraction 

in the economy. In particular, the effects of the Great Burhan, which occurred in 1929, are still 

debated today. In the study, the relationship between household debt and business cycles was 

analyzed with ARDL bound testing approach. ARDL bound testing approach Pesaran et al. 

(2001), developed by. This method allows testing of variables that become stationary at 

different levels together. As part of this research, the standard deviations of the business cycle 

elements of selected variables were calculated using the Hodrick-Prescott filtering method. The 

Hodrick-Prescott (HP) filtering method is particularly useful for analyzing quarterly data. 

Keywords: Household Debt, Business Cycles, Macroeconomics. 
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WHAT IS THE ROLE OF CORRUPTION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN 

FINANCIAL DEEPENING, ECONOMIC GROWTH AND POVERTY? 
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ÖZET 

Literatür incelendiğinde finansal gelişim (derinleşme) ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 

on sekizinci yüzyıldan itibaren tartışıldığı görülmüştür. Bir ekonomide etkin şekilde işleyen bir 

finansal sistem, riskin azaltılmasının yanında üretken yatırımların teşvik edilmesine, 

uzmanlaşmanın arttırılmasına, bilgi ve işlem maliyetlerinin azaltılmasına neden olabilir. 1970’li 

yıllardan sonra bütün dünyada görülen serbestleşme hareketleri özellikle gelişmekte olan 

ülkeleri önemli ölçüde etkilemiştir. Bu ülkelerin ekonomik serbestleşmesi beraberinde finansal 

serbestleşmeyi getirmiştir. Bunun sonucunda, gelişmekte olan ülkelerin finansal sistemlerin 

dünyadaki diğer finansal sistemlerle olan etkileşimi artmıştır. Yerel piyasaların küresel finansal 

sistemiyle bütünleşik konuma gelmesi ise gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duydukları fonlara 

erişimini kolaylaştırmıştır. Bu duruma bağlı olarak ise finansal gelişim ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmalarda ciddi bir artış yaşanmıştır. Aynı zamanda, 

finansal gelişim ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki konusunda farklı görüşler 

bulunmaktadır. Buna göre, bir kısım görüş, finansal gelişimin ekonomik büyümeye neden 

olduğunu ileri sürerken, bir kısım görüş ise finansal gelişimin ekonomik büyümeyi olumsuz 

etkilediğini ileri sürmüştür. Bunun yanında, finansal gelişim ve ekonomik büyüme arasında 

herhangi bir ilişki olmadığını ileri süren görüşler de mevcuttur.  Finansal gelişimin ilişkili 

olduğu bir diğer konu ise yoksulluktur. Gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk konusu önemli bir 

makroekonomik sorundur. Aynı zamanda yolsuzluklar ile mücadele, bu ülkelerin en birincil 

hedeflerinden birisi olmayı sürdürmektedir. Bu araştırmada finansal gelişimin ekonomik 

büyüme ve yoksullukla olan ilişkisinde yolsuzlukların rolünün ne olduğu incelenmiştir. Bu 

amaç doğrultusunda, gelişmekte olan ülkelerde söz konusu değişkenler arasındaki ilişki panel 

veri analizi yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Panel veri analizi, zaman serisi ve yatay kesit 

analizlerine kıyasla daha karmaşık ve geniş veri setlerinin test edilmesine imkân tanıdığı için 

çok kullanışlı bir yöntem olarak bilinmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Derinleşme, Ekonomik Büyüme, Yoksulluk, Yolsuzluk. 
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ABSTRACT 

The relationship between financial development (deepening) and economic growth has been 

discussed since the eighteenth century. An efficient financial system in an economy can reduce 

risk as well as encourage productive investments, increase specialization, and reduce 

information and transaction costs. After the 1970s, the liberalization movements seen all over 

the world affected especially the developing countries significantly. The economic 

liberalisation of these countries brought with it financial liberalisation. As a result, the 

interaction of financial systems of developing countries with other financial systems in the 

world has increased. The integration of local markets into the global financial system has made 

it easier for developing countries to access the funds they need. As a result, there has been a 

significant increase in research on the relationship between financial development and 

economic growth. At the same time, there are differing views on the relationship between 

financial development and economic growth. Accordingly, some opinion suggested that 

financial development caused economic growth, while some opinion suggested that financial 

development negatively affected economic growth. In addition, there are opinions that suggest 

that there is no relationship between financial development and economic growth.  Another 

issue that financial development is related to is poverty. The issue of poverty in developing 

countries is a major macroeconomic problem. At the same time, the fight against corruption 

remains one of the primary goals of these countries. This study examined the role of corruption 

in the relationship of financial development to economic growth and poverty. For this purpose, 

the relationship between these variables in developing countries has been analyzed with the 

panel data analysis approach. Panel data analysis is known as a very useful method as it allows 

testing of more complex and large data sets compared to time series and cross-sectional 

analyses. 

Keywords: Financial Deepening Economic Growth, Poverty, Corruption. 
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ÖZET  

Türkiye’de şirketlerin finansal tablolarının bağımsız denetim kuruluşları tarafından 

denetlenmesine yönelik düzenlemeler yakın bir geçmişe dayanmaktadır. Türkiye’de bağımsız 

denetim şirketlerinin uyması gereken yasal düzenlemeleri organize edip yönlendirmesi için 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 2 Kasım 2011’de kurulmuştur. 

Buna ilişkin olarak 8 Temmuz 2012 tarih ve 28347 sayılı resmi gazete ile Kamu Gözetim 

Muhasebe ve Denetim Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yönetmelik çıkarılmıştır. 

İlerleyen zamanda, Avrupa Birliği direktiflerine de uygun olan ve Birleşik Krallık ve İrlanda 

Cumhuriyeti’nde 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren 102 No’lu Finansal Raporlama 

Standardı (FRS 102), yeni finansal raporlamanın ana hatları oluşturulurken temel alınmıştır. 

FRS 102’den yararlanılmasının bir başka nedeni, onun oluşturulması esnasında, Uluslararası 

Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board-IASB) tarafından 

yayımlanan ve Uluslararası geçerliliğe sahip olan KOBİ UFRS’nin esas alınmış olmasıdır. FRS 

102 temel alınarak, işletme büyüklüğü dikkate alınmış, finansal tablodan yararlanan kişilerin 

ihtiyacını karşılayan ve gerçeğe uygun sunumu sağlayan anlaşılabilir ve kaliteli finansal 

tabloların oluşturulması amaçlanmıştır. Bununla birlikte muhasebe standartları, değişen ve 

ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara uygun olarak uluslararası ve yerel muhasebe standartları otoritesi 

tarafından sürekli revize edilmektedir.  

Bu çalışmada, 2018-2019 dönemlerinde Türkiye Muhasebe Standartları’nda yapılan 

düzenlemeler ele alınarak, yapılan düzenlemeler birbirleriyle karşılaştırmalı olarak 

incelenmiştir. İncelemede yeni yapılan düzenlemelerle işletmelerin Kamu Yararını ilgilendiren 

kuruluşlar (KAYİK), büyük ölçekli şirketler ve orta ölçekli şirketler olarak sınıflandırmaya tabi 

tutulması suretiyle geçerli finansal raporlama sisteminin buna göre dizayn edildiği 

gözlemlenmiştir. Uygulamada KAYİK olarak sınıflandırılan kuruluşların Türkiye Finansal 

Raporlama Sistemi (TFRS) çerçevesinde iktisadi işlemlerini kayda alması zorunlu kılınırken 

büyük ve orta boylu işletmelerin ise isteğe bağlı olarak TFRS uygulayabileceği veya Büyük ve 

Orta Boylu İşletmeler için Finansal Raporlama Sistemini (BOBİ FRS) seçebileceği hüküm 

altına alınmıştır. Çalışma sonucunda TFRS ve BOBİ FRS arasında, finansal tabloların 

sunuluşu, alacak ve borçların reeskontu, hasılatın kayda alınması, vade farklarının 

muhasebeleştirilmesi, Maddi Duran Varlıkların sınıflandırılması, kıdem tazminatının 

hesaplanması, stok maliyetlerinin belirlenmesi, finansal varlıkların kayda alınması, ertelenmiş 

vergi varlığı ya da yükümlüğünün finansal tablolara yansıtılması, şirket birleşmeleri ve şerefiye, 

ilişkili taraf açıklamaları ile arama ve değerlendirme varlıklarının kayda alınması gibi 

konularda farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.           

Anahtar Kelimeler: UFRS, TFRS, BOBİ FRS, Bilanço, Gelir Tablosu  
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ABSTRACT 

Arrangements for inspection by the independent auditing firm of financial statements of 

companies in Turkey are based on a recent past. Public Oversight Accounting and Auditing 

Standards Authority was established on 2 November 2011 to organize and direct regulations to 

be observed by independent auditing companies in Turkey. Concerning this, legislation on the 

organization and its duties of the Public Oversight Accounting and Auditing Authority was 

issued by the official gazette numbered 28347, dated 8 July 2012. Later, the financial Reporting 

Standard numbered 102 - FRS 102, which complied with the directives of the European Union 

and came into force in the United Kingdom and The Republic of Ireland was grounded on while 

composing an outline of new financial reporting. Another reason for making use of FRS 102 

was that while being created, International Financial Reporting Standards of Small and 

Medium-Sized Enterprises – SME IFRS published by the International Accounting Standards 

Board – IASB and internationally having recognized was based. With the based-on FRS 102, 

the size of the companies being considered and aimed composing of apprehensible and 

excellent quality financial statements that are capable of providing a fair presentation and 

meeting the needs of those who benefit from financial statements. Nevertheless, accounting 

standards have still been revised by the international and domestic accounting standard 

authorities following the changing and emerging new needs.   

In this article, dealing with adjustments in Turkish Accounting Standards in the period 2018 

and 2019, and regulations made are examined comparatively with each other. With the new 

arrangements made, organizations are subjected to the triple classification, Public Interest 

Entities, large scale companies, and medium-sized companies and therefore applicable financial 

reporting system is designed according to do so. While in use organizations classified as Public 

Interest Entities have to record their economic transactions in compliance with Turkish 

Financial Reporting Standards – TFRS, large scale, and medium-sized companies can choose 

either optional TFRS or Financial Reporting Standards for large scale and medium-sized 

companies – BOBI FRS. The differences such as presentation of financial statements, 

rediscount of receivables and payables, determination of revenues, recognition of maturity 

differences, classification of tangible fix assets, calculating of severance payment, 

determination of inventory costs, recognition of financial assets, reflection of deferred tax asset 

or liability, mergers and goodwill, related or third parties disclosures, and exploration and 

evaluation assets have been identified between TFRS and BOBI FRS in this study.  

Key Words: IFRS, TFRS, BOBI FRS, Balance Sheets, Income Statement 
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FİNANSAL ALIŞKANLIKLARIN OLUŞMASINDA FİNANSAL BİLGİNİN  

ELDE EDİLME BİÇİMİ ve ZAMANININ ÖNEMİ 

 

Öğr. Gör. Dr. Adem ÖZBEK  

Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO 

 

ÖZET 

Finansal davranışların temelinde, bireyi etkileyen gözlenebilen ve gözlenemeyen, örneğin 

bireyin gelir seviyesi, okuryazarlık durumu, bilişsel zekâ seviyesi, ebeveynlerinin eğitim 

durumu, küçük yaşlarda çalışarak kendi kazancını sağlaması gibi birçok faktör sayılabilir. 

Bunların hepsi birey için finansal bilginin oluşmasında etkili olan önemli kaynaklardır. 

Finansal okuryazarlık ve finansal davranış boyutunda üzerinde durulması gereken konu bu 

kaynakların finansal bilgiyi etkilediği zaman ve elde ediliş biçimidir. Birey için, erken dönem 

okulda ekonomi eğitimi, çocukluk dönemlerinde ebeveynlerin çocuklarını ekonomik konulara 

dâhil etmesi, çocuk yaşta bireyin banka da tasarruf hesabına sahip olması gibi uygulamalar 

zamansal anlamda finansal alışkanlıkların oluşmasına imkân sağlayacaktır. Aksi takdirde 

20’li 25’li yaşlara gelindiğinde ekonomik birçok alışkanlığı değiştirmek birey için zor 

olacaktır. Bu çalışmada aile geçmişi, ebeveynlerin finansal sosyalizasyonu, iş üzerinden 

sağlanan finansal sosyalleşme ve erken dönem ekonomi eğitimi gibi faktörlerin, bireyin 

finansal bilgi ve davranışları üzerinde önemli olduğu anlatılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimler: Finansal bilgi, zaman, erken dönem 
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ERKEN DÖNEM FİNANS EĞİTİMİ KAPSAMINDA ULUSLARARASI 

BAKALORYA EĞİTİMİ 

Öğr. Gör. Dr. Adem ÖZBEK 
 Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO 

 

ÖZET 

Finansal eğitim, ekonomik sistemin bir parçası olan bireyler için önemli ve zorunlu hale 

gelmiştir. Bütçe idaresi, gelir ve gider düzenlemesi, doğru yatırım ve tasarruf kararları ve 

olası risklerden korunma gibi kararlar önce bireyi sonrada içinde bulunduğu ekonomik sistemi 

olumlu ya da olumsuz etkilemektedir. Tasarruf alışkanlığının kazandırılması ile ailede 

başlayan eğitim süreci daha sonraki dönemlerde okul eğitimi ile geliştirilip iş hayatında 

önemli ekonomik kararların alınması ile devam etmektedir. Dolayısıyla erken dönemde 

ebeveynler ve eğitmenler tarafından verilen finansal eğitim bireyin gelecek ile ilgili 

kararlarında önemli bir rol oynayacaktır. Yani bireyin okuryazar olması onun temel bilgi ve 

yeteneğe sahip olduğu, eğitimin ise bu kapasitenin oluşturulması için bir araç olduğu 

varsayımını unutmamak gerekir. 

Çalışmada, farklı bir eğitim müfredatına sahip olan Uluslararası Bakalorya (IB) eğitim 

sisteminin bireyin finansal okuryazarlık ve davranışları üzerindeki etkileri araştırılmaya 

çalışılmıştır. Bu kapsamda Trabzon, Ordu, Erzincan’da Uluslararası Bakalorya eğitimi veren 

okullardaki 14-17 yaş grubu içerisindeki öğrencilere anket çalışması yapılarak veriler elde 

edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde IB eğitimi kapsamında erken dönem finans ve 

ekonomi dersi alan öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyelerinin yüksek olduğu sonucu 

ortaya çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: Uluslararası Bakalorya Eğitimi, Finansal Okuryazarlık, Erken Dönem 

Finans Eğitimi 
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HİZMET İÇİ EĞİTİMİ VE İŞ TATMİNİ BAKIMINDAN BANKA 

ÇALIŞANLARIN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN GRUPLARI 

ARASINDAKİ FARKLILIĞIN BELİRLENMESİ1 

DETERMINATION OF DIFFERENCE BETWEEN SOME DEMOGRAPHIC 

VARIABLES OF BANK EMPLOYEES IN IN-SERVICE TRAINING AND JOB 

SATISFACTION 

Sena Özge DOĞANÇAY 

(Banka Çalışanı) 

Doç. Dr. Selahattin YAVUZ 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü 

 

ÖZET 

Hizmet içi eğitim ihtiyacı, organizasyon içerisinde farklı nedenlerle kendini göstermektedir. 

Kuruma yeni alınan personelin işi ile ilgili bilgisinin yeterli olmaması, organizasyonların 

teknolojik değişmelere ayak uydurma isteği, sektör içerisinde lider olma çabası vb. sebepler 

eğitime ihtiyaç duyulduğunun göstergesidir. Bu göstergelerin yanında çalışanların 

beklentilerinin karşılanması ve bu beklentilerin zamanında giderilmesi de hizmet içi eğitimin 

gerekleri arasında yer almaktadır. 

Bu çalışmada hizmet içi eğitimi ve iş tatmini bakımından banka çalışanların cinsiyet, yaş, 

eğitim düzeyi ve çalışma süresi gibi bazı demografik değişkenlerin grupları arasındaki 

farklılığın belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda özel bir bankanın çalışanlarına 

anket uygulanmıştır. 

Çalışma neticesinde, çalışanların iş tatmin düzeyleri algısı %5 önem seviyesinde cinsiyete ve 

yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermediği gözlemlenmiştir. İş tatmini algısı bakımından lise 

mezunu ile yüksek lisans mezunu arasında, ön lisans mezunu ile lisans mezunu arasında ve ön 

lisans mezunu ile yüksek lisans mezunu arasında %5 önem seviyesinde anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. İş tatmini algısı bakımından 3 ay-6 ay çalışanlar ile 7 ay-1 yıl çalışanlar 

arasında, 7 ay-1 yıl çalışanlar ile 1 yıl-3 yıl çalışanlar arasında ve 7 ay-1 yıl çalışanlar ile 3 yıl 

ve üzeri çalışanlar arasında %5 önem seviyesinde anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hizmet İçi Eğitim, İş Tatmini, Banka Çalışanları 
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ABSTRACT 

The need for in-service training manifests itself for different reasons within the organization. 

The lack of sufficient knowledge of the newly recruited personnel about the work, the desire 

of the organizations to keep up with technological changes, the efforts to become a leader in 

the sector and etc. demonstrate the need for training. In addition to the points aforementioned 

above, meeting the expectations of the employees and fulfilling these expectations in a timely  

manner is among the requirements of in-service training. 

This study purports to determine the differences between groups of some demographic 

variables such as gender, age, education level and working time of bank employees in terms 

of in-service training and job satisfaction. For this purpose, a questionnaire was applied to the 

employees of a private bank. 

As a result of the study, it was observed that the perception of job satisfaction levels of 

employees does not show a significant difference according to gender and age at 5% 

significance level. In terms of job satisfaction perception, there is a significant difference 

between the high school graduates and the graduate graduates, between the associate degree 

graduates and the undergraduate graduates and between the associate graduates and the 

graduate graduates at 5% significance level. In terms of job satisfaction perception, there is a 

significant difference between 3 months-6 months employees and 7 months-1 years 

employees, 7 months-1 years employees and 1 years-3 years employees and 7 months-1 years 

employees and 3 years and more employees at 5% significance level. 

 

Keywords: In-Service Training, Job Satisfaction, Bank Employees 
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BANKA ÇALIŞANLARININ HİZMET İÇİ EĞİTİMİ İLE İŞ TATMİNİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ1 

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN IN-SERVICE TRAINING 

AND JOB SATISFACTION OF BANK EMPLOYEES 

Sena Özge DOĞANÇAY 

(Banka Çalışanı) 

Doç. Dr. Selahattin YAVUZ 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü 

 

ÖZET 

Hizmet içi eğitim yalnızca organizasyonların ekonomik olarak kazanç sağlamasına değil, aynı 

zamanda insan kaynaklarına da olumlu katkı yapmaktadır. İnsan kaynaklarının gelişimiyle 

beraber organizasyonlar kâr amaçlarına beklenen süreden daha kısa bir zaman dilimde 

kavuşmuş olacaklardır. 

Bu çalışmada banka çalışanlarının hizmet içi eğitimi ile iş tatmini arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda özel bir bankanın çalışanlarına anket 

uygulanmıştır. Anket sorularının analizinde bazı temel istatistikler, korelasyon analizi ve 

regresyon analizi kullanılmıştır. 

Çalışma neticesinde, hizmet içi eğitim ile iş tatmini arasında aynı yönde orta düzeyde anlamlı 

bir ilişki bulunmaktadır (bulunduğu gözlemlenmiştir). Yani hizmet içi eğitim ile iş tatmini 

arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Hizmet içi eğitim ile iş tatmini arasındaki 

regresyon modeli, “İş Tatmini= 3,447+ 0,257*Hizmet İçi Eğitim” biçiminde bulunmuştur. 

Modeldeki 3,447 sabit katsayısı, hizmet içi eğitim sıfır değerini aldığında (hizmet içi eğitim 

olmadığında) iş tatmini 3,447 değerini olacağı, 0,257 bağımsız değişken katsayısı ise hizmet 

içi eğitimin bir birim artması iş tatmininde 0,257 birim artış meydana getireceği anlamına 

gelmektedir. Bulunan bu model %5 önem seviyesinde anlamlı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hizmet İçi Eğitim, İş Tatmini, Banka Çalışanları 
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ABSTRACT 

In-service training not only provide organizations with economic benefits, but also will 

contribute positively to human resources. With the development of human resources, 

organizations will achieve their profit goals in a shorter period than expected. 

The aim of this study is to determine the relationship between in-service training and job 

satisfaction of bank employees. For this purpose, a questionnaire was applied to the 

employees of a private bank. Some basic statistics, correlation analysis and regression 

analysis were used in the analysis of the questionnaire questions. 

As a result of the study, it was found out that there is a moderate significant relationship 

between in-service training and job satisfaction. In other words, there is a linear relationship 

between in-service training and job satisfaction. The regression model between in-service 

training and job satisfaction was found to be as “Job Satisfaction = 3.447+ 0.257 * In-Service 

Training”. When in-service training takes zero value (in-service training is absent), the fixed 

coefficient of 3.447 in the model will lead the job satisfaction to be taken as 3.447; that is to 

say, in the same value. When the in-service training increases one unit, 0,257 the coefficient 

of independent variables leads the job satisfaction to increase to the same value of 0.257. This 

model was found to be significant at 5% significance level. 

 

Keywords: In-Service Training, Job Satisfaction, Bank Employees 

 

 
 

186



HOCA AHMET YESEVİ 
2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

6-8 Aralık 2019, ERZURUM 
 

 

ÇOKLU İŞ PARCACIKLARI İLE VERİ TABANI PERFORMANS 

ÖLÇEKLENDİRİLMESİ 

DATABASE PERFORMANCE SCALABILITY WITH MULTI-THREADING 

Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYDIN       

Atatürk Üniversitesi 

Gökhan TUTAR 

(Doktora Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi 

 

ÖZET 

Son yıllardaki teknolojik gelişmelere doğru orantılı olarak sunucuların işlem yapma hızı ve 

kapasiteleri de artmaktadır.  İşlem yapma hızı ve kapasitesi yüksek sunuculardaki veri tabanlarının 

cevap sürelerini kısaltmaktadır ancak tek bağlantı ve sırayla yapılan işlemler sunucunun tam 

kapasitesini kullanamamaktadır çünkü tek bağlantı ile yapılan işlemler FIFO (first in first out) mantığı 

ile çalışmakta ve bir önceki işlem bitmeden sonraki işlem gerçekleşmemektedir. Veri tabanının cevap 

süresini kısaltan CPU, HDD ve RAM gibi kaynaklardan yeteri kadar faydalanamamakta ve parçalı 

işlemlerin toplam gerçekleştirme süresi uzamaktadır. 

Parçalı işlemlerin toplam gerçekleştirme süresini kısaltmak için veri tabanına yapılan bağlantı 

sayısını arttırarak işlemler paralel olarak gerçekleştirilebilir. Bu sayede sunucu kaynaklarının (CPU, 

HDD ve RAM gibi) tüketimi artmış ve toplam işlem süresi kısalmış olur. Tabi parçalı işlemler 

birbirlerinden bağımsız olmalıdır. Yani işlemin parçalarının gerçekleştirme sırası toplam işi 

etkilememesi gerekmektedir.  

Bu çalışmada yapılacak işlem olarak Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin harf 

notu hesapla işlemi seçilmiştir. Çalışma Intel Xenon CPU E-7 8860 v4 2.20 GHz işlemciye (144 

mantıksal işlemci) ve 512 GB RAM ve SSD’ye sahip sunucuda MS-SQL veri tabanı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında 634 derse kayıt olan 203334 öğrencinin 1340691 harf notu 

hesaplanmıştır. Harf notunun hesaplanması, dersin eşşiz id değerini dışardan parametre olarak alan 

stored procedure sayesinde gerçekleştirilmiştir. Harf notu hesaplama işlemi ilk önce veri tabanına tek 

bir bağlantı yapılarak sırayla gerçekleştirilmiş ardından aynı işlem paralel (multithreading) olarak çok 

sayıda (144 mantıksal işlemci sayısı) bağlantı yapılarak gerçekleştirilmiştir. İşlemler süresince 

sunucu tarafından kullanılan kaynak miktarları ve toplam işlem gerçekleştirme süreleri 

karşılaştırılmıştır. 

Sonuç olarak tek bağlantı ve çok bağlantıyla yapılan işlemler arasındaki en büyük kaynak kullanım 

farkının işlemcide olduğu gözlemlenmiştir. Tek bağlantı ile yapılan işlemlerde işlemcinin sadece bir 

çekirdeği kullanılırken çok sayıda bağlantı ile yapılan işlemlerde işlemcinin bütün çekirdekleri 

kullanılabilmektedir. Tek bağlantı ile yaklaşık bir saatte gerçekleşen toplam işlem, çok sayıda 

bağlantı ile iki dakikaya kadar indirilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: multithreading, veri tabanı, sunucu kaynak tüketimi 
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ABSTRACT 

In parallel with the technological developments in recent years, the speed and capacity of the servers 

increase. Reduces response times for databases on high-speed servers, but single connection and 

sequential processing cannot use the full capacity of the server. Because the transactions made with 

a single connection work with the logic of FIFO (first in first out) and the next operation does not 

take place until the previous operation ends. It does not make enough use of resources such as CPU, 

HDD and RAM, which shortens the response time of the database, and the total execution time of the 

segmented processes increases. 

The operations can be performed in parallel by increasing the number of connections to the database 

to shorten the total execution time of the segmented transactions. This increases the consumption of 

server resources (such as CPU, HDD and RAM) and shortens the total processing time. Of course, 

partial operations should be independent of each other. That is, the order of performing the parts of 

the process should not affect the overall work. 

In this study, the process of calculating letter grade of Atatürk University Open Education Faculty 

students was chosen as the procedure to be performed. The study was carried out using the MS-SQL 

database on the server with Intel Xenon CPU E-7 8860 v4 2.20 GHz processor (144 logical 

processors) and 512 GB RAM and SSD. Within the scope of the study, 1340691 letter grades of 

203334 students enrolled in 634 courses were calculated. The calculation of the letter grade is carried 

out through the stored procedure which takes the unique id value of the course as an external 

parameter. The calculation of the letter note was carried out in sequence by making a single 

connection to the database first and then the same operation was performed by making multiple 

connections in parallel (144 logical processors) in multithreading. The amount of resources used by 

the server during the transactions and the total processing times were compared. 

As a result, it is observed that the biggest resource usage difference between single connection and 

multi connection operations is in the processor. Only one core of the processor is used in single 

connection operations, while all cores of the processor can be used in operations with multiple 

connections. The total operation, which takes about one hour with a single connection, can be reduced 

to two minutes with multiple connections. 

Keywords: multithreading, database, server resource consumption 
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ÖZET 

Günümüzde bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişim birçok alanda etkisini gösterdiği gibi finans 

sektöründe de etkisini göstermektedir. Gerçekleşen bu gelişim bireylerin her alanda ihtiyaçlarını 

karşılamak için kullandıkları para birimlerini de etkilemiştir. Bu etki doğrultusunda kişiler uzun yıllar 

kullandıkları klasik kağıt/madeni paraların yerine sanal/kriptolu paralara ilgi göstermeye 

başlamışlardır. Çünkü bu para sistemi merkezi bir yönetime ihtiyaç duymayan bir teknoloji ürünüdür. 

Bu teknolojik ürün, gerçekleştirilen işlemlere ait değerli bilgilerin depolanmasını ve paylaşılmasını 

sağlamaktadır. Blockchain depolanan verileri, sanal paraların, şifrelerin ve karma değer üretimini 

paylaşan eşlerin kimliklerinin doğrulanmasını sağlayan bir sistem ile güvenliği sağlamaktadır. Bu 

doğrultuda gerçekleşen bir Blockchain işleminde kayıtlar güvence altına alınır ve yapılan her bir 

işlem bir önceki işlemlere veya kayıtlara bağlanır. Bu işlemler düğümlerde yer alan algoritmalar 

yardımı ile doğrulukları tespit edilmektedir. Ayrıca tek bir varlık ile işlem oluşturulamamaktadır. 

Gerçekleşen tüm bu süreçler şeffaflık üzerine inşa edildiğinden dolayı bu sistemin içerisinde yer alan 

herhangi bir kullanıcı başka bir kullanıcıya ait işlem(leri) istediği bir zaman ve mekânda takip 

edebilmektedir. Sunulan bu imkânlardan dolayı Blockchain teknolojisi herhangi bir merkezi sistemin 

denetimine, kontrolüne ihtiyaç duymadığı için kişilerin, kurumların ve kuruluşların yoğun bir şekilde 

ilgisini çekmektedir. Öyle ki bu sistem sadece iyi niyetli kişilerin değil kötü niyetli kişilerin de ilgisini 

çekmiştir. Bu ilgi doğrultusunda kötü niyetli kişiler tarafından blok zincir maden havuzuna ve ağ 

yapısı güvenliğine yönelik çeşitli saldırılar gerçekleştirmişlerdir. Gerçekleşen saldırılar sonucunda 

Blockchain teknolojisinde güvenlik konusu oldukça önem arz etmektedir. Gerçekleştirilen bu 

çalışmada, ilk olarak Bitcoin bileşenlerine genel bir şekilde bakılmış ve sistematiği hakkında bilgiler 

verilmiştir. Aynı zamanda Blockchain teknolojisine yönelik siber güvenlik tehditleri araştırılmıştır. 

Son olarak ise, elde edilen bilgiler doğrultusunda meydana gelen sorunlara olası çözüm yolları 

sunulmuştur.   
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Today, the development in information technologies has an impact in many areas as well as in the 

financial sector. This development has also affected the currencies used by individuals to meet their 

needs in every field. In line with this effect, people started to show interest in virtual / cryptographic 

coins instead of the conventional paper / coins they used for many years. Because this money system 

is a technology product that does not need a central management. 

This technological product enables the storage and sharing of valuable information about the 

transactions performed. Blockcahin provides security with a system that allows the authentication of 

stored data, virtual currencies, passwords and spouses that share hash generation. In this respect, 

records are secured in a Blockcahin transaction and each transaction is linked to the previous 

transactions or records. The accuracy of these operations is determined by the algorithms in the nodes. 

In addition, transactions cannot be created with a single entity. Since all these processes are built on 

transparency, any user in this system can follow the process (s) of another user at any time and place. 

Because of these opportunities, Blockchain technology attracts the attention of individuals, 

institutions and organizations intensively because it does not require the control and control of any 

central system. So much so that this system has attracted not only good intentions but also malicious 

ones. In line with this interest, they carried out various attacks by malicious people against the block 

chain mine pool and network security. As a result of the attacks, security of Blockchain technology 

is very important. In this study, firstly, Bitcoin components were examined in general and systematic 

information was given. Cyber security threats to Blockchain technology have also been investigated. 

Finally, the possible solutions to the problems occurred in line with the information obtained are 

presented. 

Keywords: Crypto Coins, Cyber Security, Crypto Coins Security. 
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ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ MOBİL BANKACILIK TERCİHLERİNE 

İLİŞKİN ALGILARI: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ 

CALL CENTER EMPLOYEES PERCEPTIONS OF PREFERENCES ON MOBILE BANKING: 

A STUDY IN ERZURUM  

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kamil KABAKUŞ       

Atatürk Üniversitesi 

Hasan KÜÇÜKOĞLU 

(Doktora Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi 

ÖZET 

Teknolojinin tüm imkânlarından artık cebimizde taşıdığımız bir cihaz ile istediğimiz anda istediğimiz 

yerden faydalanabildiğimiz şu günlerde, bu durumdan olumlu yönde en fazla etkilenen hizmet 

sektörlerinden biri de hiç şüphesiz bankacılık sektörüdür. Geleneksel dönemdeki şube eksenli, birçok 

formalite ve evraka dayalı, uzun süren, teknolojinin sunduğu olanaklardan yoksun bir dönemden 

modern bankacılığa geçiş sonrası bir iki tuşlama, sesli komut, dijital onay, mobil imza.. gibi 

kolaylaştırıcı faktörlerle beraber çok daha kısa sürede birden fazla işlemin tamamlanmasının mümkün 

olması; teknolojinin sunduğu bu nimetlerden faydalanan tüketici tutumlarını da oldukça yakından 

etkilemiştir. 

Bankacılık sektörü özelinde de teknolojik devrimin en çabuk etkilediği nesil ise hiç şüphesiz “Y 

Kuşağı” neslidir. Dijitalleşmenin tam da ortasına doğmuş Z Kuşağı ile karşılaştırılamayacak kadar 

geride olmasına rağmen, denk geldiği dönem itibari ile bir önceki nesle (X Kuşağı) nazaran daha 

şanslı olan Y Kuşağı bireylerinin (18-34 yaş), mobil bankacılık kullanımına karşı tutumları üzerine 

yapılan bir araştırmaya göre katılımcıların % 93’ünün bankacılık işlemleri ve ödemeler için mobil 

cihaz kullandığı, % 68’inin online alışverişlerinde mobil kanalı tercih ettiği ve para transferi 

konusunda da yine aynı katılımcıların % 72’sinin bu işlemini yine mobil cihaz kullanarak yaptığı 

görülmüştür. Genel olarak bakıldığında ise 2017 Dijital Ödemeler Araştırması, Türk mobil 

kullanıcılarının % 90’ının bankacılık işlemlerini ve günlük ödemelerini yapmak için mobil cihazlarını 

kullandığını, bu oranla % 77 olan Avrupa ortalamasının üzerinde yer aldığı belirtilmiştir. 

Çağrı merkezi çalışanlarının da çoğunlukla Y Kuşağı bireyleri olduğu düşünülürse dijitalleşmenin 

sunduğu olanaklardan en erken haberi olan, en çabuk adaptasyon gösteren dolayısıyla en çok 

etkilenen kesim, bir banka adına hizmet veren çağrı merkezi çalışanlarıdır. Erzurum ilindeki bir 

bankanın çağrı merkezinde hizmet veren Y Kuşağı müşteri temsilcileri üzerinde yaptığımız 

araştırmada ise beklenenin aksine katılımcıların çoğunluğunun bankacılık işlemlerini 

gerçekleştirmede dijital bankacılık kanallarını tercih etmemelerinin başlıca 2 sebebi olarak “bu 

kanalların karmaşık ve kullanımının zor olduğu” ve “karşılarında kendilerine yardımcı olacak bir 

bireyin bulunmaması” sebeplerini göstermiştir. Buradan yola çıkarak, adaptasyon konusunda 

kullanıcıların birçoğundan doğrudan ya da dolaylı olarak daha avantajlı olan, özellikle de Y 

Kuşağı’nda bulunmasına rağmen çağrı merkezi çalışanlarının mobil bankacılık tercihinde algılarının 

daha çok kullanım kolaylığı ve riski en aza indirme eğiliminde oldukları sonucuna varılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Çağrı Merkezi, Y Kuşağı, Mobil Bankacılık  
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ABSTRACT 

Nowadays, one of the most effective service sectors is the banking sector which is positively affected 

by this situation. In the traditional period, many formalities and evolutionary based, long-lasting, 

long-lasting, technology-free, modern banking, voice, digital confirmation, mobile signature, etc. be 

able to; It has also affected the consumer attitudes that have benefited from these blessings. 

The generation that the technological revolution has affected most in the banking sector is 

undoubtedly the edi Generation of Generation de generation. Although there is not much comparable 

to the Z generation born in the middle of digitalization, according to a study on the attitudes of 

generation Y Generation (18-34 years) individuals who are more fortunate than the previous 

generation (Generation X) at the time of coincidence; It was observed that 93% of the participants 

used mobile devices for banking transactions and payments, 68% preferred mobile channels in their 

online shopping and 72% of the same participants made this transaction again by using the mobile 

device. Overall, the 2017 Digital Payments Survey indicated that 90% of Turkish mobile users use 

their mobile devices to make their banking transactions and daily payments, which is above the 

European average of 77%. 

Considering the fact that call center employees are mostly members of Generation Y, the earliest news 

from the opportunities offered by digitalization is the call center employees who serve the most on 

behalf of a bank. In the research we conducted on the Y Generation customer representatives in the 

call center of a bank in Erzurum province, contrary to expectations, the main reason why the majority 

of the participants do not prefer digital banking channels to perform banking transactions is the lack 

of an individual who hizmet these channels are complex and difficult to use cil ”Showed their reasons. 

Based on this, it can be concluded that the perception of call center employees in the choice of mobile 

banking is more likely to be of ease of use and minimization of risk even though most of the users in 

adaptation are directly or indirectly more advantageous, especially in Generation Y. 

Keywords: Call Center, Generation Y, Mobile Banking 
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RİSK PAYLAŞIMININ BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ  

DİJİTALLEŞME SÜRECİNE ETKİSİ 

THE EFFECT OF RISK SHARING ON THE DIGITALIZATION PROCESS IN THE BANKING 

SECTOR 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kamil KABAKUŞ       

Atatürk Üniversitesi 

Hasan KÜÇÜKOĞLU 

(Doktora Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi 

ÖZET 

Riskin paylaşılması, sadece bankaların dikkat ettiği bir konu değil, aslında sektörde yer alan tüm 

paydaşları etkileyen bir kavramdır. Bir banka ya da finansal bir  kuruluş açısından riskler finansal 

risk, sorumluluk riski, itibar riski, kredi riski, pazar riski.. şeklinde sıralanabilir. Tüm bu risk çeşitleri 

finansal kuruluşun tek başına üstlenmek istemeyeceği, diğer iş ortakları ve sistem içindeki 

elemanlarla paylaşmak isteyeceği risk türleridir. Alınan riskin büyüklüğü ne kadar az olursa tolere 

edilebilirlik düzeyi banka açısından o oranda fazladır. Dolayısıyla aynı durum sadece hizmet sunan 

bankalar için değil müşteriler açısından da geçerlidir. Örneğin; para transferi işlemini daha hızlı ve 

az maliyetle cep telefonu, internet veya ATM üzerinden gerçekleştirme imkânı olan müşterinin bunun 

yerine bekleme süresini, maliyeti göze alarak şube personelinden ya da çağrı merkezi üzerinden bir 

müşteri temsilcisiyle işlemini tamamlamak istemesi gibi. Bankaların fiziksel altyapılarını sürekli 

iyileştirmesi, donanımsal-yazılımsal araçların verimliliğinin artması, yasal sınırların daha belirgin 

olması, işlemlerin daha hızlı, daha maliyetsiz, portatif, pratik bir şekilde tamamlanabilmesi bağımsız 

platformların daha fazla tercih edilmesini sağlamış ve sektörün seviye atlamasına yol açmıştır. Tüm 

bu pozitif etkilerin yanında dijitalleşme sürecinin beraberinde getirdiği kendine özgü yan etkileri de 

sektördeki paydaşları etkilemiştir. Özellikle bankacılık sektörü gibi sürekli kontrol altında tutulması 

gereken bir alanda güvenlik, gizlilik, performans, zaman, imaj ve sosyal risk gibi birçok risk taşıyan 

başlık ortaya çıkmaktadır. Bu da dijitalleşme sürecinde beklenenin aksine şube ve çağrı merkezinde 

öngörülen bir azalma yerine kurulan çağrı merkezi ve hizmet veren müşteri temsilcisi sayısında bir 

artışa yol açmıştır.  

Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir çalışmada Aldás-Manzano ve arkadaşları (2009), bir aracı olmadan 

doğrudan hizmet sunan bu kanalın, insan etkileşimini ortadan kaldırdığından tercih edilmesinin 

önünde bir engel olduğunu belirtmiştir. Müşterilerin, yapacakları işlemler için risk almak 

istemedikleri, dolayısıyla bu sosyal riski paylaşabilecekleri bir müşteri danışmanı ya da şube 

personeline ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir.  Daha uzak bir geçmişte olmasına rağmen yapılan bir 

çalışmada Laudon D. ve Laudon J. (1991),  bankacılık sektöründeki teknolojik devrimin asıl amacının 

kullanıcının tüm bankacılık faaliyetlerinin dijital bir platform üzerinden tamamlanması olmasına 

rağmen özellikle 21. yüzyılın bankacılık sektöründe gelişmelerin giderek öngörülemez bir hâl 

alacağını, ayrıca bankaların yerel ve global rekabet üstünlükleri açısından önemli bir rol oynaması 

nedeniyle bilgi sistemini gözden kaçırabileceği açıkların kapatılması için dijitalleşme oranı ne kadar 

artarsa artsın müşteriye birebir hizmet veren bir birimin mutlaka var olacağı görüşündedirler. Bu 

yüzden müşteri tarafında alınacak bu sosyal risk boyutunun azaltılması için şubelerin çoğunluğunun 

hayatta kalabileceği ve herhangi bir kanaldan bizzat müşteriye hizmet veren yetkililerin varlıklarını 

sürdürecekleri görüşündedirler.  

Anahtar Kelimeler: Risk paylaşımı, bankacılık sektörü, dijitalleşme süreci, dijital platform. 
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ABSTRACT 

Sharing risk is not just a matter of banks, but a concept that affects all stakeholders in the sector. 

Risks for a bank or financial institution can be listed as financial risk, liability risk, reputation risk, 

credit risk, market risk. All these types of risks are the types of risks that the financial institution 

would not want to undertake on its own and would like to share with other business partners and staff 

within the system. The less the size of the risk, the higher the tolerability level for the bank. Therefore, 

the same applies not only to the banks providing services but also to the customers. For example; the 

customer who has the opportunity to transfer money via the mobile phone, the internet or ATM at a 

faster and lesser cost, instead of waiting for the waiting time to complete the transaction with a 

customer representative via the branch staff or the call center. The continuous improvement of the 

physical infrastructure of the banks, the increase of the efficiency of the hardware-software tools, the 

more the legal boundaries, the faster, the more cost-free, portable and practical completion of the 

transactions made the independent platforms more preferred and led to the level of the sector. In 

addition to all these positive effects, the side effects of the digitalization process have affected the 

stakeholders in the sector. Especially in an area that needs to be kept under constant control, such as 

banking sector, there are many risk-bearing titles such as security, confidentiality, performance, time, 

image and social risk. This led to an increase in the number of call centers and service representatives 

established in the digitization process rather than in anticipation of a reduction in the branch and call 

center.  

In a recent study, Aldás-Manzano et al. (2009) stated that this channel, which serves directly without 

an intermediary, is an obstacle to its preference because it eliminates human interaction. It has been 

determined that customers need a customer consultant or branch staff where they do not want to take 

risks for the transactions they will undertake and therefore can share this social risk. In a more recent 

study, Laudon D. and Laudon J. (1991) further emphasized that although the primary goal of the 

technological revolution in the banking sector was to complete all the banking activities of the user 

through a digital platform, the developments in the banking sector in the 21st century would become 

increasingly unpredictable As the digitalization rate increases, a unit that provides one-to-one service 

to the customer is absolutely necessary in order to close the gaps that can be overlooked by the banks 

as they play an important role in terms of local and global competitive advantages. Therefore, they 

believe that the majority of the branches can survive and the authorities serving the customers from 

any channel will continue to exist in order to reduce this social risk dimension to be taken by the 

customer. 

Keywords: Risk sharing, banking sector, digitalization process, digital platform. 
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MISIR’DA DEVLETİN OLUŞUMU VE ANAYASAL GELİŞMELER 

Doç. Dr. Sinan YAZICI 
Bayburt Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve kamu Yönetimi Bölümü 

 

ÖZET 

 Tarihi, medeniyeti, ekonomik olanakları ve stratejik konumu nedeniyle bölgemizin en 

önemli ülkelerinden biri olan Mısır, aynı zamanda Türk tarihi açısından da önemli bir yere 

sahiptir. 9. yüzyılda kurulan Tolun Oğulları Devleti Mısır’ın Türk yönetiminin başlangıcını 

oluşturmuştur. Daha sonra, yine bir Türk devleti İhşitler, Mısır’da kurulmuştur. 1914 yılına 

kadar Osmanlı Devleti’nden koparılıncaya kadar devam eden Türk yönetiminde Türk olmayan 

Fatımiler Devleti bir istisna oluşturmuştur. 

 Türk tarihi açısından büyük bir önemi haiz olan Mısır’da modern anlamda devlet inşası 

yine Türk olan Mehmet Ali Paşa tarafından 1805 yılında başlatılmıştır. Mehmet Ali Paşa 

döneminde Osmanlı Devletine bağlı bir eyalet olan Mısır, ABD ile eşzamanlı Almanya ve 

Japonya’dan yaklaşık 50 yıl önce sanayileşmeye başlamıştır. Ancak 1840 yılından sonra 

yenilgiye uğratılarak tekrar siyasi olarak Osmanlı Devleti’nin bir parçası haline getirilmiştir. 

Fakat gerçekte 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın da etkisi ile ülke başta İngiltere ve 

Fransa olmak üzere Avrupalı devletlerin ekonomik çevresi ülke haline getirilmiştir. 1882 

yılında ülke, borçları gerekçe gösterilerek, İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Ancak İngiltere, 

Mısır’ı 1914 yılına kadar kâğıt üzerinde de olsa, Osmanlı Devletine bağlı bir eyalet olarak 

yönetmeye devam etmiştir. 1914 yılında meydana gelen Birinci Dünya Savaşı’nda ise Osmanlı 

Devleti ile karşı cephelerde olduğu gerekçesi ile Osmanlı Devleti’nden koparmıştır.   

 Mısır’da devletin inşası ve anayasal gelişmelerin ele alındığı bu çalışmada öncelikle 

Osmanlı Cihan Devleti’nden Bağımsız Mısır’a doğru giderken Mısır’ın ilk devlet inşa tecrübesi 

ele alınmaktadır. Daha sonra anayasalı bir devlete doğru giderken 1882 yılında İngiliz işgali ile 

yaşanan kesintide yaşanan anayasal gelişmeler, 1922-1952 yılları arasında Meşruti Monarşi ile 

yönetilen ülkenin 1922-1952 Meşruti Monarşi Dönemi, Çok Partili Hayata geçiş denemeleri ve 

anayasal süreçler inceleme konusu yapılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Mısır, devletin inşası, anayasal gelişmeler 
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OSMANLI CİHAN DEVLETİ’NDEN OSMANLI DEVLETİNE KURUMSAL 

DEĞİŞİM 

Doç. Dr. Sinan YAZICI 
Bayburt Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve kamu Yönetimi Bölümü 

ÖZET 
Osmanlı Cihan Devleti gerek kurulurken ve gerekse yükselirken kendisine özgü bir 

siyasi/idari yapı inşa etmiştir. İnşa edilen bu yapı, devletin yükselmesi döneminde varlığını 

koruyarak gelişirken, duraklaması döneminde ise bozulmaya uğramıştır. Bu nedenle de 

duraklama döneminde devlet yapısı sürekli olarak devletin dünya gücü olduğu şanlı dönemdeki 

yapıya uygun bir şekilde yeniden düzenlenmeye çalışılmıştır. Duraklama döneminde yapılan 

düzenlemeler geçmişteki şanlı dönemlerdeki yapıya geri dönüş anlamında “ıslah” kavramı ile 

açıklanmaktadır. 

Fakat ıslah çalışması başarılı olamadığı gibi sistem gerileme döneminde artık 

işlememeye, devlet içerisinde sorun üretmeye devam etmiştir. Bu dönemde artık ıslah değil 

batılı modelde yeni bir kurumsal yapı inşa edilmeye çalışılmıştır. Batılılaşma veya 

modernleşme kavramı ile açıklanan bu süreçle birlikte, problem üreten kurumlar yerlerini yeni 

kurumlara bırakmaya başlamıştır. Önemli bir dönüm noktası olan “Tanzimat Fermanı” ile 

devlet, artık eski ve kendine özgü kurumlar yerine Batılı modelde yeni kurumlar inşa etmiştir. 

Bu çerçevede öncelikle askeri sahada daha sonra idari, toplumsal ve son olarak da I. ve II. 

Meşrutiyetle birlikte siyasi sahada batılı modele uygun Anayasal düzeyde değişimler 

yaşanmıştır.  

Osmanlı Cihan Devleti’nden Osmanlı Devletine doğru giderken yaşanan kurumsal 

değişimi ele alan bu çalışma, 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı kurumları varlıklarını niçin 

sürdüremedikleri sorusuna yanıt aramaktadır. İkinci el kaynak taraması ile tarihsel 

karşılaştırmalı yöntemle elde edilen veriler, Modern Dünya Sistemi ve bağımlılık kuramlarının 

anahtar kavramları olan merkez, çevre kavramları çerçevesinde tartışılmıştır. Merkez ve çevre 

kavramları ile elde edilen verilerin tartışılması sonucunda ekonomik olarak yaşanan 

gerilemelerin ya da çevreleşme süreçlerinin siyasi ve kurumsal düzeyde değişimi zorladığı 

sonucuna ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, kurumsal değişim, merkez ve çevre 
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Bayburt Üniversitesi, İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
 

ÖZET 

Türkiye, tek parti döneminde çok partili hayata geçiş denemeleri yaşamış ancak bunlar 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Demokratik sistemin varlığı için en temel koşullardan biri olan 

birden fazla partinin iktidar olma imkânının bulunması ancak Demokrat Parti ile mümkün 

olmuştur. Parti, öncesinde “dörtlü takrir” vermiş kişilerin liderliğinde 1946 yılında kurulmuş 

ve 1950 yılında tek başına iktidar olmuştur. Merkezi kuşatan sivil-askeri bürokratik elitizme 

karşı çevrenin desteğini alması bu başarısının en önemli nedenlerinden biridir. İktidarın imkan 

ve kaynaklarının yıllardır merkezin jakoben bakışına mazhar olmuş kesimin eline geçmesi 

askeri darbe ile sonuçlanmıştır. Türkiye’de askeri darbelerin nedenlerinden biri de budur. 

Demokrat Parti, tek parti döneminin anti-demokratik söylem ve politikaların karşı örgütlenmiş 

bir siyasal harekettir. Rejimin sivil-askeri bürokratik elitizmine karşı “yeter söz milletindir” 

sloganı ile karşı çıkmıştır. Birinci döneminde ekonomik kalkınma ve demokratik adımları 

önemsemiştir. Bu durum, millet nezdinde karşılık bulmuş yeniden iktidar imkanına 

kavuşmuştur. Ancak yeni döneminde gerek muhalefete, gerek sivil toplum ve basına karşı 

baskıcı bir anlayış benimsemiştir. Bunu yaparken de “milli irade”yi mutlaklaştıran 

çoğunluğun yönetimini meşru kabul etmiştir. Bu anlayış, elitizmin diktasına karşı 

demokrasiyi getirmek için yola çıkan partinin, çoğunluk anlayışını dikta etmesi ile 

sonuçlanmıştır. Nitekim Parti’nin son döneminde demokrasi ifadesi, muhalefetin savunduğu 

bir kavram olmuştur. Bu çalışmada, Demokrat partinin demokrasi için yola çıkışından, 

demokrasiyi kendi çoğunluğuna indirgeyen bakışına kadarki serüveni anlatılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Demokrasi, İktidar, Muhalefet  

 
 

197



HOCA AHMET YESEVİ 
2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

6-8 Aralık 2019, ERZURUM 
 

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE YASAMA ERKİ 

LEGISLATIVE POWER IN THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM  

Dr. Öğr.Üyesi İsmail DURSUNOĞLU 

Bayburt Üniversitesi, İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
 

ÖZET 

Türkiye 16 Nisan 2017 referandumu ile yasal zeminde ve 24 Haziran 2018 seçimleri ile fiili 

olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmiştir. Yeni sistemin öncesi ve sonrasında 

en çok tartışılan konulardan biri Cumhuriyet rejimin en önemli unsurlarından kuvvetler 

ayrılığı ilkesi olmuştur. Yasama, yürütme ve yargı erkelerinin birbirinden ayrılması anlamına 

gelen kuvvetler ayrılığı hukuk devletinin bir gereğidir. Bu nedenle yapılan hükümet sistemi 

değişikliğinin erklerin yeni konum ve yetkilerini nasıl değerlendirdiği oldukça önemlidir. 

Özellikle yüzyılı aşkın parlamenter sistem tecrübesine sahip olan Türkiye, yeni sistemde 

yasamanın konumunu ve yetkilerini tüm yönleriyle değerlendirmiştir. Daha önce yasama 

içinden çıkan yürütmenin halk tarafından belirlenmesi iki erk arasına net bir çizgi çekmiştir. 

Ancak sistemi “Türk tipi” yapan cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı olması 

veya parti ile ilişkisini sürdürmesidir. Bu durum, erkler arası ayrıma gölge düşürmektedir.  

Bu çalışmada yeni sistemde meclis, gerek kuvvetler ayrılığı nezdinde gerekse görev ve 

yetkileri açısından ele alınmıştır. Yasamanın yeni pozisyonu, kuvvetler ayrılığı ilkesi 

kapsamında değerlendirilmiştir. Çalışmada yöntem olarak, meclisin hükümet sistemi 

değişikliği öncesinde ve sonrasındaki durumu karşılaştırılmıştır. Böylelikle değişimin 

boyutlarının daha net biçimde ortaya konulması hedeflenmiştir.  Bu kapsamda yasama erkinin 

yeni konum ve gücünün anlaşılması çalışmanın bir başka hedefidir. Çalışmanın amacı ise 

demokrasi için hayati bir konumda bulunan yasama erkinin yeni sistemde görünürlüğünü 

açıkça ortaya koymaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yasama, Parlamenter Sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 

ABSTRACT 

Turkey has passed the Presidential Government System on the legal ground with the 

referendum of 16 April 2017 and de facto with the elections of 24 June 2018. One of the most 

debated issues before and after the new system was the separation of powers, one of the most 

important elements of the Republican regime. The separation of powers, which means the 

separation of legislative, executive and judicial powers, is a requirement of the rule of law. 

Therefore, the government system change how the state powers evaluate their new position 

and powers is very important. Turkey, which has more than a century of experience in 

parliamentary systems, evaluated all aspects of legislative position and powers in the new 

system. The execution, previously out of the legislature, the determination by the public has 

drawn a clear line between the two powers.  However, what makes the system “Turkish type” 

the president is the party leader at the same time or maintains its relationship with the party. 

This situation casts a shadow over the separation of state powers. 

In this study, in the new system, the parliament is dealt with both in terms of separation of 

powers and in terms of duties and powers. The new position of the legislature has been 

198



HOCA AHMET YESEVİ 
2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

6-8 Aralık 2019, ERZURUM 
 

 

assessed within the principle of separation of powers. In this study, the situation of the 

parliament before and after the change of the government system was compared. Thus, it is 

aimed to reveal the dimensions of the change more clearly. In this context, understanding the 

new position and power of the legislative power is another objective of the study. The aim of 

the study is to clearly demonstrate the visibility of the legislative power, which is vital for 

democracy, in the new system. 

Keywords: Legislative, Parliamentary System, Presidential Government System 
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BELEDİYELERİN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERE YAKLAŞIMI: 

YENİMAHALLE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

THE MUNICIPALITIES 'APPROACH TO CHILDREN'S SERVICES: CASE OF 

YENİMAHALLE MUNICIPALITY 

 Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜN1 

Bayburt Üniversitesi, İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

Öğr. Gör. Mehmet KAPUSIZOĞLU 

Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO 

ÖZET 

Yaşam döngüsünün doğal ve değişmez halkalarından biri olarak algılanan çocukluk kavramı, 

toplumdan topluma göre değişkenlik içermekte ve tarihsel süreçte de farklı anlamlar 

taşımaktadır. Genel kabul görmüş yaklaşıma göre, çocukluk kavramı, henüz yetişkin 

olmamış, kendi kararlarını alamayan, biyolojik bir geçiş dönemi olarak tanımlanmış ve 

toplumların geleceği olarak kabul edilmişlerdir.  

Çocukların dünyaya geldiği andan itibaren özel ihtiyaçlarını karşılamak anne ve babanın 

sorumluluğunda olduğu kadar, devletin ve yerel yönetimlerinde sorumlulukları vardır. 

Merkezi hükümetin çocuğun gelişimi için sağlık, eğitim, bakım, sosyal güvenlik vb. 

hizmetleri vermesi gerektiği gibi yerel yönetimler de halka en yakın birimler olarak, çocuklara 

yönelik çeşitli görevleri yerine getirmek durumundadır.  

Yerel halkın yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan yerel yönetimler 

sadece teknik ve fiziki ihtiyaçları değil, yerel topluluğun sosyal ihtiyaçlarını da karşılamakla 

yükümlüdür. Yürürlükteki Anayasa’da kamu hizmetlerinin merkezi örgütler ve yerel örgütler 

eliyle yürütüleceğini güvence altına alınmıştır. Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye 

Cumhuriyeti sosyal hukuk devleti olarak tanımlanmaktadır. Belediyeler, toplumun bütün 

kesimlerinin kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmasında önemli bir etkiye sahiptir. 

Gerek büyükşehir, gerekse ilçe belediyelerinin çalışmalarını düzenleyen yasalarda çocuklara 

yönelik hizmetler isteğe bağlı görevler arasında yer almaktadır. 

Bu çalışmada, Ankara Büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki Yenimahalle İlçe 

Belediyesi’nin çocuklara yönelik hizmetleri incelenmiştir. Literatürden ve Yenimahalle 

Belediyesi’nin kaynaklarından yararlanarak hazırlanan bu çalışma sonucunda belediyelerin 

çocuklara yönelik hizmetlerine ilişkin değerlendirilmelerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Belediye, Çocuk Hakları 

ABSTRACT 

The concept of childhood, which is perceived as one of the natural and immutable circles of 

the life cycle, varies from society to society and has different meanings in the historical 

process. According to the generally accepted approach, the concept of childhood is defined as 

a biological transition period which is not yet an adult, cannot make its own decisions, and is 

accepted as the future of societies. 

200



HOCA AHMET YESEVİ 
2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

6-8 Aralık 2019, ERZURUM 
 

 

From the moment children are born, they have the responsibility of the state and local 

authorities as well as the responsibility of the parents to meet their special needs. The central 

government is responsible for health, education, care, social security, etc. for the child's 

development. local authorities have to carry out various tasks for children as the closest units 

to the public. 

The local governments established to meet the local needs of the local people are obliged to 

meet not only the technical and physical needs, but also the social needs of the local 

community. The current Constitution guarantees that public services will be carried out by 

central and local organizations. Article 2 of the Constitution of the Republic of Turkey is 

defined as the social state of law. Municipalities have a significant impact on the fair use of 

public resources by all segments of society. In the laws regulating the work of both 

metropolitan and district municipalities, services for children are among the optional duties. 

In this study, the services of Yenimahalle District Municipality for children within the borders 

of Ankara Metropolitan Municipality were examined. As a result of this study which was 

prepared by using the literature and the resources of Yenimahalle Municipality, evaluations of 

the services of municipalities for children were made. 

Keywords: Children, Municipality, Children's Rights 
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ÇOCUĞUN KORUNMASI VE TÜRKİYE’DE ÇOCUĞA YÖNELİK SOSYAL 

HİZMET ÖRGÜTLENMESİ 

CHILD PROTECTION AND THE CHILD’S ORGANIZATION OF SOCIAL WORK IN 

TURKEY 

Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜN1 

Bayburt Üniversitesi, İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

Öğr. Gör. Mehmet KAPUSIZOĞLU 

Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO 

 

ÖZET 

Çocuk, TDK sözlüğünde henüz ergen olmayan, küçük yaştaki erkek ya da kız birey olarak 

tanımlanmaktadır. Bazı uluslararası sözleşme metinlerinde ve hukuki belgelerde ise 18 yaşına 

gelmemiş birey çocuk olarak kabul edilmektedir. Gerek uluslararası sözleşmelerde, gerekse 

mevzuata göre çocukların dünyaya geldiği andan itibaren, yasal olarak reşit kabul edildiği 

yaşa kadar ailenin ve devletin koruması altında olduğu kabul edilmektedir.  

Çocukların korunması ilk olarak bir sivil toplum hareketi olarak başlamıştır. Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde başlayan kimsesiz, bakıma muhtaç çocukların korunması amacıyla 

sivil toplum örgütlenmesi 1980’li yıllara kadar sürmüş, 28 Kasım 1917 ‘de İstanbul Firuz Ağa 

semtinde ilk çocuk misafirhanesinin açılışı ile başlayan çocuklara yönelik koruma politikaları 

bugüne kadar, günün koşulları dikkate alınarak ve değişerek gelişmiştir. Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet sistemiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuğa yönelik sosyal 

hizmetlerin resmi sorumluluğunu üstlenmektedir.  

Bu çalışmada çocuklara yönelik sosyal hizmetler tarihsel perspektif içinde ele alınıp, 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Literatür taraması ve mevzuat kaynakları incelenerek 

yapılan çalışma, çocuklara yönelik sosyal hizmetlerle sınırlıdır. Çalışmada elde edilen veriler 

ışığında çocuklara yönelik sosyal hizmet yönetiminin geliştirilmesi için yapılması gerekenler 

konusunda bir değerlendirme yapılmaktadır. 

ABSTRACT 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Sosyal Hizmet, Aile ve Sosyal Politikalar 

The child is defined as an adolescent, male or female individual in the TDK dictionary. In 

some international conventions and legal documents, an individual who is under 18 is 

considered as a child. According to some international conventions and legislation, children 

are considered to be under the protection of the family and the state from the moment they are 

born until the age they are legally accepted. 

The protection of children first began as a civil society movement. Non-governmental 

organizations started in the Ottoman Empire in order to protect children in need of care 

continued until the 1980s, 28 November 1917 in Istanbul with the opening of the first 

children's guesthouse in Firuz Aga protection policies to date, changing and taking into 

account the conditions of the day has evolved. . Under the Presidential Government system, 

the Ministry of Family, Labor and Social Services assumes the official responsibility of social 

services for the child. 
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In this study, it is aimed to evaluate and evaluate social services for children in historical 

perspective. The literature review and literature review are limited to social services for 

children. In the light of the data obtained in the study, an evaluation is made about the things 

to be done for the development of social service management for children. 

Keywords: Child, Social Work, Family and Social Policies 
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BAŞKANLIĞI ANLAYIŞLARI 

THE EXİSTENCE OF THE ISLAMIC POLITICAL THOUGHT AND THE VİEWS OF 

THE PRESIDENCY 

Osman AÇAR 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim 

Dalı 

Prof.Dr. Şükrü NİŞANCI 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 

 

ÖZET 

İslam düşüncesinin başlangıcından beri dünyayı algılayış şekline bağlı olarak farklı 

fraksiyonlar ortaya çıkmıştır. Siyasal mezhepler de devlet başkanının kim olacağı tartışmaları 

etrafında İslamiyet’in ilk dönemlerinden itibaren siyasal hayatta önemli yer edinmişlerdir. 

Şiilik, Haricilik ve Sünnilik İslam’ın siyasal mezhepleri olarak ele alınmaktadır.  

İslam siyasal mezheplerin tam olarak ne zaman ortaya çıktığıyla ilgili görüş birliği 

bulunmamaktadır. Ancak bazı yazarlar, siyasi mezheplerin Hz. Osman döneminden sonra 

ortaya çıkmaya başladığını ifade etmektedir. Hz. Osman döneminde başlayan sorunlar Hz. Ali 

döneminde de devam etmiş ve iç huzursuzluklar devlet başkanının meşruiyetinin 

sorgulanmasına sebep olmuştur. İç huzursuzlukların bulunduğu bir ortamda Hz. Ali’nin 

karşısında güçlü bir rakibin ortaya çıkması İslam siyasal düşüncesinde derin ayrılıkların 

oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu karışıklık ortamında Müslümanlar kendi görüşleri 

etrafında toplanmış ve siyasal mezhepler taraflar arasında kabul görmeye başlamıştır. 

Günümüzde siyasi mezhepler kendilerine has bir dünya görüşü ortaya koymakta ve birçok 

konuda birbirinden farklılaşmaktadır. 

Birçok açıdan farklılaşan bu üç siyasi mezhebin devlet başkanlığı hakkındaki görüşleri 

önemli farklılıklar göstermektedir. Şii ekol, devletin başına Hz. Ali’nin soyundan gelen 

birinin geçmesi gerektiği iddia etmiş ve bu iddiasını kanıtlayacak argümanlar kullanmıştır. 

Haricilere göre devlet başkanlığı bir kişi veya zümrenin hakkı değildir.  Yönetici olmanın akli 

veya şeri herhangi bir zorunluluk gerektirmediğini iddia eden haricilere göre, yönetici olma 

hakkı eşit oranda bütün Müslümanlara aittir. Sünnilik ise devlet yöneticiliğini ne Hariciler 

kadar geniş bir yelpazede ele almış ne de Şiiler gibi belirli bir aile veya soya ait olduğu iddia 

etmiştir. Sünnilik devlet başkanlığını belli şartlara bağlamıştır ve bu şartları sağlayanların 

devlet başkanı olmasının önünde engel bulunmamaktadır. Bu çalışmada İslam’ın siyasi 

düşüncelerinin ortaya çıkış süreci ve devlet başkanlığına bakış açıları incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Siyasi mezhep, Şiilik, Haricilik, Sünnilik 
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ABSTRACT 

Different sections have emerged depending on how they perceive the world since the 

beginning of Islamic thought. Political sects, have emerged round the debates of who the 

president will be and gained an important place in the political life since the early periods of 

Islam. Shi’ism, Khartism and Sunnism are considered as the political sects of Islam. 

There is no consensus on exactly when the Islamic political sects emerged. However, 

some writers, states that political sects began to emerge after the reign of Osman. The 

problems that started during the period of Osman’s reign continued during the period of Ali’s 

reign, and internal unrest caused the questioning of the legitimacy of the president. In an 

atmosphere of internal unrest, the emergence of a strong rival against Ali paved the way for 

deep divisions in Islamic political thought. In this environment of confusion, Muslims 

gathered around their own views and political sects began to be accepted by the parties. 

Today, political sects have their own worldview and differentiate from each other in many 

subjects.  

The views of these politcial sects on the presidency vary considerably. Shiite school, 

claimed that one of Ali’s descendants had to be head of the state and tried to prove it’s claim. 

According to kharijites, the presidency is not the right of a person or group. Kharijites claim 

that being a ruler does not require any obligation as a reason or sherry, the right to be a ruler 

belongs to all Muslims equally. On the other hand, Sunnism did not take state administration 

as wide as the Kharijites did, nor it claim that it belonged to a particular family as Shi’ism did. 

Sunnism has attached the presidency to certain conditions and there is no obstacle to 

becoming a head of state for those who fulfill these conditions. In this study, the process of 

emergence of the political sects of Islam and their views on the presidency examined. 

 

Keywords: Political sect, Shi'ism, Kharijism, Sunnism 
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POLİTİK BECERİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİNDE PROAKTİF KİŞİLİĞİN 

ARACI ROLÜ 

THE ROLE OF PROACTIVE PERSONALITY IN THE EFFECT OF POLITICAL SKILL 

ON WORK SATISFACTION 

Osman AÇAR 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi  

Arş. Gör. Fatih UÇAN 

Atatürk Üniversitesi 

Doç.Dr. Salih Börteçine AVCI 

Atatürk Üniversitesi  

ÖZET 

Kurumların başarısında çalışanların işe karşı geliştirdiği tutum ve davranışların ne kadar 

önemli olduğu çeşitli araştırmalarla ispatlanmıştır. Bir kişinin işinden memnun olmasına sebep 

olan psikolojik, fizyolojik ve çevresel koşulların birleşimi olarak tanımlanan iş tatmini gerek 

özel sektör gerek kamu kurumları açısından önem arz etmektedir. Hiç şüphesiz çalışanın iş 

tatminini sağlamada kişisel özellikleri de etkilidir. Başkalarını iş yerinde etkili bir şekilde 

anlama ve başkalarının kişisel/örgütsel hedeflerini geliştirecek şekilde hareket etmelerini 

sağlamak için bu bilgiyi kullanma yeteneği olarak tanımlanan “politik beceri” ve çevresel 

değişmeyi etkileme/proaktif davranışa girme eğilimini ifade eden “proaktif kişilik” 

özelliklerinin iş tatminini etkilediği varsayılmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Atatürk 

Üniversitesindeki idari personelin politik becerilerinin iş tatmini üzerindeki etkisi açısından 

proaktif kişiliğin üstlenmiş olduğu aracı rolün belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu amaç 

doğrultusunda Bateman ve Crant (1993)’ın tasarladığı “Proaktif Kişilik Ölçeği” , Ferris vd. 

(2005) ’ın tasarladığı, Özdemir ve Gören (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Politik Beceri 

Envanteri ve Minnesota İş Tatmin Ölçeği uygulanarak politik becerinin iş tatmini üzerine 

etkisinde proaktif kişiliğin aracı rolü saptanmıştır. Çalışma kapsamında Atatürk 

Üniversitesinde görev yapan 246 idari personele anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 

25.00 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucu elde edilen bulgulara göre 

politik beceri ve iş tatmini arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların, 

politik beceri, iş tatmini ve proaktif kişilik düzeyleri, bazı demografik değişkenler açısından, 

anlamlı düzeyle farklılık göstermektedir. Sonuç olarak çalışanların iş tatmini düzeylerini 

artırabilmek için politik becerileri ve proaktif kişilik özelliklerinin geliştirilmesinin önemi 

ortaya çıkarılmıştır. 
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Anahtar Kelimeler: Politik Beceri, Proaktif Kişilik, İş Tatmini, İdari Personel 

ABSTRACT 

 The importance of the attitudes and behaviors developed by the employees towards the 

success of the organizations has been proved by various researches. Job satisfaction, defined as 

the combination of psychological, physiological and environmental conditions that cause a 

person to be satisfied with her/his job, is important for both the private sector and public 

institutions. There is no doubt that the employee's personal characteristics are also effective in 

achieving job satisfaction. “Political skills” and “proactive personality” characteristics are 

assumed to affect job satisfaction. In this context, the aim of the study is to determine and 

evaluate the role of the proactive personality in terms of the impact of the political skills of the 

administrative staff at Atatürk University on job satisfaction. A questionnaire was applied to 

246 administrative staff working at Atatürk University. The data obtained were analyzed using 

SPSS 25.00 program. According to the findings of the analyzes, a significant relationship was 

found between political skills and job satisfaction. Also, political skill, job satisfaction and 

proactive personality levels of the participants differ significantly in terms of some 

demographic variables. Consequently, the importance of developing political skills and 

proactive personality traits has been revealed in order to increase job satisfaction levels of 

employees. 

Keywords: Political Skill, Proactive Personality, Job Satisfaction, Administrative Personnel 
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SİYASAL DAVRANIŞLARIN ŞEKİLLENMESİNDE AİLE FAKTÖRÜ 

FAMILY FACTOR FOR SHAPING THE POLITICAL BEHAVIORS 

                                                     

Dr. Öğr. Üyesi. Gökhan KÖMÜR 

Bayburt Üniversitesi, Demir Özü MYO, Yerel Yönetimler Bölümü 

 

ÖZET  

İnsanoğlu dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren çevresi ile etkileşim içerisine girer ve bu 

dünyada hayatına devam edebilmesi için içgüdüsel davranışlarının yanı sıra başka davranışları 

da öğrenmek zorunda kalır. Birey bu davranışları öğrenirken birçok faktörden etkilenir. Bu 

faktörlerin en önemlisi yaşamın ilk yıllarının başladığı ve temel öğretilerin öğrenildiği aile 

kurumudur. Aile, yakın çevre ve eğitim kurumları bu davranışların elde edilmesinde ilk sırada 

gelmektedirler.  Siyasal davranışlar da bireyin aile içinde öğrenmiş olduğu birçok davranışın 

temellerinin atıldığı dönemde oluşmakta ve daha sonra bireylerin aile içindeki durumlarına 

göre şekillenmektedir. İleriki yıllarda ise bu davranışları bireyin almış olduğu eğitim, kişinin 

kazanmış olduğu tecrübeler, dâhil olduğu sosyal gruplar, dini inançlar, örf, adet, gelenek ve 

görenekler gibi çeşitli toplumsal etkenler de etkilemektedir. Bunlara ek olarak, siyasi parti 

lideri, adayı, ideolojisi gibi faktörleri de siyasal davranışları etkileyen etmenler arasına 

eklemek mümkündür. Aynı zamanda siyasal davranışlar üzerinde var olduğu bilinen aile 

etkisi, siyasal partiler tarafından da önemsenmektedir. Bu açıdan bakıldığında siyasal 

toplumsallaşma sürecinde siyasal partiler seçmenleri etkilediği kadar çocuklara da aileleri 

aracılığı ile siyasi parti kimliğinin aşılanmasında rol oynamaktadırlar. Çocuk yaşlardan 

itibaren aile deneyimlerinin ve kararlarının çocukların siyasete olan ilgileri üzerinde etkileyici 

sonuçlar ortaya çıkardığı görülmektedir. Yani çocukların ideolojik ve siyasal görüşleri, 

ailelerinin ideolojik ve siyasal görüşleriyle aynı doğrultuda benzerlik göstermektedir. Bu 

açıdan ele alındığında ve literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde ailenin, çocukların bir 

siyasal partiye karşı duygusal bir bağ geliştirmesinin temelinde yatan bir faktör olduğu 

karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak aile, çocuklara hem seçme işleminin, hem de davranışın 

temelini veren bir öğe olarak sosyo-politik bir önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı 

literatürdeki çalışmalar incelenerek insanoğlunun yaşam süresince birçok özelliğinin 

oluşmasında temel olan aile kavramının siyasal davranışlar üzerindeki etkisini ortaya 

çıkarmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal Davranış, Siyasal Parti, Toplumsal Etkenler 
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ABSTRACT 

Human being interacts with their environment from the moment he opens his eyes to the 

world and in order to continue his life in this world, he has to learn other behaviors besides his 

instinctive behaviors. Individual is effected from lots of factors while learning these 

behaviors. The most important of these factors is the family institution where the first years of 

life begin and the basic teachings are learned. Family, close environment, and educational 

institutions come first to get these behaviors. Political behaviors are formed during the period 

when many of the behaviors the individual has learned in the family are laid and then they are 

shaped according to the situation of individuals in the family. In the following years, these 

behaviors are also influenced by various social factors such as education, experiences, social 

groups, religious beliefs, customs, traditions. In addition, it is possible to add factors such as 

political party leader, candidate and ideology to the factors that affect political behaviors. At 

the same time, the family effect that is known to exist on political behaviors is also considered 

by political parties. From this point of view, in the process of political socialization, political 

parties not only affect voters, but also play a role in instilling political party identity to 

children through their families. From the age of child, family experiences and decisions seem 

to have impressive results on children's interest in politics. In other words, the ideological and 

political views of children are similar in line with the ideological and political views of their 

families. When considered in this respect and the studies in the literature are examined, it is 

seen that the family is the underlying factor in the development of an emotional bond between 

children and a political party. As a result, the family is of socio-political importance as an 

element that gives children the basis of both selection and behavior. The aim of this study is 

to examine the studies in the literature and to reveal the effect of family concept on political 

behaviors, which is essential for the formation of many features of human beings during life. 

Keywords: Political Behavior, Political Party, Communal Factors 
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TANZİMAT DÖNEMİNDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE FEMİNİZM 

FEMINISM FROM THE PERIOD OF TANZIMAT TO THE REPUBLIC OF TURKEY 

                                                     

Dr. Öğr. Üyesi. Gökhan KÖMÜR 

Bayburt Üniversitesi, Demir Özü MYO, Yerel Yönetimler Bölümü 

ÖZET  

İdeolojiler bugüne kadar insanoğlunun dünya görüşünü yansıtan kavramlar olmuşlardır. 

İnsanoğlunun yaşamının tek bir bölümü ile ilgili değil, toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik 

yaşam gibi hayatın birçok boyutu ile ilgili olarak ortaya çıkmışlardır. Feminizm dediğimiz 

kavram da bu yaşam içinde ortaya çıkmış, insanlar için dile getirilen, savunulan, tartışılan, hatta 

uğruna can verilen bir ideoloji halini almıştır. Feminizm kavramı yeni kullanılan bir kavram 

olsa da kökenleri çok eskilere dayanan ve değişik tanımlamaları yapılan bir ideoloji olmuştur. 

Bu kavrama, bu düşünceyi savunanlar tarafından farklı anlamlar yüklenmiş, farklı yorumlar 

yapılmış ve bu kavramın özellikleri ülkeden ülkeye değişiklik göstermiştir. Ortaya çıkmış 

olduğu günden bu yana çeşitleri sürekli artmış ama giderek güç kazanan ve etkileri ülkeden 

ülkeye değişen bir olgu olmuştur. Kökenleri Avrupa’ ya dayanan bu düşüncenin etkileri 

ülkemize Osmanlı Devletinin Tanzimat döneminde görülmeye başlamıştır. Bu dönemin en 

büyük özelliklerinden birisi kadınlara eğitim kurumlarının kapılarının açılmış olmasıdır. 

Tanzimat döneminde feminizm, Batıdakine benzer bir gelişme seyir etmiş olmasına rağmen 

oradaki etkileri kadar radikal söylemler savunulmayıp genelde kadının sosyal hayattaki hak ve 

özgürlük taleplerini dile getirmiştir. Bu dönem de birçok kadın cemiyeti kurulmuştur. Fakat bu 

cemiyetlerin birçoğu feminizm düşüncesinin çatısı altında değil dönemin şartlarına uygun 

olarak yardım faaliyetleri düzenleyen dernekler olarak kurulmuştur. Daha sonra Cumhuriyetin 

kurulması ile ortaya açılan yeni bir sayfa ile pek çok konuda yeniliğe imza atılmaya başlanmış 

Osmanlı döneminde tartışmaya açılan konuların birçoğu kadınlar lehine kanuni açıdan bir 

neticeye bağlanmıştır. Kadınlarımız birçok hakka Avrupa’daki hem cinslerinden önce 

kavuşmuşlardır. Yapılmış olan tüm bu düzenlemeler ülkemizin demokratikleşmesi yolunda 

önemli birer yapı taşı olarak demokratik bir toplum dokusunun oluşmasını sağlamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Feminizm, Tanzimat, İdeoloji.  
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ABSTRACT 

Ideologies have been concepts that reflect the world view of human beings. They are not related 

to a single part of human life, but to many aspects of life such as social, political, cultural, and 

economic life. The concept called ‘feminism’ emerged as an ideology expressed, defended, 

debated, and even given to people for life. Although the concept of feminism is a concept used 

recently, it has been an ideology of which roots date back to the oldest times and that is defined 

variously. Its variations have been gradually increased since the day it was born, but it has been 

a phenomenon, which increasingly gains power and of which effects change from country to 

country. The effects of this thought of which roots stand on Europe have been begun to see for 

our country in the Tanzimat1 Period of the Ottoman State. One of the most important 

characteristics is that the doors of the education establishments were opened for the women. 

Although feminism in the Tanzimat Period showed a process and a development similar to the 

being in the west, it was defended by radical discourses as much as its effects in the west. It 

generally expressed the demands of right and freedom for the social life of the women. 

However, most of these societies were established under the umbrella of the idea of feminism 

and not as associations that organized aid activities in accordance with the conditions of the 

period. By the foundation of the Turkish Republic, a new page was opened. Many innovations 

in a lot of matters were practiced. The most of the matters opened to discussion in the period of 

the Ottoman State was resulted in the favor of the women legally. The Turkish women gained 

many rights before their fellow in Europe. All these arrangements formed a democratic society 

as an important building block for the democratization of Turkey. 

 

Key Words: Feminism, Tanzimat, Ideology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tanzimat (reorganization) is the political reforms that were made in the Ottoman State in 1839. 
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ÇİN TARİHİNDE KÜLTÜREL MİLLİYETÇİLİK VE ÇİN YAYILMACILIĞI 

CULTURAL NATIONALISM AND CHINESE EXPANSIONISM  IN CHINA 

HISTORY 

Tuersunjiang ABULAITI 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  

Prof. Dr. Mustafa TALAS 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

ÖZET 

Sinoloji, Avrupa’da Çin’i araştıran bir bilim dalı olarak 16.-17. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 

Daha sonra Amerika ve Doğu Asya’ya yayılmış, sinoloji üzerine birçok araştırma yapılmış ve 

Sinologlar yetişmiştir. Türkiye’de ise 20. Yüzyılın ikinci çeyreğinde Atatürk’ün de desteğiyle 

sinoloji bölümü açılarak Türk tarihi araştırmaları ve Türkiye’nin Sinoloji gelişimi için önemli 

adımlar atılmıştır. Çin’de ortaya çıkan ekonomik büyüme dünyayı etkileyecek boyutlara 

ulaştığı için bazı ülkeler çini araştırma ve anlama eğilimi içerisine girmişlerdir. Bunun 

sonucunda bu ülkelerde Çin’deki gelişmeleri kendi ülkelerinde kullanabilecek insanları 

yetiştirme ihtiyacı günden güne artarak devam etmektedir. Bu durum sinoloji fakültelerinin 

açılmasına neden olmuştur.  Bu Türkiye için de geçerlidir ve ihtiyaç gittikçe artmaktadır .  

Bu çalışmamızda, sosyal araştırma yönteminden olan nitel araştırma yöntemine göre 

öncelikle Çin tarihi, kültürü ve milletleri ile ilgili kaynaklar toplanmış daha sonra türlere 

ayrılarak analiz edilmiştir. Ayrıca, literatür araştırması yapılarak konu ilgili düşünceler ortaya 

konulmuştur. 

İkinci adımda ise Çin’in coğrafyası, siyasi ve ekonomik sistemi gibi unsurların Çin 

kültürü üzerine olan etkileri analiz edilerek anlatılmıştır. Daha sonra ise Çin milletler tarihine 

göre 7 farklı döneme ayrılmış ve her dönemde Çin kültüründeki milliyetçilik anlayışının 

devletin siyasi, iktisadi ve milletler arası ilişkilerinde oynadığı rolü, Çin’in toprak genişlemesi 

ile kültürel yayılımının yönleri üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda farklı tarihi dönemlerde 

yaşanmış önemli olaylar ve tarihi şahıslara da yer verilerek farklı açıdan analiz yapılmasına 

önem verilmiştir. Tezin sonuç kısmında ise Çin kültürünün kesintisiz kendi varlığını devam 

ettirmesi ve sürekli etrafına yayılmasının nedenleri, diğer kültürlerle karşılaştırılarak analiz 

yapılmıştır. 
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Çalışma sonucunda, Çin kültürünün kesintisiz devam etmesinin ve yayılmasının coğrafi 

konum açısından faydalı olduğu görülmüştür. Orta Asya coğrafyasında Çin’in nüfus 

avantajının olması ve ekonomi sisteminin farklı olması bu süreci etkileyen dış unsurlar olarak 

görülmüştür. Aynı zamanda Çin’in merkezci diktatör siyasi sistemi, Çin yazısının aynı 

kalmasını sağlamıştır. Ayrıca Çin kültüründeki egemen düşünce olan Konfüçyüs inancının, 

kültürel milliyetçiliği içeren düşünceleri bu süreci etkileyen iç unsurlar olarak 

değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Çin Kültürü ve Tarihi, Kültürel Milliyetçilik, Milletlerarası İlişkiler 

ABSTRACT 

 

Synology is a 16th-17th century study of China in Europe. century has emerged. Later, 

it spread to America and East Asia, many researches on synology were done and Sinologists 

were trained. The opening section of sinology Ataturk's support for Turkey in the 20 century, 

important steps in Turkey's history of research and development of Sinology was laid. Since 

the economic growth in China has reached the measurements that will affect the world, some 

countries have tended to research and understand inset. As a result, the need to increase  

people in these countries who can use the developments in China in their own countries is 

increasing day by day. This led to the opening of functions of sinology. This also applies to 

Turkey and the need is increasing. 

In this study, according to the qualitative research method, which is one of the social 

research methods, firstly the sources related to Chinese history, culture and nations were 

collected and then divided into species and analyzed. In addition, a literature search was 

carried out to expose relevant thoughts. 

In the second step, the effects of factors such as China's geography, political and 

economic system on Chinese culture are analyzed and explained. Subsequently, it was divided 

into 7 different periods according to the history of Chinese nations and the role of nationalism 

in Chinese culture in the political, economic and international relations of the state and the 

directions of China's territorial expansion and cultural expansion were emphasized in each 

period. At the same time, important events were experienced in different historical periods 

and historical persons were included in the analysis. In the conclusion part of the thesis, the 
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reasons of the continuous existence of Chinese culture and its spread around it were analyzed 

by comparing with other cultures. 

As a result of the study, it was found that the continuation and spread of Chinese 

culture is beneficial in terms of geographical location. The fact that china has a population 

advantage in Central Asia and that the economic system is different were seen as external 

factors affecting this process. At the same time. China’s centrist dictatorial political system 

has kept the Chinese script the same. Furthermore, the ideas of Confucian belief, which is the 

dominant thought in Chinese culture, including cultural nationalism were evaluated as internal 

factors affection this process.  

KeyWords: Chinese Culture and History, Cultural Nationalism, International 

Relations 
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HAMMURABİ KANUNLARININ HUKUKÎ GEÇERLİLİĞİ: AKSİYOLOJİK, 

MADDÎ VE BİÇİMSEL AÇIDAN GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

LEGAL VALIDITY OF THE CODE OF HAMMURABI: A GENERAL ANALYSIS 

DRAWING ON AXIOLOGICAL, MATERIALIST AND FORMAL APPROACHES 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLÇAK 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku 

Anabilim Dalı 

ÖZET 

İnsan haklarını konu edinen ilk yazılı belgelerden birinin adil yargılama ve mülkiyete vurgu 

yapan Hammurabi Kanunları olduğu kabul edilmektedir. İlgili kanunların hukukîliği 

yüzyıllardır tartışılmaktadır. Bazı hukuk tarihçilerine göre; Hammurabi Kanunları gerçekten 

uygulanan yasalar değil, Babil İmparatoru Hammurabi’yi adil ve dürüst bir yönetici olarak 

göstermeye çalışan siyasî propaganda materyalleridir. Bu çalışma, ilgili kanunların hukukîliğini 

üç geçerlilik anlayışı çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu anlayışlar; tabiî hukukçu yazarlar 

tarafından savunulan aksiyolojik geçerlilik anlayışı, Amerikan-İskandinav realist hukukçular 

tarafından savunulan maddî geçerlilik anlayışı ve pozitivist hukukçular tarafından savunulan 

biçimsel geçerlilik anlayışıdır. Bu çalışmaya göre Hammurabi Kanunları aksiyolojik açıdan 

hukukî geçerliliğe sahiptir. Aksiyolojik geçerliliğin kazanılması, ilgili kanunların dinî ve ahlakî 

ilke ve değerlere uygun bir şekilde oluşturulması sayesindedir. Kanunların maddî geçerlilik 

anlayışı kapsamında da hukukî geçerliliğe sahip olduğu iddia edilebilir. Bu geçerlilik, ilgili 

kanunların bin yıllık uygulama tarihinin bulunması ve bununla beraber toplumsal etkililiğinin 

oluşması sonucunda şekil almıştır. Hammurabi Kanunlarının biçimsel anlamda da hukukî 

geçerliliğinin varlığı kabul edilebilir. İlgili kanunlar, maddî anlamda anayasal nitelikte olmakla 

beraber Babil İmparatorluğu egemen gücü Hükümdar Hammurabi tarafından onaylanmaktadır. 

Bu onay ile beraber Babil hukuk sistemine ait normlar hiyerarşisinin tepesine yerleştiği kabul 

edilebilecek Hammurabi Kanunları, biçimsel geçerliliklerini kazanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hammurabi Kanunları, İnsan Hakları, Hukukî Geçerlilik, Aksiyolojik 

Geçerlilik, Realist Maddî Geçerlilik, Pozitivist Biçimsel Geçerlilik 
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ABSTRACT 

The Code of Hammurabi, which includes several provisions on fair trial and property rights, is 

one of the earliest and most complete written legal codes aimed at protecting human rights. The 

legal validity of the codes has been scrutinised for centuries. Some legal historians have argued 

that the Code of Hammurabi is not a legal document enforced in practice. Rather, it is a political 

material aimed at propagating the Babylonian Hammurabi, who reigned from 1792 to 1750 

B.C., as a fair and honest ruler. This study examines the legal validity of the code in light of 

three approaches: (1) the axiological approach of natural law; (2) the materialist approach of 

American-Scandinavian realist legal theory; and (3) the formal approach of positivist legal 

theory. According to this study, the code is legally valid from an axiological point of view 

because it is constructed on religious and ethical cornerstones. The code may be recognised as 

a valid legal text in light of the materialist approach since it was practiced for a long period, 

enabling the code to obtain social effectiveness. Finally, it is possible to assert that the code has 

legal validity from a formalist viewpoint. The code may be considered as a formal constitution 

that is endorsed by the sovereign power of the Babylonian Empire, King Hammurabi. This 

renders the code a legal text superior to all others incorporated into the Babylonian legal system, 

enabling Hammurabi rules to gain legal validity in a formal manner. 

Keywords: The Code of Hammurabi, Human Rights, Legal Validity, Axiological Validity, 

Realist-backed Materialist Validity, Positivist Formal Validity 
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KAYIP ENDEMİK MICROMERIA CYMULIGERA TÜRÜNÜN BİNGÖL’DEN 

YENİDEN KEŞFİ 

 

Prof. Dr. Lütfi BEHÇET 

Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

Arş. Gör. Yakup YAPAR 

Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

ÖZET 

Bu çalışmada; Türkiye’ye endemik olan tip lokalitesinden (Kahramanmaraş-Berit dağı) 

toplandığı tarih olan 1965 yılından sonra tekrar toplanamayan Micromeria cymuligera Boiss. 

& Hausskn. (Türkçesi: kayıp boğumcuk) türünün Bingöl’den 153 yıl sonra yeniden 

keşfedilmesi ile ilgilidir. Bu tür ilk defa yukarıda belirtilen lokaliteden C. Haussknecht 

tarafından toplanmış ve 1879 yılında P. E. E. Boissier ve C. Haussknecht tarafından yeni bir tür 

olarak tanımlanmıştır. Türkiye endemiği olan bu tür; Türkiye’deki Micromeria cinsi ile ilgili 

yapılan revizyon çalışması yapılırken incelenmek için Türkiye’nin hiçbir herbaryumunda 

örneği bulunmadığı ve araziden de toplanamadığı (defalarca tip örneğinin toplandığı araziye 

gidilmesine rağmen bulunamamıştır) için çalışmayı yapanlar; çok sınırlı sayıda örneğin 

bulunduğu Cenevre ve Viyana’ya giderek oralardaki herbaryumlarda (G ve W) bu türün 

örneklerini inceleyebildiklerini rapor etmişlerdir. Yayılışı sadece Türkiye’de olan Bu türün 

Türkiye’deki hiçbir herbaryumda bulunmayışı ilginç bir durumdur. Türkiye’de bu türün dahil 

olduğu cinsin revizyonunu yapan araştırmacılar tip lokalitesinde ve Türkiye’nin hiçbir 

lokalitesinde bulamadıkları bu türü; 2012 yılında yayımlanan Türkiye bitkileri listesi kitabında 

kayıp boğumcuk olarak adlandırmışlardır. Bingöl’de 2011 yılında yapılan floristik çalışma 

esnasında bu türe ait 6 örnek toplanmıştır. Daha sonra M. cymuligera’nin toplandığı 

Bingöl’deki bu lokalitede 7 yıl boyunca yapılan arazi taramalarında herhangi bir örneği 

bulunamamıştır. 6 örneğin toplandığı alanda 2011 yılından sonra inşa edilen taş ocağının 

faaliyeti sonucu habitatının zarar görmesinin de etkisi ile bu bitkinin tekrar toplanması mümkün 

olmamıştır. 2018 yılında Bingöl’ün Çapakçur vadisi florasını belirleme ile ilgili proje 

kapsamında yapılan arazi çalışmasında Alıncak köyü güneyindeki meşe ormanında 

M.cymuligera’ya ait zengin bir popülasyon bulunmuştur. 2019 yılında söz konusu zengin 

popülasyonun tespit edildiği alanda bu türün varlığını devam ettirip ettirmediği konusunda 

yapılan kontrollerde; belirlenen aynı alanda bu türün varlığını devam ettirdiği tarafımızdan 

tespit edilmiştir. Sonuçta bu az bilinen türün deskripsiyonu yeniden gözden geçirilmiş, 

popülasyon durumu, ekolojisi hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Tohum yüzeyi ve polen 

özellikleri elektron mikroskobu ile incelenmiştir. Ayrıca bu gün için tek bir lokaliteden bilinen 

M. cymuligera’nın olgun birey sayısının 250’nin altında olması da dikkate alınarak risk sınıfının 

kritik (CR) olması gerektiği üzerinde durulmuştur.  

Anahtar kelimeler: IUCN, endemik, Bingöl 

Teşekkür: Bu çalışma Bingöl Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 

İhtisaslaşması Projesi (Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Alanında)  tarafından (Proje no: 

PİKOM-Bitki.2018.007) desteklenmiştir 
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ÇAPAKÇUR VADİSİ (BİNGÖL)’NİN RUPİKOL BİTKİLERİ 

 

Prof. Dr. Lütfi BEHÇET 

Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

Arş. Gör. Yakup YAPAR 

Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

ÖZET 

Kayalık yerlerdeki kaya blokları; parçalanmanın olmadığı veya bitki gelişimi için çok yetersiz 

ayrışmış toprak malzemesinin bulunabileceği, kuraklık etkisinin şiddetli olduğu habitatlardır. 

Bu habitatlar; toprak yetersizliği yanında bitkinin ihtiyaç duyduğu su tutma kapasitesi 

bakımından da çok fakirdirler. Ayrıca rüzgar etkisinin diğer yeryüzü kesimlerine göre daha 

fazla olduğu, sıcaklık değişimlerinin çok olduğu, çabuk ve aşırı ısınıp soğuyan özellikleri ile 

belli türlerin (litofit, kazmofit gibi kserofitler) dışındaki bitkilerin gelişmesi için pek uygun 

ortamlar değildirler. Az miktarda sıvı suyun bulunabildiği ortamlarda hayatta kalabilecek 

şekilde iyi adapte olmuş bitkilere kserofit denir. Ancak taşınmanın aşırı olmadığı ve az miktarda 

da olsa toprak ve su tutabilen küçük parsellerde, toprak ve suya nispeten bağımlılığı az bazı 

bitki taksonları da gelişebilmektedirler. Kısacası bu tip ortamlarda gelişebilen bitkiler; aşırı su 

kaybıyla başa çıkabilen zor şartların bitkileridirler. Bu çalışmada Çapakçur Vadisi’ndeki ( 

Bingöl) kayalık alanlarda yayılışı olan bitkiler üzerinde durulmuştur. Çapakçur vadisinin büyük 

bölümünde litoloji Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı volkanik tüf ve aglomeralardan oluşmaktadır. 

Araştırma sahamızda volkanik kayalar dışında tortul kayaçlar da önemli yer kaplamaktadır. 

Rupikol (Rupicolous) kelimesi, kayalık alanlarda gelişen-yetişen anlamına gelen bir terimdir. 

Rupikol bitkilere litofit (kaya yüzeyinde yaşayan bitkiler ) ve kazmofitler (kaya çatlaklarında 

yaşayan bitkiler) de dahildir. Burada bitkileri sınıflandırma kriteri olarak; yaşama ortamı ve bu 

ortamda bitkilerin su temin etme özelliği ön plandadır. Kök gelişimi ve ilerlemesi, tutunma ve 

su temin etme durumu dikkate alındığında bu gibi ortamlar bitki gelişimi için uygun olmayan 

ekstrem ekolojik habitatlardır. Bu gibi ortamlarda, belirli kserofitik adaptasyonlarla donatılmış 

bitkiler gelişip varlığını devam ettirebilirler. Çalışma sonucunda Çapakçur vadisindeki kayalık 

alanlarda yayılışı olan 31 familyaya ait 105 takson tespit edilmiştir. Bu taksonların 19’u 

endemiktir. Taksonların dahil olduğu ilk 10 familya Asteraceae (15), Brassicaceae (12), 

Lamiaceae (11), Caryophyllaceae (8), Apiaceae (5), Boragianaceae (5), Crassulaceae (5), 

Rosaceae (5), Rubiaceae (5) ve Polygonaceae (3) dir. Belirlenen 105 taksonun fitocoğrafik 

bölgelere dağılımı ise şu şekildedir; İran turan 58, Avrupa- Sibirya 3, Akdeniz 2 ve fitocoğrafik 

bölgesi olmayan veya bilinmeyen 42. 

 

Anahtar kelimeler: flora, rupikol, kayalık, Bingöl 

 

Teşekkür: Bu çalışma Bingöl Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 

İhtisaslaşması Projesi (Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Alanında) tarafından (Proje no: 

PİKOM-Bitki.2018.007) desteklenmiştir 
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BELİRLENMESİ 

DETERMINATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT FORM FERTILIZER 

APPLICATIONS ON YIELD AND SOME PROPERTIES OF CORN TYPES OF SILAGE 

 Dr. Öğr. Üyesi Melih OKCU 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü  

Prof. Dr. Mustafa TAN 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Erzurum  

Prof. Dr.  Halil YOLCU 

Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Dogan Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim 

Bölümü  

ÖZET 

Gümüşhane ekolojik koşullarında gerçekleştirilen bu araştırma, bazı silajlık mısır çeşitlerinin 

farklı gübre formu uygulamalarının verim ve verim özelliklerini belirlemek amacıyla 

yürütülmüştür. 2013 yılında yürütülen bu çalışma, tesadüf blokları deneme desenine göre 

Gümüşhane ilinde 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada 2 farklı çeşit (OSSK-644 ve 

Prestige) ve 4 farklı gübre formu  (Kontrol, 20 ton ha çiftlik gübresi,40 ton ha çiftlik gübresi ve 

Kimyasal gübre 15 kg N/da + 8 kg P2O5/da)  kullanılmıştır. Denemede, bitki boyu, koçan sayısı, 

sap kalınlığı, yeşil ot, kuru ot, kuru madde içeriği, ham protein içeriği, ham protein verimi 

incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yıl x çeşit interaksiyonunun yeşil ot, kuru ot, kuru 

madde içeriği, ham protein içeriği, ham protein verimi bakımından önemli olduğu 

belirlenmiştir. Araştırmada bitki boyunun 2,31-2,60 cm arasında olduğu, en yüksek bitki boyu 

2,60 cm ile 20 ton ha çiftlik gübresi uygulaması ile OSSK-644 çeşidinden,  koçan sayısı, sap 

kalınlığı bakımından sırasıyla 1,33 (adet), 3,87 (cm)  ile Prestige çeşidinin kontrol, yeşil ot 

olarak 67570 kg/ha ile Prestige çeşidinin 40 ton ha çiftlik gübresi uygulaması, kuru ot ve kuru 

madde içeriğinde sırasıyla 28750 kg/ha, %51 ile OSSK-644 çeşidinin Kimyasal gübre 

uygulaması, ham protein içeriği ve ham protein veriminde ise sırasıyla %12,63, %36,32 ile 

OSSK-644 çeşidinin Kimyasal gübre uygulamalarından en yüksek değerler elde edilmiştir. 

Yeşil ot verimi olarak OSSK-644 çeşidinin 40 ton ha çiftlik gübresi uygulaması, Kontrol 

uygulaması ile aynı grupta yer almış ve ona yakın değer vermiştir. Prestige çeşidi ise Yeşil ot 

veriminde 40 ton ha çiftlik gübresi uygulaması en yüksek değeri vermiştir. Her iki çeşitte de 

verimler yönünden, kimyasal gübre uygulaması yüksek değerler vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Silajlık mısır, Gübre, Verim 
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ABSTRACT 

This research carried out under the ecological conditions of Gumushane was carried out to 

determine the yield and yield characteristics of different manure form applications of some 

silage maize varieties. This study carried out in 2013 was carried out with 4 replications in 

Gumuşhane province according to randomized block experiment design. 2 different varieties 

(OSSK-644 and Prestige) and 4 different fertilizer forms (Control, 20 tons ha farm manure, 40 

tons ha farm manure and Chemical fertilizer 15 kg N / da + 8 kg P2O5 / da) were used in the 

research. Plant height, ear number, stem thickness, green grass, dry grass, dry matter content, 

crude protein content, crude protein yield were investigated in the experiment. According to the 

results of the research, it was determined that year x cultivar interaction was important in terms 

of green grass, dry grass, dry matter content, crude protein content and crude protein yield. In 

the research, plant height is between 2,31 and 2,60 cm, the highest plant height is 2,60 cm and 

20 tons ha farm manure application OSSK-644 variety, in terms of ear number, stem thickness 

respectively 1,33 (pcs), 3,87 (cm), Control of Prestige cultivar with 40 ton ha farm manure of 

67570 kg / ha with green weed, farm fertilizer, dry weed and dry matter content of 28750 kg / 

ha, 51% OSSK-644 cultivar with chemical fertilizer, crude protein In terms of content and crude 

protein yield, the highest values were obtained from chemical fertilizer applications of OSSK-

644 cultivar with 12,63%, 36,32% respectively. 40 tons of farm manure application of OSSK-

644 variety as green grass yield was in the same group with Control application and gave close 

value to it. Prestige cultivar yielded the highest value of 40 tons of farm manure application in 

green grass yield. Chemical fertilizer application yielded high values in terms of yields in both 

cultivars. 

 

Keywords: Silage maize, Fertilizer, Yield 
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KAYISI ÜRETİMİNDE ÖNDE GELEN İLLERİN 2019-2025 ÜRETİM TAHMİNLERİ 

APRICOT PRODUCTION FORECASTS OF THE LEADING PROVINCES IN 2019-2025 

PERIODS 

Tuba KARABACAK 

(Doktora Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum 

Doç. Dr. Ahmet Semih UZUNDUMLU 

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum 

ÖZET  

Sağlık açısından tüketilmesi oldukça önemli olan kayısının yaş ve kuru olmak üzere iki şekilde 

üretimi yapılmaktadır. Üretim miktarı açısından dünyada önde gelen ülkelerden biri olan 

Türkiye ihracat noktasında da büyük bir paya sahiptir. Dünya kuru kayısı ihracatında birinci 

sırada yer alan Türkiye 2018 yılı ihracat verilerine göre %36,2’lik kısmını ABD, Fransa, Rusya 

Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallığın yer aldığı altı ülkeye, taze kayısı ihracatının 

%74’lük kısmını Rusya Federasyonu ve Irak ülkelerine gerçekleştirmiştir. 1991 yılında 

Türkiye’de kayısı üretimi 276.000 ton iken bu miktar 2018 yılı itibariyle 750.000 tona 

ulaşmıştır. Üretim miktarında büyük paya sahip illerin başında Malatya gelmektedir. Malatya 

dünya kuru kayısı ihracatında %85’lik bir payla sırasıyla ABD, Fransa, Almanya ülkeleri başta 

olmak üzere 122 ülkeye kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmektedir. Malatya ili kayısı üretiminde 

ve ihracatta önemli bir yere sahip olmakla birlikte ihracatta ve sofralık tüketimde diğer illerdeki 

kayısı üretimi de ekonomiye yön vermektedir. Mersin, Elazığ, Kahramanmaraş, Iğdır, Hatay, 

Antalya, Isparta, Kayseri ve Sivas illeri de kayısı üretimi miktarı açısından önemli bir yere 

sahiptir. Bu çalışma ile kayısı üretim miktarında önde gelen illerin 1991-2018 yıllarında 

gerçekleştirmiş oldukları üretim miktarları temel alınarak 2019-2025 yılları üretim 

miktarlarının tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada illerin 28 yıllık kayısı üretim 

miktarları için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. Tahminleri 

gerçekleştirmek için ARIMA modeli kullanılmış olup en uygun modeli belirlemek için AIC, 

BIC, SSE, MSE, MPE kriterlerinden yararlanılmıştır. Verilerin analizi SAS 9.4 istatistik 

programı aracılığıyla yapılmıştır. Analiz sonucu ile kayısı ihracatında önemli bir paya sahip 

olan Malatya’nın ve diğer dokuz ilin mevcut kayısı üretimi artırmak ve üretimde 

sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: ARIMA Modeli, Kayısı, Malatya, Türkiye 

 
 

ABSTRACT  

 

Apricot which is very important to be consumed in terms of health is produced in two ways as 

fresh and dried. Turkey is a leading countries for production quantity and export. Turkey which 

also ranks first at the export of dried apricot in the world, is made export according to 2018 

export data; 36.2% of dried apricot export were made to six countries including USA, France, 

Russian Federation, Germany, and The United Kingdom, and also 74% of fresh apricot export 

has been made to Russian Federation and Iraq. In 1991, while apricot production was 276,000 

tons in Turkey, this amount reached 750,000 tons in 2018. Malatya is the leading province with 

the largest share in the apricot production quantity. Malatya exports dried apricots to 122 

countries, the USA, France and Germany, respectively, with a share of 85% in the world dried 
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apricot exports. Malatya province, in addition to having an important place in the production 

and export of apricot it also contributes indirectly to export and fresh consumption  of other 

provinces. Also Mersin, Elazığ, Kahramanmaraş, Iğdır, Bursa, Antalya, Isparta, Kayseri and 

Sivas provinces have importance in terms of the amount of the apricot production in Turkey. 

This study aims to estimate the apricot production amounts of 2019-2025 by considering the 

production amounts realized by the leading provinces in apricot production in 1991-2018. 

Turkey Statistical Institute (TURKSTAT) data is used for 28 years production quantity of these 

provinces in this study. The ARIMA model was used to making the predictions and in 

determining the most appropriate model were used to AIC, BIC, SSE, MSE, MPE criteria. The 

data was analyzed using SAS 9.4 statistical program. As a result of analysis, suggestions were 

made in order to increase the production and ensure sustainability in the production of the 

existing apricots of Malatya and nine other provinces which have an important share in apricot 

exports. 

 

Keywords: ARIMA Model, Apricot, Malatya, Turkey 
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DÜNYA KAYISI ÜRETİMİNDE ÖNDE GELEN ÜLKELERİN 2018-2025 

DÖNEMİNDEKİ KAYISI ÜRETİM TAHMİNLERİ 

 

APRICOT PRODUCTION FORECAST OF THE LEADING COUNTRIES APRICOT 

PRODUCTION IN THE PERIOD OF 2018-2025 

 

Doç. Dr. Ahmet Semih UZUNDUMLU 

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum 

Tuba KARABACAK 

(Doktora Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum 

ÖZET  

 

Gıda, kozmetik ve ilaç sanayi gibi bir çok alanda kullanılan kayısının üretiminde ve ihracatında 

yıllara göre Türkiye önde gelen bir ülke konumundadır. 2017 FAO verilerine göre Türkiye 

%23,1’ lik bir payla kayısı üretimde lider ülke olmuştur. Malatya ilinde kayısı üretimin yaklaşık 

%90’lık kısmı ihracata ayrılmaktadır. Bu özelliği ile Malatya sadece Türkiye’ nin değil 

dünyanın da kayısı üretim merkezidir.   Kayısı üretimi kuru kayısı ihracatı ayrı bir öneme 

sahiptir ve ihracat belirli ülkelerde yoğunlaşmıştır. Türkiye ile birlikte kayısı üretimindeki 

paylarını giderek artıran ülkeler başlıca Özbekistan, İtalya, Cezayir, İran, Pakistan, İspanya, 

Fransa ve Afganistan’dır.  Çalışma ile dünyada kayısı üretiminde önde gelen ülkelerin 1961-

2017 verilerini kullanarak 2018-2025 yılları kayısı üretim miktarlarını tahmin etmektir. 

Çalışmada 57 yıllık veriler FAO internet adresinden sağlanarak SAS 9.4 istatistik programı 

yardımıyla analiz edilmiştir.  Analiz yapılmadan önce veriler CSV formatından Excel formatına 

dönüştürülmüştür. Bu tahminleri gerçekleştirmek için geleceğe yönelik tahminlerde en çok 

başvurulan yöntemlerden biri olan ARIMA modelleri kullanılmıştır. Çalışmada verilerin 

durağan olmadığı durumlarda 1 veya 2 yıl gecikme işlemi yapılarak veriler 

durağanlaştırılmıştır. Çalışmadan en uygun ARIMA modelini belirlemede AIC, BIC, SSE, 

MSE, MPE kriterlerinden yararlanılmıştır. Çalışmada dünya kayısı üretimi ve dünyanın nüfusu 

karşılaştırılarak üretimde kişi başına artış olup olmadığı önde gelen her bir ülke için 

araştırılacaktır. Ayrıca son 8 yıl içinde önde gelen ülkeler içerisinde atak yapan bir ülke olup 

olmadığı veya çok fazla bir üretimde bir düşüş olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Sonuç olarak Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden biri olan kayısı üretiminde piyasanın en 

güçlü ülkeleri ile Türkiye'nin durumu karşılaştırılarak Türkiye’nin avantajlarının artırılması ve 

dezavantajlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: ARIMA Modeli, Dünya, Kayısı, Rekabet, Türkiye 
 

 

ABSTRACT  

 

Turkey is an important position in the production and export of apricots used in many fields such 

as food, cosmetics and pharmaceutical industries by years. According to 2017 FAO data, Turkey 

became the leader country in apricot production with a share of 23.1%. Approximately 90% of 

apricot production in Malatya is devoted to exports. With this feature, Malatya is not only the 

apricot center of the Turkey but also the apricot center of world. Dried apricot production is 

particular importance and exports are concentrated in certain countries. The countries that have 

increased their share in apricot production with Turkey are mainly Uzbekistan, Italy, Algeria, 
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Iran, Pakistan, Spain, France and Afghanistan. The study is to estimate the amount of apricot 

production in the years 2018-2025 by using the 1961-2017 data of the leading countries in apricot 

production in the world. This study aims to estimate the apricot production quantities of 2018-

2025 by using the 1961-2017 data of the leading countries in apricot production in the world. In 

this study, 57 year data were obtained from FAO website and analyzed with the help of SAS 9.4 

statistics program. Before the analysis, the data have been converted from CSV format to Excel 

format. ARIMA models, one of the most commonly used methods, were used in order to realize 

these predictions. In cases the data are not stationary, they are stabilized with 1 or 2 years delay 

in this study. Such as AIC, BIC, SSE, MSE, MPE criteria were used to determine the most suitable 

ARIMA model. In this study, whether per capita increase in production will be investigated for 

each leading country by comparing world apricot production and world population. In addition, 

it has been tried to determine whether there is an attacking country in the leading countries or 

whether there is a decrease in production too much in the last 8 years. As a result, apricots, one 

of Turkey's major export products, production must be made workings to reduce disadvantages 

and rise advantages status by comparing the market's most powerful countries with Turkey's the 

apricot production. 

 

Keywords: ARIMA Model, World, Apricot, Competition, Turkey 
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ÇAYIRLI (ERZİNCAN) İLÇESİ VE KÖYLERİNDE TIBBİ AMAÇLAR İÇİN 

YARARLANILAN DOĞAL BİTKİLER 

WILD PLANTS USED FOR MEDICINAL PURPOSES IN ÇAYIRLI (ERZINCAN) 

DISTRICT AND THE VILLAGES 

Doç. Dr. Mustafa KORKMAZ 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

ÖZET 

Bu çalışmada Çayırlı (Erzincan) İlçesi ve köylerinde yöre halkının tıbbi amaçlar için 

geleneksel olarak yararlandığı doğal bitkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlçe, Erzincan il 

merkezinin doğusunda ve 113 km uzaklıkta bulunmaktadır. Türkiye’nin önemli endemik bitki 

merkezlerinden birisi olan Keşiş (Esence) dağları ilçenin güney batısında yer almaktadır. 

Çayırlı yaklaşık olarak 1500 metre rakıma sahiptir. Doğu Anadolu bölgesinde yer alan ilçe 

karasal bir iklime sahiptir. Kış mevsimi soğuk ve kar yağışlı, yaz mevsimi ise sıcak ve kurak 

geçmektedir. Çalışma kapsamında 2011 ve 2012 yaz döneminde ilçeye ve köylerine arazi 

gezileri düzenlenmiştir. Arazi gezileri sırasında tıbbi amaçlarla kullanımı belirlenen bitkilerin 

herbaryum örnekleri de toplanmıştır. Bitki örnekleri Biyoloji Bölümü bünyesindeki 

herbaryumuna getirilerek, preslenmiş ve kurutmuştur.  Daha sonra örneklerin tür tayinleri 

geçekleştirilmiştir. Tüm çalışmalar sonucunda yörede yaklaşık 30 familya ve 50 cinse ait 70 

bitki taksonunun tıbbi amaçlarla kullanıldığı belirlenmiştir. En yaygın kullanılan bitki 

organları çiçek, yaprak, kök ve gövdedir. Çalışmada bitkilerin bilimsel adları, Türkçe ve 

yöresel adları, kullanılan kısımları ve kullanım şekilleri verilmiştir. Bu çalışma Erzincan 

Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Kordinatörlüğü tarafından (Proje no: 2011BAP-10.01.05) 

desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu, Erzincan, Tıbbi bitki, Yöresel kullanım.  
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ÇAYIRLI (ERZİNCAN) İLÇESİ VE KÖYLERİNDE GIDA VE BAHARAT OLARAK 

KULLANILAN DOĞAL BİTKİLER 

WILD PLANTS USED AS FOOD AND SPICE IN ÇAYIRLI (ERZINCAN) DISTRICT 

AND THE VILLAGES 

Doç. Dr. Mustafa KORKMAZ 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

ÖZET 

Bu çalışmada Çayırlı (Erzincan) İlçesi ve köylerinde yöre halkının tıbbi amaçlar için 

geleneksel olarak yararlandığı doğal bitkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlçe, Erzincan il 

merkezinin doğusunda ve 113 km uzaklıkta bulunmaktadır. Türkiye’nin önemli endemik bitki 

merkezlerinden birisi olan Keşiş (Esence) dağları ilçenin güney batısında yer almaktadır. 

Çayırlı yaklaşık olarak 1500 metre rakıma sahiptir. Doğu Anadolu bölgesinde yer alan ilçe 

karasal bir iklime sahiptir. Kış mevsimi soğuk ve kar yağışlı, yaz mevsimi ise sıcak ve kurak 

geçmektedir. Çalışma kapsamında 2011 ve 2012 yaz döneminde ilçeye ve köylerine arazi 

gezileri düzenlenmiştir. Arazi gezileri sırasında tıbbi amaçlarla kullanımı belirlenen bitkilerin 

herbaryum örnekleri de toplanmıştır. Bitki örnekleri Biyoloji Bölümü bünyesindeki 

herbaryumuna getirilerek, preslenmiş ve kurutmuştur.  Daha sonra örneklerin tür tayinleri 

geçekleştirilmiştir. Tüm çalışmalar sonucunda yörede yaklaşık 20 familya ve 30 cinse ait 40 

bitki taksonundan gıda ve baharat olarak faydalanıldığı belirlenmiştir. En yaygın kullanılan 

bitki organları yaprak, çiçek, kök ve gövdedir. Çalışmada bitkilerin bilimsel adları, Türkçe ve 

yöresel adları, kullanılan kısımları ve kullanım şekilleri verilmiştir. Bu çalışma Erzincan 

Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından (2011BAP-10.01.05) 

desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu, Erzincan, Gıda bitkileri, Baharat bitkileri, Yöresel 

kullanım.  

226



HOCA AHMET YESEVİ 
ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

26-27 Ağustos 2019, Gölbaşı - ADIYAMAN 
 

 

TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARET KAVRAMI 

THE CONCEPT OF GEOGRAPHICAL INDICATION IN TURKEY 

Dr. Öğr. Üyesi Ayla ARSLANER 

Bayburt Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 

 

ÖZET 

Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK)'nun tanımına göre Coğrafi İşaretler (Cİ); belirgin bir 

niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke 

ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir (TPE,2017). Bir bölgenin, ekonomik ve kırsal 

kalkınma kalkınmasında Cİ tescilinin payı büyük ve oldukça önemlidir. Otantiklik ve özgünlük 

gibi ikili karakter sunan yöresel ürünler, biyoçeşitliliğin ve kültürel özvarlığın korunması ve 

bölgelerin sürdürülebilir kalkınması bakımından Türkiye için çok önemli bir fırsat 

oluşturmaktadır. Bu nedenle yöresel ürünlerden beklenen ekonomik katkının sağlanması ancak 

Cİ tescillerinin yapılması ile mümkün olacaktır. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 10. Beş Yıllık 

Kalkınma Planı Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda, yöresel ürünlerin üretilmesi 

için gereken tüm coğrafi, mevsimsel, rakıma dayalı, mikrobiyolojik yapı, ısı-nem vb. gibi 

özelliklerin belirlenmesi ve ancak geleneksel yapısı gerçek anlamda bozulmayan ürünlerin 

işaretlenmesinin sağlanması gerektiği belirtilmiştir (Anonim, 2014). Bu bağlamda son yıllarda 

ülkemizde Coğrafi İşaretler konusunda ciddi bir farkındalık ve hassasiyet oluşmuştur. İlgili 

bakanlıkların stratejik planları içerisinde yer verilen CI tescil mercii ve üreticilerine proje 

destekleri de gün geçtikçe artmaktadır. Coğrafi işaret potansiyeli taşıyan ürünlerin (tarımsal 

ürünler, yemek-çorba-tatlı vb gastronomik ürünler, el sanatları, madenler vb) tescil başvuruları 

gerçekleştirilirken tescil aşaması ve sonrasında problemler yaşanmaması, tescilin kalitesi ve 

tescilleme sonunda sürdürülebilirliği, denetim mekanizmalarının işlevselliği açısından 

üniversitelerle ortak çalışmalar yapılması ve birlikte hareket edilmesi oldukça önemlidir. 

Ürünlerin gerçek üreticileri ve uzmanların koordinasyonu büyük önem arz etmektedir. Zira 

ürünlerin ayırt edici özelliklerinin ortaya konmasında geleneksel bilgi yanında akademik bilgi 

ve bilimsel araştırma verilerine ihtiyaç vardır. Denetimler esnasında göz önünde 

bulundurulacak ölçülebilir kriterlerin belirlenmesi ve tescilde bunlara yer verilmesi, alanda 

uzman akademisyenlerle çalışılmasıyla mümkün olmaktadır. Bu derlemede, ülkemizde CI 

kavramı üzerinde durulmuş, özellikle bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına ivme 

kazandırabilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Coğrafi İşaretler, Kırsal Kalkınma 
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HÜNNAP (Zizyphus jujuba Mill.) MARMELATLARININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

DETERMINATION OF SOME PROPERTIES OF HUNNAP (Zizyphus jujuba Mill.) 

MARMELATES 

Dr. Öğr. Üyesi Zühal OKCU 

Atatürk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 

Benay KAPLAN 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği 

Anabilim Dalı 

ÖZET 

İnsan sağlığı ve beslenmesinde meyveler özellikle içerdiği vitaminler ve mineral 

maddelerden dolayı önemli bir yer tutmaktadır. Hünnap; hem içerdiği çeşitli bileşenlerden 

dolayı besinsel bakımdan, hem de sağlık açısından birçok faydası olan bir meyvedir. Dünyada 

Jujube Juiba, Chinese date, Jujuba ve Jujubier gibi isimlerle anılan hünnap; ülkemizde Ünnap, 

Çiğde, Ürınap İrınabi, Honaz iğdesi, İğde ve Annep gibi isimlerle anılmaktadır. Adriyatik 

Denizinden Pasifik Okyanusu’na kadar uzanan alanda yetiştirilen hünnabın üretiminin yaklaşık 

%90’ı Çin’de yapılmaktadır. Ülkemizde de birçok bölgede doğal bir yayılış göstermektedir. 

Çoğunlukla tarla kenarlarında ya da ev bahçelerinde yetişmektedir.  Hünnap; taze olarak 

tüketildiği gibi birçok farklı şekilde de (kurutularak, konserve edilerek, ekmeğe işlenerek, 

lokum, sirke yapılarak, çay, meyve suyu) tüketilmektedir. 

 

Meyve ve sebzeler çeşitli metotlarla işlenerek hem raf ömürleri uzatılmakta hem de 

yenilebilirlik ve lezzetleri artırılmaktadır. Bu metotlardan biri de meyve ve sebzelere şeker ilave 

edilerek dayandırılma işlemidir. Sanayide kullanılan yöntemlerden biri olan bu işlemle farklı 

ürünler elde edildiği gibi şekerden dolayı mikroorganizma gelişimi de engellenmektedir. 

 

Çalışmamızda hünnap meyvesi alınarak önce taze iken daha sonra marmelat haline getirilerek 

örnekler hazırlanmış ve depolanmıştır. Meyvenin pH (3.03), titrasyon asitliği (%0.27), L 

(53.59), a (3.74), b (28.54), toplam kuru madde (%25.13), suda çözünür kuru madde (%23.00), 

toplam şeker (17.60 g/100g), indirgen şeker (11.22 g/100g), sakaroz (6.39 g/100g), askorbik 

asit (80.14 mg/100g), toplam fenolik madde (1448.31 mgGAE /100g kuru ağırlık), DPPH-IC50 

(3.70 µg/ml), ABTS-IC50 (5.23 µg/ml) olarak bulunmuştur. Yapılan marmelatlar farklı 

sıcaklıklarda depolanmıştır. Her ay sonunda SÇKM, toplam kuru madde, titrasyon asitliği, pH, 

toplam fenolik madde, toplam şeker, sakaroz, invert şeker, antioksidan aktivitesi, renk (L, a, b) 

miktarları belirlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Hünnap, marmelat, depolama 
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ABSTRACT 

Fruits play an important role in human health and nutrition,especially due to the vitamins and 

mineral substances it contains. Jujube is a fruit that has many benefits both in nutritional and 

health aspects due to its various components. While It is known by names such as Jujuba Juiba, 

Chinese Date, Jujuba and Jujubier ; in our country it is referred to as names such as Unnap, 

Çiğde, Urınap Irınabi, Honaz Elaeagnus, Elaeagnus and Annep. Approximately 90% of the 

jujube produced in the area extending from the Adriatic Sea to the Pacific Ocean is made in 

China. It also shows a natural distribution in many regions in our country. It grows mostly in 

the fields or in home gardens. Jujube is consumed as fresh as well as many different ways 

(dried, canned, processed bread, made of Turkish delight, vinegar, tea, fruit juice) is consumed. 

 

Fruits and vegetables are processed by various methods to increase their shelf life as well as 

increase their edibility and flavor. One of these methods is based on the addition of sugar to 

fruits and vegetables. This process, which is one of the methods used in the industry, produces 

different products and prevents microorganism growth due to sugar. 

 

In our study, jujube fruit was taken first and then fresh, then marmalade and samples were 

prepared and stored. It was found pH of fruit (3.03), titratable acidity of fruit (0.27%), L (53.59), 

a (3.74), b (28.54), total dry matter (25.13%), water soluble dry matter (23.00%), total sugar 

(17.60 g / 100g), reducing sugar (11.22 g / 100g), sucrose (6.39 g / 100g), ascorbic acid (80.14 

mg / 100g), total phenolic substance (1448.31 mgGAE / 100g dry weight), DPPH-IC50 (3.70 

µg / ml), ABTS -IC50 (5.23 µg / ml). The made marmalades were stored at different 

temperatures. At the end of each month, SÇKM, total dry matter, titration acidity, pH, total 

phenolic matter, total sugar, sucrose, invert sugar, antioxidant activity, color (L, a, b) were 

determined. 

 

Key words: Jujube, marmalade, storage 
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ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN TÜTSÜLENMİŞ BALIĞA BAKIŞ AÇISI 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Pınar OĞUZHAN YILDIZ 

Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 

 Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ARSLAN 

Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 

 

ÖZET 

Bu çalışma Erzurum ilinde düzenlenen 16-20 Ekim 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler fuarındaki 

tüketicilerin tütsülenmiş balığa bakış açılarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın 

materyalini fuara katılan 185 kişi ile yapılan anketten elde edilen veriler oluşturmaktadır. 

Ankete katılan bireylerin 97’si erkek 88’i kadın’dır. Tüketicilerin bazı sosyo-demografik 

özellikleri ile tütsülenmiş balık tüketimleri arasındaki ilişkiler Ki-kare testi ile analiz edilmiştir. 

Ankete katılan bireylerin ilk tercihlerinin %73,4 ile kırmızı et, ikinci tercihlerinin %20,6 ile 

tavuk eti olduğu ve son tercihlerinin ise %6 ile balık eti olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların 

% 81’i tütsülenmiş balığı beğenirken, %19’u beğenmediğini belirtmişlerdir. Tütsülenmiş 

balıkta en çok beğenilen özellik ise aroma (%26,6) olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %74,5’i 

ilk defa tütsülenmiş balık yediklerini belirtmişlerdir. Bununla beraber anket sonucunda sorulan 

eğitim durumlarına göre beğeni düzeylerinin 4 ve 5 numaralı (İyi- Çok İyi) seçimlerde %75 

gibi büyük bir oranın toplanması tütsülenmiş balığın beğenildiği anlamını taşımaktadır. 

Buradan hareketle Erzurum’da tütsülenmiş balık imalatı ve satışı olmamasının bir eksiklik 

olduğu düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tütsülenmiş balık, Su Ürünleri Tüketimi, Erzurum 
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KAŞAR PEYNİRLERİNDE NATAMİSİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

INVESTIGATION OF NATAMYCIN PRESENCE in KASHAR CHEESE 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet HARMANKAYA 

Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Sezen HARMANKAYA 

Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksekokulu,Gıda İşleme Bölümü 

ÖZET 

Gıda endüstrisinde koruyucuların kullanımı artmaktadır. Bu koruyucular gıdalara raf 

ömürlerini uzatmak amacıyla eklenmektedirler. Gıda sektöründe kullanılan koruyucu 

maddelerin tüketici sağlığına zarar vermeyecek özellikte olmaları ve yönetmeliklerce 

belirlenen yasal sınırlarda kullanılmaları gerekmektedir.  Gıda muhafazasında kullanılan 

koruyuculardan biri olan, natamisin gıdalarda küf ve maya gelişimine engel olurken, 

bakteriler üzerinde etkili olmayan bir antibiyotiktir. Suda ve diğer birçok organik çözücülerde 

düşük çözünürlüğe sahip olması, natamisini gıdaların yüzey işlemleri için kullanışlı kılar. 

Gıdaların organoleptik özellikleri ve doğal floraları üzerinde olumsuz değişiklik yapmamaları 

ve diğer koruyuculara göre daha küçük dozlarda bile etkili olmaları nedeniyle özellikle peynir 

üretiminde kullanılmaktadırlar. Türk Gıda Kodeksinde natamisinin kullanımı sadece 

kurutulmuş, ısıl işlem görmemiş et ürünleri ile sert ve yarı sert peynirlerde yüzeyde en fazla 5 

mm’lik derinlikte bulunacak şekilde sınırlandırılmıştır. Fakat natamisin son yıllarda küf ve 

maya oluşumunu engellemek için pek çok gıda üretiminde bilinçsizce kullanılmaktadır.  

Bu çalışma da satış noktalarından ve marketlerden temin edilen 50 adet kaşar peyniri 

örneğinde koruyucu amaçla kullanılan natamisin varlığı araştırılmıştır. Natamisinin stok 

çözeltisi (0,5 mg/mL) metanolde çözülerek hazırlandı. Natamisin belirlenmesi ve 

hesaplanması için 304 nm dalga boyu seçildi.  HPLC analizi için kalibrasyon eğrisi, natamisin 

pik alanının oranının çizilmesi ile oluşturuldu. Kaşar peynirinin metanolle ekstraksiyonu 

sonrasında, örnekler 0,45 μm por büyüklüğüne sahip membran mikrofiltre ile süzüldü ve 

kromotografik sisteme enjekte edildi. Sonuç olarak, analiz edilen 50 adet kaşar peyniri 

örneğinin hiçbirinde natamisin varlığına rastlanamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Natamisin, HPLC, Kaşar Peyniri 
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ABSTRACT 

The use of food preservatives has increased in the food industry. These preservatives are 

added to prolong the shelf life of foods. Preservatives used in the food industry must not have 

harmful effects on consumer health and should be used within the prescribed limits that set by 

the legislations. Natamycin, which is one of the preservatives used in food preservation, is an 

antibiotic that prevents yeast and molds growth in foods while not affecting bacteria. Its low 

solubility in water and most organic solvents makes it suitable for the surface treatment of 

foods. They are used especially in cheese production because they do not make any negative 

changes on the organoleptic properties and natural flora of foods and are effective even at 

smaller doses compared to other preservatives. The use of natamycin in Turkish Food Codex 

has been limited to a depth of 5 mm at the surface of dried, non-heat treated meat products 

and hard and semi-hard cheeses. However, natamycin has been used unconsciously in many 

food production to prevent mold and yeast formation in recent years. 

In this study, the presence of natamycin, which is used for preservative purposes, was 

investigated in the case of 50 kashar cheese samples obtained from sales points and markets. 

Stock solution of natamycin (0.5mg/mL) was prepared by dissolution in methanol.The 

wavelength 304 nm was selected for the detection and quantification of natamycin. The 

calibration curve for HPLC analysis was constructed by plotting the ratio of the peak area of 

the natamycin. After extraction of the kashar cheese with methanol, the samples were filtered 

through a membrane microfilter of pore size 0.45 μm and injected into the chromatographic 

system. In conclusion, in the samples of cheese analyzed could not found the natamycin.  

Keywords: Natamycin, HPLC, Kashar cheese 
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NAXÇIVAN DİYARININ SON TUNC DÖVRÜ ABİDƏLƏRİNDƏN AŞKAR 

OLUNMUŞ  ÇƏKMƏ  FORMAL GİL QABLAR 

THE NAKHCHIVAN REGION OF THE MONUMENTS OF THE LATE BRONZE AGE 

POTTERY WERE DISCOVERED FROM A BOOT 

Doç. Dr. Toğrul XƏLILOV 
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 

ÖZET 

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin zengin bir tarihi var. Eski çağ tarihimizin, maddi ve 

menevi kültürümüzün araştırılmasında arkeoloki bulgular bilimse lönemlidir. Onların her 

birini derinden inceleyerek önemli bilimsel sonuçlara ulaşmak olasıdır. Bu tür arkeolojik 

materyallerden bir grupunu Son Tunç Çağı'na ait kilden yapılmış çekme türlü kil kablar 

oluşturmaktadır. Onların işlevsel karakterleri ve yayılm alanı derinden araştırılmadığından 

tarafımızdan incelenmiştir. Çalışma sonucu onların tesadüfen yapılmadığı, mantiksal 

anlamının olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Naxçıvan, Erkən Tunc dövrü,  gil, ayaqqabı tipli qab. 

ABSTRACT 

Nakhchivan Autonomous Republic has a rich history. From the ancient time, 

archaeological materials are of great importance in the study of our ancient history, material 

and spiritual culture. By studying each of them deeply, it is possible to achieve important 

scientific results. This type of archeological material creates a group of pottery were 

discovered from a boot the Late Bronze age. They have been studied by us, since their 

functional character and the extent of their spread haven’t studied in complex form. It was 

discovered during the study that these archeological materials were not accidentally made and 

they had a logical basis. 

 

Key words: Nakhchvan, Late Bronze Age, clay, boot. 
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                                   DARÜLFUNUN ve 1933 ÜNİVERSİTE REFORMU  

                                   DARÜLFUNUN and 1933 UNIVERSITY REFORM 

                                                         

                                                        Ayben NALBANTOĞLU                

                                  (Doktora Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi 

ÖZET  

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde kurulan ve kurulma süreci medrese ve ulemanın 

tutumu ve medreseye alternatif bir eğitim kurumu fikrine toplumun yabancı olması gibi 

sebeplerden biraz sancılı olan Darülfünun, ülkemizde üniversite anlayışının temellerini atan 

bir kurumdur.  Cumhuriyet döneminde Darülfünun‘ un bilim yapma, bilime katkı sağlama ve 

bilimi yayma işlevleri doğrultusunda niteliğinin yükseltilmesinin amaçlandığı görülür.  

Çağdaşlaşmanın ve kalkınmanın ancak bilime ve eğitime verilen önem doğrultusunda 

gerçekleşeceğine inanan ve yaptığı inkılaplarda bu düşünceyi temel alan Atatürk, aynı 

doğrultuda Darülfünun‘un bilimsel niteliğinin yükseltilmesini ve bu kurumun çağdaş bir 

yükseköğretim anlayışıyla yenilenmesini amaçlamıştır. Esasen Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

Darülfünun, yeterli düzeyde bilimsel araştırma yapılmadığı ve yapılan inkılâplara destek 

olunmadığı noktasında sık sık eleştirilerin odağında yer almıştır. Bu çerçevede Darülfünun‘un 

durumu ve Darülfünununla ilgili olarak yapılması gereken bir reform fikri sıklıkla TBMM 

görüşmelerinde gündeme gelmiş ve tartışılmıştır. TBMM’de yapılan bu görüşmeler 

sonucunda Darülfünun’un bilimsel seviyesini yükseltmek amacıyla İsviçreli Pedagoji 

Profesörü Albert Malche’nin ülkemize davet edilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda 

Hükümetin davetlisi olarak ülkemize gelen Malche’nin yaptığı detaylı gözlem ve incelemeler 

sonucunda hazırladığı rapor doğrultusunda 1933 yılında İstanbul Üniversitesi reformu 

gerçekleştirilmiştir. Bu reform kapsamında çıkarılan 2252 sayılı kanunla İstanbul 

Darülfünun’u kapatılırken;  Batılı anlamda ilk üniversitemiz olan İstanbul Üniversitesi’nin 

kurulmasına karar verilmiştir.   

 

Anahtar kelimeler: Atatürk, Reform, Darülfünun, Üniversite. 

 

ABSTRACT 

Darülfünun, which was founded in the last period of the Ottoman Empire and whose process 

of establishment was a bit painful due to reasons such as the attitude of madrasah and ulama, 

and the idea of an educational institution as an alternative to madrasah, laid the foundations of 

university understanding in our country. 
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 During the Republican period, it was seen that the aim of Darülfünun was to increase its 

quality in accordance with the functions of making science, contributing to science and 

spreading science. 

 Atatürk believes that modernization and development can only be realized in line with the 

importance given to science and education, and based on this thought in his revolutions, 

Atatürk aimed at raising the scientific quality of Darülfünun and renewing this institution with 

a modern understanding of higher education. In fact, in the early years of the Republic, 

Darülfünun was often the focus of criticism for the lack of adequate scientific research and the 

support of the revolutions. In this framework, and a state of the Darulfunun idea of reform 

needs to be done about as often Darülfünunu agenda of the Grand National Assembly of 

Turkey have come to negotiations and discussed. As a result of these discussions in the Grand 

National Assembly of Turkey, it was decided that Albert Malche, a Swiss professor of 

Pedagogy, should be invited to our country in order to raise the scientific level of Darülfünun. 

 In line with this report, as a result of the detailed observations and examinations made by 

Malche, who came to our country as the guest of the Government, the reform of Istanbul 

University was realized in 1933. while Istanbul Darülfünun was closed by the law No. 2252 

issued within the scope of this reform, it was decided to establish Istanbul University, which 

is our first university in the Western sense. 

 

Keywords: Atatürk, Reform, Darülfünun, University. 
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               II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİLERİNİN EĞİTİM TARİHİMİZDEKİ 

                                                                   YERİ ve ÖNEMİ                                                                                                                                

           THE PLACE AND IMPORTANCE OF THE SECOND CONSTITUTIONAL 

PERIOD EDUCATORS IN OUR EDUCATION HISTORY 

                                                                                                                                                                         

Ayben NALBANTOĞLU                

                                  (Doktora Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi 

ÖZET                             

Türk eğitim tarihinde II. Meşrutiyet (1908-1918) dönemi özel bir öneme sahiptir. Bu dönem 

siyasi açıdan oldukça çalkantılı olmasına rağmen;  bu yıllarda eğitimle ilgili önemli çabalar 

kaydedilmiş ve birçok gelişme yaşanmıştır. Bu çerçevede eğitim sisteminde yapılacak 

düzenlemeler yoluyla yaşanan sorunlara çözümler bulmak ve devletin kötü gidişini durdurmak 

amaçlanmıştır. Eğitim anlamında oldukça hareketli olan bu dönemde pek çok okul açılmış, 

kızların eğitimi konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiş, basın yayın faaliyetleri artmış ve 

eğitimin niteliği, içeriği ve yöntemleri gibi konular üzerine dönemin eğitimcileri tarafından 

düşünsel anlamda oldukça zengin tartışmalar yapılmıştır. Bu tartışmalarda Emrullah Efendi,  

Sâtı Bey, Ziya Gökalp, Ethem Nejat, İ. Hakkı Baltacıoğlu, Prens Sebahattin, gibi isimler yer 

almıştır. Bu eğitimciler yaptıkları çalışmalarda eğitimin işlevi, amaçları ve niteliği üzerine 

önemli fikirler geliştirmişlerdir.  

Bu bağlamda Osmanlı Devletinde II. Meşrutiyet dönemi eğitimcilerinin sarf ettiği çabalar ve 

yaptıkları tüm çalışmalar Türk eğitiminin modernleşmesi sürecinde önemli bir aşamayı teşkil 

etmiştir. Bu dönemde tohumları atılan pek çok fikir (milli eğitim, örgün ve yaygın eğitim 

kavramlarının şekillenmesi, köy enstitülerinin kurulması gibi) Cumhuriyet döneminde 

filizlenmiştir. Ayrıca eğitim sistemimizle ilgili olarak günümüzde tartışılan ezberciliğin 

kalkması, yaparak yaşayarak öğrenme, öğretimde güdülenmenin önemi gibi eğitim ve 

öğretimle ilgili pek çok konunun 1800’lü yıllarda eğitimcilerimiz tarafından gündeme getirilip 

tartışılması dönemin eğitimcilerinin ne kadar ileri görüşlü olduklarını göstermesi bakımından 

önemlidir.  

Anahtar kelimeler: II. Meşrutiyet dönemi, II. Meşrutiyet dönemi eğitimcileri, eğitim-

öğretim. 

 

ABSTRACT 

Second Constitutional period (1908-1918) has a special importance.  Although this period is 

quite turbulent politically; during these years, significant efforts were made in education and 

many improvements were made. In this framework, it was aimed to find solutions to the 

problems experienced by the regulations to be made in the education system and to stop the bad 

progress of the state. In this context, many schools were opened in this period which was very 

active in terms of education, significant progress was made in the education of girls, press 

activities increased and many aspects of the education such as quality, content and methods of 

education were quite rich in intellectual terms. In these discussions Emrullah Efendi, Sati Bey, 
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Ziya Gokalp, Ethem Nejat, İ. Hakkı Baltacıoğlu and Prince Sebahattin. These educators have 

developed important ideas on the function, objectives and quality of education in their studies. 

In this context, the efforts made by the educators of the Second Constitutional period in the 

Ottoman Empire and all the studies they carried out constitute an important stage in the 

modernization process of Turkish education.  Many ideas (seeds of national education, formal 

and non-formal education, the establishment of village institutes) sprouted during the 

Republican period. In addition, it is important that many issues related to education and 

education such as the removal of memorization, learning by doing and living, the importance of 

motivation in education were brought up and discussed by our educators in the 1800's in terms 

of showing how far-sighted the educators of the period were. 

Key Words: Second Constitutional Period, educators of the Second Constitutional Period, 

education and training. 
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 MƏDƏNİ VƏ MƏNƏVİ  İRSİMİZ:  “KEŞİKÇİDAĞ” 

OUR CULTURAL AND SPIRITUAL HERITAGE: KESHIKCHIDAG 

               

Dr. Musa MURSAQULİYEV 
“Keşikçidağ” Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun Direktoru, Azərbaycan Respublikası 

 

         

ÖZET  

     Dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Azərbaycanda qədim dövrlərdən 

mövcud olan yaşayış yerlərinin, müxtəlif tarixi dövrlərdə inkişaf tapmış mədəniyyətlərin 

müxtəlif aspektlərdən araşdırılması və öyrənilməsi istiqamətində aparılan işlər son illərdə daha 

da intensivləşmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilən maddi- 

mədəniyyət nümunələri, mədəniyyət abidələri tarixi keçmişimizin və zəngin mədəniyyətimizin 

öyrənilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Təsadüfi deyildir ki, bu abidələr dövlət tərəfindən 

nəzarətə götürülərək xüsusi qayğı  ilə  qorunur, öyrənilir və təbliğ edilir.  

    Keşikçidağ mağaralar kompleksində yerləşən tarixi, arxeoloji və memarlıq abidələrinin yaşı 

daş dövrünə qədər gedib çatır. Bu unikal tarix-mədəniyyət abidəsinin ərazisində bir qala, iki 

məbəd, 70-ə qədər təbii və süni mağara, 87 kurqan, 23 su quyusu, 12 ərzaq anbarı,  bir müqəddəs  

inanc yeri-Qüdrət bulağı, bir monumental abidə - “İlham Əliyev adına zirvə” yerləşir. Qoruğun 

ərazisi Ağstafa rayonunun mərkəzindən 75 km məsafədə, sonuncu yaşayış düşərgəsindən 28 km 

şimal-şərq istiqamətində, dəniz səviyyəsindən 750-950 m hündürlükdə, dağların cənub və cənub-

şərq istiqamətindəki sıldırım qayalıqlarda, Görcüstan Respublikası ilə sərhəddə yerləşir.   

     Qoruq ərazisində aparılan araşdırmalar bir daha deməyə əsas verir ki, burada təşəkkül tapan 

mədəniyyətlər müxtəlif tarixi dövrlərə aid olmaqla, fərqli dini - fəlsəfi dünyagörüşü əsasında 

zaman-zaman inkişafda olmuşdur. Bununla belə, burada inkişaf tapan mədəniyyətlərin  

daşıyıcıları bu ərazidə minilliklər boyu yaşamış, Qafqaz Albaniyası dövründə xristianlığı qəbul 

etmiş  indiki yerli sakinlərin əcdadları hesab olunan türk mənşəli tayfalar olmuşdur.  

       Elmi ədəbiyyatdakı məlumata görə, Qafqazda təşəkkül tapan ən qədim dövlət qurumlarından 

olan Albaniyanın dövlətçilik tarixi e.ə. IV - e. VIII əsrlərini əhatə etmişdir. Albaniyada yaşayan 

əhalinin etnik tərkibi müxtəlif dillərdə danışan soylardan ibarət olmuşdur.  Mənbələrdə uti, sak, 

qarqar, kəngərli, peçeneq, çola, koman, ijmax, tərtər, hun, xəzər, suvar (sabir, silir), mük (muğ), 

dondar, bayat və b. türk soylarının adı çəkilir.  

      Tədqiqatçıların qənaətinə görə, məhz islamın yayıldığı dövrlərdə mağara-məbədlər albanların 

özlərini və dinlərini mühafizə etmək üçün sığınacaq yerinə çevrilmişdir. Məlumdur ki, hər hansı 

bir tarixi abidənin öyrənilməsi, həmin abidə üzrə bir və ya bir neçə mütəxəssis tərəfindən 

aparılan tədqiqatla başa çatmır. Minilliklər boyu mövcud olmuş mədəniyyətləri özündə əks 

etdirən, müxtəlif tarixi dövrlərin fakt və hadisələrini bəlkə, hələ də gizli saxlayan Keşikçidağ 

mağaralar kompleksinin ərazisindəki elmi-tədqiqat işləri mütəmadi şəkildə, davamlı olaraq 

aparılmalıdır. Bu həm də ona görə vacibdir ki, bu tarix və memarlıq abidəsi məhz sərhəd 

bölgəsində yerləşir.  
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   “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğu ərazisindəki qaranlıq mağaralarda zamanın gizli  

səhifələrində gizlənmiş tarixi həqiqətləri araşdırmaq, öyrənmək üçün bu abidələr kompleksini 

yalnız görmək, müşahidə etmək azdır, onu dərindən öyrənmək və tədqiq etmək lazımdır. 

  

Açar sözlər: mədəniyyət abidələri, freska, mağaralar (cultural monuments, frescoes, caves) 
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YAKIN VE ORTA DOĞUDA MEZHEPSEL ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMÜ 

BAKIMINDAN 

NADİR ŞAH AFŞAR’IN FAALİYETLERİ: NECEF KOMİSYONU 

 

Osman KİMYA 

(Doktora Öğrencisi) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü 

Öğr. Gör. Uğur GÖK 

Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksek Okulu 

 

ÖZET 

Genel olarak Safevi’lerden başlayarak İran’da kurulan Türk Devletleri Sünni Osmanlı 

Devleti’ni kendileri için en büyük siyasî rakip olarak görmüşler ve uzun yıllar süren 

mücadelelere girişmişlerdir. Ancak Nadir Şah Afşar döneminde, Osmanlı Devleti ile mevcut 

sorunların çözümü için bir takım girişimlerde bulunulmuştur. Nadir Şah Şii-Sünni 

yakınlaşması konusunda çalışmalar yaparak Caferiliğin V. Mezhep olarak tanınmasını 

istemekteydi. Caferiliğin beşinci ehl-i sünnet mezhep sayılması için Sultan I. Mahmut’a 

mektuplar gönderir. Fakat talepleri Padişah tarafından kabul edilmez.  

Nadir Şah farklı iki mezhep arasındaki ihtilaflı durumları ortadan kaldırmak için harekete 

geçmiştir. Bu dönemde Osmanlı Devletinde bulunan ve aynı zamanda Şii mezhebi için kutsal 

sayılan Necef’te bir komisyon kurmak için girişimlerde bulunulmuştur. Nadir Şah, Safevilerin 

takip ettiği şekliyle Şii’liğin uygulamalarının terk edilmesini ve Caferiliğe dönülmesini 

istemekte, Ayrıca teberra’nın (yani halifelere ve sahabeler küfür etmenin terkini), bunların 

dışında bir de Sünnilere iyi davranılmasını istemekteydi. Nadir Şah, Sünni ve Şiilerin birliği 

için hareket etmiş ve Necef’te alimlerden oluşan bir kurul toplanmasını sağlamıştır. Necef’te 

toplanmasına vesile olduğu komisyon bu maksatla kararlar almış ve Osmanlı Devleti 

temsilcisi de dâhil tüm üyeler imzalamışsa da, uygulamaya geçmemiştir.  

Çalışmada Nadir Şah Afşar dönemi Osmanlı-İran ilişkilerine değinmeye çalışılacak. Tabi bu 

minvalde Necef Komisyonunun toplanması, burada alınan kararlar ve bu dönem itibariyle bu 

komisyonun iki devlet açısından meydana getirdiği etkiler dile getirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Nadir Şah Afşar, Osmanlı-İran İlişkileri, Beşinci Mezhep, Necef 

Komisyonu,  
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KLASİK DÖNEM OSMANLI DEVLET TEŞKİLATINDA SANCAK 

BİRİMİNİN İDARİ YAPISI VE İŞLEYİŞİ  

 

Öğr. Gör. Uğur GÖK 

Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksek Okulu 

  Osman KİMYA 

(Doktora Öğrencisi) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü 

. 

 

 

ÖZET 

Her devlet yönetim şekline bağlı olarak hükmettiği toprakları belirli idari alanlara bölmüştür. 

Osmanlı da, erken dönemlerinde subaşılık adıyla anılan iki bölgeye, onun altında da ikişer 

vilayete ayrılmış haldeydi. Bu dönemde sancak beyleri, subaşılarından daha üstün değildi. 

Her ikisi de eşit pozisyonda bulunan kumandanlardı. Osmanlılar İlhanlılar’la bağını gevşetip 

başarılı fetihlerde bulundukça, idari yapı da buna paralel bir şekilde güçlendi. Zamanla 

Türkmen beyliklerinin ilhakına başlandı. Askeri birlik anlamında kullanılan sancak, Osmanlı 

tımar sistemini içerisinde bir gelir dilimini belirtiyordu. 15. yüzyılda, Osmanlı’nın hakimiyet 

sahası genişledikçe, sancak da buraya bağlı tımarlı askerlerin bulunduğu bölgeyi 

tanımlamaya, yani idari bir bölge olarak yaygınlaşmaya başladı.  

Osmanlı Devleti’nin büyümesi sancağa idari anlamını katsa da, sancaklar da Osmanlı’nın 

yükselişine bir boyutta yardımcı olmuşlardır. Eyaletin bir alt birimi olan sancaklar, o dönemin 

haritalarına bakılırsa, eskiden o topraklara sahip beyliklerin sınırlarıyla çizilmiştir. Bu, 

beyliklerin Osmanlı’yla bütünleşmesini kolaylaştırmış, devletin iç karışıklıklarla uğraşmasını 

engelleyip fetihlere odaklanacak askeri gücü sağlamıştır.  

Çalışmada Osmanlı Devleti’nde sancak idaresinin tarihsel gelişimi, idari yapısı ve işleyişine 

değinmeye çalışılacak. Tabi bu minvalde dönem itibariyle devlet açısından meydana getirdiği 

etkiler dile getirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Klasik Dönem,  Sancak İdaresi,  Subaşı. 
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ИСЛАМ И СОВРЕМЕННОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ 

 

Doç. Dr. Irada ZARGANAYEVA 
Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье исследуется связь между человеческим сознанием и поведением, а также роль веры и 

науки в глобальном сознании: исследуется, как мышление влияет на духовный и материальный 

мир, реалии жизни, культуры и истории. Автор изучил содержание Корана и хадисов; 

Исследованы цели и методы реализации Концепции устойчивого развития; проведено сравнение 

потенциальных возможностей ислама и современных либеральных ценностей для более 

здорового будущего человечества.  

Определяется, что Ислам играет решающий духовный роль, как в судьбе человека, так и в 

формировании глобальной сознании. Чтобы узнать истинное, надо знать, что такое истина. 

Чтобы узнать правоверного, нужно знать правду. Коран является источником знаний, мудрости, 

правды,  истины и мира. И наше будущее зависит от нашего выбора, сформировать наше 

современное глобальное сознание. 

 

Ключевые слова: ислам, современность, сознание, правда, обман, вера, неверие 
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KOMİZMİ YARADAN BƏDİİ VASİTƏLƏR 

ARTISTIC MEANS OF MAKING COMISM 

 

 

Doç. Dr. Yeganə HACIYEVA 

Azərbaycan Dillər Universiteti, Filologiya fakültəsi, Azərbaycan Dilçiliyi 

 

XÜLASƏ 

 

Şeirdə müstəqim tənqid ilə satirik tənqidin janr fərqi barədə son dövr 

ədəbiyyatşünaslığında təsadüf olunan mülahizələr daha çox diqqəti cəlb edir. Məsələn, sovet 

satira nəzəriyyəçilərindən Y.Elsberq yazır ki, satiranın özündə nəzm, nəsr və dramatik növlərə 

məxsus rəngarəng xüsusiyyətləri birləşdirməsi göstərir ki, ona təkcə bir bədii idrak və inikas 

prinsipi kimi deyil, ədəbiyyatın xüsusi bir növü kimi baxmaq olar (Я. Елсберг. Вопрос теории 

сатиры. Москва, 1957, стр. 27). XX əsr Azərbaycan şeirində satira ilə lirikanın janr cəhətdən 

müştərək və fərqləndirici xüsusiyyətləri həmin məsələlərdəndir. 

Tənqid ilə satirik tənqidi bir-birindən fərqləndirən digər mühüm bir cəhəti nəzərdən 

qaçırmaq olmaz. Belə ki, lirik əsərlərdəki ictimai eybəcərliyin daşıyıcısı olan tiplər öz 

nöqsanlarını dərk etdikləri halda, satirik əsərlərdəki tiplər bir qayda olaraq özlərini haqlı bilirlər. 

Demək, ictimai eybəcərliyin ifadəçisi olan heç də bütün tiplər satirik deyil. Məhz ictimai 

rəzilliklərini dərk etməyən və özlərin yenilik qarşısına haqlı bilənlər oxucunun gülüş və tənəsinə 

səbəb olur.  

Mollanəsrəddinçilərin satirik şeirlərini janr cəhətdən üç qismə ayırmaq olar. Birincisi, 

ənənəvi poetik janrlarda yazılmış əsərlər; ikincisi, realist satiralar, üçüncüsü, ədəbi parodiyalar. 

Bəs satirik şeirin bu şəkillərində komizmi yaradan bədii vasitələr hansılardır?  

“Molla Nəsrəddin” jurnalında komizmi yaradan vasitələr nə qədər zəngin olsa da, 

onların hamısı üçün eyni olan bir xüsusiyyət hələ ilk baxışdan nəzərə çarpır. Burada estetik 

idealın mövcud həyat hadisələrilə qarşılaşdırılması iki üsul ilə verilir. Birincisi, eybəcərliyi şair 

özü təmsil edir; yəni bir bədii üsul kimi şair özünü estetik idealı dərk etməyən bir obraz 

timsalında verir. Əgər lirik əsərlərdə çıxış edən “mən” ictimai qəbahətlərin məna və 

məzmununu dərk edən bir iştirakçıdırsa, satirik əsərlərdəki “mən” artıq şairin özü deyil, şərti 

bir ifadəçidir. “Molla Nəsrəddin” satiraları içərisində bu üsul ilə yazılan poetik nümunələr 

çoxdur. Bu əsərlərin əksəriyyəti müraciət, şikayət, mübahisə, keçmiş həsrəti və s. bədii 

vasitələrlə yaradılmışdır.  

Mollanəsrəddinçilərin ikinci qisim realist satiralarında artıq oxucu şair müdaxiləsini 
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görmür. Burada şairin özü deyil, onun yaratdığı obrazlar çıxış edir. Belə əsərlərdə ölümə 

məhkum olan qüvvələr öz gülünclüklərini müxtəlif vəziyyətlərdə büruzə verirlər. Komizmin bu 

vəziyyətləri içərisində tiplərin şikayət ilə özlərini ifşası üsulu daha geniş yer tutur.  

 “Molla Nəsrəddin” jurnalının Azərbaycan satirik şeirinə gətirdiyi bütün bu əlvan janrlar 

sistemə XX əsr Azərbaycan realizminin inkişafında yeni hadisə idi. Azərbaycan siyasi-ictimai 

fikrində baş vermiş oyanışın bədii ədəbiyyatdakı nəticəsi idi. 

 

Açar sözlər: komizm, satirik, “Molla Nəsrəddin” jurnalı, parodiya 

 

 

ABSTRACT 

 The poem draws more attention to the consideration about the genre differences of direct 

criticism with satirical criticism in literary studies of recent times. For example, Soviet satire 

theorist E.Elsberg writes that the combination of satire itself with colorful features of poetry, 

prose, and dramatic types shows that it can be viewed not only as a literary cognition and 

reflection process, but as a particular type of literature (Y. Elsberg. Question of the theory of 

satire. Moscow, 1957, p. 27). Common and distinctive features in terms of the genre of satire 

and lyric is one of those issues in the 20th century Azerbaijan poetry. 

 Another important aspect that distinguishes criticism and satirical criticism from one 

another cannot be ignored too. Thus, while the types that are the bearers of social misconduct 

in lyrical works are aware of their shortcomings, the types in satirical works think that they are 

right. This means that not all types of public corruption are satirical. Those who do not 

understand their public dissatisfaction and who are justified in the face of their novelty cause 

the reader to laugh and reproach. 

 The satirical poems of MollaNasraddiners can be divided into three part. First, works 

written in traditional poetic genres; second, realistic satire, third, literary parodies.  

 But what are the artistic means of making comisms in these forms of satirical poetry? 

 No matter how wealthy the means of making comism are in Molla Nasreddin magazine, 

one feature that is common to all of them is still noticeable at first glance. Confronting the 

aesthetic ideal with current life events is given in two ways here. First, the poet himself 

represents mischief; that is, as an artistic method, the poet presents himself as an image that 

does not understand the aesthetic ideal. If the "I" in the lyrical works is a participant who 

understands the meaning and content of the public disgrace, then the "I" in the satirical works 

is no longer the poet himself but the conditional expression. There are many poetic examples 
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written by this method in the “Molla Nasreddin” satires. Most of these works include appeal,, 

complaint, dispute, longing for the past, etc. were created by artistic means. 

 Readers no longer see the poet's interference in the second part of the realist satires of 

MollaNasreddiners. Here, not the poet himself, but the characters created by him are acting. In 

such works, the forces that have been put to death reveal their ridiculousness in various 

circumstances. Within these conditions of comism the way in which characters express 

themselves through complaints is more widespread.  

 All these colorful genres that “Molla Nasreddin” journal brought to the satirical poem of 

Azerbaijan were a new event in the development of Azerbaijani realism in the 20th century. It 

was the result of awakening that arose in Azerbaijan's political and public opinion in fiction 

literature. 

 

Keywords: comism, satirical, Molla Nasreddin magazine, parody 
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ERZURUM MÜZESİ GİYSİ KOLEKSİYONUNDAKİ KOLSUZ ÜSTLÜKLER 

                       Prof. Dr. Fatma KOÇ 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi 

Öğr. Gör. Mukadder AKSAKAL 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dinar Meslek Yüksekokulu 

ÖZET 

Globalleşmenin beraberinde getirdiği küresel kültür, kültür endüstrisi, tek tipleşme gibi 

kavramlarla kültürlerin değişime uğradığı ifade edilmekle birlikte, küreselleşmenin aynı 

zamanda kültürel farklılığı ön plana çıkartarak değişime maruz kalan toplumları kültürel 

yaratıcılığa yöneltebileceği de dikkate alınması gereken bir konudur. Benzerlik-farklılık, 

evrensellik-yerellik, modernlik-geleneksellik gibi birbirine zıt kavramların eş zamanlı 

yaşandığı bu süreçte, kültürel değerlerin orijinal özelliklerinin değişime uğramadan koruma 

altına alınması ve belgelendirilme çalışmalarının yapılması gün geçtikçe önem taşımaktadır.  

Geleneksel yaşamda kullanılan giysilerin ait oldukları toplumun sosyo-ekonomik yapısı, 

kültürel özellikleri, yaşam tarzları ve coğrafik özellikleri ile biçimlendiği görülmektedir. Türk 

giyim kuşam kültüründe süregelen giyinme usulleri ile kuşanılan giysilerin farklı katmanlardan 

oluşan parçalarının yörenin kültürel değerleri bağlamında birleştirilmesi ile oluşturulduğu 

bilinmektedir. Bu katmanların yöreden yöreye sayısı ve sırası değişim göstermektedir. 

Dolayısıyla kültürel miraslarımızdan biri olan giysilerin öz değerlerinin korunması ve 

belgelenmesi ile kullanıldıkları yöreye özgü pek çok bulgunun da belgelenmiş olacağı göz ardı 

edilmemelidir. 

 Erzurum yöresinde halk giyiminde kullanılan kolsuz üstlükler olarak adlandırabileceğimiz ve 

yöreden yöreye farklı isimler verilen giysi parçalarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Çalışmanın 

amacı; Erzurum müzesi koleksiyonunda bulunan ve halk giysilerinin önemli bir parçası 

olduğunu düşündüğümüz kolsuz üstlüklerin biçimsel özelliklerinin tipolojik olarak 

sınıflandırılarak belgelendirilmesidir. Çalışmada kadın ve erkek giysilerinde üstlük olarak  

kullanılan 6 adet kolsuz üstlük tespit edilmiştir. Ulaşılan orijinal giysi parçaları fotoğraflanmış, 

biçim, kesim, malzeme ve süsleme özellikleri açılarından incelenerek, biçimsel çizimleri 

yapılmış ve kaynak kişilerden alınan bilgiler doğrultusunda yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Çalışma kültürel mirasın korunması, yaşatılması, tanıtılması, geleceğe aktarılması, ilgili 

literatüre katkıda bulunarak kaynak oluşturması açısından önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Erzurum, gelenek, giyim, yelek, kolsuz üstlük 
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Dr. Öğr. Üyesi Irmak FERAH OKKAY 

Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı 

ÖZET 

Alzheimer hastalığı (AH), demansın sebep olduğu, bellek, yargı ve işlevselliğin 

kademeli olarak kaybedilmesine neden olan dejeneratif bir beyin hastalığıdır.1 Bu bozukluk 

genellikle 65 yaş üstü kişilerde görülür.  

Glutamat beynin başlıca uyarıcı nörotransmitteridir ve muhtemelen tüm sinapslarının 

yarısından çoğunda bulunur. Glutamat reseptör aktivitesi motor hareketlerin uygulanması, 

hafıza edinimi ve algılama gibi çeşitli fizyolojik nöronal işlemler için gereklidir. AH’da beyin 

glutamat taşıyıcı fonksiyonlarında azalma olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir.  

Sıçan beynine Streptozosin (STZ) uygulaması sonucu, nörodejeneratif hastalığın erken 

patofizyolojik değişikliklerinin geçerli bir deneysel modeli olduğu düşünülen, 

nöroinflamasyon, oksidatif stres ve biyokimyasal değişiklikler ortaya çıktığı gösterilmiştir.  

Biz de bu çalışmada STZ ile indüklenen deneysel AH modelinde seftriakson gibi bir 

glutamat taşıyıcı aktivatörü ilacın etkilerini prefrontal kortekste voltametrik olarak glutamat 

geri alınım parametreleri aracılığıyla incelemeyi hedefledik. Henüz tedavi imkanı olmayan 

AH’nın altında yatan sebepleri daha iyi anlayabilmek ve yeni tedavi önerileri sunabilmek için 

bu deneysel çalışmayı planladık. 
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ABSTRACT 

Alzheimer's disease (AD) is a degenerative brain disease caused by dementia that leads 

to a gradual loss of memory, judgment, and functionality. This disorder is usually seen in people 

over 65 years of age. 

Glutamate is the main stimulating neurotransmitter of the brain and is probably found in 

more than half of all synapses. Glutamate receptor activity is required for various physiological 

neuronal processes such as the application of motor movements, memory acquisition and 

detection. Decrease in brain glutamate transporter functions in AD has been shown in studies.  

It has been demonstrated that streptozocin (STZ) application in rat brain results in 

neuroinflammation, oxidative stress and biochemical changes which are considered to be a 

valid experimental model of early pathophysiological changes of neurodegenerative disease. 

In this study, we aimed to investigate the effects of a glutamate transporter drug, such 

as ceftriaxone, in the STZ-induced experimental AH model voltametrically in the prefrontal 

cortex via glutamate uptake parameters. We planned this experimental study to better 

understand the underlying causes of AD and to offer new treatment recommendations. 

Keywords: Alzheimer's Disease, glutamate, rat, ceftriaxone, streptozocin. 
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ÖZET 

Karaciğer ito hücreleri, ilk kez Von Kupffer tarafından tanımlanmış olup; karaciğer yıldızsı 

hücreleri, yağ depolayan hücre, liposit, perisinusoidal hücre, hepatik stellat hücreler olarak da 

isimlendirilmektedir. Karaciğerde disse aralığında sinozidlere yakın yerleşen ito hücreleri, 

sinozoidlerde uzun sitoplazmik uzantıları bulunan, hepatositler arasında bağlantıyı sağlayan 

hücrelerdir. İto hücreleri elektron mikroskobik olarak incelendiğinde, kısmen gelişmiş granüllü 

endoplazmik retikulum ve az sayıda mitokondri içerdiği görülür. 

Yağ damlacıkları içeren ve vitamin A’nın depolanması ve metabolizmasında rol oynayan ito 

hücreleri ekstrasellüler matriks proteinlerinin ana kaynağıdır. İto hücreleri, ekstrasellüler 

matriks proteinlerini (desmin, vimentin laminin,  kollajen 1,3,6, fibronektin, hiyalüronik asit ve 

proteoglikanlar) sentezler ve salgılarlar. Bu hücreler vazoaktif materyallere yanıt olarak 

büzülürler ve karaciğer sinusoidal tonusun düzenlenmesinde rol alırlar. Fibrogenez sırasında 

ito hücreleri ekstraselüler matriksin birincil kaynağı olup, proliferasyona uğrayarak tip I ve tip 

II kollajen sentezi ile ilişkili myofibroblast benzeri hücrelere dönüşürler. Karaciğer fibrogenezi 

sırasında parankimal yaralanma sonucu ortaya çıkan enflamatuar reaksiyon spesifik 

transkripsiyon faktörlerinin ve morfojenlerin salınımını indükleyen geniş bir sinyal paneli 

oluşturur; bu sinyal ito hücrelerini aktive eder ve onlara fibrojenik ve proinflamatuar özellikler 

verir. İto hücreleri; trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF), transforme büyüme faktörü 

(TGF)-β, tümör nekroz faktörü (TNF)-α ve interlökin (IL)  gibi inflamatuar sitokinler  

tarafından uyarılırlar. Ayrıca ito hücreleri antijen sunarak natural killer hücrelerinin yanı sıra 

CD8 -T ve CD4- T hücrelerinin uyarılmasını da sağlar. İnsan ito hücrelerinin IL-6, IL-la, IL-1 

ve IL-8 salgılayabileceği gözlenmiştir. 

Bu bağlamda, daha ileri çalışmalar yeni yolaklar ve sitokinler aracılığıyla ito hücrelerinin 

ayrıntılı görev ve mekanizmasını araştırmaya yönelik olabilir. 

Anahtar kelimeler:  İto hücreleri, Karaciğer,  Sitokin. 
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ABSTRACT 

Liver ito cells have been defined by Von Kupffer for the first time and are also called liver 

stellate cells, fat storage cells, lipocytes, pericinusoidal cells and hepatic stellate cells. Ito cells 

located in the liver close to the synosides in the range of the disse that have long cytoplasmic 

extensions in the sinusoid and provide the connection between hepatocytes.When ito cells are 

examined by electron microscope, it is seen that it contains partially developed granulated 

endoplasmic reticulum and few mitochondria. 

Ito cells, which contain fat droplets and play a role in the storage and metabolism of vitamin A, 

are the main source of extracellular matrix proteins.Ito cells synthesize and secrete extracellular 

matrix proteins (desmin, vimentin laminin, collagen 1,3,6, fibronectin, hyaluronic acid and 

proteoglycans). These cells contract in response to vasoactive materials and are involved in the 

regulation of liver sinusoidal tone.  The inflammatory reaction resulting from parenchymal 

injury during liver fibrogenesis produces a large signal panel that induces the release of specific 

transcription factors and morphogens; this signal activates ito cells and gives them fibrogenic 

and proinflammatory properties.Ito cells are stimulated by inflammatory cytokines such as 

platelet-derived growth factor (PDGF), transformed growth factor (TGF) -β, tumor necrosis 

factor (TNF) -α and interleukin (IL).In addition, ito cells present antigen and stimulate natural 

killer cells as well as CD8-T and CD4-T cells. It has been observed that human ito cells can 

secrete IL-6, IL-la, IL-1 and IL-8. 

In this context, further studies may be aimed at investigating the detailed task and mechanism 

of ito cells through new pathways and cytokines. 

Key words: Ito cells, Liver, Cytokine. 
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MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR EFFECTS OF ANATASE TiO2 
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Özlem ÖZGÜL ABUÇ 
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ÖZET 

Gıda, inşaat, tekstil, kozmetik ve ilaç endüstri türlerinde çok yaygın kullanılan Anastaz TiO2 

(tiyanyum dioksit) nanopartiküllerinin akciğer, karaciğer, beyin ve kalp gibi organlarda toksik 

etkilere neden olabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, bu nanopartikülün böbrekte renal 

korpüskül ve jukstaglomerular aparattaki hücreler üzerindeki etkisini araştıran bir çalışma 

literatürde bulunmamaktadır. Mevcut çalışma, Anastaz TiO2 nanopartikül tarafından renal 

korpüskül ve jukstaglomerular aparatta ki hücreler üzerinde oluşturulabilecek morfolojik ve 

moleküler değişimleri belirlemek için gerçekleştirildi.  

 İn vivo olarak sağlıklı farelere  0-15. günler arasında 3 gün arayla (her dozu 10 mg/kg olan  

Anatase TiO2 NPs intravenöz olarak kuyruktan 5 doz verilerek deney grubu oluşturuldu. 

Deneyin sonunda, fareler aşırı dozda genel bir anestezi ile öldürüldü ve böbrekler disseke edildi. 

Stereolojik ve immunohistokimyasal analizler için histolojik takip prosedürü uygulandı ve 

değerlendirdi. 

 İmmünohistokimyasal analizlere göre renal korpüskül (özellikle podosit) ve jukstaglomerular 

aparattaki hücrelerde NF-kB nüklear lokalisayonu ve ekspreyonu ve nükleator yöntemi ile 

hesaplanan nükleus hacimlerinde Anastaz TiO2 grubunda kontrol grubuna göre önemli bir artış 

görüldü. 

Sonuç olarak; stereolojik  ve immunohistokimyasal parametrelere göre TiO2 

nanopartikülleri kan basıncı ayarlanması üzerinde etkili jukstaglomerular aparat ve glomerular 

filtrasyon işlevini yapan renal korpükül üzerinde toksik etki oluşturmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Anastaz TiO2, Böbrek, Stereoloji, NF-Kb. 
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ABSTRACT 

Anatase titanium dioxide (TiO2) are the most important nanoparticles,  which are widely used 

in food, construction, textile, cosmetic and pharmaceutical industries,  can cause significant 

toxic effect in various organs such as liver, lung, kidney and brain. However, there is no study 

on the possible effects on cells in renal corpuscular and juxtaglomerular apparatus in the kidney 

caused by this nanoparticle. The present study was performed to determine the possible the 

morphological and molecular changes in kidney, which may be caused by TiO2 nanoparticles. 

 The experimental group was formed by intravenously (tail) injecting 5 doses of Anatase 10 mg 

TiO2 NPs / kg bw to healthy mice at 3 days intervals between 0 and 15 days. At the end of the 

experiment, the mice were sacrificed with an overdose of general anesthesia and the kidneys 

dissected. Histological procedure was performed and then evaluated for stereological and 

immunohistochemical analyzes. 

 Anatase TiO2 group showed a significant increase in NF-kB nuclear localization and 

expression determineted by immunohistochemical analysis and nucleus volumes calculated by 

nucleator method were observed in the cells of both renal corpusculus (especially podocyte) 

and juxtaglomerular apparatus compared to control group. 

According to stereological and immunohistochemical results, TiO2 nanoparticles have toxic 

effects on the juxtaglomerular apparatus and renal corpuscule, which have effects on blood 

pressure regulation and glomerular filtration, respectively. 

Key Words: Anatase titanium dioxide (TiO2), Kidney, Stereology, NF-Kb. 
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ÖZET 

Ratlarda deneysel olarak osteomiyelit oluşturulmasını takiben BN ile kaplanmış K teli 

implantıyla, BN’nin farklı dozlarının etkilerinin tek başına ya da antibiyotikle birlikte 

histopatolojik olarak araştırılması amaçlanmıştır. 

Çalışmamızda 11 deney grubunun her birinde 10 adet rat kullanıldı. Ratların 

femurlarında açık kırık oluşturuldu. Kemiğin medüller kanalı içine 107 CFU/ml S.aureus içeren 

10 µl hacminde bakteri enjeksiyonu yapıldı ve her grup için farklı dozlarda borla kaplı K telleri 

yerleştirildi. Antibiyotik alan gruplara günde iki kez 40 mg/kg dozunda sefazolin verildi. Deney 

grupları; 1.Sağlıklı, 2.Kırık+OM, 3. Kırık+OM+ANT, 4.Kırık+OM+0BN, 

5.Kırık+OM+0BN+ANT, 6.Kırık+OM+2BN, 7.Kırık+OM+2BN+ANT, 8.Kırık+OM+ 10BN, 

9.Kırık+OM+10BN+ANT, 10.Kırık+OM+25BN, 11.Kırık+OM+25BN+ANT olmak üzere 

belirlenmiştir.  

Bulgularımız incelendiğinde histopatolojik olarak mononükleer hücre infiltrasyonunun 

Kırık+OM grubunda sağlıklı gruba kıyasla anlamlı bir artış gösterdiği ve Kırık+OM+10BN, 

Kırık+OM+25BN ve bu grupların sistemik antibiyotik tedavi eklenen gruplarında bu artışın 

anlamlı olarak azaldığı gözlenmiştir.  

Deneysel olarak açık kırık zemininde osteomiyelit oluşturduğumuz ratlara BN ile 

kaplanmış K teli implante ederek BN’nin tek başına ya da antibiyotik tedavisi eklenerek 

osteomiyelit tedavisindeki etkinliğinin histopatolojik olarak incelenmesi sonucu BN kaplı 

implantların osteomiyelit tedavisinde iyi bir seçenek olabileceği gösterilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bor nitrür, osteomiyelit, rat, stafilokokus aureus. 
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ABSTRACT 

 

Following experimental experimental osteomyelitis in rats, the effects of different doses 

of BN alone or in combination with antibiotics were investigated histopathologically with BN 

coated K-wire implanted. 

In our study, 10 rats were used in each of the 11 experimental groups. An open fracture 

was created in the femurs of the rats. 10 µl of bacterial injection containing 107 CFU / ml 

S.aureus was injected into the medullary canal of the bone and different doses of boron-coated 

K wires were placed for each group. Groups receiving antibiotics were given 40 mg / kg 

cefazolin twice daily. Experimental groups are defined as 1.Healthy, 2.Fracture + OM, 

3.Fracture + OM + ANT, 4.Fracture + OM + 0BN, 5.Fracture + OM + 0BN + ANT, 6.Fracture 

+ OM + 2BN, 7.Fracture + OM + 2BN + ANT, 8.Fracture + OM + 10BN, 9.Fracture + OM + 

10BN + ANT, 10.Fracture + OM + 25BN, 11.Fracture + OM + 25BN + ANT. 

When our findings were examined, it was observed that mononuclear cell infiltration 

showed a significant increase in Fracture + OM group compared to healthy group and this 

increase was significantly decreased in Fracture + OM + 10BN, Fracture + OM + 25BN and 

systemic antibiotic treatment groups. 

Histopathological examination of the efficacy of BN alone or by antibiotic treatment by 

implanting K-wire coated with BN in rats with osteomyelitis on an open fracture basis was 

shown to be a good option for osteomyelitis treatment. 

 
Keywords: Boron nitride, osteomyelitis, rat, staphylococcus aureus 
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ANJİOGRAFİ TETKİKİ KULLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF ARTERIA COMMUNICANS ANTERIOR VARIATIONS USING 3D 

TOF MRI ANGIOGRAPHY 
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GİRİŞ 

Amaç: Arteria communicans anterior varyasyonları farklı popülasyonlarda farklı sıklıkla 

bildirilmiş olup toplumumuzdaki sıklığı ve oranları bilinmemektedir. Varyasyonlar özellikle 

agenezi ve hipoplaziler bazen trombüs ile karıştırılabilmekte ve hastalara gereksiz tedavi 

uygulanmaktadır. Bu çalışmamızda 3D TOF MRG anjiyografi tetkiki kullanarak arteria 

communicans anterior varyasyonlarının değerlendirilmesi amaçlandı. 

Materyal Metot: 

Çalışmaya Kasım 2018 ile Kasım2019 tarihleri arasında 3D TOF MRG anjiografi çekilen 

hastalar dâhil edildi. İntrakranial kitle ve anevrizma gibi patolojisi olan hastalar çalışmadan 

çıkarıldı. Toplamda 50 hasta çalışmaya dâhil edildi. Çalışmada sağ A1, sol A1 ve AcomA 

çapları ölçüldü. A1 çapı, arteria carotis interna (ICA) bifurkasyonunun hemen çıkışındaki çap 

ölçülerek elde edildi. AcomA çapı, AComA’nın orta noktasından ölçüldü. 

Hastaların 14 (%28)’ü erkek,  36 (%72)’sı kadın idi.  Ortalama yaş 43,78± 19,87 bulundu. 

Her iki cinsiyet arasında yaş, sağ A1 çapı, sol A1 çapı, A1ler arası çap farkı ve AcomA çapı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (sırası ile P değerleri 0.68; 0.35; 0.11; 0.28; 

0.16). 

Bulgular: 

Sağ A1 çapı 1,76 mm ± 0,48 mm (0,6-2,8), sol A1 çapı 1,86 mm ± 1,47 mm (0,6-2,9), 

AcomA çapı 1,08 mm ± 0,37 mm (0,63-2,1) ölçüldü. Sağ A1 ve sol A1 çap farkı 0,43mm ± 
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0,51 mm (0-2,3). Sağ A1 ve sol A1 çap farkı ile Acom çapı karşılaştırıldığında kappa değeri 

0,303 bulunmuş olup aralarında pozitif korelasyon mevcuttu ve bu korelasyon istatistiksel 

olarak anlamlı idi (p=0,032). 

Erkek hastaların 2 tanesinde (%14,3 )  sağ A1 hipoplazik, kadın hastaların 1 tanesinde (%2,8) 

sağ A1 hipoplazik olarak değerlendirildi. Erkek hastaların 12 tanesinde (%85,7 )  sağ A1 

normal, kadın hastaların 35 tanesinde (%97,2)  sağ A1 normal olarak değerlendirildi. 

Cinsiyeler arasında sağ A1 varyasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu 

(p<0,005). Bu farkın hasta sayısının az olmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz. 

Kadın hastaların 1 tanesinde (%2,8)  sol A1 hipoplazik olarak değerlendirildi. Erkek 

hastaların 14 tanesinde (%100 ) sol A1 normal, kadın hastaların 35 tanesinde (%97,2)  sol A1 

normal olarak değerlendirildi. Cinsiyetler arasında sol A1 varyasyonları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).  

Erkek hastaların 2 tanesinde (%14,3 ) AcomA aplazik, kadın hastaların 9 tanesinde (%25) 

AcomA aplazik olarak değerlendirildi. Erkek hastaların 1 tanesinde (%7,1) AcomA 

hipoplazik, kadın hastaların 8 tanesinde (%22,2) sinde AcomA hipoplazik olarak 

değerlendirildi. Erkek hastaların 11 (%78,6)’sinde AcomA normal, kadın hastaların 19 

tanesinde (%52,8)’sinde AcomA normal olarak değerlendirildi. Cinsiyetler arasında AcomA 

varyasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,5).  

Hastaların 3 tanesinde (%6)  sağ A1 hipoplazik, 47 tanesinde (%94) sağ A1 normal olarak 

değerlendirildi. Hastaların 1 tanesinde(%2) sol A1 hipoplazik, 49 tanesinde (%98)  sol A1 

normal olarak değerlendirildi. Hastaların 11 tanesinde (%22) AcomA aplazik, 9 tanesinde 

(%18) AcomA hipoplazik, 30 tanesinde (%60) AcomA normal olarak değerlendirildi. En 

fazla varyasyon AcomA’da görüldü. 

Tartışma: 

Elde edilen verilerin ışığında; 

Literatürde A1, Willis poligonunda, hipoplazik olabilen en belirgin arter bölümü olmasına 

rağmen bizim çalışmamızda AcomA’da A1 den fazla varyasyon görüldü. Bu farkın hasta 

sayısının az olmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz.  
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Çalışmamızda litaretürle paralel olarak sağ ve sol A1 ölçümleri arasındaki fark ile AComA 

ölçüsü arasında direkt bir korelasyon görüldü. A1’lerin çapları arasındaki fark yükselince 

AComA’nın da çapı yükselir. Bu nedenle geniş bir AComA, sağ ve sol A1’ler arasında 

belirgin bir çap farkı olduğunu gösterir. Küçük ya da hipoplastik bir A1 defisiti kapatmak 

için, AComA karşısına doğru daha fazla kollateral dolaşıma neden olur.  

Referanslar: 

Perlmutter D, Rhoton AL Jr: Microsurgical anatomy of the anterior cerebral anterior 

communicating – reccurent artery complex. J Neurosurg 45: 259-272, 1976 

Perlmutter D, Rhoton AL Jr: Microsurgical anatomy of the distal anterior cerebral artery. J 

Neurosurg 49: 204-228, 1978 

 

OBJECTIVE 

The variations of the Arteria communicans Anterior (AcomA) have been reported with 

different frequencies in different populations, and the incidence and rates in our society are 

not known. The variations, especially agenesis and hypoplasia, can sometimes be confused 

with thrombosis and patients are treated unnecessarily. In this study, we aimed to evaluate the 

variations of arteria communicans anterior, using 3D TOF MRI angiographic investigation. 

MATERIAL METHOD: 

The patients who underwent 3D TOF MRI angiographic investigation, between November 

2018 and November 2019 were included in the study. The patients with pathology such as 

intracranial mass and aneurysm were excluded from the study. A total of 50 patients were 

included in the study. The diameter A1 was obtained by measuring the diameter at the 

immediate exit of the Arteria carotis interna (ICA) bifurcation. AcomA diameter was 

measured from the midpoint of AComA. Right A1, left A1 and Arteria communicans anterior 

(AcomA) diameters were measured in the study.  

Of the patients, 14 (28%) were male and 36 (72%) were female. The mean age was 43.78 ± 

19.87 years. There was no statistically significant difference between the genders for age, 
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right A1 diameter, left A1 diameter, diameter difference between A1s and AcomA diameter 

(P values 0.68; 0.35; 0.11; 0.28; 0.16, respectively). 

RESULTS: 

Right A1 diameter was found 1.76 mm ± 0.48 mm (0.6-2.8), left A1 diameter was found 1.86 

mm ± 1.47 mm (0.6-2.9), whereas, AcomA diameter was 1.08 mm ± 0.37 mm (0.63-2.1). 

Diameter difference of right A1 and left A1 was 0.43 mm ± 0.51 mm (0-2.3). When the 

diameter difference between right A1 and left A1 and Acom diameter were compared, kappa 

value was found to be 0.330, there was a positive correlation between them, and this 

correlation was statistically significant (p = 0.032). 

Right A1 hypoplasia was detected in 2 (14.3%) of male patients and right A1 hypoplasia in 1 

(2.8%) of female patients. Right A1 was normal in 12 (85.7%) of male patients and right A1 

was normal in 35 (97.2%) of female patients. Statistically significant difference was found 

between right A1 variations between genders (p <0.005). We think that this difference should 

be due to the small number of patients. 

Left A1 was hypoplasic in 1 (2.8%) and normal in 35 (97.2%) of female patients. Left A1 was 

normal in 14 (100%) of male patients. No statistically significant difference was found 

between left A1 variations between genders (p> 0.05). 

AcomA aplasia was evaluated in 2 (14.3%) of male patients and AcomA aplasia in 9 (25%) of 

female patients. AcomA was hypoplasic in 1 (7.1%) of male patients and AcomA was 

hypoplasic in 8 (22.2%) of female patients.  

AcomA was normal in 11 (78.6%) of male patients and AcomA was normal in 19 (52.8%) of 

female patients. There was no statistically significant difference between AcomA variations 

between the genders (p> 0.5). 

When evaluating all patients without taking into consideration of the gender, right A1 was 

hypoplasic in 3 patients (6%) and right A1 was normal in 47 patients (94%). Left A1 was 

hypoplasic in 1 (2%) and left A1 was normal in 49 (98%). AcomA aplasia was detected in 11 

(22%), AcomA hypoplasic in 9 (18%), and normal in 30 (60%) of the patients. The highest 

variation was seen in AcomA. 

259



HOCA AHMET YESEVİ 
2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

6-8 Aralık 2019, ERZURUM 
 

 

DISCUSSION: 

As a conclusion; 

Although A1 is the most prominent arterial section in the Willis Polygon, which may be 

hypoplasic, AcomA showed more variations than A1 in our study. We think that this 

difference is due to the small number of patients. 

In our study, there was a positive correlation between AComA and left and right A1 

measurements in similar to the studies in literature. As the difference between the diameters 

of A1s increases, the diameter of AComA increases. Thus, a large AComA indicates a 

significant difference in diameter between the right and left A1s. A small or hypoplastic A1 

deficit causes more collateral circulation towards AComA for circulatory compensation. 

References: 

1. Perlmutter D, Rhoton AL Jr: Microsurgical anatomy of the anterior cerebral anterior 

communicating – reccurent artery complex. J Neurosurg 45: 259-272, 1976 

2. Perlmutter D, Rhoton AL Jr: Microsurgical anatomy of the distal anterior cerebral 

artery. J Neurosurg 49: 204-228, 1978 
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YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINA ANTİOKSİDAN İLAVESİNİN SERUMDA 

BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ 

 

EFFECT OF ANTIOXIDANT SUPPLEMENTATION ON SOME BIOCHEMICAL 

PARAMETERS IN SERUM 
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ÖZET 

Amaç: Yumurta tavuğu rasyonlarına vitamin E ve organik selenyumun tek başına ve kombine 

olarak ilavesinin serumdaki bazı parametreler; aspartat aminotransferaz (AST), alkali fosfataz 

(ALP), laktat dehidrogenaz (LDH), alanin aminotransferaz (ALT) ve gama glutamil transpeptidaz 

(GGT) aktiviteleri ile glikoz, total protein (TP),  albümin, kreatinin ve ürik asit düzeyleri üzerine 

etkilerini araştırmaktır.  

Metod: Çalışmada, 24 haftalık yaşta 96 adet beyaz Lohman yumurta tavuğu, her biri altı alt gruptan 

olmak üzere eşit sayıda 4 gruba ayrıldı. Gruplar sırasıyla bazal yem (Kontrol), bazal yem + 250 

mg/kg Vit-E (D-I), bazal yem + 0.9 mg/ kg organik selenyum (D-II) ve bazal yem + 250 mg/kg 

Vit-E+ 0.9 mg/ kg organik selenyum (D-III) içeren rasyonlarla 12 hafta beslendi. Yem ve su ad 

libitum olarak sağlandı. Deneme sonunda, her gruptan alınan kan numunelerinin serumları 

ayrılarak AST, ALP, LDH, ALT ve GGT aktiviteleri ile glikoz, total protein (TP),  albümin, 

kreatinin ve ürik asit düzeyleri ticari kitler kullanılarak spektrofotometre cihazı ile analiz edildi.  

Bulgular: Serum AST, ALP, LDH ve ALT aktiviteleri ile glikoz ve kreatinin düzeyleri önemli 

derecede (p<0.05) düştü, total protein (TP) ve albümin düzeyleri anlamlı derecede artarken,  GGT 

aktivitesi ile ürik asit düzeylerinin etkilenmediği belirlendi. 

Sonuç: İlave edilen katkı maddelerinin hayvanların karaciğer, böbrek ve karbonhidrat 

metabolizmasına olumsuz etkisinin olmadığı belirlendi. Bu katkı maddeleri ile yapılacak olan daha 

farklı çalışmalarda, katkı maddelerinin tek başına ve birlikte kullanılmasının ve ilave edilen 

oranların aynı etkiyi göstereceği, bir farklılık olmayacağı önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bazı Biyokimyasal Parametreler, selenyum, serum, vitamin E, yumurtacı 

tavuk 

ABSTRACT 

Objective: Some parameters in serum were determined by adding vitamin E and organic selenium 

alone and in combination to laying hen rations; to investigate the effects of aspartate 

aminotransferase (AST), alkali phosphatase (ALP), lactate dehydrogenase (LDH), alanine 

aminotransferase (ALT) and gamma glutamyl transpeptidase (GGT) activities and glucose, total 

protein (TP), albumin, creatinine and uric acid levels. . 

Methods: In this study, 96 white Lohman hens aged 24 weeks were divided into 4 equal groups, 

each consisting of six subgroups. Groups were given basal feed (Control), basal feed + 250 mg / 

kg Vit-E (DI), basal feed + 0.9 mg / kg organic selenium (D-II) and basal feed + 250 mg / kg Vit-

E + 0.9 mg / kg organic selenium (D-III) containing diets were fed for 12 weeks. Feed and water 

were provided as ad libitum. At the end of the experiment, serum, serum, AST, ALP, LDH, ALT 

261



HOCA AHMET YESEVİ 
2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

6-8 Aralık 2019, ERZURUM 
 

 

and GGT activities and glucose, total protein (TP), albumin, creatinine and uric acid levels were 

analyzed by spectrophotometer using commercial kits. 

Results: Serum AST, ALP, LDH and ALT activities and glucose and creatinine levels decreased 

significantly (p <0.05), while total protein (TP) and albumin levels increased significantly, but 

GGT activity and uric acid levels were not affected. 

Conclusion: It was determined that the additives had no negative effect on liver, kidney and 

carbohydrate metabolism of animals. In further studies with these additives, it is suggested that the 

use of the additives alone and together and the added ratios will have the same effect, and there 

will be no difference. 

Keywords: Some Biochemical Parameters, selenium, serum, vitamin E, laying hens 
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ÖZET 

Günümüzde yaşayan canlıların tür çeşidi ve sayısı bakımından en fazla grubu oluşturan 

böcekler (hexapodlar), hem ekolojik hem de ekonomik olarak insan ve hayvan 

populasyonlarında etkilidirler. Ekolojik anlamda endemik, biyo-indikatör, tarımsal üretime 

faydalı veya zararlı böceklerin bağırsak yapılarındaki flora merak konusu olmuş, özellikle 

biyolojik mücadele amacıyla son dönemlerde incelenmeye başlanmıştır. Flora olarak böcek 

mikrobiyotasının en önemli üyelerinin bakteriler olduğu bilinmektedir. Bu mikroorganizmalar 

böcekler için yaşamsal faaliyetlerinin sürdürülmesinde olumlu ya da olumsuz yönde rol 

alırlar.  Çalışmamızda, Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) (Coleoptera: Hydrophilidae) 

böcek türüne ait örnek sucul ortamlardan canlı olarak toplanmış ve örnek üzerindeki olası 

kontaminant mikroorganizmaları ortadan kaldırmak için %70’lik alkol ile 5 dakika muamele 

edilerek yüzey dekontaminasyonu yapılmıştır. Daha sonra steril saf su ile yıkanarak alkolden 

arındırılmıştır. Yüzey sterilizasyonunun ardından böcekler bayıltılarak diseksiyon yöntemiyle 

sindirim kanalı laboratuvarda steril bir ortamda ayrıştırılmıştır. Ayrıştırılan bağırsak 

numunesinden bekletilmeden bakteri tanımı için ekimler yapılmıştır. Bunun için bağırsak 

içeriği steril serum fizyolojikli su içerisinde vorteks yardımı ile parçalanmış ve bu örnekten 

steril pipet yardımı ile örnek alınıp kanlı, EMB, Anaerobik agar besiyerine (Besimik) ekim 

yapılmış ve kanlı, EMB besiyerleri  aerop ortamda, anaerobik agar ise anaerop kavonoz 

(Brewer)  içerisinde 30°C’ de 24-48 saat inkübe edilmiştir. Ardında üreyen kolonilerden 24 

saatlik saf kültürler alınmış ve gram boyama yapılarak gram boyanma özelliği ve morfolojisi 

tesbit edilmiştir. Şüpheli boyanma gösteren koloniler tekrar EMB agara pasajlanmıştır. 

Ardından bakteriler VITEK 2 (bioMérieux) cihazında tanımlanmıştır. Çalışma sonunda, EMB 

besiyerinde mor-pembe renkli, S koloni yapan ve gram negatif boyanan mikroorganizmalar, 

Aeromonas veroni, A. hydrophila/caviae ve Pseudomonas aeroginosa olarak tanımlanmıştır. 

Pseudomonas auroginosa olarak tanımlanan bakterinin pigment oluşturmadığı 

gözlemlenmiştir. Çalışmamızda üreyen 2 ayrı bakteri ise VITEK 2 cihazı ile 

tanımlanamamıştır.  Yapılan bu çalışma ile tarımsal ve çevresel araştırmalar yönüyle sucul 

mikrobiyotanın,  biyoteknolojik araştırmalara ve biyolojik mücadele yöntemlerine katkı 

sağlayacağı beklenilmektedir. Bu sebeple, çalışmada örnek olarak seçilen hexapod türü sucul 

ortamlardan alınarak incelenmiştir. Araştırmamız bir ön çalışma niteliğinde olup bu böcek 

grubunun mikrobiyotasını belirleyebilmek için daha fazla örnekle ve ileri tekniklerle 
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yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Çalışmamızın daha sonra yapılacak olan bu tür 

çalışmalar için yol gösterici nitelikte olduğunu düşünmekteyiz.  

 

Anahtar Kelimeler: Enochrus, Hydrophilidae,  Mikrobiyota, Sucul Kınkanatlılar.  
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DENEYSEL HİPOTİROİDİNİN AKCİĞER VE MİDE DOKULARI ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM ON 

LUNG AND STOMACH TISSUES 

 

Dr. Öğretim Üyesi Semin GEDİKLİ 
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı 

Araş. Gör. Elif ERBAŞ 
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Hipotiroidizm, vücudun yaşamsal pek çok işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan tiroid 

hormonlarının eksik ya da etkisiz olması durumunda meydana gelen ciddi bir hastalıktır. Bu 

hormonların dokular üzerindeki etkileri yetersiz olduğu için metabolik olayların genelinde bir 

yavaşlama söz konusu olmaktadır. Sonuçta; kardiyovasküler, üriner, sinir, hematopoetik 

gastrointestinal, solunum ve kas-iskelet sistemi gibi pek çok sistem etkilenmektedir. 

Çalışmamızda, 6-propyl-2-thiouracil (PTU) ile indüklenen hipotiroidinin, sıçan akciğer ve mide 

dokularında meydana getirdiği olası hasarları histokimyasal ve immünohistokimyasal 

yöntemlerle incelemeyi amaçladık. 24 adet 180-200 gr ağırlığında Sprague Dawley cinsi dişi 

sıçan 2 gruba ayrıldı. Kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmazken, hipotiroidi grubuna 

8 hafta boyunca 0.05% dozunda PTU günlük olarak içme sularına katılmak suretiyle verildi. 

Deney bitiminde sakrifiye edilen sıçanlardan alınan akciğer ve mide dokuları rutin histolojik 

prosedürleri takiben parafine gömüldü. Parafin bloklardan elde edilen kesitler Crossman'ın 

Modifiye ettiği Mallory'nin üçlü boyaması ile histopatolojik, Caspase-3 ve 8-OHdG antikorları 

ile de immünohistokimyasal düzeyde incelendi. Histopatolojik incelemeler sonucunda, kontrol 

grubuna ait kesitler normal histolojik yapı göstermekteydi. Hipotiroidi grubuna ait akciğer 

kesitlerinde interstisyel ödem ve konjesyon ile birlikte alveolar septum, alveolar boşluk ve 

interstisyumda mononükleer hücre infiltrasyonu ve alveolar ödem mevcuttu. Ayrıca çok sayıda 

alveolar makrofajın varlığı da dikkat çekmekteydi. Mide kesitlerinde ise epitelde yoğun 

dejenerasyon ve epitel bütünlüğünde bozulmalar mevcuttu. Mukozanın altında yerleşim 

gösteren mide bezlerinin dilatasyona uğradığı ve aralarında hemorajik alanların bulunduğu 

saptandı. Mukoza ile beraber submukozada da ödemin sebep olduğu kalınlaşmalar izlendi. 

İmmunohistokimyasal incelemelerde ise hem akciğer hem de mide kesitlerinde, hipotiroidi 

grubunda kontrol grubuna kıyasla apoptozis göstergelerinden olan Caspase-3 pozitifliğinin 

arttığı, DNA hasar belirteci olan 8-OHdG immünreaktivitesinin de yüksek olduğu tespit edildi.  

Sonuç olarak, hipotiroidinin akciğer ve mide dokularında yoğun hasara ve apoptozise neden 

olduğu hem histopatolojik hem de immünohistokimyasal yönden gösterilmiş oldu. 

Anahtar Kelimeler: Hipotiroidi, Akciğer, Mide, Apoptozis, DNA hasarı. 
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ABSTRACT 

Hypothyroidism is a serious disease that occurs when thyroid hormones are deficient or 

ineffective, which is necessary for the body to perform many vital functions. Since the effects 

of these hormones on the tissues are insufficient, there is a slowdown in the overall metabolic 

events. As a result; cardiovascular, urinary, nervous, hematopoietic gastrointestinal, respiratory 

and musculo-skeletal systems are affected. In this study, we aimed to investigate the possible 

damages of 6-propyl-2-thiouracil (PTU) induced hypothyroidism in rat lung and stomach 

tissues by histochemical and immunohistochemical methods. 24 female Sprague Dawley rats 

weighing 180-200 g were divided into two groups. The hypothyroid group was given 0.05% 

PTU for 8 weeks by adding to the drinking water daily while the control group was not given 

any treatment. At the end of the experiment, lung and stomach tissues from sacrificed rats were 

embedded in paraffin following routine histological procedures. Sections obtained from 

paraffin blocks were examined by Crossman's modified Mallory's triple staining 

histopathologically, and Caspase-3 and 8-OHdG antibodies at immunohistochemical level. As 

a result of histopathological examinations, sections of the control group showed normal 

histological structure. There were interstitial edema and congestion, alveolar septum, alveolar 

space and interstitium mononuclear cell infiltration and alveolar edema in the lung sections of 

hypothyroid group. The presence of multiple alveolar macrophages was also remarkable. In the 

stomach sections, there was intense degeneration of the epithelium and corruption of epithelial 

integrity. The gastric glands located under the mucosa were dilated and there were hemorrhagic 

areas between them. Thickening caused by edema was also observed in submucosa along with 

mucosa. In immunohistochemical examinations, Caspase-3 positivity, which is one of the 

indicators of apoptosis, was increased in the hypothyroid group compared to the control group 

and 8-OHdG immunoreactivity, which is a marker of DNA damage, was also higher in both 

lung and stomach sections. In conclusion, hypothyroidism has been shown to cause intense 

damage to lung and stomach tissues and apoptosis both histopathologically and 

immunohistochemically.    

Keywords: Hypothyroidism, Lung, Stomach, Apoptosis, DNA damage. 
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AİLE İÇİ İLETİŞİMDE ÖFKENİN KONTROL ALTINA ALINMASI VE ÖNEMİ 

(Hadisler Bağlamında) 

ANGER CONTROL AND ITS IMPORTANCE IN FAMILY COMMUNICATION 

 (In the Context of Hadiths) 

Prof. Dr. Adem DÖLEK 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

ÖZET 

Aile, toplumun küçük bir parçasıdır. Toplum da çokça bireyleri olan büyük bir ailedir. 

Diğer bir ifadeyle toplumu bir vücuda benzetirsek aile o vücudun hücresi mesabesindedir. 

Genel olarak bir insan vücudunda takriben bir trilyon hücrenin varlığından bahsedilir. Bugün 

dünya nüfûsu 7,5 milyar civarındadır. İnsanı oluşturan hücreler olduğu gibi, toplumu oluşturan 

da ailelerdir.  

İki karşı cinsin meşru ölçüler içerisinde evliliklerinden aileler oluşmaktadır. Ailelerden 

de küçük büyük toplumlar oluşmaktadır.  

Fertlerinin mutluluğu nisbetinde mutlu aileler, mutlu ailelerden de mutlu toplumlar 

oluşmaktadır. Aile mutluluğunu kazandıran en önemli sebeplerinden biri, aile fertlerinin 

birbirlerine karşı kızgınlık hissetme anında öfkelerini kontrol altında tutabilmeleridir.  

İnsanoğlu, kâinat içerisinde ahsen-i takvimde/en güzel kıvamda yaratılmış, maddî ve 

mânevî birçok duygularla donatılmış ve Allah’ın güzel isimlerinin kendisinde tecelli ettiği 

mükemmel bir varlıktır. Bununla birlikte Kur’ân-ı Kerim’de insan psikolojik zaaflarının olduğu 

da belirtiliştir. Bu psikolojik zaaflardan biri de öfkedir. Bütün bunlara rağmen insan, bu 

zaaflarıyla mükemmeldir. 

 İnsanî zaaflarından biri olan öfke duygusuna eskilerin ifadesiyle “Kuvve-i gadabiyye” 

denilmektedir ki bu duygunun insana verilmesinin birçok faydası vardır. Ancak bu duygu 

yerinde kullanıldığında faydalı olur, aksi durumda zararlı duruma düşer ve insanı sıkıntılara 

mazur bırakabilir. Mesela ateşin birçok faydası bulunmaktadır. Ancak gerekli tedbirler 

alınmadığında zararlara açık olduğu gibi.  

Hz. Peygamberin hadisleri incelendiğinde öfkeye karşı alınabilecek tedbirlerin 

belirtildiği görülmektedir. Bu bildiride Hz. Peygamber tarafından öfkelenmeye karşı sunulan 

tedbirlerin muhteva analizleri yapılarak aile içi iletişimde açısından değerlendirilmesi 

yapılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Öfke, aile, hadis 

ABSTRACT 

Family is a small part of society. Society is a large family with many individuals. In other 

words, if we compare society to a body, the family is in the cell of that body. Generally, there 

are about one trillion cells in a human body. Today the world population is around 7.5 billion. 

As the cells constitute human beings, similarly, families constitute a society. 

The marriage of the two opposite sexes consists of families within the legitimate dimensions. 

Families also form small and large societies. 
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The happiness of family members result in happy families, and happy communities are formed 

from happy families. One of the most important reasons for family happiness is that family 

members’ anger control in the case of conflicts in the family. 

Human-being is a perfect creature in the universe, equipped with many material and spiritual 

feelings and manifested in the beautiful names of the Creator himself. However, he has many 

psychological weaknesses. One of them is anger. Without these weaknesses, one would have 

been incomplete, could not have reflected full perfection, and would have been like angels. This 

is perfect with human weaknesses. 

Anger, which is one of the psychological weaknesses that cause human perfection, is called 

“Kuvve-i gadabiyye” in the words of the ancients. There are many benefits to giving this feeling 

to man. However, this feeling is handy when used appropriately. Otherwise, it becomes harmful 

and may excuse people. For example, the creation of fire has many benefits and beauties. 

However, if it is not used conveniently and no precaution is taken against it, it will be damaging. 

When the hadiths of the Holy Prophet are examined, it is seen that some measures against anger 

are stated. 

In this presentation, the measures offered by the Prophet against anger will be discussed in 

terms of positive and efficient use in family communication through content analysis. 

Keywords: Anger, family, hadith. 
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TASAVVUF DÜŞÜNCESİNDE BİR NEFİS TERBİYE METODU OLARAK RİYAZET 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şirin AYİŞ 

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

ÖZET 

Tasavvuf düşüncesinde nefis denilince, daha çok şer ve günahın kaynağı olan, kötü huy 

ve süflî arzuların tamamı anlamına gelen ve kötülüğü emreden nefis anlaşılır. Mutasavvıflara 

göre, insanın nefsini bilmesi, nefsin tabiat ve heveslerinden ne kadar kınanmış ahlak varsa, 

bunların tamamını terk edip kendini temizlemek ve bunların yerine İslam’ın emrettiği ve uygun 

gördüğü güzel ahlaklar ile ahlaklanmasıdır. Tasavvuf ilminin hedeflerinden bir tanesi de kötü 

sıfatlara sahip nefsi terbiye etmek ve onu dış dünyanın etkisinden kurtarıp, kendi iç âlemine 

yönlendirerek, kendi içindeki mutlak hakikate ulaştırmaktır. Bu hedefe de iki yol ile ulaşılır. 

Birincisi, rûhanî yol, ikincisi ise nefsânî yoldur. Rûhânî yolda nefse çile çektirme yoktur. Bunun 

yerine, ruhun saflaştırılıp, “elest bezmi”ndeki misaka bağlı kalması için gerekli çalışmalar 

yapılır ve bu şekilde nefis, ruhun emrine girmiş olur. Nefsânî yolda ise nefis, riyazet, halvet, 

oruç gibi ağır ibadetlerle zayıflatılmaya çalışılır. Bu anlayışa göre, bir yandan yemeği, uyumayı, 

konuşmayı en aza indirmek ve inzivaya çekilmek, diğer yandan da kendini ibadete, taate, zikre 

ve tefekküre vermek suretiyle nefis zayıflatılır ve direnci kırılır. Tasavvuf ehli, bu şekilde bir 

metot ile nefsi terbiye etmeyi mücahede ve riyazet kavramları ile ifade etmiş, mücâhedeyi, nefsi 

iyiliğe zorlamak, riyazeti ise onu bu işe alıştırmaya çalışmak olarak da tanımlamışlardır. 

Riyazet konusunu ise, az yemek, az uyumak ve az konuşmak olarak üç başlık altında ele 

almışlardır. Bu bildiri de, önce riyazet kavramı hakkında bilgi verilecek, daha sonra, riyazetin 

unsurları olarak da kabul edilen az yemek, az uyumak ve az konuşmak gibi hususların, nefsi 

terbiye boyutları da göz önünde bulundurularak ele alınacaktır.  

Anahtar kelimeler: Tasavvuf, Nefis Terbiyesi, Riyazet. 
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OSMANLI DÖNEMİ MISIRIN’DA HALVETİYYE TARİKATI: XVIII. ASIR 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şirin AYİŞ 

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

ÖZET 

Tasavvuf cereyanı Mısır’da h. III. asır ile VII. asırlar arasında devam etmiş ve bu 

dönemde Mısır, adeta bir tasavvuf merkezi haline gelmiştir. Şeyh Ebü'1-Feth el-Vâsıtî İsken-

deriye'de Rifâiyye tarikatını; Ahmed el-Bedevî (ö.675/1276) Tanta'da Bedeviyye tarikatını; 

İbrahim ed-Desûkî (ö.686/1287) Desûk'ta Burhâniyye tarikatını; Ebü'l-Hasan eş-Şâzelî 

(ö.564/1256) İskenderiye'de Şâzeliyye tarikatını yaymışlardır. Memluk döneminin sonuna 

doğru Osmanlı coğrafyasından Mısır’a çok sayıda sûfî gelerek yerleşmiştir. Bunların arasında 

Halvetî şeyhlerinden Muhammed Demirtaşî (ö.935/1529), İbrahim Gülşenî (ö.826/1422) ve 

Abdülvehhâb eş-Şârânî (ö.973/1565) gibi zatlar sayılabilir. Mısır’da, halvetiyye tarikatında 

daha çok Bekrî ailesine mensub Mustafa Kemâleddin el-Bekrî ön plana çıkmaktadır. Mustafa 

Kemâleddin el-Bekrî, doğum yeri Şam’da Abdulganî en-Nablûsî (ö.1143/1731)’den ilim tahsil 

etmiştir. Daha sonra, Kudüs, Halep, İstanbul, Bağdat, Basra ve bölgedeki diğer önemli şehir 

merkezlerinin çoğuna seyahatler yapmıştır. Bekrî, Nakşibendiyye, Kadiriyye ve en son 

Halvetiyye tarikatlarına intisab etmiştir. Halvetiyye tarikatında şeyhi, Halvetîliğin Karabâşiyye 

koluna mensub Abdüllatif el-Halebî (ö.1121/1709)’dir. Halebî ölümünden bir sene önce 

Bekrî’ye hilafet vermiş ve onu kendisine halef tayin etmiştir. Bu durum Bekrî’yi el-Halebî’nin 

yegâne varisi kılmıştır. Bunun neticesi olarak sonraki yıllarda el-Halebî’nin bütün müridleri 

ahitlerini el-Bekrî ile tekrar yenilemişlerdir. Bu bildiride, XVIII. asır Osmanlı Mısır’ında etkili 

olmuş olan Halvetiyye tarikatının gelişip yayılması ile bu gelişme ve yayılmayı sağlayan 

zatlardan bahsedilecektir.   

Anahtar kelimeler: Osmanlı, Mısır, Halvetiyye. 
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SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN FAZIL AHMET PAŞA 

KOLEKSİYONUNA AİT 00004 ENVANTER NUMARALI KUR’AN’I KERİM’İN 

SÛRE BAŞI TEZYİNATLARI 

THE ORNAMENTS AT BEGINNINGS OF THE SURAHS IN QURAN WITH THE 

INVENTORY NUMBER 00004 OF FAZIL AHMET PASHA COLLECTION IN 

SULEYMANIYE LIBRARY 

  Öğr. Gör. Elif KIRKKESELİ  
Iğdır Üniversitesi  

Öğr. Gör. Burcu TOĞRUL 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ahmed-i Hani MYO 

 

ÖZET 

Tarih boyunca atalarımız kitaba gösterdikleri derin sevgi ve saygının sonucu olarak yazıyı en 

yüksek sanat dalı seviyesine ulaştırmışlardır. Buna bağlı olarak hat, tezhip, cilt, ebru, 

minyatür gibi sanatlar gelişerek her dönemde farklı teknik ve üsluplar ortaya çıkmıştır. Çok 

zengin el yazması eserlerin başında gelen ve önemli kısmını oluşturan Kur’an-ı Kerimler 

Müslüman sanatkârlar tarafından Allah’ın varlığını, sevgisini ve dine duyduğu saygıyı 

eserlerinde, özellikle tezyinatların da uygulayarak göstermişlerdir. Kuran-ı Kerim 

süslemelerinin en erken örneklerine 8. ve 9. yüzyıllarda rastlamak mümkündür. Kur’an-ı 

Kerim bezemeciliği, bu dönemden itibaren gelişerek devam etmiş ve 16. yüzyılda zirveye 

ulaşmıştır.  

 

Ülkemizdeki müze, kütüphane ve özel koleksiyonlarda sanat değeri yüksek çeşitli konularda 

yazılmış eserlerin yanı sıra binlerce el yazması Kur’an-ı Kerim bulunmaktadır. Bunların 

başında ise Süleymaniye Kütüphanesi gelmektedir. Nicelik ve nitelik bakımından ülkemizin 

en kapasiteli kütüphanelerinden biri olan Süleymaniye Kütüphanesi adeta bir bilim 

merkezidir.   

 

Çalışmamıza konu olan eser ise XVI. yüzyıla ait olup Süleymaniye Yazma Eser 

Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Onlarca eser arasından seçilen 00004 envanter numaralı 

Fazıl Ahmed Paşa koleksiyonuna ait el yazması Kur’an-ı Kerim’in sûre başı tezyinatları kitap 

sanatları açısından değerlendirilmiştir. Klasik üslupta tezyinata sahip olan ve klasik dönem 

özelliklerini bünyesinde barındıran ve çizimleri yapılan eser yazı, desen, renk, motif ve üslup 

özellikleri bakımından ele alınarak incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, El yazması, Kur’an-ı Kerim, 

Sure Başı, Hat, Tezhip, Cilt. 
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ABSTRACT 

 

Throughout history, our ancestors have brought the writing to the highest level of art as a 

result of their deep love and respect for the Quran. As a result, different techniques and styles 

have emerged in each period by developing arts such as calligraphy, illumination, volume, 

marbling and miniature. 

 

The Quran is of the most important manuscripts and constitutes an important part of the 

manuscripts. Muslims showed and highlighted their love and respect of Allah in their works, 

especially by ornaments. It is possible to come across the earliest examples of Quran 

ornaments in the 8th and 9th centuries. The ornamentation of the Holy Quran has continued to 

develop since this period and reached its peak in the 16th century. 

 

The museums, libraries and private collections in Turkey contain thousands of manuscripts of 

the Holy Quran as well as works written on various subjects of high artistic value. In Turkey, 

The Süleymaniye Library is the largest manuscript library in terms of quantity and quality and 

can be deemed as a science centre.  

 

The material of the present study belonging to XVI. Century is available at the Süleymaniye 

Manuscript Library. The manuscripts of the Holy Quran, which belong to Fazil Ahmed Pasha 

collection number 00004, which were selected among numerous works, were evaluated in 

terms of book arts. 

 

Along with the present study, The Quran, which has ornamentation in classical style and 

incorporates the characteristics of the classical period, has been examined in terms of writing, 

pattern, colour, motif and style features. 

 

Keywords: The Süleymaniye Manuscript Library, Manuscript, The Quran, Beginning of 

Surah, Calligraphy, Iliumination, Volume. 
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MÜFESSİRLERİN NECM SÛRESİNİN İLK (1-18) AYETLERİNİ TAHLİLLERİ VE 

BU ÂYETLERİN Mİ’RAC MU’CİZE İLE İLGİSİ 

ANALYSIS OF COMMENTATORS' ABOUT SURE NAJM'S (1-18 )TH VERSES  AND 

THE RELATIONSHIP OF THIS VERSES WITH THE MIRACLE OF ASCENSION 

Dr. Öğr. Üyesi Sabri DEMİRCİ 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir 

Anabilim Dalı 

ÖZET 

Bildirimizde eski ve yeni müfessirler Necm sûresinin ilk 18 ayetini mi’raç mu’cizesi ile nasıl 

ilişkilendirdiklerini tespit etmeğe çalıştık. Taberî, Zemahşerî, İbn Atiyye, Râzî, Kurtubî, İbn 

Kesîr, Şevkânî, Âlûsî ve Elmalılı gibi müfessirlerin yaptıkları tefsir ve te’villeri inceleyip 

tahlil ettik. 

Sûrenin inişi Mekke döneminin ilk zamanlarında olsa da 13-18. âyetlerin Mekke döneminin 

son devresine denk gelen mi’rac olayı ile ilgili olduğu kabul edilir. Bu çalışmamızda tefsirler- 

de bu âyetlerde yer alan kelimeler için yapılan farklı yorum ve geniş açıklamaları özetlemeğe 

gayret ettik. Mesela, “necm” kelimesi ile Hz. Muhammed kastediliyorsa, onun mi’râca 

yükselmesi ve inmesi açıklamaları yapılmış “Allemehu şedîdu’l-Kuva” ile Allah mı yoksa 

melek Cebrail mi kastedilmektedir? Âyette “asıl şekliyle göründü” diye tercüme edilen sözün 

fâili kim? Allah mı yoksa Cebrâil mi? Yine 8. âyette geçen “denâ” ve “tedellâ” fiillerinin 

fâili belli olmadığı için farklı yorumlar yapılmıştır. 9. âyetteki “kâbe kavseyn” ile ilgili 

müfessirler tarafından çok farklı açıklamalar yapılmıştır. Yine 11. âyette“O kulun gördüğünü 

kalp yalanlamadı” âyetiyle, Peygamberin mi’racdaki olağan üstü tecellileri görmesi hayal 

değil hakikattır; çünkü gözün gördüğünü kalp de tastik etmiştir, yorumunu yapabilirmiyiz? 

diye müfessirlerin tartışmaları özetlenmiştir. “Sidretu’l-müntehâ” ne anlama geliyor? Onun 

yanındaki “cennetu’l-me’vâ”, “bürünme”, “gözün kaymaması”, “hedefden şaşmaması” 

nedir? Ve netice olarak 18. âyette bahsedilen “Hiç kuşkusuz o, … görmüştü” manasına gelen 

cümlenin fâili Hz. Peygamber olduğu bellidir; fakat o neyi görmüştür? Müfessirler tarafından, 

İbn Abbas’tan meşhur olarak gelen rivayette Hz. Peygamberin rabbini gözüyle gördüğü 

söylenirken, öbür tarafta kendisine sorulduğunda Hz. Âişe’nin bu ihtimali reddettiği, uzun 

tartışmalara konu olmuştur. İslâm Âlimleri bu ayetleri ve hadisleri birlikte değerlendirerek iki 

görüşü de savunan yorumlar yapmışlardır. Yani “rü’yetullah” meselesi masaya yatırılmış ve 

tartışılmıştır.  

Bu sırada yorumlar arasında mi’raç gerçekleşmiş midirr? Gerçekleşmemiş midir? 

Gerçekleştiyse ruhen mi yoksa bedenen mi? Yoksa rüyada mı geçekleşmiştir? Bütün bu 

soruların cevaplarını müfessirlerin yorumları içersinde vermeğe çalıştık. Kaynaklara göre elde 

ettiğimiz görüş ve yorumları aktarırken kendi elde ettiğimiz sonuç ve değerlendirmeleri de 

ifade ettik. 

Sonuç olarak: İsrâ ve mi’râc hadisesi kitap ve sünnetle sabit olmuş bir Peygamber 

mu’cizesidir. Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya kadar olan yolculuk kitapla, oradan da 

Allah’ın dilediği yüksek makamlara çıkması sünnet ve icmâ ile sabit olmuştur. Sadece isrâ ve 

mi’râcın keyfiyetinde ihtilaf edilmiştir. Çoğunluğa göre uyanıkken, ruh ve cesedle meydana 

gelmiştir. Ruhen ve uykuda iken meydan geldiğini ileri sürenler olmasına rağmen inkar eden 

bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Necm Sûresi, mi’râc, mu’cize, rü’yetullah   
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ABSTRACT 

In our release, we tried to determine how the old and new commentators associate the first 18 

verses of Surah Najm with the the miracle of ascension. We have examined and evaluated the 

commentaries and interpretations made by commentators such as Tabari, Zemahshari, Ibn 

Atiyya, Razi, Kurtubi, Ibn Kesir, Shevkani, Alûsi ve Elmalili. 

Although the surah descended in the early days of Mecca, it was 13-18. verses are considered 

to be related to the ascension  event which corresponds to the last period of Mecca period. In 

this study, we tried to summarize the different interpretations and broad explanations made 

for the words in these verses in the exegesis. For example, with the word en-necm if Hz. 

Muhammad is meant, he explained the rise and descent of ascension, “Allemehu şedîdu'l-

Kuva” Allah means God or the angel Gabriel? Who is the verb in the verse translated as 

“appeared in its original form”? Allah or Jabrail?  

Again in the 8th verse, the verbs “denâ“ and  “tedellâ” the subject of the verbs is not known, 

so different interpretations have been made. 9th verse çok “Kaaba Kavseyn” made by the 

commentators very different explanations. Yet in verse 11: The heart did not deny what the 

servant sees, the fact that the Prophet sees these extraordinary manifestations in ascension is 

not a dream but a truth; because the heart has seen what the eye sees, can we comment? he 

summarized the discussions of the commentators. What does “Sidretu'l-müntehâ” mean? 

What is the “paradise-next to it ….. impersonation ”, “not slipping the eye”, “not obeying the 

target”? And as a result, in the verse 18, “No doubt, he had seen” means the sentence of the 

Prophet. It is clear that he was a prophet; but what has he seen? The Islamic scholars 

evaluated these narratives together with related verses and hadiths and made comments 

defending both views. In other words, the issue of  rü'yetullah was discussed and discussed. Is 

there any occurrence between comments in the meantime? Didn't he find it? If so, spiritually 

or physically? Or is it in a dream? We tried to answer all these questions in the comments of 

the commentators. According to the sources, we expressed our conclusions and evaluations 

while conveying our opinions and comments. As a result, we have achieved that: the incident 

of Isra (travelling at night) and ascension  is a miracle of the Prophet, fixed with books and 

circumcision. The journey from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa was fixed by the book 

and from there to the higher authorities of Allah's wishes by circumcision and agree. Only in 

the arbitrariness of isra (travelling at night) and ascension have been disputed. According to 

the majority, it occurred with the soul and body while awake. And yet there are no denials, 

although there are those who claim to occur in spirit and in sleep. 

 

Keywords: Surah Najm, ascension, miracle, See God 

274



HOCA AHMET YESEVİ 
2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

6-8 Aralık 2019 - ERZURUM 
 

 

BİR MİLİS KUVVETİ LİDERİ OLARAK SAİD NURSİ’NİN DOĞU ANADOLU’DA 

RUS VE ERMENİ SALDIRILARINA KARŞI MÜCADELESİ 

AS A MILITIA FORCE LEADER, SAID NURSI'S STRUGGLE AGAINST RUSSIAN 

AND ARMENIAN ATTACKS IN EASTERN ANATOLIA 

Doç. Dr. Ali KUYAKSİL 
Iğdır Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü  

ÖZET  

Said Nursi günümüzde daha çok bir İslam âlimi olarak bilinmektedir. Kitapları ülkemizde, 

başta Diyanet İşleri Başkanlığı ve ondan fazla yayınevi tarafından basılmaktadır. Ayrıca 

dünyada birçok dile çevrilmiş ve başka ülkelerde de basılmaktadır. Bu çalışmadaki amaç, 

Said Nursi’nin Birinci Dünya Savaşı sıralarında Doğu Anadolu Bölgesinde Rus ve Ermeni 

saldırılarına karşı mücadelesini ortaya koymaktır. Bu çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden biri olan betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları 

açısından, Said Nursi o dönemde öncelikle, orduda din görevlisi olarak görev almıştır. Daha 

sonraları önce kendi öğrencilerinden oluşan bir milis gücüne liderlik etmiştir. Daha sonra 

halktan katılanların artması ile bu milis gücü alay seviyesine kadar büyümüştür. Said Nursi 

gönüllülerden oluşan alayı ile Van tarafından kaçan sivil halkı Ermeni çetecilerin ve Rusların 

katliamlarından kurtarmıştır. Sonra Bitlis’in Ruslar ve Ermeni çeteciler tarafından işgalini 

geciktirerek Müslüman halkın tahliye edilmesine yardımcı olmuştur. İslam savaş hukukuna 

uygun olarak, Müslümanlarca esir alınan binlerce Ermeni kadın ve çocuklarının serbest 

bırakılıp ailelerinin yanına gönderilmesi ile de bir kısım Ermeni güçlerine insanlık dersi 

vermiştir. Bundan sonra o yerlerde bir kısım Ermeni çetecilerin Müslüman çocuklarını 

öldürmelerinden vazgeçmelerini sağlamıştır. Bu çalışmada kaynak olarak, ilgili döneme ait 

tarihi bilgiler, hatıralar ve belgeleri içeren makale, kitap vb. ikincil kaynaklar kullanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: I. Dünya savaşı, Said Nursi, Milis Kuvvetler, Ermeniler, Katliam. 

 

ABSTRACT 

Said Nursi, is known as an Islamic scholar mostly nowadays. His books are published by 

more than ten publishers, particularly including Presidency of Religious Affairs of the 

Republic of Turkey, too. The aim of this study is to explain Said Nursi's struggle against 

Russian and Armenian attacks in Eastern Anatolia during World War I. In addition to this, 

these books have been translated into many languages and published in different countries. In 

this study, descriptive research method, which is one of the qualitative research methods, was 

used. In terms of the findings of the study, firstly Said Nursi has served as a religious officer 

in the ottoman army. In the following process, he led a militia force team which has formed 

by his own students. Later, with the increase of public attendees, this militia power grew to a 

level of regiment. Said Nursi, along with the regiment of volunteers, rescued civilians who 

run away from the vicinity of the city of Van from the massacres of Armenian gangs and 

Russians. After that, he helped to evacuate the Muslim people by delaying the occupation of 

Bitlis by Russians and Armenian gangs. In accordance with Islamic law of war, thousands of 

Armenian women and children taken captive by Muslims were released by him and sent to 

their families and his movement taught some Armenian gangs humanity lesson. Owing to this 

behavior of him, some of the Armenian gangs in the region have given up the killing of 

Muslim children. In this study, historical information, documents, memories and articles, 

books, etc. secondary sources are used. 

 

Key Words: World War I, Said Nursi, Militia Forces, Armenians, Massacre. 
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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİNDE BULUNAN SULTAN 

ABDÜLHAMİD HAN VAKFINA AİT 1418 ENVANTER NUMARALI VAKFİYE VE 

TEZYİNATI 

FOUNDATION AND ILLUMİNATİON WITH INVENTORY NUMBER 1418 OF 

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN FOUNDATION, ARCHIVE OF FOUNDATIONS 

GENERAL DIRECTORATE 

Uzm. İsmail AK 

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü  

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ELİTOK 

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 

 

ÖZET 

Vakıflar tarihi kökleri İslam hukukuna dayanan yardım ve hayır müesseseleridir. Müslüman 

milletlerin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın en önemli kaynaklarından olan vakıfları her 

yönüyle tanıtıp belgeleyen ve ona resmiyet kazandıran vesikalar olmaları açısından vakfiyeler 

de önem arz etmektedir.  Vakıf kurumuna duyulan saygı ve sadakatin bir göstergesi olarak 

vakfiyeler çok büyük özen gösterilerek düzenlenmiş ve korunarak günümüze kadar 

gelebilmişlerdir. Bu belgeler İslam hukuku, tarih ve sanat tarihinin alanına girdiği gibi sanatsal 

açıdan incelenmeye değer çok sayıda yazma eser Türk kitap sanatlarının da ilgi odağı olmuştur. 

Ülkemizdeki kütüphanelerde, müzelerde ve arşivlerde, sanat değeri bakımından oldukça önemli 

fakat incelenmemiş, bilim ve sanat dünyasına kazandırılmamış binlerce yazma eser 

bulunmaktadır. Bunlar arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Tescil Daire Başkanlığı 

arşivi çok önemli bir yere sahiptir. Yüzlerce yazma eserin bulunduğu arşivde hanım sultanlar 

ve padişahlara ait çok sayıda vakfiye mevcuttur. Yaptığımız çalışmada Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan ve bugüne kadar ele alınmamış incelenmeye değer görülen 

Abdülhamid Han’a ait 1418 envanter numaralı vakfiye tanıtılarak kitap sanatları (hat, tezhip, 

cilt) bakımından incelenmiştir. Ayrıca motif, desen ve üslup özellikleri bakımından da ele 

alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıf, Vakfiye, Abdülhamid Han, Hat, 

Tezhip, Cilt 

 

ABSTRACT 

Foundations are charitable and charitable institutions whose historical roots are based on 

Islamic law. Foundations are also important in terms of being the documents that introduce and 

document all aspects of the foundations, which are the most important sources of the historical 

and cultural heritage of the Muslim nations. As an indicator of respect and loyalty to the 

foundation, foundations have been organized with great care and survived to the present day. 

These documents have entered the field of Islamic law, history and art history, as well as the 

number of manuscripts that are worthy of artistic examination and became the focus of interest 

in Turkish book arts. 

There are thousands of manuscripts in the libraries, museums and archives in our country that 

are very important in terms of art value but have not been examined and brought into the world 

of science and art. Among these, the archives of the Cultural Registration Department of the 
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General Directorate of Foundations has a very important place. There are hundreds of 

manuscripts in the archives and these belong to sultana and sultans. In our study, found in the 

Archive of the General Directorate of Foundations and has not been discussed so far, 

Abdülhamid Han’s foundations, inventory number is 1418, have been introduced and examined 

in terms of book arts (calligraphy, illumination, volume). In addition, motifs, patterns and 

stylistic features are also discussed. 

Keywords: Directorate of Foundations, Foundation, Abdülhamid Han, Calligraphy, 

Illumination, Binding. 
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TÜRK DÜNYASI ATASÖZLERİNDE MİLLİ DUYGULAR, VATAN, YURT, BİRLİK 

VE BERABERLİK KAVRAMLARI 

NATIONAL EMOTION, HOMELAND, COUNTRY AND FRATERNITY CONCEPTS IN 

THE PROVERBS OF TURKISH WORLD 

 

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Huri YİĞİT 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü 

ÖZET 

Türk Dil Kurumu’na ait güncel Türkçe sözlükte “Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak 

söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, deme, mesel, sav, darbımesel.” şeklinde 

tanımlanan atasözü, milletlerin yüzyıllar boyunca edindikleri tecrübelerini, deneyimlerini ve 

kendilerine has dünya görüşlerini, yaşayışlarını görmemizi sağlayan önemli kültürel 

kaynakların başında gelir. Atasözleri bir taraftan ait oldukları milletlerin sosyal, kültürel, dinî 

ve dünyevî görüşlerini yansıtırken diğer taraftan milletlerin geçmişi ile bugünü arasında bir 

köprü durumundadırlar. Ortak bir tarihî geçmişe sahip toplumların, yaşadıkları ortak kültürel 

değerler ve hissettikleri milli duygular; birbirlerinden ne kadar uzaklaşırlarsa uzaklaşsınlar her 

şekilde ortak sözlerle ve benzer anlatılarla karşımıza çıkmaktadırlar.  

Dünya üzerinde millî duyguları, vatan ve yurt kavramlarını derinlemesine yaşayan ve onlara 

sahip çıkan milletlerin başında Türkler gelir. En küçük bir egemenlik baskısına boyun eğmeyen, 

asimilasyona karşı durup bağımsızlık için yüzyıllar boyunca at sırtında ömür sürmeye razı olan 

atalarımız, nesillerine ateşi hiç sönmeyecek vatan, millet, yurt ve birlik duygularını miras 

bırakmışlardır. Türk boylarının sahip oldukları destanlar, halk hikâyeleri ve şiirler bu duyguları 

en iyi şekilde yansıtmalarına rağmen, hacimce büyüklükleri verilmek istenen mesajın, dersin, 

öğüdün doğrudan verilmesini zorlaştırmaktadır. Bu noktada ciltlerce tarihi, sosyal ve kültürel 

bilgiyi tek bir cümlede özetleyen atasözleri dikkati çeker. Perçinlenerek günümüze kadar 

ulaşmış atasözleri, gerek iyi birer eğitim aracı olmaları gerekse ortak duygu ve düşünüş 

ekseninde buluşan toplumların beraberliğini kamçılamadaki önemlerini her daim 

koruyacaklardır.  

Bu çalışmamızda ortak duygu ve düşünce üzerine hemhal olmuş Türk dünyasına mensup 

boyların atasözleri arasında karşılaştığımız vatan, yurt, birlik, beraberlik kavramları ile milli 

duyguları öne çıkaran ortak atasözleri tanıtılacaktır. Bu sayede Türk dünyasında 

kaybettirilmeye çalışılan ortak tarihi ve milli hislerin canlandırılmasına, tarih öncesi devirlerden 

beri sahip olduğumuz birlik ve beraberliğin atasözleri ile yeniden gündeme getirilmesine katkı 

sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Atasözü, Türk boyları, ortak kültür, vatan, birlik.  
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ERZİNCAN’A YERLEŞTİRİLEN  SURİYELİ SIĞINMACILARIN TEMEL 

SORUNLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖN ARAŞTIRMA 

A PRELIMINARY RESEARCH ON DETERMINING THE MAIN PROBLEMS OF 

SYRIAN REFUGEES PLACED IN ERZINCAN 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKIN 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 

Prof. Dr. Mehmet ÖZBAŞ 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 

 

ÖZET 

Türkiye, dünyada en çok Suriyeli sığınmacı barındıran bir ülkedir. Türkiye’deki Suriyeli 

sığınmacıların sayılarının her geçen gün büyük bir artış eğilimi gösterdiği görülmektedir. Bu 

yönüyle Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların, Türkiye’ye sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik 

oryantasyonu, entegrasyonu çok büyük önem taşımaktadır. Suriyeli sığınmacı gerçeği, 

Türkiye’de toplumun Suriyeli mültecilerle sağlıklı olarak, birlikte yaşama gerçeğini zorunlu 

kılmaktadır. Zira Suriyeli mültecilerin büyük bir bölümünün artık ülkelerine geri 

dönmeyebilecekleri yönündeki tutum ve davranışları konuya ilişkin ciddi uyum politikalarının 

oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 2019 Yılını, Türkiye’de göçmen sorunlarıyla ilgilenme ve 

çözüm üretme yılı olarak ilan etmiştir. Bu durum, mültecilere ilişkin bu ve benzeri çalışmalara 

duyulan ihtiyacın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.  Çalışmanın amacı, 

Erzincan’a yerleştirilen Suriyeli mültecilerin,   temel sorunlarını belirleyerek, yaşanan 

problemleri ile ilgili çözüm önerileri geliştirmek, dolayısıyla da daha iyi hizmet almalarını 

sağlamaktır. Araştırmanın evrenini Erzincan’da ikamet eden Suriyeli mülteci aileler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu ise tesadüfi yöntemle seçilen 6 aile 

oluşturmuştur. Bir durum çalışması olan bu  araştırma ile öncelikle Erzincan’da yaşayan 

Suriyeli göçmenlerin problemlerine ilişkin  durumlarının nelerle ilgili olduğu tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacılarca yarı yapılandırılmış bir 

görüşme formu geliştirilmiştir. Görüşme formunda 14 açık uçlu soru yer almıştır. Araştırma 

bulgularına göre, Suriyeli mülteci ailelerinden bir kısmının barınma problemlerini yeterli 

düzeyde çözemedikleri görülmüştür. Diğer yandan araştırma sonuçları ile Suriyeli mülteci aile 

çocuklarının Türkçe’yi hem sözlü ve hem de yazılı iletişimde istendik düzeyde 

kullanamadıkları anlaşılmıştır. Araştırma sonuçları, Erzincan’da ikamet eden Suriyeli 

mültecilerin sürekli iş bulma ve istihdam edilme konularında da çok büyük problemler 

yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları doğrultusunda Suriyeli mültecilerin 

Türkiye’ye sağlıklı uyumlarının sağlanması konusunda işlevsel okuryazarlık ile genel kültür 

eğitimleri almaları gerektiği önerilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Erzincan, Suriyeli Sığınmacı, Göç, İnsani Yardım. 
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ABSTRACT 

Turkey is a country hosting most Syrian refugees in the all over the world. Every day a large 

increase in the number of Syrian refugees in Turkey seem to tend. This aspect of Syrian 

refugees in Turkey, Turkey socio-cultural and socio-economic orientation, integration is of 

crucial importance. Syrian refugees fact, a healthy society with Syrian refugees in Turkey, 

necessitates the fact of living together. This is because the attitude and behavior of the 

majority of Syrian refugees that they may no longer return to their countries necessitates the 

establishment of serious adaptation policies. 

 

The Government of the Republic of Turkey, the year 2019, dealing with the immigration 

problem in Turkey and has been declared as the year of solutions. This shows how important 

the need for this and similar studies of refugees is. The aim of this study is to determine the 

main problems of the Syrian refugees who are settled in Erzincan and to develop solutions for 

their problems and thus to provide better services. The population of the study consists of 

Syrian refugee families residing in Erzincan. The study group consisted of 6 randomly 

selected families. With this case study, first of all, it was tried to determine what the problems 

of Syrian migrants living in Erzincan are related to. In order to collect research data, a semi-

structured interview form was developed by the researchers. 14 open-ended questions were 

included in the interview form. According to the findings of the research, it is seen that some 

of the Syrian refugee families do not solve the housing problems sufficiently. On the other 

hand, the results of the study revealed that Syrian refugee family children cannot use Turkish 

in both verbal and written communication. The results of the research reveal that Syrian 

refugees living in Erzincan have also had great problems in finding employment and 

employment. In the provision of healthy adjustment in the direction of Syrian refugees in 

Turkey it has been suggested that research results should receive general cultural education 

with functional literacy. 

Keywords: Erzincan, Syrian Refugee, Migration, Humanitarian Aid. 
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ÂŞIK MEVLÜT MERTOĞLU'NUN ŞİİRLERİNDE TEMA VE DEĞERLER1  

THEM AND VALUES IN THE POETRY OF ASIK MEVLUT MERTOGLU 

 

Uzm. Hamiyet ATALAY 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı  

Doç. Dr. Necdet TOZLU 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü 

Prof. Dr. Mehmet ÖZBAŞ 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 

 

ÖZET 

Kaynağını sözden alan âşık edebiyatı yüzyıllardır farklı kültür ve coğrafyalara yayılarak 

toplumun hafızasını oluşturmuş ve edebiyatın önemli bir parçası haline gelmiştir. 20. ve 21. 

Yüzyıllar âşık edebiyatının en önemli özelliklerinden biri, söze dayalı geleneksel 

özellikleriyle birlikte yazılı olarak da gelecek kuşaklara aktarılabilme imkânlarına sahip 

olmasıdır. Bu durum, âşık edebiyatına ilişkin eserlerin kültürel değer olarak edebi metinlerde 

yer almasına fırsat vermektedir. Aynı zamanda edebiyat dünyamız için birikimli bir süreç 

yaratmakta; âşık edebiyatına ilişkin şiirleri kalıcı hale getirmektedir. Geçmişe dayalı, geleceğe 

bağlı kültür elçiliği gören âşıklar, toplumun sorunlarına duyarsız kalmamış insana ait ne varsa 

şiirlerinde dile getirmişlerdir. Dünyada yaşanan şiddet ve korku havası, maddi ve manevi 

tatminsizlikler; acımasızlıklar, adaletsizlikler, çevrede olup bitenlere karşı duyarsızlıklar 

eksikliği hissedilen değerlerin öğretimi ve aktarımını önemli hale getirmiştir.    

 

Bu çalışmada temel insani değerler eğitimi üzerinde yoğunlaşan, toplumsal eğitimi ön planda 

tutan, hedef kitlesini hem bireysel hem de sosyal yönden geliştirmeye ve eğitmeye çalışan 

Âşık Mevlüt Mertoğlu’nun şiirleri konu ve değerler eğitimi yönünden incelenmiş, bu 

değerlerin okulda çocuklara kazandırılması hedeflenmiştir. Çalışmada nitel araştırma 

yönteminin temel aşamaları doğrultusunda araştırma problemi belirlenmiş, bu çerçevede 

konunun muhatabı olan kişi ile ikili görüşmeler yapılmış, belgeler toplanmış ve analiz 

edilmiştir. Bu analizler sonucu: “Âşık Mevlüt Mertoğlu'nun şiirlerinde yer alan değerler 

nelerdir? Bu değerlerin eğitimde yeri ve önemi nelerdir?” Soruları sorulmuş ve bu sorulara 

cevaplar aranmıştır. 

 

Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre Âşık Mevlüt Mertoğlu’nun şiirlerinde yer alan 

temalar genel olarak şunlardır: Beşeri aşk, gurbet, din ve tasavvuf, dini ve milli olaylar, tarihi 

ve efsanevi kişilikler, öğüt, övgü, yergi, zaman ile kader ve şanssızlıktan yakınma. Ayrıca 

sitem, yalnızlık, ölümü hatırlama, umutsuzluk, kadın algısı, aile, belli başlı kişi ve şehirlere 

atıf, günlük olaylara takınılan tavır ve mizah vurgusudur. Âşık Mevlüt Mertoğlu’nun 

şiirlerinde yer alan temalar; aşığın dünyaya öznel bakışına ilişkindir. Ancak din ve tasavvuf 

konuları ile ilgili olarak şiirlerinde işlediği temaların daha çok manevi ya da uhrevi yönlerinin 

ağır bastığı görülmektedir. Bu olgusal gerçek; aynı zamanda âşığın toplumun inanç ve 

                                                            
1   Bu bildiri metni, T.C. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı’nda,  04/07/2019 Tarihinde Hamiyet Atalay’ın savunduğu ve Yüksek Lisans Tezi olarak kabul 

edilen, “Âşık Mevlüt Mertoğlu'nun Şiirlerinde Tema ve Değerler” adlı çalışmanın bir bölümüne dayalı olarak 

hazırlanmıştır. 
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değerlerine duyduğu derin saygının bir tezahürü olarak da yorumlanabilir. Âşık Mevlüt 

Mertoğlu’nun dini olaylarla ilgili olarak ortaya koyduğu yaklaşım ise O’nun farklı mezheplere 

gösterdiği hoşgörüyü; daha doğrusu toplumumuzda ihtiyaç duyduğu demokratik çoğulcu 

anlayışı kanıtlamaktadır. Milli konulara ilişkin temaların ise daha çok milli birlik ve 

beraberlik ile vatanın bütünlüğünü kapsadığı görülmektedir. 

 

Âşık Mevlüt Mertoğlu’nun eserlerinde yer alan değerlerin ise “vatanseverlik, dürüstlük, öz 

denetim, saygı, yardımseverlik, sevgi, adalet, dostluk, sabır ve sorumluluk” ile ilgili olduğu 

saptanmıştır. Âşık, eserlerinde işlediği değerlerle Türk toplumuna ne derece duyarlı bir şair 

olduğunu ortaya koymuştur. O’nun şiirlerinde işlediği değerlerin neredeyse tamamının Türk 

toplumunun yüzyıllardır sahip özellikleriyle örtüştüğü iddia edilebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Âşıklık Geleneği, Mevlüt Mertoğlu, Değerler 

 

ABSTRACT 

Minstrel literature, which takes its origin from word of mouth, has spread to different cultures 

and geographies for centuries and has formed the memory of the society and has become an 

important part of literature. One of the most important features of the 20th and 21st centuries 

minstrel literature is that it has the opportunity to be conveyed to the next generations in 

writing along with the traditional features based on words. This situation allows the works of 

minstrel literature to be included in literary texts as cultural value. At the same time, literature 

creates a cumulative process for our world; makes poems about minstrel literature permanent. 

The lovers who saw the cultural embassy based on the past and the future expressed what was 

in their poems that were not insensitive to the problems of the society. The atmosphere of 

violence and fear in the world, material and spiritual dissatisfaction; ruthlessness, injustice, 

insensitivity to what is happening in the environment have made the teaching and transfer of 

values felt important. 

 

In this study, the poems of Âşık Mevlüt Mertoğlu, who focuses on basic human values 

education, prioritizes social education and tries to develop and educate its target audience 

both individually and socially, are examined in terms of subject and values education and it is 

aimed to bring these values to children in school. In the study, research problem was 

determined in line with the basic stages of qualitative research method, bilateral interviews 

were conducted with the person who is the subject of the subject, documents were collected 

and analyzed. As a result of these analyzes: What are the values in Âşık Mevlüt Mertoğlu's 

poems? What are the place and importance of these values in education? Questions were 

asked and answers were sought. 

 

According to the findings of this research, themes in Âşık Mevlüt Mertoğlu's poems are 

generally: Human love, expatriate, religion and mysticism, religious and national events, 

historical and legendary personalities, advice, praise, place, time and fate and misfortune. In 

addition, reproach, loneliness, remembering death, despair, women's perception, family, 

reference to major people and cities, attitudes and daily life events are emphasized. Themes in 

the poems of Âşık Mevlüt Mertoğlu; it is about the subjective view of the lover to the world. 

However, it is seen that the themes that he deals with in his poems related to the subjects of 

religion and mysticism predominantly have spiritual or other aspects. This factual fact; it can 

also be interpreted as a manifestation of the deep respect of the lover for the beliefs and values 

of society. Âşık Mevlüt Mertoğlu's approach to religious events revealed his tolerance to 
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different sects; rather, it proves the democratic pluralist understanding it needs in our society. 

On the other hand, it is seen that themes related to national issues mostly cover national unity 

and solidarity and the integrity of the country. 

 

The values in Âşık Mevlüt Mertoğlu's works are related to “patriotism, honesty, self-control, 

respect, helpfulness, love, justice, friendship, patience and responsibility”. Minstrel showed 

how sensitive poet he is to Turkish society with the values he handles in his works. It can be 

argued that almost all of the values in his poems coincide with the characteristics of Turkish 

society for centuries. 

 

Keywords: Minstrel Tradition, Mevlüt Mertoğlu, Values 
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VE ÖRGÜTSEL SİNİZME İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ 

INVESTIGATION of  the PERCEPTIONS of ACADEMICIANS on ORGANIZATIONAL 

JUSTICE, PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT and ORGANIZATIONAL 

CYNICISM 
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Prof. Dr. Mehmet ÖZBAŞ 
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ÖZET 

Bir örgütün amacına ulaşabilmesi bir başka deyişle başarılı olabilmesi için en önemli öğe 

örgütteki insan kaynağıdır. Nitelikli insan kaynağına sahip olan örgütler diğerlerine göre daha 

avantajlı konumdadırlar. Örgütlerin bu avantajını koruyabilmeleri ise örgütteki nitelikli insan 

kaynağının örgütteki devamlılığını sağlayabilmeye bağlıdır. Adalet kavramı bireyler arası 

ilişkileri etkileyen ve ona yön veren önemli bir kavramdır. İnsanların adalet algıları 

davranışlarına yansır ve davranışın devamlılığını sağlar. Çalışanların örgüt ile ilgili olumsuz 

düşüncelere ve davranışlara sahip olması sinizm kavramı ile ifade edilmektedir. Örgütsel 

destek, örgüt çalışanlarının örgüte katkılarının bilincinde olması ve personelin refahına önem 

vermesidir. Örgütsel destek, ancak insan kaynaklarının öneminin bilincinde olan örgütlerde 

bulunabilecek özel bir anlayış gerektirir. Bu anlayışa sahip olan örgütlerde insanların 

yaptıkları katkılarının dikkate alındığı ve refah düzeyleri artırıldığı için personel bu durumdan 

büyük gurur ve mutluluk duyar. Örgütler çalışanlarının örgütsel amaçlar etrafında 

toplanmasını sağlayarak, çalışanlarının örgütsel hedefler için gereken performansı ortaya 

koymalarını sağlamış olur. Akademisyenlerin örgütsel adalet ve algılanan örgütsel destek 

algıları ile örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişkiyi inceleyen bu araştırmada nicel araştırma 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir 

devlet üniversitesinde görev yapmakta olan 132 akademisyen oluşturmaktadır. Yapılan 

analizler sonucunda akademisyenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm algıları 

arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Akademisyenlerin algılanan örgütsel 

destek algıları ile örgütsel sinizm algıları arasında negatif yönlü anlamlı yönde bir ilişki 

ortaya çıkmıştır. İşlemsel adalet, dağıtımsal adalet ve etkileşimsel adalet algılarındaki artış 

örgütsel sinizm ve alt boyutları olan bilişsel, duyuşsal ve davranışsal sinizm algılarında 

azalmaya neden olmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Örgütsel Destek, Örgütsel Sinizm, Akademisyen.  

 

ABSTRACT 

The most important element for an organization to achieve its aim, in other words, to be 

successful is the human resources in the organization. Organizations with qualified human 

resources are more advantageous than others. The ability of organizations to maintain this 

advantage depends on maintaining the continuity of qualified human resources in the 

organization. The concept of justice is an important concept that affects and directs 
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interpersonal relations. People's perception of justice is reflected in their behavior and ensures 

the continuity of behavior. Employees have negative thoughts and behaviors related to the 

organization is expressed with the concept of cynicism. Organizational support is to be aware 

of the contributions of the employees to the organization and to give importance to the 

welfare of the personnel. Organizational support requires a special understanding that can 

only be found in organizations that are aware of the importance of human resources. In 

organizations with this understanding, the staff is very proud and happy to take into account 

the contributions of people and increase their welfare. Organizations ensure that their 

employees are gathered around organizational goals, and that their employees perform the 

performance required for organizational goals. Quantitative research method was used in this 

study which examined the relationship between perceptions of organizational justice and 

perceived organizational support of the academicians and organizational cynicism. The 

research was designed with relational screening model. The study group of the research 

consists of 132 academicians working in a state university in eastern Anatolia in 2018-2019 

academic year. As a result of the analyzes, a significant negative relationship was found 

between the perceptions of organizational justice and the perception of organizational 

cynicism. There was a negative relationship between perceived organizational support 

perceptions of academicians and organizational cynicism. The increase in perceptions of 

procedural justice, distributive justice and interactive justice leads to a decrease in the 

perception of organizational cynicism and its cognitive, affective and behavioral cynicism. 

 

Keywords: Organizational Justice, Organizational Support, Organizational Cynicism, 

Academician. 
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ORHAN PAMUK’UN KAR ADLI ROMANINA METİNLERARASI BİR YAKLAŞIM 

AN INTERTEXTUAL APPROACH TO ORHAN PAMUK'S NOVEL SNOW 

 

        Doç. Dr. Abdurrahman KOLCU 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

ÖZET 

Modern Türk edebiyatının roman türündeki en önemli temsilcisi olan Orhan Pamuk’un 

romanlarını zaman açısından, Osmanlı Devleti’nin duraklama devrini konu edinenler ve yakın 

dönem Türkiye’sine odaklananlar şeklinde olmak üzere, başlıca iki kategoride gruplandırmak 

mümkündür. Beyaz Kale ve Benim Adım Kırmızı adlı tarihî romanlarda Osmanlı Devleti’nin 

duraklama devrinin (16.-17.yy) tarihî atmosferine yer verilmiş, olay örgüsü, kişiler ve diğer 

kurgu sanatı unsurları buna uygun bir şekilde belirlenmiştir. Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, 

Kara Kitap, Yeni Hayat, Kar, Masumiyet Müzesi, Kafamda Bir Tuhaflık ve Kırmızı Saçlı Kadın 

adlı romanlarda ise zaman olarak -son üç romanda 21. yüzyıla da sarkarak- 20. yüzyıl seçilmiş 

ve ağırlıklı olarak Cumhuriyet dönemi Türkiye’sine odaklanılmıştır. Bu romanlarda, 1900’lerin 

başlarından 2000’lerin ilk yıllarına değin Türkiye’nin geçirdiği siyasal, toplumsal ve ekonomik 

değişimleri, olay örgüsü ve kahramanlar üzerindeki etkileri dolayısıyla takip edebilmek 

mümkündür.  

Yazarın bu bildirinin konusunu oluşturan ve metinlerarası ilişkiler açısından da zengin bir 

içeriğe sahip olan Kar adlı romanı, Kars kenti örneğinde Türkiye’nin 1990’lı yıllardaki siyasal 

ve toplumsal sorunlarına ışık tutmaktadır. Pamuk diğer romanlarında olduğu gibi bu eserinde 

de bireyin kişisel yaşantısının içinde yaşadığı toplumdan bağımsız bir şekilde ele alınamayacağı 

görüşünü açık bir şekilde örneklemektedir. Bu bildiride bu eser ilk planda kendi iç unsurları 

açısından müstakil, ikinci planda ise metinlerarası ilişkiler bağlamında ayrıntılı bir incelemeye 

tabi tutulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Orhan Pamuk, Kar, Metinlerarasılık. 

 

ABSTRACT 

It is possible to group the novels of Orhan Pamuk, the most important representative of modern 

Turkish literature in the genre of novels, in terms of time, in the form of those who consider the 

period of the Ottoman state's pause and those who focus on the near-term Turkey, in two major 

categories. In his historical novels The White Castle and My Name is Red, the ambience of the 

decline of the Ottoman Empire (16th and 17th centuries) is presented, so the narration, the 

characters, and the other fictional elements are designed regarding that. In his novels Cevdet 

Bey and His Sons, Silent House, The Black Book, The New Life, Snow, The Museum of 

Innocence, A Strangeness in My Mind, and The Red-Haired Woman, he focuses mostly on the 

Turkish Republic in the 20th century, and the last three novels also refer to the 21st century. In 

these novels, it is possible to follow Turkey’s political, social and economic changes from the 

beginning of 1900s to the 2000s due to their effects on the events and the characters.  

The author's novel Snow, which is the subject of this paper and has a rich content in terms of 

inter-text relations, sheds light on the political and social problems of Turkey in the 1990s in 
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the case of Kars city. As in his other novels, Pamuk clearly exemplifies the view that the 

individual's personal life cannot be dealt with independently of the society in which he lives. In 

this paper, this novel is detached in terms of its internal elements in the first plan and subjected 

to a detailed examination in the context of inter-textual relations in the second plan. 

Keywords: Orhan Pamuk, Snow, Intertextuality. 
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ORHAN PAMUK’UN KARA KİTAP ADLI ROMANINA METİNLERARASI BİR 

YAKLAŞIM 

AN INTERTEXTUAL APPROACH TO ORHAN PAMUK'S NOVEL THE BLACK BOOK 

 

        Doç. Dr. Abdurrahman KOLCU 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

ÖZET 

Karşılaştırmalı edebiyat alanında yapılan çalışmalar, bir edebiyatçının edebi kişiliğini ve 

eserlerini anlamada mevcut paradigmalara yenilerini ekleyerek değerlendirme ve yorumlama 

noktasında edebiyat araştırmacılarına ve elbette ki genel okuyucu kitlesine yeni imkânlar sunar. 

Bir eserin farklı bir pencereden ve değişik bir perspektiften ele alınması, sahip olduğu anlam 

zenginliğinin ortaya çıkarılması açısından da bir gerekliliktir aynı zamanda. 1980 sonrası Türk 

edebiyatında üzerinde en çok tartışmanın yaşandığı yazarların başında gelen Orhan Pamuk da, 

eserleriyle, metinlerarasılığın başlıca özelliklerinden biri olduğu Postmodernist roman 

anlayışının bir temsilcisi olması nedeniyle karşılaştırmalı edebiyat incelemeleri için elverişli bir 

malzeme sunmaktadır. 

Pamuk, bu bildirinin konusunu oluşturan Kara Kitap adlı eserinde Türk modernleşmesinin 

gerek birey gerekse toplum üzerindeki etkilerini kimlik sorunsalı bağlamında çok yönlü bir 

şekilde ele alır. Bu çerçevede, kimlik arayışının getirdiği bunalım, gerilim ve çözüm arayışları 

romanda hem toplumsal hem de bireysel ölçekte irdelenir. Romanda, tarihteki benzer 

arayışlardan da çok sayıda örnek verilir. Bu bağlamda romanın birçok metne göndermede 

bulunduğunu belirtmek gerekir. Postmodern bir yazar olarak Pamuk, bu romanında da 

metinlerarası ilişkiler açısından zengin bir malzeme sunmaktadır. Eserin anlaşılmasının yolu da 

metinlerarası ilişkilerin tespit edilmesinden ve değerlendirilmesinden geçmektedir. Bu bildiride 

bu eser ilk planda kendi iç unsurları açısından müstakil, ikinci planda ise metinlerarası ilişkiler 

bağlamında ayrıntılı bir incelemeye tâbi tutulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Orhan Pamuk, Kara Kitap, Metinlerarasılık. 

 

ABSTRACT 

Studies in the field of Comparative Literature add new paradigms in understanding the literary 

personality and works of a literaturer and provide new opportunities for literary researchers 

and, of course, the general readership to evaluate and interpret. It is also necessary for a work 

to be handled from a different window and from a different perspective to reveal the richness 

of its meaning. Orhan Pamuk, one of the most controversial authors in Turkish literature after 

1980, also offers a material suitable for comparative literature reviews, as his works are a 

representative of the postmodernist conception of the novel, of which intertextuality is one of 

its main features. 

Pamuk addresses the effects of Turkish modernization on both the individual and the society in 

a multifaceted way in the context of identity problems in his work called The Black Book, which 

is the subject of this paper. In this context, the depression, tension and the search for solutions 

brought about by the search for identity are examined in the novel both on a social and 
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individual scale. Numerous examples are also given in the novel from similar pursuits in 

history. In this context it is worth noting that the novel has references to many texts. As a 

Postmodern writer, Pamuk also presents a wealth of material in this novel in terms of inter-

textual relations. The way to understand the work is through the identification and evaluation 

of inter-textual relations. In this paper, this work is examined in terms of its internal elements 

in the first plan and subjected to a detailed examination in the context of inter-textual relations 

in the second plan. 

Key Words: Orhan Pamuk, The Black Book, Intertextuality. 
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“İMAMIM MANKEN KIZI” ROMANININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ 

 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE NOVEL OF “IMAMIN MANKEN KIZI” 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Seyman ÖNDER 
Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 

 

ÖZET  

Toplumun bir ferdi olarak birey, toplumun inanç ve değer yargılarına göre, kendisine 

biçilen rolleri oynamak zorunda kalmaktadır. Yoğunluklu nüfusunun Müslüman olduğu 

Türkiye’de bu inancı benimsemiş bazı kesimler de dinin gereği olsun ya da olmasın 

belirledikleri kalıp davranışları bireylere dayatmaktadır. Ancak bazen rolleri benimsemekte 

zorlanan bireyler, iyi de olsa kötü de olsa, kendisine dayatılan rolleri ve bu rolün uymak zorunda 

olduğu normları reddetme durumuna gelebilmektedir.   Dini yaklaşımlarla eserler kaleme alan 

yazar Emine Şenlikoğlu da, konuyla ilgili olarak “İmamın Manken Kızı” adlı roman bir 

yazmıştır. Bu romanda, kendisine dayatılan rollere ve normlara başkaldıran bir imamın kızının 

yaşadığı olaylar anlatılmıştır. Bu çalışmada ise ilgili roman sosyolojik açıdan ele alınmış, 

bireylere dayatılan roller ve bu roller dayatılırken yapılan hataların bireyler üzerinde nasıl bir 

tahribata yol açtığı konusunda yazarın romandaki karaktere aksettirdiği yaklaşımları tahlil 

edilmiştir. Eserde, din adamları ve ailelerinin topluma örnek teşkil etmesi bağlamında 

sınırlandırıldıkları ve kendilerine çizilen çerçevenin dışına çıkamadıkları, çerçevenin dışına 

çıkmak isteyenlerin de, çevrelerindeki bireylerin ayıplamalarına maruz kaldığı anlatılmıştır. 

Ayrıca ayıplanma ve dışlanmaya maruz kalan bireylerin toplumun değerlerinden daha da 

uzaklaştığına vurgu yapılmıştır. Dikkat çekilen en önemli husus ise, toplumun çizdiği 

çerçevenin dışına çıkma eğiliminde olanların, yaşadıkları isyankâr tavır ve duygu yoğunluğu 

ile sağlıklı düşünemediklerinden dolayı, yanlış yönlendirmelere açık oldukları ve bu zaafla 

birlikte pişmanlık duyabilecekleri davranışlarda bulunduklarıdır.  

 

Anahtar kelimeler: Dayatılan Roller,  Emine Şenlikoğlu, İmamın Manken Kızı,  

 

ABSTRACT 

 As a member of the society, the individual has to play the roles assigned to him 

according to the beliefs and values of society. In Turkey, where some sections of the Muslim 

population density have adopted this belief, too, they imposed to individual determined 

stereotyped behaviours that whether they are religious rules or not. However, sometimes 

individuals who have difficulty in adopting roles may be able to reject the roles imposed on 

them and the norms that this role must obey, whether good or bad. The author Emine 

Şenlikoğlu, who wrote works with religious approaches, wrote a novel named Imamın Manken 

Kızı on this subject. In this novel, the events of the daughter of an imam who rebels against the 

roles and norms imposed on her are told. In this study, the novel is analyzed from a sociological 

point of view, and the roles imposed on individuals and how the mistakes made while imposing 

these roles lead to damage to individuals are analyzed in terms of the reflections of the author 

to the character in the novel. In the work, it was emphasized that the clergy and their families 

were limited in the context of setting an example to the society and they could not go beyond 

the framework drawn to them. The ones who want to go out of the frame are told that they are 

subjected to the shame of the individuals around them. It was emphasized that individuals 
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exposed to condemnation and exclusion were further distanced from the values of society. The 

most important point of attention is that those who tend to go beyond the framework drawn by 

society are rebellious because of their rebellious demeanor and intensity of emotion, and they 

are open to misleading behavior and may regret this weakness. 

Key words: Imposed Roles, Emine Senlikoglu, Imamin Manken Kizi, 
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TÜRK BOYLARININ ORTAK DUYUŞ VE DÜŞÜNÜŞLERİNİN İZLERİ: KAZAK VE 

TÜRKİYE TÜRKLERİNİN ORTAK ATASÖZLERİ 

TRACES OF TURKISH CLAN OF COMMON FEELING AND THINKING: KAZAK AND 

TURKEY TURKISH PROVERBS 

                                  Dr. Öğr. Üyesi Şule GEZER 

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü 

ÖZET 

Atasözleri; ataların deneyim ve gözlemlerine dayanan, hayata dair öğütleri içeren, kalıplaşmış 

özlü sözlerdir. Toplumsal iletişimin sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesinde, toplumun ahlaki 

ve kültürel değerlerinin oluşmasında, milli tasavvurun teşekkülünde atasözleri önemli rol 

oynamaktadır. Atasözleri, bir ulusun oluşturduğu kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarma 

adına adeta bir kalıp veya kap hükmündedir. Hammaddesi dil olan bu kap sayesinde atalar, 

atilere miras bıraktıkları kültürü aktarırlar. Bu sayede bireyler ait oldukları toplumun temel 

değerlerini öğrenerek manevi anlamda o toplum ile özdeşleşir. Böylece ilkin bireysel kimlik 

inşa edilir, ardından toplumsal kimlik oluşur. Toplumsal kimliğin özden uzaklaşmaması, milli 

değerlere bağlı olarak gelişim göstermesi toplumun hayat tasavvurunun özeti hükmünde olan 

atasözlerinin gelecek nesillere tam ve doğru olarak aktarılmasına bağlıdır. 

Atasözleri toplumların bilinçaltının yansıması, milli kimliklerinin aynası hükmündedir. Bir 

milletin atasözlerine bakarak o milletin duyuş ve düşünüş tarzı hakkında bir çıkarımda 

bulunmak mümkündür. Türk kültürünün temel taşları olan atasözleri tüm Türk dünyasında 

benzerlik hatta aynılık göstermektedir. Türk dünyası, kökleri Orta Asya’da bulunan ve dalları 

dünyanın çeşitli coğrafyalarına uzanan büyük bir ağaç gibidir. Aynı kültürün farklı 

coğrafyalardaki çiçeklenmeleri hükmünde olan ortak kültür ve inanç dünyası, atasözlerinde de 

ortak anlam değerleriyle yansımasını bulmuştur. Bu çalışmada ortak geçmişi olan ve aynı 

kültüre, Türk kültürüne, sahip bulunan Türkiye Türkleri ve Kazak Türklerine ait ortak 

atasözleri yansıttıkları anlam değerleri açısından ele alınacaktır. Bu iki Türk boyunun 

atasözleri incelendiğinde insana değgin pek çok konuda ortak duygu ve düşünceleri yansıtan 

ifadelerin yer aldığı tespit edilmektedir.  
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Ortak atasözlerinin modern hayatta eğitim, kültür, sanat gibi farklı sahalarda yeniden 

canlandırılması modern Türk dünyasını oluşturan boyların duygu ve düşünce ortaklığını 

arttırması açısından önemlidir. Bu sayede; temel değerler asırlar öncesinden günümüze 

taşınacak ve böylece kökü mazide olan atiler yetişecek, aynı köke bağlı bulunan kardeş boylar 

arasındaki duygu ve düşünce birliği pekişecektir. 

Anahtar Sözcükler: Kazak Türkleri, Türkiye Türkleri, atasözü, ortak kültür 

ABSTRACT 

Proverbs are concise words based on the experiences and observations of the ancestors, 

including advice on life. Proverbs play an important role in the realization of social 

communication in a healthy way, in the formation of moral and cultural values of the society 

and in the formation of national imagination. Proverbs are almost like a pattern or vessel in 

order to transfer the cultural values formed by a nation to future generations. Thanks to this 

container, which is the raw material of the tongue, the ancestors convey the culture to the 

horses. 

The Turkish world is like a big tree whose roots lie in Central Asia and its branches extend to 

various geographies of the world. The common culture and belief world, which has the same 

culture as the flowering of different geographies, finds its reflection with common meaning 

values in the proverbs. In this study, the same common history and culture, Turkish culture, 

Turkish and Kazakh owners found Turkey will be discussed in terms of the values they reflect 

common sense of belonging to the Turkish proverbs. When the proverbs of these two Turkish 

tribes are examined, it is found that there are expressions reflecting common feelings and 

thoughts in many subjects that are worthy of human. 

The revival of common proverbs in different fields such as education, culture and art in 

modern life is important in terms of increasing the emotion and thought partnership of the 

tribes that make up the modern Turkish world. In this way; the basic values will be carried to 

the present day centuries and thus the horses with their roots in the past will grow, and the 

unity of emotion and thought between the sister tribes connected to the same root will be 

reinforced. 
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TÜRK DESTANLARINDA DEMONİK BİR VARLIK: CELMOGUZ/YALMAVUZ 

A DEMONIC ASSISTANCE IN TURKISH EPIC: CELMOGUS / YALMAVUZ 

                                                      Dr. Öğr. Üyesi Şule GEZER 

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü 

ÖZET 

Eski Türklerin inanç dünyasında evren ruhlarla doludur. Kutsal mavi gökte ülgen (ışıklı) ruhlar 

yaşarken yer altında Erlik’in emrinde bulunan kötü ruhlar yaşamaktadır ve bu iki dünyanın 

ruhları yeryüzüne etki etmektedir. Gökyüzünün mensubu olan ışıklı ruhlar Tanrı Ülgen’in emri 

ile yeryüzündeki insanlara iyilik, bolluk ve bereket getirirken yer altına bağlı olan kötü ruhlar 

ise bela, kıtlık ve felaketlere neden olmaktadır. Kuzey Türklerinin inanç sisteminde bu 

yaratıklardan birisi de yaşlı bir kocakarı şeklinde tasavvur edilen varlıktır. Celmoguz çoğu 

zaman yer yarığının üzerinde oturan ihtiyar bir kadın olarak kurgulanır. Bu korkunç ihtiyar 

kadın elindeki iğne ile yer yarığını diker. Celmoguz’un yeryarığının dibini kendisine mekân 

olarak seçmesindeki amaç yeraltında yaşayan çocuklarını koruma isteğidir. 

Kadın başlangıçlı demonik varlıklardan biri olan bu varlık Türk boylarının sözlü anlatılarında 

farklı adlarla anılmaktadır. Mañges/Mañkes (Sarı Uygur), Yalmavuz (Uygur), Yelmavız 

(Başkurt), Yalmavız (Tatar), Yalmağız/Yalmovız (Özbek), Yelmavız (Nogay), Jalmavız 

(Kazak), Çilbegen (Hakas). Kırgız Türkleri bu yaratığı; tırnakları ve burnu bakırdan olan yaşlı 

kadın şeklinde düşünürler ve bu kötü niyetli yaratığa “cezkempir, cezkol, cezbura, ceztırmak, 

ceztumşuk, celmogus” adlarını verirler. Ayrıca bu demonik varlığa çok benzeyen Mıstan 

Kempir adıyla anılan ve insanların kanını topuğundan emip onları yer altı dünyasının hizmetçisi 

yapan yaşlı ve çirkin bir yaratık söz konusudur. Bu varlık da Cezkempir/Ceztırmak’ın bir başka 

görünümüdür. Bu kötü huylu mitolojik yaratık çoğu zaman boynuzlu olarak betimlenir, gücünü 

başındaki yedi boynuzundan alan Cezkempir çok korkunç bir varlıktır. Bazen boynuzların 

yerini ateş gibi sürekli renk değiştiren yedi renkli korkunç saçları almaktadır. 

Bu çalışmada Kırgız, Kazak, Özbek, Hakas ve Uygur Türklerinin destanlarında yer alan 

demonik bir varlık olan “Celmogus/ Jalmavız/ Yalmavuz”  motifi üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: destan, demonik varlık, celmogus 
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ABSTRACT 

In the belief world of ancient Turks, the universe is full of souls. In the holy blue sky, while the 

spirits of your country live (illuminated), the evil spirits under the command of Erlik live 

underground, and the spirits of these two worlds affect the earth. Illuminated souls from the sky 

bring goodness, abundance, and abundance to the people on earth by the order of God Ülgen, 

while evil spirits connected to the underworld cause trouble, famine and disasters. In the belief 

system of the Northern Turks, one of these creatures is an entity that was conceived as an old 

crone. 

This being, which is one of the female-onset demonic beings, is mentioned by different names 

in oral narratives of Turkish tribes. Mañges / Mañkes (Yellow Uyghur), Yalmavuz (Uygur), 

Yelmavız (Bashkir), Yalmavız (Tatar), Yalmağız / Yalmovız (Uzbek), Yelmavız (Nogay), 

Jalmavız (Kazakh). Kyrgyz Turks this creature; they think in the form of an old woman with 

nails and nose made of copper, and call this malicious creature “cezkempir, cezkol, allure, 

allure, allure, celmogus.. There is also an old and ugly creature called Mystan Kempir, which 

is very similar to this demonic being, sucking people's blood from their heels and making them 

servants of the underworld. This being is another aspect of Cezkempir / Ceztırmak. This bad-

tempered mythological creature is often portrayed as a horned man, and Cezkempir, who 

derives his power from his seven horns, is a terrible entity. Sometimes the horns are replaced 

by seven dreadful hairs that constantly change color like fire. 

In this study, the motif of “Celmogus / Jalmavız / Yalmavuz” which is a demonic entity in the 

epics of Kyrgyz, Kazakh, Uzbek and Uighur Turks will be emphasized. 

Key Words: epic, demonic entity, celmogus 
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AZƏRBAYCAN DİLİNİN DİALEKT LEKSİKASI 

     DIALECTICAL VOCABULARY OF THE AZERBAIJANI 

 LANGUAGE 

Çinarə QƏHRƏMANOVA 

       Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Dili Kafedrası 

          XÜLASƏ 

 

Tarixən çox geniş bir ərazidə ünsiyyət vasitəsi kimi mühüm bir funksiyanı yerinə yetirən 

Azərbaycan dili öz sərhədlərindən uzaqlarda belə ünsiyyətə xidmət etmişdir.Ərəb 

coğrafiyaşünas-səyyahı İbn Havqəl (X əsr) Qafqazı gəzdikdən sonra Azərbaycan,Aran və 

Ermənistanın ümumi çəritəsini çəkmiş, bütövlükdə Xəzərin sahilboyu əraziləri də daxil olmaqla 

həmin sahəni Azərbaycan, xəritəni isə “Azərbaycan xəritəsi” adlandırmışdır. Bunun birinci 

səbəbi ərəb istilasından sonra həmin ərazinin vahid canişinlik tərəfindən idarə edilməsi idisə, 

ikinci mühüm cəhət həmin ərazilərdə coğrafiyaşünas alimin eşitdiyi –yerli əhalinin danışıq dili 

idi.  

Azərbaycan dili həmin dövrdə Qafqazda aparıcı ünsiyyət vasitəsi idi. Bu məsələilə 

əlaqədar M. Ergin belə bir fikirdə olmuşdur ki, Azərbaycan dili Doğu Anadolu, Güney 

Qafqaziyyə və Qafqaz Azərbaycanı, İran Azərbaycanı, Kərkük və İraq- Suriya türkləri 

bölgələrini əhatə etmişdir. 

 Azərbaycanlıların keçmiş SSRİ  ərazisindən kənarda-İran Azərbaycanı, İraq və 

Əfqanıstan ərazilərində də məskunlaşması və dilimizin bu ərazilərdə də ünsiyyətə xidmət 

etməsi fikri də mövcuddur. 

Azərbaycanlıların yaxın və ya uzaq olan müxtəlif  ölkələrdə yayılması dilimizin 

şivələrinin də həmin areallarda yayılmasına səbəb olmuşdur. Keçmiş SSRİ ərazisinə daxil olan 

ölkələrdən başqa, İran, İraq, Türkiyə və Əfqanıstan; Dağıstan, Gürcüstan və Ermənistan kimi 

ölkələrdə də dilimiz və bu dilin daşıyıcıları mövcud olmuşdur. Belə demək daha doğru olar ki, 

son sadalanan ölkələrin hər birinin müəyyən hissəsi elə Azərbaycanın tarixi əraziləri olmuşdur.  

Azərbaycanın qədim tarixi yurd yerlərindən biri olan Qarabağın adı ilk tarixi mənbələrdə 

1300 il bindan öncə - VII əsrdə işlənmişdir. Ərazi qədim olduğu üçün, ta qədimdən orada 

xalqımız məskunlaşdığı üçün qədim türk sözləri də bu dialektdə mümkün qədər çoxdur. Yəni 

qədim yazılı mənbələrdə işlənmiş bir çox türk söz və ifadələri Müasir ədəbi dilimiz üçün 

arxaikləşsə də, Qarabağ dialekt və şivələrində öz varlığını qoruyub saxlamışdır. 

 Açar sözlər: Azərbaycan, dialekt, leksika, türk, ərazi.... 
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       ABSTRACT 

  The Azerbaijani language, which has historically served as a means of communication 

across a vast area, has served such a connection far beyond its borders. He called that area, 

including Azerbaijan, and the map "Azerbaijan Map". The first reason was that the territory 

after the Arabian occupation was governed by a single peace, and the second important thing 

was that the geographical scientist in those areas heard the language spoken by the local 

population. 

At that time, the Azerbaijani language was the leading means of communication in the 

Caucasus. In this regard, M. Ergin believes that the Azerbaijani language covers Anatolia, 

South Caucasus and Caucasus Azerbaijan, Iran Azerbaijan, Kirkuk and Iraq-Syria Turks. 

There is also the idea that Azerbaijanis live outside of the former USSR - Iran, Azerbaijan, 

Iraq and Afghanistan, and that our language can also be used for communication in these areas. 

The spread of Azerbaijanis in different countries, near or far, has also led to the spread of 

our tongues in those areas. Iran, Iraq, Turkey and Afghanistan, except for the former Soviet 

republics; In countries such as Dagestan, Georgia, and Armenia, we have language and carriers 

of this language. It may be more accurate to say that each of the last listed countries has 

historically been part of Azerbaijan. 

The name of Karabakh, one of the oldest historical places in Azerbaijan, was developed 

in the first historical sources 1300 years ago - in the 7th century. As the territory is ancient and 

our people have been settled there since ancient times, there are as many Turkish words in this 

dialect as possible. In other words, many of the Turkish words and expressions used in ancient 

written sources are archaic for our modern literary language, but have preserved their existence 

in the dialects and dialects of Garabag. 

Key words: Azerbaijan, dialect, vocabulary, Turkish, territory ... 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı 

Ana Bilim Dalı  

ÖZET 

Klasik Türk şiiri kendine özgü kuralları ile vardır. Bu şiirin anlaşılması için şiirde kullanılan 

kavramların yeniden ele alınması ve değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle belli bir 

düzen içerisinde şairlerin kendi kaleminden ortaya koydukları şiirleri belli bir değerlendirme 

çerçevesi içerisinde ele almak gerekir. Sanatsal ve kişisel anlatımların belli kavramlar ile 

yeniden değerlendirmeye alınması önemli bir tutum olarak kendini göstermeye başlamıştır. 

Edebiyatın insan ile olan ilişkisini, insanın edebiyata olan yaklaşımı ile belli bir seviyeye 

çıkarmak girişimi, şairlerin duygu ve düşüncelerini ifade ederken belli kavramları şiire 

aktarmalarına vesile olmuştur. Bu açıdan bakıldığı zaman kişi edebiyat ile kendisini 

özdeşleştirme noktasında belli bir vasfı gerçekleştirebilme cüretini gösterir. Burada kişinin 

kendisiyle ilgili bilgisi ve toplumsal bilginin belli bir seviyede bir araya getirilmesi ve toplumun 

yapısına uygun bir şekilde lirizmin katmanları ile ifade edilmesi hususiyeti ön plana 

çıkmaktadır. Divan şairlerinin kendi düşüncelerini toplumsal düşünce ile özdeşleştirme çabaları 

belli kavramların kullanım zenginliğinde gizlenmiştir. Bu kavramlardan birisi de kalemdir. 

Kalem kavram olarak şair ve yazarı, şair ve yazarların eserlerini ifade ettiği gibi sevgiliyi 

anlatmada da önemli bir unsur olarak kullanılmıştır. Sevgilinin anlatımında kalem kelimesine 

bağlı olarak farklı anlam unsurları şiirde yerini almıştır. Kalem kelimesine bağlı olarak yazı, 

nakş, nakkaş gibi kavramlar da bu anlam zenginliğine dâhil edilmiştir. Kalemin şekli ve işlevine 

bağlı olarak kalem ile sevgili anlatımı arasında değişik ilgiler ve benzetmeler oluşturulmuştur. 

Sevgilinin kaşı, yüzü, yüzündeki beni, boyu, dudağı ile kalem arsında anlam ilgileri 

oluşturulmuştur. 

Bu çalışmada değişik divanlardan konu ile ilgili beyitler tespit edildi. Konunun işlenişi 

beyitlerde geçen anlam unsurları ile ele alınıp işlendi. Gazellerde sevgilinin anlatımında kalem 

kavramının anlama kattığı zenginlik değerlendirildi. 

 

Anahtar Kelimeler: Divan, Şiir, Gazel, Sevgili, Kalem, 
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ÖZET 

Klasik Türk şiirinin milli unsurlara dayanan hünerleri içerisinde ele alınabilecek olan cinas, 

şiirin şekli yönden insan zihninde farklı anlamlar ile çağrışım dünyasına yeni kapılar açabilen 

bir sanattır. Hayatın insan üzerindeki etkisi, yaratılışın çeşitliliğiyle kendisini belirginleştirir. 

Yaratıcının yaratmasında zihni okşayan güzelliklerin insanın ruhunda meydana getirdiği zevk 

ile insanın bu zevkten aldığı ilhamla kendine özgü incelikleri oluşturma çabası sanatın ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. İnsan ruhunda beslediği güzellikleri sözle, musikiyle, yazıyla, resimle, 

heykelle ortaya koymaya çalışır. Söz ve yazının, güzellikleri ortaya koymadaki gücü ruhun 

inceliklerine nüfuz ederken, ruhun inceliklerinin söz ve yazıya yansıması insan zihninin yeni 

çağrışımlara kapı aralayacak şekilde belirginleşmesini sağlar. Aynı nesnede ya da varlıkta 

farklılıklar arama ve bunu ortaya çıkarma merakı insandaki güzellik duygusunun işleyişiyle 

ilgilidir. Cinas, insandaki bu duygunun şekil ve fikirle birleşimi sonucunda ortaya çıkar. Cinas 

aynı tabloda farklı zevkleri ortaya koyma merakının zihin ve kalp işbirliğiyle 

gerçekleştirilmesidir.  Söz ile musikinin algılanmasında kulak ile birlikte göz hareket 

halindedir. Bu yönüyle cinas hem kulağa hem de göze sinyal vererek musiki ile sözü farklı 

zevklerin tümseğinde toplamış olur. Cinas, ruhun zevklenmesine hizmet eden bir sanattır. Aynı 

ve benzer yazılıştaki kelimelerin bir araya getirilerek aynı anlatımda kullanılması ruhu okşayan 

bir durumdur. 

Bu çalışmada, Üsküplü Atâ’nın Tuhfetü’l-Uşşâk Adlı Eserindeki Türkçe kelimelerden oluşan 

cinaslar tespit edildi. Seçilen beyitler cinas çeşitlerine göre sınıflandırılıp incelemesi yapıldı. 

Cinas sanatı ile Türkçe kelimelerin anlam zenginliği yorumlandı. 

Anahtar Kelimeler: Tuhfetü’l-Uşşâk, Türkçe, Edebi sanatlar, Cinas. 
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ÖZET 

Alkol yüzyıllardır yaygın olarak kullanılmaktadır. Alkolün aşırı ve sürekli kullanımı birçok 

hastalığa sebep olmakta, toplumlarda sosyal ve ekonomik bir yük meydana getirmektedir. Alkol 

tüm dünyada önlenebilir ölüm ve yaralanmaların üçüncü temel nedenidir. Alkol bağımlılığı, 

kişinin fiziksel, ruhsal sağılığında ve sosyal ilişkilerinde bozulmaya neden olan çok boyutlu bir 

hastalıktır. Alkol bağımlılığı nedeniyle yılda 1 milyon 800 bin kişi hayatını kaybetmektedir. 

Türkiye’de kişi başına düşen alkol kullanımı yılda ortalama 1,4 litre saf alkol olarak 

hesaplanmıştır. Ayrıca Türkiye’de düzenli olarak alkol kullanmaya başlama yaşının 11’e kadar 

indiği tespit edilmiştir. Alkol kullanmaya başlama yaşı düştükçe ileriki yaşlarda bağımlı olma 

riski artmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 15 yaş ve üzeri bireylerin çeşitli alkol 

tüketimlerini etkileyen sosyo-ekonomik ve demografik faktörleri çok değişkenli probit 

regresyon modeliyle tespit etmektir. Araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2014 

yılında yapılan Türkiye Sağlık Araştırması anketinden elde edilen yatay-kesit verileri 

kullanılmıştır. Bu çalışmada her biri iki kategorili üç bağımlı değişken kullanılmıştır. Bağımlı 

değişkenler bira kullanım durumu, rakı kullanım durumu ve diğer alkol türlerini kullanım 

durumudur. Çok değişkenli probit regresyon analizi sonucuna göre, çeşitli alkol kullanımları 

üzerinde cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, gelir durumu ve tütün kullanım durumu 

değişkenlerinin etkili olduğu tespit edilmiştir. Çok değişkenli probit modelin en önemli 

kullanımlarından biri de bağımlı değişkenler arasındaki etkileşimi gösterebilmesidir. Her bir 

model için artıklar arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon katsayıları incelendiğinde anlamlı 

olduğu görülmüştür. Yani bu modellerin eşanlı olarak tek bir modelde ele alınabilir olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca katsayılar pozitiftir. Yani herhangi bir alkol türünü kullanma ihtimali, 

diğer alkol türlerini kullanma ihtimalinden aynı yönlü etkilenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Alkol Kullanımı, Alkol Türü, Çok Değişkenli Probit Regresyon, Türkiye 

Sağlık Araştırması 
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ABSTRACT 

 

Alcohol has been used commonly for centuries. Excessive and continuous use of alcohol causes 

many diseases and creates a social and economic burden in societies. Alcohol is the third major 

cause of preventable deaths and injuries worldwide. The alcohol dependence is a multi 

dimensional disorder which causes disruption in physical and psychological health and also 

social relationships of the individual. 1 million 800 thousand people die annually due to alcohol 

dependence.Alcohol abuse per person per year in Turkey was calculated as 1.4 liters of pure 

alcohol. It has also been found that in up to 11 of age at onset of alcohol consumption on a 

regular basis in Turkey. The lower the age of onset of alcohol consumption , the higher the risk 

of dependence in later years. The aim of this study of individuals aged 15 and over in Turkey 

to determine the socio-economic and demographic factors affecting various alcohol 

consumption by multivariate probit regression model. Data set which are in the study are cross-

sectional data obtained from the Turkey Health Research study in 2014 made by Turkish 

Statistical Institute. In this study, three dependent variables, each with two categories, were 

used. Dependent variables are beer consumption status, raki consumption status and 

consumption of other alcohol types. According to the multivariate probit regression analysis, 

gender, age, educational status, marital status, income status and tobacco consumption status 

were found to be effective on various alcohol consumption. One of the most important uses of 

the multivariate probit model is that it can show the interaction between dependent variables. 

For each model, correlation coefficients showing the relationship between residues were found 

to be significant. It shows that these models can be handled simultaneously in a single model. 

In addition, the coefficients are positive. That is, the likelihood of using any type of alcohol is 

affected in the same way by the possibility of using other types of alcohol. 

 

Keywords: Alcohol consumption, Alcohol type, Multivariable Probit Regression, Turkey 

Health Survey. 
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ÖZET 

Tütün kullanımı dünyadaki önlenebilir ölüm nedenlerinin en önemlisidir. Dünyada her yıl 7 

milyon kişi tütün kullanımına bağlı olarak yaşamını yitirmektedir. Ayrıca Dünyada her yıl 

yaklaşık olarak 6.7 milyon tütün kullanımıyla alakalı kanser vakası teşhis edilmektedir. 

Dünyadaki kanserden kaynaklanan ölümlerin %21’ine ise tütün kullanımı neden olmaktadır. 

Tütün kullanımının zararlı olduğu görüşü resmi olarak ilk kez Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD)’nde ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Birimi Başkanı tarafından 1964 yılında yayınlanan 

raporda yer almıştır. Özellikle Türkiye’de olmak üzere, tütün tüketiminin en yaygın olanı sigara 

kullanımıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2017’de yayınladığı rapora göre sigara kullanım oranı 

Türkiye genelinde kadınlarda %18,2, erkeklerde %43,7 olup, toplam sigara kullanım oranı ise 

%30,9’dur. Sigaranın etkileri, ne kadar içildiğine, ne kadar süredir kullanıldığına, ne kadar 

güçlü olduğuna, ne tür bir tütün kullanıldığına, ne kadar derin içe çekildiğine, kişinin genel 

sağlığının nasıl olduğuna ve kullanıcının ailesinde belli hastalıkların olup olmadığına bağlı 

olarak değişmektedir. Sigara tüketiminin günümüzdeki gibi devam etmesi halinde 2020 yılında 

dünyada sigara nedeniyle 10 milyon kişinin öleceği ve bu ölümlerin %80’inin gelişmekte olan 

ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki 15 yaş ve üzeri 

bireylerin demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri ile tütün kullanım süresini etkileyen 

faktörleri tespit etmektir. Araştırmada TÜİK tarafından 2016 yılında yapılan Türkiye Sağlık 

Araştırması anketinden elde edilen yatay-kesit verileri kullanılmıştır. Türkiye’de bireylerin 

tütün kullanım süresini etkileyen temel faktörleri belirlemek için sıfır yığılmalı (zero-inflated) 

negatif binomial regresyon modeli kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, bireylerin yaşı, 

cinsiyeti, eğitim durumu, medeni durumu, aylık geliri ve alkol kullanım durumu 

değişkenlerinin tütün kullanım süresinde etkili değişkenler olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tütün kullanım süresi, Sıfır yığılmalı negatif binomial regresyon, Türkiye 

Sağlık Araştırması 
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ABSTRACT 

Tobacco consumption is one of the most important preventable causes of death in the world. 

Every year, 7 million people die due to tobacco consumption in the world. Every year 

approximately 6.7 million tobacco consumption related cases of cancer are diagnosed 

worldwide. Around the world, 21% of cancer caused fatalities are due to tobacco consumption. 

The view that tobacco consumption is harmful was officially included for the first time in the 

United States (USA) report published in 1964 by the President of the US Department of Public 

Health Services. Particularly in Turkey, cigarette smoking is the most common of tobacco 

consumption. According to the World Health Organization's 2017 report published by 18,2% 

overall smoking rate among women in Turkey, in men it is 43.7%, while the total smoking rate 

was 30.9%. The effects of smoking vary depending on how long you smoke, how long you have 

been used, how strong you are, what kind of tobacco is used, how deeply you are inhaled, how 

the person is in general health and whether there are certain diseases in the user's family. If 

cigarette consumption continues in the same way, in 2020 an estimated 10 million people will 

die worldwide due to cigarette smoking, 80% of which will be from developing countries The 

purpose of this study, aged 15 and over in Turkey with demographic and socio-economic 

characteristics of individuals to identify factors influencing the duration of tobacco 

consumption. In this study, the survey data obtained from the Turkey Health Survey conducted 

by the Turkey Statistical Institute in 2016 was used. To determine the main factors that 

influence an individual's tobacco consumption time in Turkey zero-inflated negative binomial 

regression model was used. According to the results of the analysis, age, gender, educational 

status, marital status, monthly income and alcohol consumption status of the individuals were 

found to be effective variables in the duration of tobacco consumption. 

 

Keywords: Tobacco consumption time, Zero-inflated negatif binomial regresyon, Turkey 

Health Survey. 
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ÖZET 

Tütün kullanımı dünyanın karşılaştığı en önemli halk sağlığı problemlerinden biridir. Tütün 

kullanımı genellikle kanser, kardiyovasküler hastalıklar, solunum hastalıkları, psikiyatrik 

hastalıklar, mide ülseri ve diğer ciddi tıbbi sorunlarla doğrudan ilişkilidir. Tüm ülkeler için 

küresel bir sorun olan tütün kullanımı her yıl 8 milyondan fazla insanı öldürmektedir. Bu 

ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımının sonucu, yaklaşık 1.2 milyonu ise 

tütün kullanmayanların tütün dumanına maruz kalmasının sonucudur. Tütün kullanımı her on 

yetişkin ölümün birinden sorumludur ve dünyada en sık ölüme neden olan sekiz hastalığın altısı 

için risk faktörüdür. Bu eğilim eğer devam ederse tütün kullanımının 2030’da yılda sekiz 

milyondan fazla kişinin ölümüne neden olacağı tahmin edilmektedir. Toplumların ölüm 

oranlarını etkileyen tütün kullanımı; ekonomik maliyetlere, yoksulluğa, düşük yaşam kalitesine 

ve sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi yönündeki uğraşların boşa çıkmasına ortam hazırlamaktadır. 

Tıbbi, sosyal ve ekonomik açıdan önemli bir sorun olmaya devam eden tütün kullanımının 

olumsuz etkileri tüm toplumsal yapı üzerinde etkili olduğu için detaylı olarak incelenmesi 

gereken bir alandır. Araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2012 yılında yapılan 

Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) anketinden elde edilen yatay-kesit verileri 

kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 15 yaş ve üzeri bireylerin tütün kullanımının 

sağlık üzerindeki olumsuz sonuçlarına ilişkin bilgi ve belirleyicilerini negatif binomial 

regresyon analizi ile belirlemektir. KYTA verilerine göre anketin yapıldığı dönem itibariyle 

bireylerin %54,6’sının kadın olduğu, %39,5’inin ilkokul mezunu olduğu, %50,1’inin kırsal 

alanda yaşadığı, %40,1’inin 25-44 yaş grubunda bulunduğu belirlenmiştir. Bireylerin tütün 

kullanma durumuna göre, %75,5’inin tütün kullanmadığı, %24,5’inin ise tütün kullandığı 

görülmüştür. Analiz sonuçlarına göre, cinsiyet, eğitim, tütün kullanma durumu, ikamet yeri ve 

yaş değişkenlerinin tütün kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz sonuçlarına ilişkin bilgide 

etkili değişkenler olduğu tespit edilmiştir. Tütün kullanımı hakkındaki bilgilerin yayılması ve 

sağlık üzerindeki olumsuz sonuçları konusunda bilgiyi geliştirmek önemlidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tütün Kullanımı, Küresel Yetişkin Tütün Araştırması, Negatif Binomial 

Regresyon 
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ABSTRACT 

Tobacco use is one of the most significant public health problems facing the world. It is overall 

directly associated with cancer, cardiovascular diseases, respiratory diseases, psychiatric 

diseases, gastric ulcers, and other serious health problems. Tobacco use, which is a global 

problem for all countries, kills more than 8 million people every year. Of these deaths, more 

than 7 million result from direct tobacco use, and about 1.2 million result from non-user 

exposure to tobacco smoke. Tobacco use is responsible for one in ten adult deaths and is a risk 

factor for six of the eight most common deadly diseases in the world. If this trend continues, it 

is estimated that tobacco use will be responsible for the death of more than 8 million people 

annually by 2030. Tobacco use, which impacts the mortality rates of societies, prepares the 

ground for economic costs, poverty, poor quality of life and the futility of efforts to raise healthy 

generations. Tobacco use is an area that needs to be explored in detail because the negative 

effects of tobacco use, which remain an important medical, social and economic problem, create 

an impact on the whole social structure. This study utilized the cross-sectional data from the 

Global Adult Tobacco Survey (GATS) conducted by the Turkish Statistical Institute in 2012. 

This study was carried out to build knowledge on the negative health consequences of tobacco 

use by people aged 15 and older in Turkey and identify the determinants of this knowledge 

through negative binomial regression analysis. According to the GATS data, it was determined 

that 54.6% of the people were women, 39.5% were elementary school graduates, 50.1% lived 

in rural areas, and 40.1% were in the 25–44 age range at the time of the survey. Considering 

the people’s tobacco use, it was seen that 75.5% did not use tobacco and 24.5% used tobacco. 

According to the results of the analysis, it was found that gender, educational level, tobacco use 

status, place of residence and age were the variables that were effective in the knowledge on 

the negative health consequences of tobacco use. It is important to disseminate the knowledge 

on tobacco use and to improve the knowledge on the negative health consequences of tobacco 

use. 
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ÖZET 

Ticaret, kar amacı ile mal veya hizmetlerin belirli bir ücret karşılığında alım ve satım işlerinin 

tamamı olarak ifade edilmektedir. Ticaretin bir kolu olan e-ticaret ise; internet aracılığıyla ürün 

ya da hizmet alımı ve satımı şeklinde ifade edilmektedir. E-ticaret günümüzde sıkça kullanılan 

bir alışveriş yöntemidir. Buna sebep olan birçok etken vardır. Ancak en önemli etken 1995 

yılından sonra artan internet kullanımı gösterilebilir. Dünyadaki ilk e-ticaret siteleri 1995 

yılında kurulan “Amazon” ve “eBay” siteleridir. Türkiye’de ise ilk e- ticaret sitesi 1998 yılında 

kurulan “Hepsiburada” adlı sitedir. 2018 TUSIAD e-ticaret raporlarına göre bölgenin bu ticaret 

koluna önemli etkisinin olduğu belirtilmiştir. Türkiye’deki bölgelere göre etki ve e-ticaret 

miktarı sırasıyla; %55,5 ile Marmara Bölgesi, %16,4 ile İç Anadolu Bölgesi ve %12,2 ile Ege 

Bölgesi şeklindedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki TRA1 bölgesi olarak sınıflandırılan 

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki bireylerin e-ticaret kullanımını etkileyen demografik 

ve sosyo-ekonomik faktörleri tespit etmektir. Araştırmada, TÜİK tarafından 2014-2018 yılları 

arasında yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının mikro veri seti 

kullanılmıştır. E-ticaret kullanımını etkileyen faktörleri belirlemek için binary lojistik 

regresyon analizi kullanılmıştır. Binary lojistik regresyon analizi, bağımlı değişkenin kategorik 

bir değişken olması durumunda çoklu regresyon modelinin bir türü olarak düşünülebilmektedir. 

Çalışmadaki bireylerin % 53,03’ünün kadın ve %46,97’sinin ise erkek olduğu tespit edilmiştir. 

Bireylerin %55,28’i çalışmayan, %20,67’si ücretli olarak çalışan, %0,39’u işveren, %12,20’si 

kendi hesabına çalışan ve %11,46’sı ise ücretsiz aile işçisidir. Bireylerin %40,46’sı en düşük 

gelir grubundayken, %10,74’ü ise en yüksek gelir grubunda bulunmaktadır. Binary regresyon 

analizi sonuçlarına göre, anket yılı, bireylerin yaşı, iş durumu, aylık geliri ve hanehalkı 

büyüklüğü değişkenlerinin e-ticaret kullanımında etkili değişkenler olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: E-ticaret, Logistic regresyon,TRA1 bölgesi 
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ABSTRACT 

Trade is expressed as the whole of the buying and selling of goods or services for a specific fee 

for profit. E-commerce, which is a branch of Commerce, is expressed as buying and selling 

products or services through the internet. E-commerce is a frequently used shopping method 

today. There are many factors that cause this. However, the most important factor after 1995 

increased use of the internet can be shown. The first e-commerce sites in the world are 

“Amazon” and “eBay” sites founded in 1995. The first e-commerce site in Turkey was 

“Hepsiburada” which was established in 1998. According to the 2018 TUSIAD e-commerce 

reports, the region has made a significant impact on this branch of trade. According to regions 

in Turkey the amount of e-commerce are respectively Marmara Region, with 55.5% , Central 

Anatolia Region with 16.4% and Aegean Region with 12.2%. The aim of this study is to identify 

the demographic and socio-economic factors affecting the e-commerce use of individuals in 

Erzurum, Erzincan and Bayburt provinces classified as TRA1 region in Turkey. The micro data 

set of the Household Information Technology Use Research conducted by TUIK between 2014 

and 2018 was used in the research. Binary logistic regression analysis was used to determine 

the factors affecting e-commerce use. Binary logistic regression analysis can be considered as 

a type of multiple regression model if the dependent variable is a categorical variable. Of the 

individuals in the study, 53.03% were female and 46.97% were male. 55.28% of individuals 

are non-working, 20.67% are working on a paid basis, 0.39% are employers, 12.20% are self-

employed, and 11.46% are unpaid family workers. 40.46% of individuals are in the lowest 

income group, while 10.74% are in the highest income group. According to the results of Binary 

regression analysis, the year of the survey, age of individuals, business status, monthly income 

and household size variables were found to be effective variables in e-commerce use. 
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ÖZET 

Hırsızlık suçu başkasının sahibi olduğu taşınabilir bir veya daha fazla malı, sahibi olan kişinin 

isteği dışında kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden başka bir 

yere taşınmasıdır. Para ya da parasal değerleri olan ürünler sahibinin rızası olmadan alındığı 

için hırsızlık suçu malvarlığı değerlerine karşı ve ekonomik bir çıkar elde etmek amacıyla 

işlenen suçlardandır. Çalmak olarak da ifade edilen hırsızlık suçu diğer suçlarla 

karşılaştırıldığında hemen hemen her yıl en fazla işlenen suç türü olmuştur. Bu duruma etki 

eden tek sebebinin ekonomik ölçütler olamayacağı geçmiş dönemlerde kanıtlanmıştır. Hırsızlık 

suçunun psikolojik, sosyolojik, bölgesel gibi çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Bu çalışmada ise 

hırsızlık suçunu etkileyebileceği düşünülen bölgesel faktörler eklenmiş ve hırsızlık suçunun 

sebepleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, 2016 yılında Türkiye’de meydana gelen 

hırsızlık suç sayılarının bölgesel belirleyicileri, sayım veri modellerinden kesilmiş negatif 

binom regresyon model kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada, bağımlı değişken olarak hırsızlık 

suç sayısını bağımsız değişkenler olarak; yabancı göç, nüfus, coğrafi bölge, ilin denize kıyısının 

olup olmadığı, okuma yazma bilenlerin oranı, bin kişi başına düşen motorlu taşıt sayısı, tasarruf 

mevduat miktarı, toplam krediler, ortalama günlük kazanç, nüfus yoğunluğu, toplam nüfus 

içerisindeki yeşil kart sahibi oranı, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki nüfus, ihracat 

miktarı, toplam içerisindeki sanayi elektrik tüketim miktarı kullanılmıştır. Oluşturulan model 

tahmininden elde edilen sonuçlarda nüfus değişkeninin, Doğu Anadolu Bölgesine ait kukla 

değişkenin, Ege Bölgesine ait kukla değişkenin, Karadeniz Bölgesine ait kukla değişkenin, bin 

kişi başına düşen motorlu taşıt sayısı değişkeninin, tasarruf mevduat miktarı değişkeninin, 

toplam kredi değişkeninin, günlük kazanç değişkeninin, nüfus yoğunluğu değişkeninin, SGK 

kapsamındaki nüfus değişkeninin, ihracat değişkeninin ve toplam içerisindeki sanayi elektrik 

tüketim miktarı değişkeninin hırsızlık suç sayısı üzerinde anlamlı etkisi olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hırsızlık suç, Sayım Veri, Kesilmiş Negatif Binom Regresyon 
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ABSTRACT 

The crime of theft is the transfer of one or more of the movable property owned by someone 

else to another location for the purpose of benefiting himself or others against the will of the 

owner. Since goods with money or monetary values are taken without the consent of the owner, 

the crime of theft is a crime committed against the values of the property and in order to obtain 

an economic benefit. The crime of theft, also referred to as stealing, has been the highest number 

of crimes committed almost every year compared to other crimes. It has been proven in past 

periods that the only reason that affects this situation cannot be economic criteria. The crime of 

theft has various reasons such as psychological, sociological, regional. In this study, regional 

factors thought to affect the crime of theft were added and the reasons for the crime of theft 

were tried to be explained. In this study, regional determinants of the number of burglary 

offences that occurred in Turkey in 2016 were examined using a negative binomial regression 

model truncated from census data models. In the study the number of crime in theft are used as 

dependent variables and immigration, population, geographical region, having a coast, literacy 

rate, the number of motor vehicle per one thousand people, the amount of saving deposits, total 

credits, average daily earnings, population density, percentage of green card holders in total 

population, population covered by the Social Security Institution, export quantity, industrial 

electricity consumption quantity in total consumption are used as independent variables. 

Population model the results from the estimation of the variable dummy variable dummy 

variable from eastern Anatolia region the Aegean region the Black Sea region for the dummy 

variable from, motor vehicles per thousand people the number of of variables, variables of the 

amount of savings deposits, the total credit variable log earnings variable, the variable 

population density, the population variable and the variable in the scope of Social Security in 

total industrial electricity consumption, the total amount of the export variable was found to 

have no significant effect on the number of the crime of theft. 

 

Keywords: Crime of theft, Count data, Truncated Negative Binomial Regression 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki illerin temel işgücü göstergelerinde yer alan işsizlik, 

işgücüne katılım ve istihdam değişkenleri açısından karşılaştırmalı bir bakış açısıyla 

incelenmiştir. İşgücü piyasasında belirlenen istihdam ilişkileri yaşamımızdaki en temel 

ilişkilerden biridir. İşgücü piyasasının önemli göstergeleri olan istihdam, işsizlik ve işgücüne 

katılım istatistikleri ekonomik gelişmişlik göstergelerinin makro düzeyde sağlıklı işleyip 

işlemediği konusunda bilgi vermektedir. Çünkü söz konusu değişkenler insanların 

yaşamlarıyla ve refah düzeyleriyle doğrudan ilgilidir. Ülkemizde de işgücü piyasasının 

ülkenin ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı üzerinde etkili olup giderek hız kazandığı 

bilinmektedir. 

 

Araştırmada TÜİK veri tabanında yer alan işsizlik, istihdam ve işgücüne katılım oranları 

verilerinin 2011, 2012 ve 2013 yıllarında yayınlanan istatistiklerine dayalı olarak Kruskal-

Wallis Varyans analizi yapılmıştır. Kruskal-Wallis Varyans testi gruplar arası tek yönlü 

varyans analizinin parametrik olmayan testlerde alternatifidir. Bu analiz sürekli değişkenlere 

sahip üç ya da daha fazla grup için karşılaştırma yapmayı sağlar. Kruskal-Wallis testinde 

gözlenen değerler yerine gruplarda yer alan elemanlar sıraya konularak hesaplamalar yapılır. 

 

Araştırma, Türkiye’nin 81 ilinin belirtilen değişkenler bakımından 2011, 2012 ve 2013 

yıllarına ait istatistikleri baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi için SPSS istatistik 

paket programından yararlanılmıştır. Analiz sonucunda; Türkiye’deki iller ile temel işgücü 

göstergelerinde yer alan işsizlik, işgücüne katılım ve istihdam değişkenleri arasında anlamlı 

bir farklılık olmadığına karar verilmiştir. 

 
Türkiye’de temel işgücü göstergeleri ve işgücü piyasasına ilişkin çok sayıda çalışma mevcut olsa da 

bu çalışmanın iller bazında ele alınması ve parametrik olmayan bir istatistiksel tekniğin kullanılması 

bu çalışma hakkında alana özgün olduğu söylenebilir. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to examine the unemployment, labour force participation and 

employment variables in the main labour force indicators of the provinces in Turkey from a 

comparative perspective. Employment Relations defined in the labour market are one of the 

most fundamental relationships in our lives. Employment, Unemployment and labor force 

participation statistics, which are important indicators of the labor market, provide 

information about whether the indicators of economic development are functioning at a macro 

level. Because the variables in question are directly related to people's lives and their levels of 

well-being. In our country, it is known that the labour market has an effect on the economic 

and socio-cultural structure of the country and is gaining speed gradually. 

Kruskal-Wallis variance analysis was performed based on the statistics published in 2011, 

2012 and 2013 of unemployment, employment and labor force participation rates data in 

TUIK database. The Kruskal-Wallis variance test is an alternative to intergroup unidirectional 

variance analysis in nonparametric tests. This analysis allows comparison for three or more 

groups with continuous variables. Instead of the values observed in the Kruskal-Wallis test, 

calculations are made by placing the elements in groups in order. 

The survey was conducted based on statistics of 81 provinces of Turkey in 2011, 2012 and 

2013. The SPSS statistical package program was used for the analysis of the data. As a result 

of the analysis, it was determined that there was no significant difference between the 

provinces in Turkey and the unemployment, labour force participation and employment 

variables in the main labour indicators. 

Although there are many studies on basic labour indicators and the labour market in Turkey, it 

can be said that this study is unique to the field in terms of the use of a statistical technique 

that is not parametric. 

 

Keywords: Unemployment, Employment, Labour Force Participation, Labour Market In 

Turkey, Kruskal-Wallis Variance Analysis 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı son yıllarda Türkiye’de meydana gelen ölümlü, yaralanmalı ve maddi 

hasarlı trafik kazalarını farklı bir bakış açısıyla ve farklı bir istatistiksel teknikten yararlanarak 

incelemektir. Trafik kazaları genellikle sürücü hataları, araç, hava şartları, yol ve çevre 

özelliklerine bağlı nedenlerle meydana gelmektedir. Bu nedenlerin en aza indirilmesi için 

önlem almak ve toplumun her kesiminin sorumluluk sahibi olması çok önemlidir. Çünkü 

kazalara neden olan başlıca varlığın insan olduğu unutulmamalıdır. 

Trafik kazalarına neden olan etkenlerin araştırılması için çalışmada Emniyet Genel Müdürlüğü 

tarafından Türkiye’de 2018 yılına ait sunulan ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların 

verileri kullanılmıştır. Elde edilen veriler, pareto çözümlemesi yardımıyla araştırılmıştır. Pareto 

çözümlemesi tekniği istatistikte kalite kontrol çalışmalarının yapıldığı en yaygın kullanılan ve 

en önemli yedi teknikten biridir. Bu teknik trafik kazalarına neden olan unsurlar ve oluş şekline 

göre belirlenen değişkenlerin etkisini incelemeye olanak sağlayan bir metottur. 

Yorumlaması zor olan değişkenlerin yorumlanmasını kolaylaştıran ve görsel olarak farklılıkları 

görmemize yarayan bu yöntem günümüzde hemen her alanda kullanılmaktadır. Belirlenen 

değişkenlere pareto çözümlemesi uygulanarak, trafik kazalarının nedenlerinin sınıflandırılması 

sağlanmıştır.  

Bu çalışma Türkiye’de meydana gelen ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaları 

içermektedir. Kullanılan teknik ile bu alanda yapılan çalışmalara farklı bir boyut kazandıran 

özgün bir çalışma olduğu söylenebilir. Uygulanan bu teknik ile sorunun nasıl çözüleceğinden 

çok hangi sorunların öncelikle çözüleceği belirlenmiştir. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to analyze the accidents, which include deaths, wounds and material 

damages, from a different viewpoint and using a different statistical technique. Traffic accidents 

are usually caused by the reasons connected with drivers, vehicles, weather conditions, road 

and environmental characteristics. It is very important to take precautions to minimize these 

reasons and to have responsibility for all segments of society. Because it should be remembered 

that the main cause of accidents is human being. 

To investigate the factors causing traffic accidents, it has been used in this study that the data 

of fatal, injured and material damaged accidents given by Security General Directorate in 2018. 

The data obtained have been investigated with the help of pareto analysis. The Pareto analysis 

technique is one of the seven most widely used and most important techniques in which quality 

control studies are performed in statistics. This technique is a method that allows to examine 

the factors that cause traffic accidents and the effects of the variables determined according to 

their occurrence. 

This method, which facilitates the interpretation of the variables that are difficult to interpret 

and enables us to see the differences visually, is used in almost all fields today. By applying 

pareto analysis to determined variables, classification of the causes of traffic accidents has been 

provided. 

This study includes fatal, injured and material damaged accidents in Turkey. It can be said that 

it is an original study that gives a different dimension to the studies done before with this 

technique. With this technique, it has been determined which problems are solved first rather 

than how to solve the problem. 

 

Keywords: Traffic Accident, Pareto Analysis, Security General Directorate 
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ÖZET 

Matematiksel analizin hemen hemen tüm alanlarında, aşağıdaki temel soru ortaya 

çıkar: Belli bir özelliği yaklaşık olarak sağlayan bir matematiksel ifade, bu özelliği tamamen 

sağlayan başka bir ifadeye ne zaman yakın olur? Dikkatimizi fonksiyonel 

denklemler durumuna yöneltirsek, özellikle “verilen bir denklemden çok az farklı olan bir 

denklemin çözümü, verilen bu denklemin çözümüne ne zaman yakın olmalıdır?” veya benzer 

biçimde “bir fonksiyonel denklem bir fonksiyonel eşitsizlik ile değiştirildiğinde eşitsizliğin 

çözümlerinin denklemin çözümlerine yakın olması gerektiği ne zaman iddia edilebilir?” 

sorularını sorabiliriz. Fonksiyonel denklemlerin kararlılık problemi böyle bir temel sorudan 

kaynaklanmıştır. 

Stanislaw Ulam, Wisconsin Üniversitesi Matematik kulübüne 1940 yılında verdiği 

meşhur konuşmasında birçok çözülmemiş problem sunmuştur. Bu fonksiyonel 

denklemlerin kararlılık teorisinin başlangıç noktası olmuştur. Ulam’ın ortaya attığı problem 

şudur: 

(𝐺1, . ) bir grup ve (𝐺2, ∗),  𝑑(∙,∙) metriği ile verilmiş bir metrik grup olsun.  > 0 sayısı 

verilsin. Her 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐺1 için 

𝑑(ℎ(𝑥 ∙ 𝑦), ℎ(𝑥) ∗ ℎ(𝑦)) < 𝛿 

eşitsizliğini sağlayan ℎ: 𝐺1 → 𝐺2 bir dönüşüm ise, her 𝑥 ∈ 𝐺1 için 𝑑(ℎ(𝑥), 𝐻(𝑥)) <  ile 

𝐻: 𝐺1 → 𝐺2 bir homomofizm olacak şekilde bir 𝛿 > 0 sayısı var mıdır? Diğer bir deyişle 

hangi şartlar altında bir yaklaşım homomorfizmine yaklaşan bir homomorfizm vardır? 

1941 yılında Hyers, Ulam’ın problemine şu şekilde cevap vermiştir:  

𝑋 ve 𝑌 Banach uzayları olsun. > 0,  ∀𝑥 ∈ 𝑋 için ‖𝑓(𝑥 + 𝑦) − 𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑦)‖ ≤   şartını 

sağlayan bir 𝑓: 𝑋 → 𝑌 dönüşümü olsun. ∀𝑥 ∈ 𝑋 için 𝑙(𝑥) = lim
𝑛→∞

2−𝑛𝑓(2𝑛𝑥) limiti vardır. 

𝑙(𝑥) toplamsal dönüşümü tektir ve ∀𝑥 ∈ 𝑋 için ‖𝑓(𝑥) − 𝑙(𝑥)‖ <  eşitsizliği sağlanır. 
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Ayrıca; her 𝑥 için ℝ den 𝑌 ye 𝑡 → 𝑓(𝑡𝑥) fonksiyonu sürekli ise l lineerdir. 𝑓, 𝑋 in tek bir 

noktasında sürekli ise 𝑙, 𝑋 de süreklidir. 

Bu çalışmada, Bancah uzaylarında tanımlı lineer ve sınırlı bir operatörün Hyers-Ulam 

kararlılığı ve operatörün hangi şartlar altında kararlı olacağına dair Takagi, Miura ve 

Takahasi’nin verdiği teorem ile kararlı operatörlerin kararlılık sabiti verilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Banach uzayları, Hyers-Ulam kararlılık, lineer operatörler 
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BAYBURT’TA YAYILIŞ GÖSTEREN ALLİUM SP. TÜRLERİNİN MORFOLOJİK 

VE EKOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ 

BAYBURT ALLIUM SP. INVESTIGATION OF MORPHOLOGICAL AND 

ECOLOGICAL PROPERTIES OF SPECIES 

Öğr. Gör. Abdurrahman SEFALI 

Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Betül GIDIK 

Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü  

Doç. Dr. Zehra CAN 

Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi,  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 

 

ÖZET 

Bayburt ili coğrafik açıdan değerlendirildiğinde; dağlar, genel itibariyle ilin kuzeyinde (Doğu 

Karadeniz kıyı dağları) ve güneyinde (iç sıralarının devamı olan dağlar) iki sıra halinde 

uzanarak bir havza görünümü kazanmasını sağlamıştır. Bayburt havzası içerisinde yeryüzü 

şekillerini; dağlar, ovalar ve vadiler oluşturmaktadır. Bu coğrafik yapılar ve bölgenin ekolojik 

özellikleri, geofitler ve özellikle Allium türleri için bir nevi çeşitlilik merkezi olmasını 

sağlamaktadır.  

Monokotillerin en kalabalık cinslerinden biri olan Allium cinsi 850’ye yakın türle temsil 

edilmektedir. Dünya genelinde bu cinsin takson sayısının fazla olmasından dolayı birçok 

çalışmaya konu olduğu bilinmektedir. Bayburt ilinde Allium cinsine ait 10 takson tespit 

edilmiştir. Bunlardan Allium balansae Boiss., Allium tauricola Boiss., Allium armenum Boiss. 

& Kotschy ve Allium kandemirii Genç & Özhatay olmak üzere 4 türün endemik olduğu 

görülmüştür. Bu türlerin habitatlarına ve morfolojik özelliklerine ilişkin ek çalışmalar 

yapılmıştır.  

Bu çalışma ile Allium türlerinin Bayburt coğrafyasındaki dağılımı belirlenmiştir. Bu 

çalışmayla, Allium türleri için ileride Bayburt ili ve çevresinde yapılacak diğer araştırmalara 

kaynak oluşturmak ve bu alanda yapılacak diğer çalışmalar için bir ön araştırma yapmak 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Allium, Bayburt, Süs bitkisi, Geofit  

 

ABSTRACT 

Bayburt is evaluated in terms of geography; mountains, in general in the north of the province 

(Eastern Black Sea coastal mountains) and south (the mountains in the continuation of the 

inner rows) in two rows to provide a basin appearance. Bayburt basin consists of mountains, 

plains and valleys. These geographic structures and ecological characteristics of the region 

make it a kind of diversity center for geophytes and especially Allium species.  

Allium genus, one of the most populous species of monocotyls, is represented by about 850 

species. It is known that this species is subject to many studies due to the high number of taxa 

in the world. 10 taxa belonging to Allium genus were determined in Bayburt province. Allium 

balansae Boiss., Allium tauricola Boiss., Allium armenum Boiss. & Kotschy and Allium 

kandemirii Young & Özhatay. Additional studies have been conducted on the habitats and 

morphological characteristics of these species. 
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In this study, distribution of Allium species in Bayburt geography was determined. In this 

study, it is aimed to provide a source for the future researches in Bayburt province and 

surrounding area for Allium species and to make a preliminary research for other studies in 

this area. 

Keywords: Allium, Bayburt, Ornamental plant, Geofit  
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BAYBURT’TA YAYILIŞ GÖSTEREN MENEKŞE (VIOLA SP.) TÜRLERİNİN 

PEYZAJA UYGUNLUK AÇISINDAN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF VIOLA SP. SPECIES IN BAYBURT PROVINCE IN LANDSCAPE 

 

Öğr. Gör. Abdurrahman SEFALI 

Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

 

ÖZET 

Peyzaj alanlarında kullanılan bitkilerin estetik açıdan önemli olduğu 

düşünülmektedir.Bitkilerin peyzaj alanlarında kullanılabilir olması için bitkininkolay 

yetiştirilebilir olması, kısa sürede çiçeklenmesi ve çiçeklenme döneminin uzun olması 

beklenmektedir. Menekşe çeşitleri özellikle gösterişli, iri yapılı ve çarpıcı renklere sahip 

çiçeklerinden (petallerinin farklı renklerde olması ve çiçeklerin bir yüzü andırması) dolayı 

tercih edilmektedir. Ayrıca menekşenin farklı kültür formları bulunması da bu bitkinin peyzaj 

alanlarında yaygın olarak kullanılmasını sağlamaktadır. 

Bayburt ili zorlu kış şartlarının birçok bölgeye göre nispeten ağır olduğu dağlık bir bölgede 

yer almaktadır. Bu soğuk iklim şartlarına uyum sağlamış ve doğal olarak bu bölgede yetişen 

bitkilerin kültüre alınması çalışmaları başarılı olduğunda, benzer soğuk iklime sahip diğer 

iller için dayanıklı, estetik ve peyzaj alanında kullanıma uygun bitkilerin çeşitlenmesi 

anlamına gelmektedir.  

Bayburt ilinde yayılış gösteren menekşelerdenViola odorata L., Viola alba Besser subsp. 

dehnhardtii (Ten.) W.Becker, Viola altaica Ker.-Gawl.  subsp. oreades (M.Bieb.) W.Becker, 

Viola occulta Lehm., Viola parvula Tineo ve Viola tricolor L. olmak üzere 6 takson 

bulunmaktadır. Bunlar arasında Viola tricolor L. kültürü yapılmış olan Hercai menekşenin 

yabani formu olarak bilinmektedir ve çiçekleri diğer türlere nispeten daha çok küçük olduğu 

tespit edilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı; Bayburt ili zorlu iklim koşullarında doğal olarak yayılış gösteren 

menekşe türlerini tespit etmek ve bu türlerin peyzaj alanlarında kullanılabilirliğini 

belirlemektir. Bir ön çalışma niteliğinde olan bu çalışmanın gelecekte bu konuda yapılacak 

çalışmalara kaynak olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:Viola, Bayburt, Ornamental plant 

 

ABSTRACT 

It is thought that the plants used in landscaping areas are aesthetically important. In order for 

plants to be used in landscaping areas, it is expected that the plant will be easy to grow, 

flowering in a short time and flowering period will be long. Violet varieties are especially 

preferred because of their showy, large structure and striking colors (petals of different colors 

and flowers resemble a face). In addition, the presence of different forms of violet culture 

makes it widely used in landscape areas. 

The province of Bayburt is located in a mountainous region where the harsh winter conditions 

are relatively severe compared to many regions. When the efforts to cultivate plants that have 

adapted to these cold climatic conditions and naturally grow in this region are successful, for 
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other provinces with similar cold climates, it means a variety of plants that are durable, 

aesthetic and suitable for use in landscaping. 

Viola odorata L., Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker, Viola altaica Ker.-

Gawl. subsp. oreades (M.Bieb.) W.Becker, Viola occulta Lehm., Viola parvula Tineo and 

Viola tricolor L.. Among them, it is known as the wild form of Violet tricolor L. cultivar, and 

its flowers have been found to be relatively smaller than other species. 

The aim of this study; is to determine the violet species that are naturally distributed in the 

climatic conditions of the province of Bayburt and to determine the usability of these species 

in landscape areas. It is thought that this study, which is a preliminary study, can be a source 

for future studies on this subject. 

Keywords:Viola, Bayburt, Ornamental plant 
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ÖĞRETMENLERİN FARK ETMEYİ ÖĞRENMELERİNDE VİDEO KULÜPLER: 

BİR LİTERATÜR TARAMASI 

THE VIDEO CLUBS ON TEACHERS LEARNING TO NOTİCE: A LITERATURE 

REVIEW 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Gülşah ÖZDEMİR BAKİ  

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Maliye Teorisi  Bölümü 

Hatice Kübra YILMAZ 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Son yıllarda öğretmenlerin mesleki gelişiminde video kullanımı popüler bir öğrenme aracı 

olmuştur. Özellikle matematik eğitiminde birçok video tabanlı programların kullanılması ve 

geliştirilmesi dikkat çekmektedir. Videonun öğretmenlerin mesleki gelişiminde etkili bir 

öğrenme aracı olması, araştırmacıları öğretmenlerin fark etme becerilerini incelemeye yönelik 

çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir. Dahası, video kesitlerinin bireysel analiz edilmesinden 

ziyade bir grup halinde analiz edilmesi, aynı olayla ilgili birden fazla bakış açısının 

keşfedilmesine imkan vermektedir. Bu açıdan bakıldığında, video kulüpler öğretmenlerin 

mesleki gelişiminde önemli bir rol üstlenmektedir.  

Bu çalışmada, öğretmenlerin fark etmeyi öğrenmelerinde video kulüplerin rolünü ortaya 

çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, konu ile ilgili alan yazın taraması yapılmış ve elde edilen 

araştırmalar incelenerek sonuçları değerlendirilmiştir. Bu yönüyle çalışmamız, derleme 

çalışması niteliğindedir. Çalışmamızda öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik yapılan 32 

araştırmanın sonuçları betimsel analiz tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir.  

Alan yazında yapılan çalışmalar; video kulübü toplantılarına katılan öğretmenlerin zaman 

içinde yüzeysel sınıf etkileşimlerinden ziyade belirli sınıf etkileşimlerini fark etmeye 

başladıklarını, öğretmenlerin sınıf etkileşimlerini video üzerinden incelemek için yeni 

yöntemler benimsediklerini, zaman içinde sınıfın genelinden ziyade belirli öğrencilere 

odaklandıklarını göstermektedir. Ayrıca birçok araştırma, öğrencilerin matematiksel 

düşünmelerini anlama ve yorumlama konusunda öğretmenlerin odaklanmalarının arttığını, 

tanımlayıcı ve değerlendirici analizler yerine odaklı, ayrıntılı ve yorumlayıcı analizler 

yaptıklarını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla video kulüplerin öğretmenlerin fark etmeyi 

öğrenmelerine yardımcı olmak için uygun bir yol olarak görüldüğü söylenebilir.  

Türkiye’de video kulüplerin kullanımının yeterli olmaması ve  konu ile ilgili yapılan 

çalışmaların çok az olması, bu çalışmanın yapılmasını gerekli ve anlamlı kılmaktadır. Ayrıca 

çalışmada konu ile ilgili geniş teorik çerçevelerin sunulması ileride yapılacak araştırmalara 

yol gösterecektir. Yine çalışmamızda elde edilen bulgular, gelecekteki araştırmaları 

yönlendirebilecek şu soruyu akla getirmektedir: Türkiye’de video kulüpler, öğretmenlerin 

mesleki gelişim uygulamalarında istenilen etkileri yapabilecek şekilde nasıl süreklilik 

gösterebilir? 

Anahtar kelimeler: video kulüp, öğretmenin mesleki gelişimi, fark etme 
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ABSTRACT 

In recent years, the use of video in the professional development of teachers has become a 

popular learning tool. In particular, the use and development of many video-based programs 

in mathematics education draws attention. The fact that video is an effective learning tool in 

professional development of teachers has led researchers to conduct studies to examine 

teachers' noticing skills. Moreover, the analysis of the video sections in a group rather than 

individual analysis allows the exploration of multiple perspectives on the same event. From 

this perspective, video clubs play an important role in the professional development of 

teachers. 

In this study, the studies about the role of video clubs in teachers' learning to notice were 

examined. For this purpose, literature review related to video club studies was conducted and 

the obtained studies were examined and evaluated. In this respect, our study is a literature 

review. In our study, the results of 32 researches conducted on the professional development 

of teachers were evaluated using descriptive analysis technique. 

 

The literature review reveals that video clubs help teachers learn to notice certain 

characteristics of classroom interactions rather than surface characteristics. The studies focus 

on how teachers participating in video club meetings learn to notice classroom interactions 

from different perspectives. Researches on these studies have focused on the effects of the 

video club on teachers noticing to interpret and understand students' mathematical thinking. In 

addition, many researches show that video clubs support teachers' transition from descriptive 

and evaluative analysis to focused, detailed and interpretive analysis. Therefore, it can be said 

that video clubs are seen as a useful way to help teachers learn to notice. 

 

The fact that the use of video clubs in Turkey is not sufficient and that there are very few 

studies on this subject makes this study necessary and meaningful. In addition, presenting 

broad theoretical frameworks related to the subject will guide the future researches. Again, the 

findings of our study suggest the following question that may lead to future research: How 

can video clubs in Turkey be sustained to create the desired effects on teachers' professional 

development practices? 

  

Key words: video club, professional development of teacher, and teacher noticing 
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CAM UÇURUM KAVRAMI VE TÜRKİYE’DEKİ GÖRÜNÜMÜ 

THE CONCEPT OF GLASS CLIFF AND APPERANCE IN TURKEY 

 

Dr. Öğr. Üyesi Esra KARAKUŞ UMAR  

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 

 

ÖZET 

Tarihte kadının konumu erkeğe göre farklılaşsa da sosyal hayatta birlikte var oluşları 

gerçeği ortaya çıkmaktadır. Sosyal hayattaki farklılaşan roller, özellikle işbölümleri ile 

şekillenmiştir. İşbölümleri ise temelde beslenme ihtiyacının bir sonucu olarak ekonomik 

faaliyetlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin avcı toplayıcı toplumlarda 

“toplayıcı kadın”; yerleşik hayata geçişle birlikte yerini kadın emeğinin değersiz olduğunu 

belirten “ücretsiz aile işçisi” kavramına bırakmıştır. Günümüzde ise iş hayatında erkeğin 

yanında yer alan kadının; “cam tavan” ya da “cam uçurum” kavramları ile gerçekte de erkeğin 

yanında yer alıp almadığı sorgulanmaktadır.  

Dünyada cam tavan kavramı, 60’lı yıllarla birlikte iş hayatında kadının rolünü 

sorgular. Buna göre kadın, iş hayatında belirli bir aşamaya kadar yükselebilmektedir. 2005 

yılında ortaya çıkan cam uçurum kavramı ise kadının yükselişinin önündeki engelleri ortaya 

koymaya çalışır. Buna göre kadın, ancak belirli zamanlarda yükselebilir ki bu zamanlar da 

genellikle kriz durumlarıdır.   

Türkiye’de iş hayatında kadının rolü sorgulandığında ise dünyadan farklı görünümler 

ortaya çıkmaktadır. Hali hazırda yeni bir kavram olan bu kavramın sorgulamasının yapılacağı 

çalışmada yapılan çalışmalar üzerinden ilerlenecek ve Türkiye’de cam uçurum kavramından 

bahsedilip bahsedilmeyeceği sorgulanacaktır. Kavramın Türkiye’deki iş kadınlarının konumu 

açısından yapılacak betimleyici bir çalışma gerekli görülmektedir. Neticede Dünya’da ortaya 

çıkan bu durumun Türkiye’de nasıl deneyimlendiği araştırma konusu açısından önemlidir.  

   

Anahtar kelimeler: Kadın, Toplumsal Cinsiyet, Cam Uçurum. 

ABSTRACT 

Although the position of women in history differs from men, they have coexisted in social 

life. The differentiating roles in social life have been shaped especially by the division of 
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labor.  The division of labor emerges as a result of economic activities in the direction of 

nutritional needs. For example, gathering women in hunter-gatherer societies; it was replaced 

by the concept of “unpaid family worker”, which states that female labor is worthless.  

Nowadays, it is questioned whether the woman who stands by the man in business life is 

actually with the man by ile glass ceiling ”or“ glass cliff ”concepts. The concept of glass 

ceiling in the world questions the role of women in business life in the 60s. Accordingly, 

women can rise to a certain stage in business life.  

The concept of glass cliff, which emerged in 2005, tries to reveal the obstacles to the rise of 

women. Accordingly, women can only rise at certain times, which are often crisis situations. 

When questioned the role of women in business in Turkey arises from the different views of 

the world. As a result of the situation that occurred in the world in terms of how experienced 

is important that research in Turkey.  

Key Words: Woman, Gender, Glass Cliff,  
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ÖZERKLİK DÖNEMİNDE NAHÇİVAN'DA EĞİTİMİN DURUMU 

 

THE STATE OF EDUCATION IN NAKHCHIVAN AUTONOMY PERIOD 

 

Dr. Öğr. Üyesi Taleh HALİLOV 

Nahçivan Devlet Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Makalede, özerklik döneminde Nahçivan'da eğitimin durumu incelenmiştir. Özerklik döneminin 

Nahçivan eğitiminin temeli olduğu tespit edilmiştir. Bağımsızlık döneminde Nahçivan'da 

eğitimin gelişmesi geniş kapsamı almış, geçmişin ilerici geleneklerinden faydalanmış, ona 

dayanarak geliştirilmiştir. Toplumun manevi ve kültürel ihtiyacına göre yeni pedagojik fikirlerin 

oluşması, genel eğitim işletmelerin ağının genişletilmesine imkan sağlamıştır. 

 

Azerbaycan'da, tarihsel olarak, geleneksel bir eğitim kurumu olan okulların ve medreselerin 

faaliyetlerinin incelenmesi, eğitimlerini geliştirmek yerine sömürgecilik hedeflerine hizmet eden 

bir eğitim sistemi yaratmaya çalışılmıştır. İşte bunun sonucudur ki, XIX yüzyılın sonu XX 

yüzyılın başlarında Kuzey Azerbaycan'da, ayrıca Nahçivan bölgesinde bileşik yapıya sahip 

eğitim ağı oluşmuştur. 

 

Azerbaycan'da devlet bağımsızlığının güçlenmesinden sonra, eğitim sistemi stratejik bir odak 

haline gelmiş, önemli Devlet Programları, ülkede eğitimin daha da geliştirilmesi yönünde önemli 

projeler geliştirmiş ve uygulanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, Nahçivan Özerk 

Cumhuriyeti de dahil olmak üzere modern Azerbaycan'da okuyan ve yazan nüfus oranının yüzde 

yüz olduğu ifade edilmişdi. 

 

Müfredatın içeriğinin yeni pedagojik düşünme açısından öğretilmesi, konu müfredatlarının ve 

eğitim standartlarının tanıtılması, bilgi iletişim teknolojilerinin öğrenme sürecinde geniş bir alan 

tahsis edilmesi, ulusal ve manevi mirasımızın çalışılması için müzelerle etkileşimli iletişimin 

sağlanması, örnek öğretmenler ile örnek derslerin öğretilmesi, uzaktan eğitim yapılması, 

kullanımı eğitim alanının başarısına neden oldu 

 

Özerklik döneminde Nahçivan'da yeni, ilerici pedagojik fikirlerin yayılması, eğitim ve terbiye 

tesislerinin kurulması, bölgede ulusal pedagojik fikri ve okul tecrübesini çağın talepleri 

seviyesine kaldırmakla Azerbaycan mektebinin ve pedagojik fikrinin gelişmesinde müstesna rol 

oynamış, Nahçivan'da tüm eğitim sistemi yapısal-içerik ayarlarına göre yenilenmiş, dönemin 

talepleri seviyesi, işlevi ve kişisel gelişim fırsatları artmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Nahçivan, ders kitabı, eğitim, okul, öğrenci, öğretmen sınıf 
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The article examines the state of education in Nakhchivan during autonomy period. The period of 

autonomy was found to be the basis of Nakhchivan education. In the period of independence, the 

development of education in Nakhichevan has been broadly developed and has been developed 

based on the progressive traditions of the past. According to the spiritual and cultural needs of the 

society, the formation of new pedagogical ideas has enabled the expansion of the network of 

general educational enterprises. 

 

In Azerbaijan, historically, it has been tried to examine the activities of schools and madrasas, 

which are a traditional educational institution, and to create an education system that serves the 

objectives of colonialism instead of developing their education. This is the result of the end of the 

XIX century in the early XX century in North Azerbaijan, also in the Nakhchivan region with a 

compounded educational network has been formed. 

 

After the consolidation of state independence in Azerbaijan, the education system became a 

strategic focus. Important State Programs have developed and implemented important projects 

for further development of education in the country. As a result of the studies, including the 

Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan, the percentage of people studying and writing 

was expressed as a hundred percent. 

 

Teaching the content of the curriculum in terms of new pedagogical thinking, introducing the 

subject curricula and educational standards, providing a large area of information communication 

technologies in the learning process, providing interactive communication with museums for 

studying our national and spiritual heritage, teaching sample courses with sample teachers, using 

distance education, using education led to success 

 

During the autonomy period, the dissemination of new, progressive pedagogical ideas in 

Nakhichevan, the establishment of education and training facilities, the national pedagogical idea 

in the region and the increasing of the experience of the school to the level of the demands of the 

age have played an important role in the development of the Azerbaijani school and pedagogical 

idea. renewed, period demands increased the level, function and personal development 

opportunities. 

 

Key words: Nakhchivan, textbook, education, school, student, teacher, classroom 
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ARAP PROTESTOLARININ SOSYO-EKONOMİK KÖKENİ BAĞLAMINDA 

OTORİTER SOSYAL SÖZLEŞMENİN ÇÖKÜŞÜ 

THE COLLAPSE OF THE AUTHORITARIAN SOCIAL CONTRACT 

IN TERMS OF THE SOCIO-ECONOMIC ORIGINS OF ARAB PROTESTS 

Doç. Dr. Metin AKSOY 

Gümüşhane Üniversitesi, İİBF. Siy. Bil. ve Kamu Yönetimi 

Doç. Dr. Ahmet Mutlu AKYÜZ  

Gümüşhane Üniversitesi, İİBF. İnsan Kaynakları 

ÖZET 

 Arap Baharı olarak bilinen ve etkisini gösterdiği bölgelerde toplumsal yaşamın tüm alanında 

dönüşümüne neden olan olaylar bölgenin yapısal sorunlarından kaynaklanmaktadır.  İşsizlik 

özellikle gençler ve kadınlar arasında, yoksulluk ve adaletsiz gelir dağılımının yansıra 

yolsuzluk ve adam kayırmacılık gibi sosyo-ekonomik etmenler Ortadoğu Doğu ve Kuzey 

Afrika ülkelerindeki ayaklanmaların en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. 

Arap nüfusunun çoğunlukta olduğu bu bölgeler deki tartışmaların merkezinde yönetici elit ve 

halk arasındaki ilişkileri şekillendiren toplum sözleşmesinin “Otoriter Toplum Anlaşması’na 

dönüştüğü kamusal alanın yönetimi ve seçimi bakımından siyasal katılımın reddedilmesi 

çöküşü meydana getiren unsurlar olarak değerlendirilmektedir. On yıllardır uygulanan bu 

sosyal sözleşmenin 2010 sonunda, önce Tunus’ta, daha sonra Mısır ve bölgenin diğer 

ülkelerinde işlevini yitirmesi ve ihtiyaca cevap verir durumdan uzaklaşması nasıl mümkün 

oluştur? 2000’li yıllarda hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer alan ülkeler ve bu en hızlı 

büyüyen ülke ekonomiler arasında yer alan gençleri, bu ülkelerdeki eğitimli orta sınıftan olan 

gençleri sokaklara ve / veya sanal alanlara sürükleyen nedenler nelerdi? IMF ve Dünya 

Bankası bu ülkelerin ekonomik performansını değerlendirirken neden onlara en yüksek notu 

veriyordu? 

Otoriter yönetim tarzının ve sirayet ettiği toplumu bir arada tutan sosyal sözleşmenin 

erozyona uğranası sonucunda reformlar tıkanan süreci açamamıştır. Böylelikle toplumu 

oluşturan sosyal gruplara arasındaki farklılıklar gittikçe derinleşmiştir. Bu yapısal problemin 

sonucunda toplumun çok küçük bir kısmı kazanan olurken toplumun geneli ise kaybeden 

olmaya başlamıştır. 

Bu bildirinin konusunu Arap Baharının tetikleyen nedenler oluşturmaktadır. Çalışmadaki 

amaç ise Arap barının etkisinin görüldüğü bölgelerin yapısal ortak özelliklerini tespit ederek 

bunların hangi dinamiklere bağlı olarak geliştiğini analiz etmektir. Çalışmada karşılaştırmalı 

yöntem izlenmiştir. Çalışmada toplumsal yapının istikrarı ile toplum sözleşmesi arasında 

uyum gibi bulgulara rastlanmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Sosyal Yapı, Otoriterizm, Sosyal Sözleşme 

 

 

 

 

 

326



HOCA AHMET YESEVİ 
ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

6-8 Aralık 2019- Erzurum 
 

 

ABSTRACT  

The events that are known to be the Arab Spring and that caused a total transformation of the 

social life in their spheres of influence arose from the structural problems in the region. 

Unemployment, particularly amongst young people and women, socio-economic factors such 

as corruption and nepotism as well as poverty and unfair distribution of the income are 

considered to be the most important causes of the uprisings in the Middle East, East and North 

African countries. 

At the core of the debate in these Arab-dominated regions, there lies the transformation of the 

social contract which shapes the relations between the ruling elite and the people into an 

Authoritarian Society Agreement and; also the rejection of political participation in terms of 

government as the constituent elements of the collapse. So how was it possible for this social 

contract which had been implemented for decades, to lose its function and move away from 

its responsive status by the end of 2010, first in Tunisia, then in Egypt and other countries of 

the region? What made the young people living in the fastest-growing economies in the 2000s 

and the educated middle class youth in these countries hit the streets and/or virtual spaces? 

Why did the IMF and the World Bank rate these countries’ economies with the highest scores 

while assessing their economic performance? 

Reforms failed to unblock the process that had been blocked as a result of the authoritarian 

government the erosion of the social contract that used to hold the society in which it spreads, 

the reforms could not open the blocked process. Thus, the differences between the social 

groups that make up the society had kept deepening. As a result of this structural problem, a 

very small portion of the society has become the winner as the rest society kept losing. 

The subject of this presentation is the reasons that had triggered the Arab Spring. And the aim 

of the study is to determine the common structural features of the regions where the influence 

of the Arab Spring was observed and to analyze the dynamics of these regions.  In this study 

in which comparative method has been used, findings such as the harmony between the 

stability of the social structure and the social contract do exist. 

 

Key Words: Arab Spring, Social Structure, Authoritarianism, Social Contract 
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ARAP DÜNYASINDA DEĞİŞİMİN İTİCİ GÜCÜ OLARAK ORTA SINIF 

THE MIDDLE CLASS AS THE DRIVING FORCE OF CHANGE IN THE ARAB WORLD 

Doç. Dr. Metin AKSOY 

Gümüşhane Üniversitesi, İİBF. Siy. Bil. ve Kamu Yönetimi 

Doç. Dr. Ahmet Mutlu AKYÜZ 

Gümüşhane Üniversitesi, İİBF. İnsan Kaynakları 

ÖZET 

Çıkış ve yayılış itibarıyla Arap dünyasının geniş kesimlerini vuran protesto dalgası hem siyasi 

gözlemcileri hem de uzmanları şaşırtmıştı. “Arap Baharı” olarak adlandırılan toplumsal 

haraketlilik siyaset ve medya çevrelerinde büyük tartışmalara yol açtı. Farklı sınıf ve 

yoğunluktaki egemen sınıfa karşı isyanlar 19. yüzyılın başlarından beri Ortadoğu coğrafyasında 

görülmektedir. Bu isyanlar Osmanlı Devleti'nin dünya ekonomisine entegre olması, Tanzimat 

reformları ve tarım ekonomisinin yeniden yapılandırılmasıyla birlikte, üretim sisteminde farklı 

toplum gruplarını ve sınıflarını yeniden konumlandırma ve uzlaştırma mücadelesinin bir 

ifadesiydi. Dönemsel olarak ortaya çıkan isyanlar nitelik olarak birebirinden farklı karakterlere 

sahiptir. İsyanların, kimi zaman sömürgeciliğe, kimi zaman toprak işgaline, kimi zaman ise 

varlığını tehdit eden ve gelişimine izin vermeyen yapıya karşı bir toplumsal kimlik ifadesi 

olarak çıktıkları görülmektedir. Bu isyanların taşıyıcı öğesi ise orta sınıftır. Orta sınıf 

mensuplarının toplumda yükselişlerinin engellenmesi veya önünün tıkanması toplumsal 

reflekslerini harekete geçirerek tavır almalarını sağlamaktadır. Arap Baharında olduğu gibi her 

türlü toplumsal yapının üyelerinin katıldığı Kahire Tahrir Meydanı’ndaki ve diğer Arap 

başkentlerindeki gösterilerin ardındaki ana gücün orta sınıfın isyanı olduğu görülmektedir. 

Protestoların ve isyanların kitleselleşerek toplumsal olaylar haline gelmesini sağlayan orta sınıf, 

aynı zamanda toplumun dönüşmesinde de önemli bir rol üstlenmektedir. Öne sürülen toplumsal 

taleplerin kamusal alanda meydana getireceği değişiklikler bir toplumun ve toplumsal yapının 

demokratikleşmesinde katkı sağlamaktadır. 

Bu bildiride 2011’deki ayaklanmanın nedenleri, yükselen orta sınıflar göz önüne alınarak ve 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika toplumlarının büyük dönüşümlerinin tarihsel çerçevesine 

yerleştirilerek analiz edilmiştir. Toplumların değişim taleplerinin yine toplumsal iç 

dinamiklerdeki çelişkilerden kaynaklandığı ve toplumu bir başka aşamaya evirdiği bu 

çalışmanın bulguları arasındadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Toplumsal Yapı, Orta Sınıf, Demokratikleşme. 
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ABSTRACT 

The wave of protests, which had an impact on the wider population of the Arab world in terms 

of its origin and spread, surprised both political observers and experts. Social mobility that is 

called “Arab Spring” caused a great controversy in the political and media environment. 

Rebellions against the ruling classes in different classes and densities have been observed in 

the Middle East since the beginning of the 19th century. These rebellions were an expression 

of the struggle for re-positioning and reconciliation of different groups and classes in the 

production system with the integration of the Ottoman Empire into the world economy by 

Tanzimat reforms and the restructuring of the agricultural economy. Periodically emerging 

rebellions has different characteristics in quality. It is seen that the rebellions appeared as an 

expression of social identity, sometimes against colonialism, sometimes invasion of land, and 

sometimes against the structure that does not allow any development and threatens its existence. 

The carrier element of these rebellions is the middle class. Preventing or obstructing the rise of 

middle class members in society enables them to take action by activating their social reflexes. 

As in the Arab Spring, the main force behind the demonstrations in Cairo's Tahrir Square and 

other Arab capitals, where members of all kinds of social structures participate, is the rebellion 

of the middle class. The middle class, which is effective in the massification of these protests 

and rebellions and transformation into the social events, also plays an important role in the 

transformation of society. Changes created by proposed social demands in public sphere 

contribute to the democratization of a society and social structure.  

This paper analyses the causes of the 2011 rebellion by considering rising middle classes and 

by placing within the historical framework of the great transformations of the Middle East and 

North African societies. The demands of societies for change stem from the contradictions in 

social internal dynamics and transform society into another stage are both the issues among the 

findings of this study. 

Keywords: The Arab Spring, Social Structure, Middle Class, Democratization. 
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KAMU KURUMLARINDA YAPILAN REFORM HAREKETLERİNİN ORTAYA 

ÇIKARDIĞI ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİNE TEORİK BAKIŞ: MİLLİ EĞİTİM 

ÖRNEĞİ 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF ORGANIZATIONAL CHANGE CINISM AND 

REFORM MOVEMENTS IN PUBLIC INSTITUTIONS: NATIONAL EDUCATION 

EXAMPLE 

 
 Doç.Dr. Salih Börteçine  AVCI 

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi 

Ayşegül METE  
(Yüksek Lisans Öğrencisi ) Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi 

 

 

 

ÖZET 

 

Kamu kurumlarında yapılan reform hareketleri Tanzimat’tan günümüze sistematik bir şekilde 

devam etmektedir. Her reform hareketi kurumsal anlamda değişimler yarattığı gibi toplumsal, 

örgütsel ve bireysel bazda olumlu ya da olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde 

değişim hareketlerinin örgütsel düzeyde ortaya çıkardığı problemlerden biri olan örgütsel 

sinizm konusu bu çalışmanın temel motivasyonunu belirlemektedir.  Örgütsel değişim 

sinizmi, örgütlerde meydana gelen değişimler sonucu ortaya çıkan olumsuz bir tutum olarak 

ele alınmakta ve örgütsel değişime karşı kötümser bakış açısı olarak tanımlanmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı hem kamu kurumlarındaki reform hareketlerinin hem de örgütsel değişim 

sinizminin teorik düzeyde değerlendirmesini ve birbirlerini ne yönde etkilediğini saptamaktır. 

Tabi sınırlılıklardan dolayı tüm kamu kurumlarını tek elden inceleme imkanı olmadığından 

örnek olarak kamu kurumları arasında reform hareketlerinin en çok yaşandığı milli eğitim 

örgütlerindeki değişimler bu çalışma kapsamında örnek olarak değerlendirilmiştir. Benzer 

şekilde Milli Eğitim bünyesinde de geçmişten bu güne sayısız reform yapılmıştır. Bu 

reformların tümünü incelemenin olanaksızlığı ve çalışmanın daha güncel reformlarla 

ilgilendiği göz önünde bulundurularak cumhuriyet dönemi sonrası eğitim reformları inceleme 

konusu olarak belirlenmiştir.  Teorik ve hukuksal zemin araştırıldığında bu inovasyon ve 

yenilik hareketlerinin örgütsel değişim sinizmini tetikleyici nitelikte olduğu görülmüştür. 

Sonuç olarak eğitim kurumlarında yapılması düşünülen değişim uygulamalarının gerek teori 

de gerek de pratikte başarısız olduğu örnekler bu kurumlarda örgütsel değişim sinizminin 

varlığının nedeni olarak varsayılmaktadır. Reform hareketleri gerçekleştirildiğinde çalışan da 

meydana gelecek örgütsel sinik hareketlerin sebepleri ve doğurabileceği sonuçlarının 

incelenmesi gerek politika yapıcılar gerek yöneticiler gerekse de kamu çalışanlarının 

belirsizlikten uzak bir çalışma zemininde çalışabilmeleri açısından önemlidir.  Uygulamaların 

ve bulguların değerlendirilmesi sonucu çalışmanın literatüre ve reform çalışmalarının daha 

bilinçli ve başarılı olmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Değişim Sinizmi, Eğitim Kurumları, Reform Çalışmaları 

 

ABSTRACT 

 

Reforms in public institutions continue systematically since Tanzimat. Every refor movement 

creates changes in the institutional sense and produces positive or negative results on a social, 

organizational and individual basis. Organizational change cynicism is considered as a 

negative attitude resulting from changes in organizations and defined as pessimistic view of 

organizational change.  The aim of this study is to determine the theoretical evaluation of both 

reform movements in public institutions and cynicism of organizational change and how they 
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affect each other. As it is not possible to examine all public institutions from a single source 

due to the limitations, of course, the changes in the national educational organizations where 

reform movements are most common among public institutions are considered as examples in 

this study. Similarly, numerous reforms have been made within the scope of the National 

Education since the past. Considering the impossibility of examining all of these reforms and 

the fact that the study deals with more current reforms, post-republican educational reforms 

have been identified as the subject of the study. When the theoretical and legal background is 

investigated, it is seen that these innovation and innovation movements are triggering the 

cynicism of organizational change. As a result, it is assumed that the instances of 

organizational change cynicism exist in these institutions where the applications of change 

that are thought to be done in educational institutions fail both in theory and in practice. When 

the reform movements are realized, it is important to examine the reasons and the 

consequences of the organizational cynical movements that will occur in terms of the work of 

the policy makers, managers and public employees on a working basis free from uncertainty. 

As a result of the evaluation of the applications and findings, it is thought that the study will 

contribute to the literature and to make the reform studies more conscious and successful. 

 
Keywords Organizational Change Cynicism, Educational Institutions, Reform Studies 
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İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ FONETİKA ÜZRƏ MƏLUMATIN MƏZMUNU VƏ TEST 

NÜMUNƏLƏRİ 

EXAMPLES OF CONTENT AND TEST PRIMARY CLASSES IN PHONETICS 

Doç. Dr. Peri PASHAYEVA  

Azerbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Filologiya Fakültəsi 

XÜLASƏ 

Şagirdlərin intellekt kimi formalaşması və inkişafının təməl daşı ibtidai siniflərdə əsas 

təlim fənni olan ana dili dərslərində qoyulduğundan onun tədrisinə xüsusi məsuliyyətl 

yanaşmaq lazımdır. Milli mövcudluq və özündərkin təzahür formalarından birinin ana dili 

olması, həmçinin bütün təlim fənlərinin ana dili əsasında mənimsədilməsi faktı həmin 

məsuliyyəti ikiqat artırır. Azərbaycan dilinin mövcud tələblər baxımından öyrədilməsi üçün 

obyektiv şəraitin mövcudluğunu nəzərə alaraq subyektiv amillərin rolunu gücləndirmək, dil 

tədrisinin metod və vasitələr sistemini səmərələşdirmək, təlim materiallarının məzmunu və 

praktik səciyyəsini daha da konkretləşdirmək müasir metodika elminin aktual 

problemlərindəndir. 

Müəllim ana dili təlimini o zaman səmərəli təşkil edə bilər ki, öyrədəcəyi bölmənin 

qarşısında qoyulmuş məqsədi dəqiq müəyyələşdirməyi, nəzəri və praktik materiallar arasında 

qarşılıqlı əlaqəni təmin etməyi bacarsın. Ana dili tədrisinin əsas prinsipi nitq inkişafı 

olduğundan bütün dil bölmələrinə, o cümlədən də fonetika təliminə bu prizmadan yanaşılır, hər 

bir dil normasının öyrədilməsindən konkret nəticə güdülür. Belə ki, dilin müxtəlif bölmələrinə 

dair tək-tək faktlar, fonetik-qrammatik hadisələr fonunda verilən bilik vahid məqsədə xidmət 

etməli, dilə həssas münasibət oyatmalı, şagirdlərin yazılı və şifahi nitq vərdişlərini inkişaf 

etdirməklə Azərbaycan dilinin sistem şəklində öyrənilməsinə şərait və zəmin yaratmalıdır.  

İbtidai siniflər üçün tərtib olunmuş proqramda fonetika dilçiliyin sistem şəklində tədris 

edilən şöbəsi kimi təqdim olunmasa da, onun tədrisinə ayrılan saatlarda sadə fonetik 

anlayışların şüurlu mənimsənilməsi ön plana çəkilir, hər bir fonetik vahidin həm nəzəri, həm 

də praktik əhəmiyyəti, nitq inkişafında oynadığı rol, bilik və bacarıqların məzmunu dəqiq 

müəyyənləşdirilir. Fonetika təlimi o vaxt həyati əhəmiyyət qazanır ki, nitq və təfəkkürün 

inkişafı məqsədilə təris olunsun, öyrədilən qaydalardan gündəlik nitq praktikasında istifadə 

edilsin. Buna görə də fonetik məlumatların həcmi, qaydaların məzmunu, praktik materialların 

xarakteri, təhlil metodu, bilik və bacarıqlara qoyulan tələblər, orfoqrafiya və orfoepiya üzrə 

aparılacaq işin istiqamətləri daha konkret şəkildə ümumiləşdirilir, əvvəlkilərdən fərqli olaraq 

mövcud proqramda şagirdlərə öyrədilən fonetik qaydalar elmi-praktik əhəmiyyət daşıyır, digər 

dil bölmələrinin tədrisində fonetik məlumatlardan istifadənin zəruriliyi əsaslandırılır. 

Azərbaycan dili təliminin qanunlarından doğan metodik prinsiplərə uyğun olaraq dilə dair 

qayda və qanunların, spesifik normaların fonetika, leksika, qrammatika hüdudunda 

diferensiallaşdırılmış tədrisi şərti xarakter daşıyır və dilin bütün bölmələrixarakterik xüsusiyyət  

fərqlərindən asılı olmayaraq biri digərinin mövcudluğuüçün əsas amil olub vahid obyektin 

şüurlu mənimsədilməsi məqsədlərinə xidmət edir. Fonetika dil sisteminin öyrədilən ilk vahidi 

olduğu üçün bu dərslər elə təşkil edilməlidir ki, şagird fonetik anlayışları mənimsəməyin 

zəruriyilini nitq təcrübəsində şüurlu dərk edib sınaqdan çıxarsın, yazı və tələffüz 

mədəniyyətinin formalaşmasında fonetik normalara əsaslana bilsin.  
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ABSTRACT 

 Since the foundation of the student's intellectual development and development is being 

taught in the native language, which is the main subject of primary education, it is important to 

treat them with a special responsibility. The fact that one of the forms of national existence and 

self-expression, as well as the mastering of all teaching disciplines on the basis of their native 

language, doubles that responsibility. The urgent problems of modern methodology are to 

strengthen the role of subjective factors, to optimize the methods and tools of language teaching, 

to further clarify the content and practical nature of teaching materials, taking into account the 

availability of objective conditions for teaching the Azerbaijani language in terms of existing 

requirements. 

 The teacher can effectively organize the mother tongue training so that she can clearly 

articulate the purpose of the unit she teaches, and provide a link between theoretical and 

practical material. As the main principle of native language teaching is the development of 

speech, all language units, including phonetics, are treated from this prism, with the result that 

every language norm is taught. Thus, the background of single facts, phonetic and grammatical 

events on different parts of the language should serve a unified purpose, develop language-

sensitive attitudes, and enable students to learn the Azerbaijani language through systematic 

development of written and oral skills. 

 Although the curriculum for the elementary grades is not presented as a systematic 

linguistic unit, the time spent in its teaching focuses on the foreseeable mastering of simple 

phonetic concepts, with each phonetic unit playing both theoretical and practical importance,  

 

the content of the skills is clearly defined. Phonetics training becomes vital when it is 

established to develop speech and thinking, and to use the learned rules in everyday speech 

practice. Therefore, the amount of phonetic information, the content of the rules, the nature of 

practical materials, the method of analysis, the requirements for knowledge and skills, 

orthography and orthoepy are more generalized, and unlike earlier, the phonetic rules taught by 

students are the need to use phonetic information in the teaching of other language units is 

justified. Different teaching of language rules and laws, specific norms in phonetics, vocabulary 

and grammar, in accordance with the methodological principles derived from the laws of the 

Azerbaijani language, is conditional, and serves as the basis for the existence of one another, 

regardless of the characteristic differences. Since phonetics is the first unit of language learning, 

these lessons should be organized so that the student can consciously test and test the need to 

master phonetic concepts, based on phonetic norms in the culture of writing and pronunciation. 

 

Keywords: phonetics, norms, methodology, practice ... 
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ETİK OLMAYAN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ NEDENLERİ 

REASONS OF NON-ETHICAL CONSUMER BEHAVIORS 

Doç. Dr. Serpil ÜNAL KESTANE 

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Meslek Yüksekokulu 

 

ÖZET 

Günümüzde ekonomik kalkınma kaygılarının yanında yeryüzünün geleceğine yönelik 

kaygıların da artması ile sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram ilk 

yıllarında üretim bazında ele alınıp incelenmiş ancak sonraki yıllarda sürdürülebilir tüketimin 

bu kavramın temel bileşenlerinden biri olduğu düşünülmeye başlanmıştır. Böylece 

sürdürülebilir kalkınma kavramı tüketim yönünden de ele alıp incelenmeye başlanmıştır. Çünkü 

tüketiciler sosyal olarak sorumlu davranışları ile sürdürülebilirlik konusunda çok önemli bir 

aktördür. 

Bu araştırmada da tüketicilerin tüketim konusunda daha olumlu davranışlar geliştirmelerini ve 

bu konudaki toplumsal hareketlere tam anlamıyla aktif katılımlarını engelleyen engellerin neler 

olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır. Bunun için araştırmada hem nicel hem de nitel araştırma 

yöntemlerinden yararlanılmıştır. Nicel çalışmada, daha önce d’Astous ve Legendre tarafından 

geliştirilerek Kanadalı yetişkin tüketiciler üzerinde uygulanan ve doğrulanan CRUB ( 

Consumer Reason for Unethical Behavior) ölçeği DEÜ İMYO’da toplam 236 öğrenciye 

uygulanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşmeler aracılığıyla da 

araştırma desteklenmiştir. 

Elde edilen ölçek verileri SPSS paket programında istatistiksel analizlere tabi tutularak 

değerlendirilmiştir. Kanada’daki çalışmada ölçek 3 faktöre ayrılırken Türk Öğrenciler üzerinde 

yapılan bu pilot çalışmada ölçek 6 ayrı faktör altında toplanmıştır. Ölçekte öğrencilerin tüketim 

konusunda daha çok etik tutum ve davranışlara sahip oldukları, etik olmayan davranışlarının 

temelinde ise daha çok ekonomik sebeplerin yer aldığı görülmüştür. Ayrıca öğrencilere göre 

etik tüketim davranışlarının sağlanmasında en büyük sorumluluk devlete aittir.  

Anahtar Kelimeler: Etik Olmayan Tüketim Davranışı, Tüketim etiği, Sürdürülebilir tüketim. 
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ABSTRACT 

Today, the concept of sustainable development has emerged with increasing concerns about the 

future of the earth as well as economic development concerns. This concept was examined on 

the basis of production in the first years, but in the following years it was thought that 

sustainable consumption was one of the main components of this concept. Thus, the concept of 

sustainable development has been examined in terms of consumption. Because consumers are 

a very important actor in terms of sustainability with their socially responsible behaviors. 

In this study, it is aimed to determine the barriers that prevent consumers from developing more 

positive behaviors in terms of consumption and their active participation in social movements 

in this regard. For this purpose, both quantitative and qualitative research methods were used. 

In the quantitative study, CRUB (Consumer Reason for Unethical Behavior) scale, which was 

previously developed by d’Astous and Legendre and applied and validated on Canadian adult 

consumers, was applied to 236 students at DEU IMYO. Research was also supported through 

in-depth interviews from qualitative research methods. 

The obtained scale data were evaluated by SPSS software. In the Canadian study, the scale was 

divided into 3 factors and in this pilot study conducted on Turkish Students, the scale was 

grouped under 6 different factors. In the scale, it was seen that students had more ethical 

attitudes and behaviors about consumption, whereas economic reasons were the basis of their 

unethical behaviors. In addition, according to the students, the state has the most important 

responsibility for ensuring ethical consumption behaviors. 

Keywords: Unethical Consumption Behavior, Consumption ethics, Sustainable consumption. 
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FEMİNİST KURAM BAĞLAMINDA TÜRK SİNEMASINDA KADIN 

İMGESİ:“TERSİNE DÜNYA” FİLM ANALİZİ 
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 (Doktora Öğrencisi )Atatürk Üniversitesi SBE Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD Doktora Öğrencisi  

Öğr. Gör. Akın AY 

 Amasya Üniversitesi Merzifon MYO Basın ve Yayıncılık Programı  

ÖZET  

Bu çalışmada feminist eleştiri yöntemi temelinde, sinemada dişil karakter özelliklerin 

diyalektik imgelemle değerlendirilmesine ilişkin bir çerçeve çizilmiştir. Amaç kadına ait 

hegemonik rolleri erkek yapısı üzerinden çözümlemektir. Kadının toplumsal bir kurgu olarak 

algılanışının patriyarkal kültürle ilişkileri feminist eleştiri yaklaşımıyla ele alınmıştır. Tersine 

Dünyafilminde “kadınlarla erkekler yer değiştirse nasıl olur?” sorusunun cevabı aranmaktadır.  

Orhan Kemal’in Aynı adlı romanından 1993 yılında yönetmen Ersin Pertan tarafından komedi 

türünde filme uyarlanmıştır. “Kadın-Erkek kimliklerinin yer değiştirdiği, kadınların kabadayı 

olduğu, erkeklerin evlenmek üzere evden kaçırıldığı, kısacası tüm rollerin tersine döndüğü 

hayatı konu almaktadır” Tersine Dünya ironik dille birlikte toplumsal bilincin kodları üzerinden 

faillerlefiilleri değiştirerek ironileyen yapıda kurgulanmıştır. Eril bilincin tersyüz edilerek 

kadınlar üzerinden gösterilmesine dayanan bir anlatım bulunmaktadır.  Erkek egemen dünyanın 

hayat algısına, davranış biçimlerine bağlı baskıcı uygulamalara,eserin adına uygun bir şekilde 

rol ödünçlemesiyle görünürlük kazandırılmıştır. Hikâyelerin içerik ve tematik analizlerinde 

toplumsal cinsiyet kurgusunun eril özellikleri, kadına yüklenmiştir. Filmde yoğun bir biçimde 

patriyarkal imajinasyonun diyalektik eksende sahnelerin merkezine yerleştirildiği 

görülmektedir. Eleştirel bir yaklaşımla kadın olmanın eril bedensel deneyimle, söylemsel ve 

görsel değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Feminist Film Anlatısı, Sinemada Kadın İmgesi, Patriyarkal Otorite 
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KÜYERELLEŞME BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DEKİ LAY’S REKLAMLARININ 

GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 

SEMIOTIC ANALYSIS OF LAY’S ADVERTİSEMENTS IN TURKEY IN THE 

CONTEXT OF GLOCALIZATION 

Öğt. Gör. Aylin DERVİŞ 

Avrasya Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi Fatih DEĞİRMENCİ  

Atatürk Üniversitesi  

ÖZET 

Gelişen teknoloji ile birlikte tüm dünyada mesafeler azalmış ve artık insan, sermaye, kültür, 

teknoloji vb. alanlarda entegrasyon sağlanmıştır. Küreselleşme olarak adlandırılan bu eğilim 

kültürel alanda da kendini gösterince dünya toplumları homojen bir yapıya bürünerek tek tip 

bir kültürün meydana gelmesini sağlamıştır. Bu durum yerel ülkeler tarafından olumlu 

karşılanmamış ve küreselleşme ve yerelleşme tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Bir 

taraf küreselleşmenin dünyaya yarar sağladığı ve desteklenmesi gereken bir olgu olduğunu, 

ekonomik kaynakların daha etkin kullanılacağını savunurken diğer taraf küreselleşmenin yerel 

kültürleri ve inançları yok ettiğini, yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılmasıyla insan hakları 

ve demokrasinin gelişeceğini savunmaktadırlar. Bir de küreselleşme ve yerelleşme 

yaklaşımının bir arada olması gerektiğini savunan küyerelleşme taraftarları mevcuttur. 

‘’Küresel düşün yerel hareket et’’ stratejisiyle hareket eden çok uluslu şirketler yerel olanın 

kültür, gelenek görenek, dil, kıyafet gibi değerlerini dikkate alarak yerele ait ürünler ortaya 

koymakta ve yerel olanı etkileyerek ekonomik, siyasi, sosyal alanlarda ön plana çıkmayı 

amaçlamaktadırlar.  

Bu çalışmada küyerel yaklaşımla hareket eden Lay’s reklamları, Saussure’nin 

göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Lay’s cips markasının Türkiye için yaptığı 

reklamlarında köy hayatının sağlıklı yaşam koşulları gözler önüne serilmiştir. Bunu yaparken 

köy hayatının içinden oyuncular seçilmeye dikkat edilmiş ve reklamlarında geleneksellik, 

doğallık, temizlik annelik gibi unsurlar kullanılmaya özen gösterilmiştir. Lay’s cips 

markasının reklamlarında, renk, nota, doğa, duygu, araç, insan ve nesne gösterge olarak 

kullanılmış, beyaz, müzik, ağaç, paylaşım, dil, kadın ve kıyafet gösterenleri ile temizlik, 

geleneksellik, doğallık, insanlık, özgünlük, anne ve yerellik kavramları tüketicilere 

gösterilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, küyerelleşme yaklaşımı hem küresel işletmelerin 

hayatta kalabilmesi hem de unutulan yerel değerlerin yeniden ortaya çıkarılması ve 

değerlendirilmesi için hizmet eden bir eğilim olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Yerelleşme, Küyerelleşme 
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ABSTRACT 

With technological development, distances have decreased all over the world and now people, 

have achieved integration in the fields such as capital, cultural, technological etc. When this 

trend, called globalization, manifested itself in the cultural sphere, the world societies took on 

a homogenous structure, resulting in the formation of a monotip culture. This situation has not 

been received positively by local countries and has led to discussions on globalization and 

localization. One side argues that globalization benefits the world and should be supported, 

that economic resources will be used more effectively, while the other side argues that 

globalization destroys local cultures and beliefs, and that human rights and democracy will be 

improved by increasing the powers of local governments. There are also supporters of 

globalization who argue that the approach of globalization and localization should coexist. 

Multinational companies acting with the strategy of ‘’Think Global act local’’ produce local 

products by taking into account the values of the local ones such as culture, tradition, 

language, clothing, and aim to come to the fore in economic, political and social areas by 

influencing the local ones. 

In this study, Lay's advertisements acting with a glocal approach are examined by Saussure's 

semiotic analysis method. Lay's chips brand's advertisements which are broadcasted in Turkey 

show the healthy living conditions of the village life. In doing so, it was taken care to select 

players from within the village life and attention was paid to use elements such as 

traditionality, naturalness, cleanliness, motherhood in their advertisements. In the 

advertisements of Lay's chips brand, color, note, nature, emotion, tool, human and object were 

used as indicators, white, music, tree, sharing, language, women and clothes, and cleaning, 

traditionality, naturalness, humanity, originality, mother and locality concepts were tried to be 

shown to consumers. As a result, glocalization approach appears to be a tendency which 

serves not only global enterprises to survive, but also local values to re-emerge and be more 

valuable. 

Keywords: Globalization, Locality,  Glocalization 
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ÖZET 

 

Toplumlar, yaşam pratikleri ve iş yapış biçimleriyle birbirlerinden farklılaşmakta ve içinde 

bulundukları şartlar içerisinde şekillenmektedirler. İş yapış biçimleri toplumları birbirlerinden 

farklılaştırmanın yanı sıra toplumların tarihsel geçmişini oluşturmakta ve kuşaklara “kültür” 

olarak aktarılmaktadır. Kültürel eyleyişler toplumların yaşamı anlamlandırma biçimini de 

doğrudan etkilemektedir. Üretim mekanizmasının bir parçasını oluşturan markalar 

bağlamında tüketim ve tüketici davranışları odaklı bakış açısı ise reklamcılık yapılanmasını 

derinlemesine incelemeyi gerektirmektedir. İşletmelerin küresel ölçekli dağıtım kanalları ve 

piyasa hakimiyeti kazanma çabalarının sonucu olarak glokal reklamcılık faaliyetleri, 

markaların tüm dünyada farkındalık oluşturması bağlamında işlerlik kazanmaktadır. Ürün 

ve/veya hizmetin tüketici ile buluşması, aynı zamanda kültürel kalıpların da küresel ölçekte 

transferini sağlamaktadır. Ürünün yerelde egemen olan kültür tarafından benimsenmesi glokal 

yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda yerel ve küresel kültür kalıpları birbiri içerisinde 

homojenleşmekte; melez kültürel kalıpların gelişmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda etnik 

reklam, çok uluslu ülkelerin pazarda bulunan her millete hitap etmesi için oluşturulan bir 

reklam çeşididir ve müşteride satın alma eylemini oluşturacak kültürel kodlar; semboller, 

simgeleri reklam mesajına yerleştirmektedir. Mekanizmanın tüketici istek ve ihtiyaçlarına 

yönelik şekillendirildiği ve reklam mesajının hitap ettiği kitlelerin genişliği bağlamında 

marka, reklamcılık açısından bir kimlik sunumu ve temsilinin uzantısı olarak işlerlik 

kazanmaktadır. Nitekim bu çalışma, kültür, reklam, etnik unsurlarını bir arada 

değerlendirmeyi ve küresel üretim-tüketim yapısı bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Reklam ve Kültür, Etnik Reklamcılık, Kültürel Kodlama  
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ÖZET 

 

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, bireyi yaşadığı dünyaya yabancılaştıran teknolojik 

bağımlılıkları bir yaşam biçiminin uzantısı olarak ortaya çıkaran bir döneme işaret etmektedir. 

Teknik ve teknoloji, insanlık tarihi boyunca yaşanan gelişmeleri ortaya koyan kilit kavramlar 

olarak önemlidir. Ancak, teknoloji kadar teknolojinin kullanımı ve yaygınlaşması ekseninde 

toplumlar üzerinde açığa çıkardığı dönüşümlerin de olumlu ve olumsuz yönleriyle 

incelenmesi gerekmektedir. Teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan aparat ve uygulamalar, 

insanın gündelik yaşamına hakim olurken, bir yandan ‘kolaylaştırıcı’ bir yandan da ‘yüzyüze 

sosyal etkileşimlerden uzaklaştırıcı’ etken rolü üstlenmektedir. Özellikle internet tabanlı 

mobil teknolojilerin bireyin yaşamında dominant olmasıyla birlikte yaşam pratiklerinin 

merkezinde konumlanan araç ve uygulamalar, birey üzerinde çeşitli ‘bağımlılık’ biçimlerini 

ve düzeylerini açığa çıkarmaktadır. Öyle ki, bu araçlara sahip olmak ve/veya olmamak, bu 

araçları kullanmak ve/veya kullanamamak bireyde bağımlılık kadar ‘yoksunluk’ duygusunun 

da oluşmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda “sosyotelizm” (phubbing) kavramıyla 

literatürde yerini alan teknolojik bağımlılık, günümüz bireyi ve davranış 

kalıplarını/eğilimlerini çözümlemek açısından incelemeye değerdir. Bu çalışma ile günümüz 

dinamikleri çerçevesinde açığa çıkan teknolojik bağlımlılık türleri, etkileri, boyutları ve 

unsurlarının detaylı olarak literatür incelemesiyle ortaya konulması ve son dönemlerde 

yapılan araştırmaların/çalışmaların/incelemelerin sunduğu sonuçların ele alınarak 

derinlemesine tartışılması amaçlanmaktadır. Böylece, teknolojiyle aracılanan iş yapış 

biçimleri çerçevesinde yeni ‘bağımlılık’lar geliştiren bireyin bu bağımlılıklardan korunma ve 

kurtulmasının yolları ve çözüm önerileri geliştirilebilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji ve İnternet, Bağımlılık, Sosyotelizm 
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TÜRKİYE’DE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI: KAMU DİPLOMASİSİ 

KONUSUNDAKİ DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR 

İNCELEME 

COMMUNICATION RESEARCH IN TURKEY: AN INVESTIGATION ON 

PHD THESIS ON PUBLIC DIPLOMA 

      Elifnur TERZİOĞLU 

(Doktora Öğrencisi,) Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve    

       Tanıtım Anabilim Dalı, AB Bilgi Merkezi Koordinatörü, Erzurum Ticaret ve   

                                       Sanayi Odası  

 

ÖZET 

Soğuk Savaş döneminde, uluslararası politika ile iç politika arasındaki fark belirgin idi. Fakat 

Soğuk Savaş döneminin bitmesiyle, dış politika üzerine çalışan uzmanların ifade ettiği gibi, iç 

politika ile dış politika arasındaki ayrım giderek kapanmakta ve bir alanda verilen kararlar, 

doğrudan diğer alanı da etkilemektedir. Karar vericiler, dış politikayı planlarken, hem iç hem 

de dış politika aktörlerini ikna etmek zorundadır. Diğer bir ifadeyle, her iki politika arasındaki 

karşılıklı etkileşimden ötürü, karar verici, hem kamuoyu, medya, sivil toplum kuruluşları gibi 

kendi iç siyasetinin aktörlerini, hem de uluslararası düzeyde bulunan devlet dışı birimleri de 

etkilemek ve onların görüşlerini, kendi dış politika hedefleri doğrultusunda yönlendirmek 

zorundadır. Bu zorunlulukta, bizi, Kamu Diplomasisi kavramına götürmektedir. 

 

İletişim araştırmaları bağlamında kamu diplomasisi alanında yapılmış doktora tezlerinin konu 

edinildiği bu çalışmanın amacı Türkiye’de bu konuyla ilgili, bugüne kadar yapılmış olan 

doktora tezlerini betimleyici bir yaklaşımla analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda YÖK’ün 

Ulusal Tez Tarama Merkezi’nde, “kamu diplomasisi” kavramı şeklinde tarama yapıldığında 

toplam 18 adet doktora tezinin var olduğu tespit edilmiştir. Bu tezlerin beş farklı disiplin 

içerisinde çalışıldığı görülmüştür. Bu çalışma kapsamında yazılmış olan 18 doktora tezinin 

yayımlanma tarihi dikkate alınarak özellikle ilk 5 tez ele alınmıştır. 18 tez, çalışma evrenini 

oluştururken, ilk 5 tez olasılıksız örneklem yöntemlerinden amaçlı örnekleme girmektedir. 

Çalışma betimleyici olduğundan dolayı veri toplama tekniğini de içerik analizidir. 

 

Bu tezlerde kamu diplomasisi bağlamında; kavramsal olarak diplomasi, kamu diplomasisi, 

kamu diplomasisi modelleri ve kullanım alanları, dünyadaki kamu diplomasisi uygulama 

örnekleri, uluslararası halkla ilişkiler, halkla ilişkiler, yumuşak güç, propaganda, stratejik 

iletişim yönetimi, dış politika, kültürel diplomasi gibi konular üzerinde durulmuş ve bu konular 

detaylı olarak ele alınmıştır. İncelenen tezlerde derinlemesine mülakat ve anket yönteminin 

kullanıldığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: İletişim Araştırmaları, Kamu Diplomasisi, Doktora Tez 
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ABSTRACT 

During the Cold War, the difference between international and domestic policy was an evident. 

But with the end of the Cold War period, as the experts on foreign policy say, the distinction 

between domestic and foreign policy is gradually closing, and decisions in one area directly 

affect the other. Decision makers must convince both domestic and foreign policy actors. In 

other words, due to the mutual interaction between the two policies, the decision maker has to 

influence both the actors of his / her domestic policy, such as the public, the media and non-

governmental organizations, as well as the non-governmental units at the international level 

and direct their views towards their own foreign policy objectives. In this necessity, it takes us 

to the concept of Public Diplomacy. 

 

The purpose of this study, which is the subject of doctoral dissertations in the field of public 

diplomacy in the context of communication research, to analyze the doctoral thesis which is 

about "public diplomacy" in Turkey. For this purpose, when the concept of “public diplomacy” 

is searched in the National Thesis Screening Center of YÖK, there is a total of 18 doctoral 

thesis. These theses are studied in five different disciplines. In this study, especially the first 5 

theses are discussed with considering the publication date of the 18 doctoral dissertations. 18 

theses, while creating the study universe, the first 5 theses sampling from probabilistic sampling 

methods. Since the study is descriptive, so the data collection technique is content analysis. 

 

In these theses, concepts such as diplomacy on public diplomacy, public diplomacy, public 

diplomacy models and areas of its usage, public diplomacy practices in the world, international 

public relations, public relations, soft power, propaganda, strategic communication 

management, foreign policy, cultural diplomacy are discussed in detail. In-depth interviews and 

questionnaires method are used in these 5 thesis. 

 

Keywords: Communication Studies, Public Diplomacy, Doctoral Thesis 
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GIDA SEKTÖRÜNDE ULUSAL ALANDA HİZMET VEREN MARKALARIN 

FACEBOOK PAYLAŞIMLARINA YÖNELİK TÜKETİCİLERDEN GELEN 

YORUMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Doç. Dr. Gülsüm ÇALIŞIR 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 

Aleyna Makbule ÜNAL 

(Doktora Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Bölümü 

“Müşteri işimizi bölen biri değil, işimizin amacıdır. hizmet ederek ona bir iyilik yapmıyoruz, o 

bu şansı vererek bize bir iyilik yapıyor.” Leon Leonwood Bean 

ÖZET 

Marka; müşterilere karşı ürün veya hizmetin kimlik, kişilik, imaj, güven gibi unsurların birlikte 

sunulmasıyla oluşmaktadır. “Marka olmak” tüketici zihninde adeta ete kemiğe bürünmek 

anlamına gelmektedir. Artan rekabet ortamında firmalara marka adı verilen bir değer 

atfedilmektedir. Bu ortamda markayı yönetebilmek adına ihtiyaç duyulan kilit unsur ise 

“iletişim”dir. Bugün firmaların geleneksel medyanın haricinde, dijital çağ ile birlikte popüler 

hale gelen sosyal medya ile hedef kitle gruplarına ulaşabilmesi mümkündür. Bir başka deyişle 

bir müşterinin zihninde benzer diğer firmalara karşı fark yaratabilmenin yolu, tüketici ile iyi 

ilişkiler kurmaktan geçmektedir. Müşterilerle internet ortamında iletişim kurmak, özellikle 

sosyal medya üzerinden interaktif bir iletişim süreci başlatmak, markaların öne çıkabilmesi için 

bir fırsattır. Bean’ın da söylediği gibi müşteri iş engelleyici değil, bizzat işin amacına karşılık 

gelmektedir. Bu noktada halkla ilişkiler sorumlularının başarılı bir yönetim sağlaması 

gerekmektedir.  

Çoğu markanın müşterileriyle iletişim kurma amacıyla sosyal medya ortamlarında bulunduğu 

günümüz koşullarında, en popüler platformların başında ise Facebook gelmektedir. Bizzat akıllı 

telefonların varlığı ile sosyal medyaya ulaşım her an her ortamda sağlanabilmektedir. Markalar 

da Facebook ortamında oluşturduğu hesapları sayesinde tüketiciye hizmet ve ürünlerine dair 

bilgi sunma, yenilikleri bildirme, kampanyalardan haberdar etme gibi avantajlara sahip 

olmaktadır. Marka ile tüketicilerin buluşma noktası olarak görülen Facebook bağlamında, 

Türkiye’de müşterilerin gözünde marka değerine sahip olduğu bilinen üç gıda markasının 

hesapları incelenmiştir.  Bu doğrultuda markaların 15 Ekim-15 Kasım aralığında bir aylık süreci 

kapsayan paylaşımlarına yönelik takipçiler tarafından yapılan yorumlar hedef alınmıştır. 

Araştırma amacı ise, dijital ortamların getirisi olan sosyal medya platformunda müşterilerin 

yorumları, marka tarafından gelen karşı yanıtlar, iletişim kurma düzeyi gibi perspektiflerden 

markaların irdelenmesidir. İçerik analizinin tercih edildiği bu araştırmada, elde edilen bulgular 

yöntemin doğruluğunu kanıtlar niteliktedir.  Sonuçta sanal ortamda takip eden tarafın tüketiciler 

değil, markanın ta kendisi olduğu saptanmıştır. Çünkü bir markanın sosyal medya paylaşımları 

yoluyla ürün ve hizmetlerine yönelik tam da tüketicileri tarafından görüş ve önerilerde 

bulunulması, nelerin sevilip-sevilmediğine ya da fazla-eksik kaldığına karar verilmesi 

noktasında tüketiciyi takip etme olanağının sunulması durumu söz konusudur. Ayrıca sosyal 
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medya hesabını etkin şekilde kullanan markaların paylaşımları, bu paylaşımlara gelen beğeni 

ve yorumlarla müşterinin nabzını tuttuğu görülmüştür.  

Söz konusu çalışmada gıda sektöründe uluslararası düzeyde hizmet veren 3 Türk firmasının 

Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ve bunlara karşılık müşterilerden gelen beğeni 

ve yorumlar yer bulmaktadır. Bundan sonraki araştırmalarda ise bu çerçeveden hareketle farklı 

sosyal medya ortamlarının irdelenmesinin de faydalı olacağı öngörülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Marka, İletişim, Tüketici, Sosyal Medya, Facebook. 
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KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA X KUŞAĞININ 

SOSYAL MEDYA KULLANIMI: WHATSAPP ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Gülsüm ÇALIŞIR 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 

Aleyna Makbule ÜNAL 

(Doktora Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Bölümü 

ÖZET 

İnsanlığın var oluşundan itibaren sürdürülen iletişimin temelinde istek ve gereksinimler 

yatmaktadır. İletişim ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında insanların günümüz teknolojilerinde 

yaşanan gelişmelerden etkilendiği fark edilmiştir. Sonucunda teknolojik değişimler insan 

yaşamının bir parçası olmakla birlikte söz konusu durum bilim insanları tarafından da 

incelenmeye değer bir konu haline gelmiştir. İnternetin gelişimiyle bireylere özellikle mobil 

iletişim vasıtasıyla birden fazla yeni ve sosyal medya etkileşim ortamının sunulması, konuya 

ilişkin araştırmaların artmasına ve birbirinden farklı yaklaşımların varlığını beraberinde 

getirmiştir. Bunlardan biri olan ve ilk psikolog Elihu Katz tarafından geliştirilen “kullanımlar 

ve doyumlar yaklaşımı” iletişim araçları ile ne yapıldığı sorusuna yönelmiştir. Adı geçen 

yaklaşım ekseninde başlangıçta geleneksel medya araçlarının, bugün ise internetin özelde de 

sosyal medyanın hangi ihtiyaçların doyumuna sebep olduğu üzerine araştırmalar 

yürütülmektedir. 

Bu çalışmada, bireylerin sosyal medya ortamına yönelimi ve bu ortamdan elde edilen doyumu 

tespit etmek amacıyla kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı tercih edilmiştir. 2009 yılında Jan 

Joum ve Brian Acton tarafından geliştirilen ve söz konusu araştırmaya konu edilen WhatsApp,  

insanların sıklıkla tercih ettiği anlık mesajlaşma, sesli-görüntülü konuşma ve paylaşım yapma 

platformudur.  Her gün daha fazla insanın kullanmaya başladığı; ancak literatürde yeterli sayıda 

yer bulmayan bir iletişim kanalı olması nedeniyle çalışmada sosyal medya aracı olarak 

WhatsApp tercih edilmiştir. Araştırma evreni ise geleneksel medyanın gelişim evresinde 

büyüyen; fakat zamanla modern yaşamın getirilerine da ayak uydurma durumunda kalan 1965 

ile 1980 arasındaki X kuşağına karşılık gelmektedir. Bilindiği üzere haber alma, iletişimde 

bulunma, sosyalleşme, yeniliklere uyum sağlama gibi amaçlarla sosyal medya yönelen X 

kuşağı, çalışmanın yazarları tarafından araştırmaya değer görülmüştür.  

Çalışmanın amacı doğrultusunda X kuşağında yer bulan bireylerin WhatsApp uygulamasına 

dair kullanım ve doyumları incelenmiştir.  Araştırma evrenini temsil etmesi bakımından farklı 

medeni durum, eğitim seviyesi ve çocuk sayısına sahip 5 kadın ve 5 erkek olmak üzere 

toplamda 10 kişi ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerde, katılımcıların 

WhatsApp’ı kullanma amacı ve sıklığı, dahil olduğu zaman dilimi, bu platformun en beğendiği 

yönü ile yokluğunda yaşayabileceği eksiklik durumu ve sosyal yaşamına etkisi gibi doyumlar 

sorgulanmıştır. Sonuçta WhatsApp’ı daha çok aile ve yakınlarla iletişim kurma doğrultusunda 

kullanan X neslinin, kullanım ve doyumuna ilişkin çeşitli olumsuz koşullarda bile (sağlık, 

zaman, mesafeler vb.) iletişim ortamını kolaylık sağlama, bu platformun eksikliği halinde ise 

yalnızlaşma ve iletişim yoksunluğuna düşme fikrine yönelik bulgular elde edilmiştir. Bundan 
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sonra yapılacak araştırmalarda söz konusu yaklaşımın farklı araştırma yöntemleri, iletişim 

ortamları ve kuşakların benimsenerek işlenmesi önerilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: İletişim, X Kuşağı, Sosyal Medya, Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı, 

WhatsApp. 
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İNSTAGRAM KULLANICISI KADINLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIM, 

TUTUM VE ALIŞKANLIKLARININ DEĞER YÖNELİMİ BAĞLAMINDA 

İNCELENMESİ 

 

Zeynep KİMYA 

(Doktora Öğrencisi) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü  

 

ÖZET 

 

Sosyal medya çoğu zaman oluşturduğu ortak değerleri, egemen olanın üstünlüğü 

vurgulayarak göstermektedir. Dolayısıyla bu eksende belirli değerlerin oluşmasına ve 

satılmasına olanak tanımaktadır. Bu noktada sosyal medyada kültürel ortam, erkeklik kadınlık 

veya gençlik durumlarına ilişkin bir takım şekiller önermektedir. Aslında bu alanda belirli bir 

kadın-erkek kimliğiyle birlikte başat değerlerle uyumlu fakat manipüle edilmiş bir kültürel 

form inşa edilmektedir. İşte böyle bir kültürün veya değerler sisteminin oluşturulması 

sürecinde sosyal medya, kadınlar, erkekler veya gençler için oluşturduğu alanlarda onları 

temsil etmekten ziyade onlara bazı değer normları sunmaktadır. Çünkü sosyal medya, yapısı, 

içeriği ve oluşturduğu dil sayesinde kültürel bir forma ve farklı değerler sistemine davet 

etmek konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. 

 

Bu çalışma tüm bunları temele alarak sosyal medya uygulamalarından biri olan “instagram”ın 

kadın kullanıcılarının değer yargılarına etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Çünkü kadın, 

toplumun ilişkilerinde değişen değer yargılarına yön vermede ciddi bir unsurdur. Eğitimden 

kültüre, modadan sağlık ve güzelliğe, çocuk yetiştirme tarzından boş zamanı değerlendirecek 

hobilerin seçimine kadar kadına doğrudan hitap eden tüm biçimsel ögeler, instagram 

uygulamasına malzeme olabilmektedir. Bu bağlamda kadınların dünyasında instagramın nasıl 

bir yer edindiği anlamaya çalışmak araştırmayı önemli kılmaktadır. 

 

Çalışma nitel araştırma tekniğiyle yapılmıştır. Öncelikle konu hakkında literatür taraması 

yapılarak önceki çalışmalar incelenmiştir. Daha sonra katılımcılarla gözlem ve görüşme 

teknikleri kullanılarak sahadan veriler toplanılmıştır. İnstagram uygulamasında uzun süreli 

gözlem yoluyla elde edilen veriler, araştırmada uygulanan görüşme tekniğiyle 

desteklenmiştir. Çalışmanın örneklemi olasılığa dayalı olmayan örneklem seçim tekniği ile 

belirlenmiştir. Araştırmada yarı-yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak veriler 

toplanmıştır. Gönüllülük ilkesi temele alınarak yapılan görüşmelerde görüşülenlerin izni 

dâhilinde görüşmeler dijital olarak kaydedilmiş, aynı anda not alma tekniği de kullanılmıştır. 

Bu şekilde görüşme tekniğiyle elde edilen bulgular, betimsel analiz yöntemi çerçevesinde 

analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: İnstagram, Toplumsal Değerler, Kadın 
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EVALUATION OF CARBOXYMETHYL CELLULOSE AS FIBER DISTRIBUTOR IN 

ELECTRICALLY CONDUCTIVE CONCRETES CONTAINING CARBON FIBER 

Dr. Heydar DEHGHANPOUR 

Sakarya University, Engineering Faculty, Civil Engineering Department 

,Prof. Dr. Kemalettin YILMAZ 

Sakarya University, Engineering Faculty, Civil Engineering Department 

DR. FARAZ AFSHARI 

Erzurum Technical University, Department of Mechanical Engineering 

ABSTRACT 

Electrical conductive concrete (ECON)s are generally used for road and runways that prevent 

accumulation of snow and ice in the construction industry. Carbon fiber (CF) is used as an effective 

conductive additive in the production of ECONs. Since CF are thin and soft material, it is not 

possible to distribute them homogeneously when added to the concrete mixture. Many previous 

studies have used methyl cellulose as a fiber dispersant. In this study, the investigation of the 

carboxymethyl cellulose (CMC), which is suitable, for the ECONs as a fiber dispersant is 

discussed. In this regard, one control and six conductive concrete mixtures containing CF were 

produced. 0%, 0.2% and 0.4% CMC and 0.3-0.8 % CF were used in the mixtures. Three cubes and 

prismatic specimens were obtained from each mixture for electrical conductivity and mechanical 

tests. According to the results, electrical conductivity of the mixtures containing 0.2% CMC was 

higher than the others. Also, CMC had no adverse effect on its mechanical properties. 

Keywords: electrical conductive concrete; carboxymethyl cellulose; carbon fiber 
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ABSTRACT 

In recent years, the application of electrically conductive concretes (ECON) has been considered 

and investigated by researchers to prevent snow and ice accumulation on airport runways. The 

basic experiments and heat transfer tests of ECON has been examined by several authors presented 

in the literature.  However, it needs to be investigated appropriately in terms of cost and time to 

test in large number of these concretes at actual dimensions. Therefore, it is important to develop 

simulation studies for such researches. In this study, the effects of electrode intervals on the power 

and heating time spent in ECON slabs have investigated with finite element (FE) method. Abaqus 

program has used for ECON systems simulation. On 3 × 4 × 0.1 m ECON models, galvanized-

steel electrodes have defined in 4 different intervals, as 0.67, 0.80, 1.00 and 1.33 m. The 

temperature distribution of the designed ECON slabs has investigated at four different voltages as 

160, 180, 200 and 220 volts. The obtained results have confirmed by comparison with previous 

literature studies. 

 

Keywords: electrical conductive concrete; finite element; electrode intervals; temperature 

distribution 

349



HOCA AHMET YESEVİ 
2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

6-8 Aralık 2019, ERZURUM 
 

 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER IN CYLINDRICAL 

AND RECTANGULAR FINS IN A VERTICAL RECTANGULAR DUCT 
 

R.A. Mehmet YOLADI 

Erzurum Technical University, Faculty of Engineering and Architecture, Mechanical Engineering 

Department 

Dr. Eda Feyza AKYÜREK 

Erzurum Technical University, Faculty of Engineering and Architecture, Mechanical Engineering 

Department 

Dr. Kadir GELIŞ 

Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Engineering, Mechanical Engineering Department 

Dr. Faraz AFSHARI 

Erzurum Technical University, Faculty of Engineering and Architecture, Mechanical Engineering 

Department 

 

   ABSTRACT 

Heat transfer rate can be increased by both active and passive techniques. Heat exchangers can 

be used in any process that includes heating, boiling, evaporation, cooling or condensation. In 

general, before the beginning of the process of the phase change, heat transfer fluids are heated 

or cooled. According to the type of application, different heat exchangers are nominated. 

Different structures of the turbulators and fins have been presented in the literature, which 

generally increase the heat transfer surface area to improve heat transfer rate as a passive 

method. This experimental study presents obtained results from cylindrical and rectangular fins 

to compare heat transfer characteristics and forced convection with finless rectangular duct. 

Experiments have been carried out for finless, cylindrical and rectangular fins in different air 

flow rate including 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 m/s and different heat power including 60, 120, 180 W. 

Furthermore, test results have been considered to evaluate temperature distribution at surface 

of fins as well as inlet and outlet temperatures for each type of exchangers. 

From the results it has been concluded that, heat transfer rate can be improved by using 

cylindrical fins between 31.93% - 61.42% and also between 33.74% - 61.42% by using 

rectangular fins when comparing to that of finless channel.  

In addition, it was revealed that heat transfer rate was more in the cylindrical fin due to better 

turbulence flow through test section.  
 

 

 

Keywords: Heat transfer; Exchanger; Forced Convection; Fins 
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ÖZET 

Beton dünyada üretimi gün geçtikçe artan önemli bir yapı malzemesidir. Bu durum betonu 

oluşturan bileşenlerin de artması anlamına gelmektedir. Bu bileşenler içerisinde en önemli ve 

en pahalı olanı çimentodur. Beton maliyetini düşürmek ve çimento üretimi kaynaklı çevre 

kirliliğini azaltmak adına konu üzerinde çalışmalar artmaktadır. Çimento kullanımını 

azaltabilecek bir çözüm de çimento özelliği gösterebilecek malzemelerin betona dahil 

edilmesidir. Çimentonun bir kısmi ile yerdeğiştirme şeklinde kullanılabilecek bu malzemeler 

ayrıca betonun birçok özelliğini de iyileştirebilmektedir. Bu malzemelerden biri olan pirinç 

kabuğu külü beton içerisinde kullanıma uygun yapısıyla betona önemli katkılar 

sağlayabilmektedir. Külün elde aşamaları ve pirinç kabuklarının toplandığı bölge farklılıkları 

küllerin yapısında da değişikliğe sebep olabilmektedir. Çalışma kapsamında yöresel pirinç 

kabuklarının beton üzerindeki etkileri araştırılmıştır.   

Çalışmada pirinç kabuğu külü %0 (referans), %5, %10 ve %15 oranlarında çimento ile ikame 

edilerek su/çimento oranı 0,53 olan C25/30 sınıfı dört farklı beton üretimi yapılmıştır. Elde 

edilen taze betonların birim ağırlık ve işlenebilirlikleri ölçülerek, küp kalıplara dökülmüştür. 7 

ve 28. Günlerde küp numuneler üzerinde schmidt, ultrases ve basınç dayanımı deneyleri 

gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmada Artvin-Yusufeli bölgesinden temin edilen pirinç kabukları kullanılmıştır. Bölgesel 

pirinç kabuklarının beton özelliklerine etkisinin araştırıldığı çalışma sonuçlarına göre ikame 

oranı arttıkça birim hacim ağırlıklarda ve işlenebilirliklerde düşüşler gözlenmiştir. Tüm beton 

örneklerinin ise hedef basınç dayanımını sağladığı görülmüştür. Pirinç kabuğu külü ikame 

oranının  %5 olduğu örnekler, referans örneklerinin yaklaşık %94’ü kadar dayanım 

sergilemiştir. Bu oran %10 ve %15 ikameli örneklerde %91 ve %86’dır. Schmidt ve ultrases 

geçiş hızı deneyleri sonucunda bulunan değerler de basınç deneyi sonuçlarıyla paralellik 

göstermiştir. Beton özelliklerini iyileştirmesi ve çimentodan tasarruf sağlaması bakımından 

yöresel pirinç kabuğu külünün beton imalatlarında kullanımının uygun olacağı kanısına 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pirinç kabuğu, çimento, beton  
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ABSTRACT 

Concrete is an important building material whose production is increasing day by day in the 

world. This means that the constituents of the concrete also increase. The most important and 

the most expensive of these components is cement. In order to reduce the cost of concrete and 

reduce environmental pollution caused by cement production, studies on the subject are 

increasing. One solution that can reduce the use of cement is the inclusion of materials that can 

be cemented. These materials, which can be used as a partial displacement of cement, can also 

improve many properties of concrete. Rice husk ash, which is one of these materials, can 

provide significant contributions to concrete with its structure suitable for use in concrete. The 

stages of ash collection and the differences in the region where the rice husks are collected can 

also cause a change in the structure of the ash. In this study, the effects of local rice husks on 

concrete were investigated. 

In this study, rice husk ash is substituted with 0% (reference), 5%, 10%, 15% cement and four 

different types of C25/30 concrete were produced with water/cement ratio of 0,53. Unit weight 

and slump amount of fresh concrete was determined and concrete was poured into cube molds. 

Schmidt hammer, ultrasonic pulse velocity and compressive strength tests were performed on 

cube samples on 7th and 28th days.  

Rice husks obtained from Artvin-Yusufeli region were used in the study. The effect of regional 

rice husks on concrete properties was investigated. Unit weight decreased as the rate of 

substitution increased. The slump amount decreased with the addition of ash. As a result, all 

concrete types provide target compressive strength in concrete class C25/30. Samples with a 

rice husk ash substitution rate of 5% exhibited about 94% strength of reference samples. This 

ratio is 91% and 86% in 10% and 15% substituted samples. The values obtained from the 

schmidt hammer and ultrasonic pulse velocity test were in parallel with the compressive 

strength test results. It is concluded that regional rice husk ash will be suitable for use in 

concrete manufacturing. Because the use of regional rice husk ash ash improves concrete 

properties and saves cement. 

Keywords: Rice husk, cement, concrete 

 

352



HOCA AHMET YESEVİ 
2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

6-8 Aralık 2019, ERZURUM 
 

 

EVALUATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF SELF-COMPACTING 

CONCRETE CONTAINING FLY ASH SUBJECTED TO EARLY-AGE 

TEMPERATURE 

 

Res. Assist. Metehan ARDAHANLI 

 Erzurum Technical University, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Civil 

Engineering  

Assist. Prof. Meral OLTULU 

Atatürk University, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering 

İbrahim ALAMERİ 

(Ph.D. Student) Ataturk University, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering  

 

ABSTRACT 

Self-compacting concrete (SCC) is a concrete capable of placing with its own weight and does 

not require vibration for compaction and placement. SCC has important advantages compared 

to traditional concrete such as requires minimum labor, economical, fast casting and easy to fill 

the mold without any separation between reinforcement. Mixing design and production requires 

special precision. In this study, the temperature change of the curing conditions at an early age 

was investigated for the self-compacting concretes obtained with the addition of fly ash at 

different ratios by keeping the water-cement ratio constant. The reference group was cured 

among the 28 days while the other group samples put in the oven at 750C for 1 day and then 

kept in water. The samples were subjected to various mechanical tests and SCC fresh concrete 

tests. The compressive strength, bending tensile strength, splitting tensile strength and density 

of the samples were measured. According to the results, In the bending tensile strength test, the 

best results were obtained with the addition of 30% fly ash in both groups, while the best result 

in the splitting tensile strength test was observed in the samples with the addition of 30% fly 

ash at 28 days with normal water curing. The compressive strength of the samples with water 

cure for 28 days was higher than the samples exposed to 75℃ temperature at early age. 
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ÖZET 

İnşaat sektöründe polimer kompozitlerin uygulamaları her geçen gün artmaktadır. Polimer 

kompozitler, farklı iki veya daha fazla malzemeden oluşmuş kompozit malzemelerdir. Matris 

yapısı, doymamış reçine, sertleştirici ve hızlandırıcı matris yapıya takviye faz malzemeler 

bileşenlerdir. Bu  çalışmada doymamış polimer matrisinin ağırlıkça %0, 10, 20, 30 ve  %40’ı 

oranlarında bileşen, su ihtiva eden oksitli bir demir minerali olan ve oksitlenme derecesine bağlı 

olarak sarıdan koyu kahverengi renge sahip olan Limonit minerali (2Fe203. 2H20) ilave edilerek 

beş farklı polimer kompozit grubu hazırlanmıştır. Üretilen numuneler uygun koşullarda kür 

edildikten sonra numuneler üzerinde, ultrases geçiş hızı, basınç dayanımı ve eğilme dayanımı 

deneyleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, basınç dayanımı değerleri 

incelendiğinde %10 limonit minerali oranına kadar artış gözlemlenirken diğer oranlarda azalma 

meydana gelmiştir, ayrıca eğilme dayanımı değerinde değerleri incelendiğinde %10 limonit 

minerali oranına kadar eğilme dayanımı değerlerinde olumlu sonuçlar gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimler: Limonit Minerali, Polimer Kompozit, Mekanik Özellikler, Basınç 

dayanımı 
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ÖZET 

Türkiye sismik olarak çok aktif bir bölgede bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiye ve civarında 

çok yıkıcı depremler meydana gelmekte, bu depremler nedeni ile çok sayıda can ve mal kaybı 

yaşanmaktadır. Aletsel dönemde meydana gelen en büyük depremlerden biri olan 1939 

Erzincan depremi sonrası deprem yönetmelikleri hazırlanmaya başlanmış ve belirli 

dönemlerde bu yönetmelikler güncelleştirilmiştir. Son olarak “Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği”1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girdi, bu yönetmelik ile hem deprem tehlike 

haritası güncellenmiş hem de parametre hesaplamalarda yeni yaklaşımlar getirilmiştir. 

Deprem sırasında yapıları etkileyecek kuvvetler statik ve dinamik yöntemlerle 

belirlenebilmektedir. Fakat hesaplamaları daha pratik hale getirmek için statik yöntem olan 

spektral analiz yöntemi çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntem ise deprem 

yönetmeliğinde tasarım spektrumu olarak isimlendirilmiştir. Bu çalışmada, Erzurum ili için 

farklı zemin türleri dikkate alınarak, 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında 

Yönetmelik (DBYBHY-2007) ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine (TBDY-2018) göre 

spektral ivme değerleri hesaplanmıştır. Tasarım spektrumlarının hesaplanacağı konum 1996 

deprem bölgeleri haritasına göre ikinci deprem bölgesinde bulunmaktadır. Yapılması 

planlanan yapı için 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan (geri dönüş periyodu 475 yıl, Deprem 

Yer Hareket Düzeyi-2) bir deprem için ivme spektrumları hesaplanmıştır. Tasarım 

spektrumları grafiksel ve tablo olarak hazırlanmış, aralarındaki fark ortaya koyulmuştur. 

Özellikle TDBY 2018’in eski yönetmelikten en büyük farklarında biri, deprem bölgesi 

kavramının kaldırılarak doğrudan yer ivmesi kavramının getirilmesidir. Diğer bir fark ise, 

zemin gruplarının değiştirilmesidir. Bu parametrelerin daha gerçeğe yakın olmasından dolayı 

TBDY 2018 ile yapılan hesaplamaların daha güvenilir olduğunu göstermektedir. 
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ABSTRACT 

Turkey is located on seismically very active region. Therefore, very destructive earthquakes 

occurred in Turkey and around, and caused loss of life and property. After the 1939 Erzincan 

earthquake, one of the biggest earthquakes in the instrumental period, earthquake codes were 

started to be prepared and these codes were updated in certain periods. Finally, "Turkey 

Building Seismic Code" entered into force on 01.01.2019, the earthquake hazard maps 

updated and new approaches in parameters calculation have been introduced. The forces 

affecting structures during the earthquake can be determined by static and dynamic methods. 

However, in order to make the calculations more practical, the spectral analysis method, 

which is the static method, is widely used. This method is named as design spectrum in 

earthquake codes. In this study, the spectral acceleration values were obtained as defined in 

Turkish Seismic Code 2007 (TSC 2007) and Turkish Building Seismic Code 2018 (TBSC 

2018) using different soil types for Erzurum province. The location where the design spectra 

will be calculated is located in the second earthquake zone according to the 1996 earthquake 

zones map. The acceleration spectra were calculated for an earthquake with a probability of 

exceeding 10% probability in 50 years for the planned structure (return period 475 years, 

Earthquake Ground Motion Level-2). The design spectra were prepared in graphical and 

tabular form and the difference between them was observed. One of the biggest differences of 

TBSC 2018 from the old code is the abolition of the concept of earthquake zone and the 

introduction of the concept of direct ground acceleration. Another difference is the change of 

soil groups. Since these parameters are closer to reality, the calculations made with TBSC 

2018 are more reliable. 

Keywords: Earthquake Hazard Map, Spectral Acceleration, TBSC 2018, TSC 2007 
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ÖZET 

Depremin yer üzerindeki etkisi nitel veya nicel olarak ifade edilir. Birincisi genel olarak 

deprem şiddeti olarak ifade edilir, ikincisi ise kaydedilen yer hareket parametreleri üzerinden 

belirlenebilir. Depremin öznel bir ölçüsü olan deprem şiddeti, insanların depremi ne kadar 

hissettiği ve deprem sonucu yapıların gördüğü hasarın değerlendirilmesi ile belirlenebilir. 

Şiddet genellikle MMI şiddet cetveli ile ölçülür ve I ile XII arasında değişen Roma 

rakamlarıyla ifade edilir. Yer hareketi parametreleri, pik yer ivmesi (PGA), pik yer hızı 

(PGV), pik yer değişimi (PGD) veya ilgili spektral nicelikler açısından sürekli sayısal 

değerlerle ifade edilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye için deprem şiddeti ve pik yer ivmesi 

arasında bir ilişki geliştirilmiştir. Bu ilişkiler sahada şiddet bilgisinin bulunduğu fakat ivme 

kaydı bulunmayan bölgelerde PGA’nın hesaplanması için kullanılabilir. Diğer bir kullanım 

alanı ise, eş şiddet haritası olan tarihsel depremlerin ivmesinin tahmin edilmesidir. Bu tarz bir 

çalışmayı yapmak için elde edilmesi gereken bilgiler, daha önce meydana gelen depremlerin 

hem eş şiddet haritaları hem de aynı depreme ait PGA değerleridir. Literatürde yapılan 

araştırmalar neticesinde 1976-2004 yılları arasında meydana gelen 10 adet depreme ait hem 

şiddet hem de ivme değerleri elde edilmiştir. İvme istasyonları, eş şiddet haritası üzerinde 

işaretlenerek hangi şiddet değerine karşılık geldiği belirlenerek regresyon analizinde 

kullanılacak veri tabanı oluşturulmuştur. Regresyon sonucunda, şiddet-PGA arasında 

log(pga)=0.3396*I-0.5451 ilişkisi elde edilmiştir. Elde edilen ilişki literatürde bulunan 

ilişkiler ile karşılaştırılmıştır ve genellikle bu çalışmada elde edilen ilişkinin daha uyumlu 

olduğu görülmüştür.  
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ABSTRACT 

The impact of the earthquake on the ground is expressed qualitatively or quantitatively. The 

first is generally expressed as earthquake intensity, and the second can be determined from the 

recorded ground motion parameters. Earthquake intensity, which is a subjective measure of 

the earthquake, can be determined by assessing how much people feel the earthquake and 

assessing the damage to buildings as a result of the earthquake. Intensity is usually measured 

by the MMI intensity scale and is expressed in Roman numerals ranging from I to XII. 

Ground motion parameters are expressed in continuous numerical values in terms of peak 

ground acceleration (PGA), peak ground velocity (PGV), peak ground displacement (PGD) or 

related spectral quantities. In this study, a relationship between seismic intensity and peak 

ground acceleration was developed for Turkey. These relationships can be used to calculate 

PGA in areas where there is information on violence in the field but there is no acceleration 

record. Another area of use is the estimation of the acceleration of historical earthquakes, 

which are maps of intensity. The information required to carry out such a study is both the 

intensity maps of the previous earthquakes and the PGA values of the related earthquake. As a 

result of the researches in the literature, both the intensity and acceleration values of 10 

earthquakes occurred between 1976 and 2004 were obtained. The acceleration stations were 

marked on the intensity map and determined which intensity value they corresponded to. The 

database to be used in the regression analysis was created. As a result of the regression, 

log(pga) = 0.3396 * I-0.5451 relationship was obtained between intensity and PGA. The 

relationship was compared with the literature and it was generally found that the relationship 

obtained in this study was more consistent. 

 

Keywords: Peak Ground Acceleration, Intensity, Least Squares Method 
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ABSTRACT 

The electrochemical deposition method (ECD) has advantages such as the possibility of the 

formation of homogeneous thin films, low-cost and the feasibility of large surface area 

depositions. In this work, tungsten trioxide (WO3) thin films were growth on Indium tin oxide 

(ITO via electrochemical deposition (ECD) at different pH values (1.3; 1.93; 6.32 and 10.2). 

WO3 thin films were annealed at 450 °C for 2 hours in an air atmosphere after deposition. The 

effects of cathodic potential, time, temperature and pH on the quality of the films were 

analyzed. Structural, optical and surface morphology of WO3 thin films were investigated by 

X-ray diffraction (XRD), Raman, Absorption, Scanning Electron Microscopy (SEM) and 

Atomic Force Microscopy (AFM) measurement techniques. WO3 thin films have β-WO3 

crystal phases with (020) and (200) orientations corresponding to angles of about 23.40 ° and 

24.55°. XRD analysis confirmed that the prepared WO3 thin films have crystalline phases. 

Raman spectroscopy analysis supports the good structure and chemical compositions of the 

electrochemically deposited films on the ITO substrate. According to the absorption 

measurements, the optical bandgap of the WO3 film was obtained as Eg 2.80 eV at pH: 1.3. It 

is said that AFM and SEM images affect the surface morphology of the WO3 thin films by 

deposition conditions. Raman spectroscopy analysis was also used to further examine of the 

thin films. It can be explained that there is a variation in the structural parameters depending 

on deposition conditions. 
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ÖZET 

Al-Sc-Mg alaşımları hafiflik ve yüksek mukavemetlerinden dolayı havacılık ve otomotiv 

endüstrilerinde büyük ilgi görmektedirler. Al-Mg alaşımlarına Sc ilavesi alaşımda, deniz 

suyuna dayanım, süneklik direnci, korozyon direnci yanında çok iyi kaynak yapılabilme 

özellikleri kazandırmaktadır. Sc'nin Al-Mg alaşımlarına eklenmesi, Al3Sc çökeltilerinin aşırı 

derecede ince ve homojen bir şekilde dağılmış bir dizi oluşumu ile sonuçlanır. Düşük 

Skandiyum oranlarında malzemenin yüksek mukavemet ve yüksek sıcaklıkta yeniden 

kristallenmesini sağlayan etki, bu alaşımlar içerisinde yeni bir faz şeklinde oluşan Al3Sc 

çökeltilerinden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada Al-6Mg-1,1Sc ve Al-6Mg-1,9Sc 

alaşımlarının termal özellikleri incelenerek Sc katkısının Al-6Mg alaşımına olan etkileri 

incelenmiştir. Termal analizlerde, Diferansiyel taramalı kalorimetre (TG/DSC) analizleri için 

LABSYS EVO TG-DSC cihazı ve Termomekanik analiz (TMA) için SETSYS EVOLUTION 

TMA ile ölçümler alınmıştır. TG/ DSC analizleri için 55 mg ağırlığında numuneler platin 

krozelere konulmuştur. Cihaza bağlı bilgisayar yardımıyla argon atmosferinde 10°C/dk ısıtma 

hızı kullanılarak numunelere 30 - 600 °C sıcaklıkları arasında ısıl işlem uygulanmıştır. TMA 

analizleri için 2,36 mm yüksekliğinde numuneler alumina holder üstüne yerleştirilmiş ve 5 gr 

yük uygulanmıştır. Cihaza bağlı bilgisayar yardımıyla argon atmosferinde 10°C/dk ısıtma hızı 

kullanılarak numunelere 30 - 600 °C sıcaklıkları arasında ısıl işlem uygulanmıştır. Sc 

elementinin katkısı, bu alaşımda; termal genleşme katsayısını ve Young modülünün belirgin 

oranda değiştirerek, yeniden kristalleşme sıcaklığını da etkilemiştir. Ayrıca, entalpi değişimi, 

aktivasyon enerjisini ve entropi değişimlerinde de Sc’un etkisi gözlenmiştir. Sonuç olarak Al-

6Mg alaşımının mukavemeti ve termal özelliklerinin, Sc’un küçük katkı değişimlerinde dahi 

önemli oranlarda değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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ABSTRACT 

Al-Sc-Mg alloys are of great interest in the aerospace and automotive industries due to their 

light weight and high strength. The addition of Sc to Al-Mg alloys provides very good 

weldability properties in the alloy as well as resistance to sea water, ductility resistance, 

corrosion resistance. Addition of Sc to Al-Mg alloys results in an extremely thin and 

homogeneously dispersed sequence of Al3Sc precipitates. The effect of high strength and high 

temperature recrystallization of the material at low scandium rates is due to the Al3Sc 

precipitates formed as a new phase in these alloys. In this study, the thermal properties of Al-

6Mg-1,1Sc and Al-6Mg-1,9Sc alloys were investigated and the effects of Sc addition on Al-

6Mg alloy were investigated. In thermal analysis, measurements were taken with LABSYS 

EVO TG-DSC device for Differential Scanning Calorimeter (TG / DSC) analysis and 

SETSYS EVOLUTION TMA for Thermomechanical Analysis (TMA). For TG / DSC 

analyzes, samples weighing 55 mg were placed in platinum crucibles. Heat treatment was 

applied to the samples between 30 - 600 ° C using argon atmosphere with 10 ° C / min 

heating rate. For TMA analysis, 2.36 mm high samples were placed on the alumina holder 

and 5 g load was applied. Heat treatment was applied to the samples between 30 - 600 ° C 

using argon atmosphere with 10 ° C / min heating rate. The contribution of the element Sc in 

this alloy; It also affected the recrystallization temperature by significantly changing the 

coefficient of thermal expansion and Young's modulus. In addition, enthalpy change, 

activation energy and the effect of Sc on entropy changes were also observed. As a result, it is 

concluded that the strength and thermal properties of Al-6Mg alloy change significantly even 

in small additive changes of Sc. 

Keywords: Al-Mg-Sc, Differential Thermal Analysis, Thermomechanical Analysis. 
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ÖZET 

Günümüzde elektrikli araçlar başta olmak üzere pek çok enerji depolama uygulamalarında Li-

ion, Li-Fe04 ve Li-po batarya hücreleri kullanılmaktadır. Bu hücrelerin tercih sebebi ise 

mevcut klasik şarj edilebilir batarya hücreleri içinde yüksek enerji ve güç yoğunluğuna sahip 

olmalarıdır. Fakat uygulamalarda çok fazla (onlarca hatta yüzlerce) adet Li-ion hücre 

kullanılması gerekmektedir. Bu şekilde elde edilen batarya sistemlerinde ise her bir batarya 

hücresinin sıcaklık, akım gibi parametrelerinin görüntülenmesi ve hücre voltajlarının 

denetlenip yönetilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak için tasarlanan sisteme Batarya 

Yönetim Sistemi (Battery Management System – BMS) denir. BMS batarya koruma işlevine 

ek olarak bataryada bulunan hücrelerin gerilimlerinin dengelenmesini işlevini de yerine 

getirmektedir. Bu sayede bataryaların bütün hücrelerinin eşit miktarda şarj edilmesi ve buna 

bağlı olarak batarya enerjisinin daha uzun süre kullanılabilmesine olanak sağlar. Dengeleme 

işleminde pasif ve aktif tip olmak üzere 2 metot kullanılır. Pasif metot da batarya hücrelerinin 

fazla enerjisi dirençler üzerinde harcanarak tüm batarya hücrelerinin eşit miktarda enerji ile 

şarj edilmesi sağlanır. Bu metot sadece şarj esnasında çalışır ve yüksek sıcaklıklara sebep 

olabilir. Pasif BMS‘nin en önemli avantajı basit bir yapıya sahip olmasıdır. Aktif metot da ise 

fazla enerjiye sahip batarya hücresindeki enerjinin bir kısmı DA-DA dönüştürücü vasıtasıyla 

düşük enerjili hücreye aktarılarak enerji dengesi sağlanmaya çalışılabilir. Bu yüzden aktif 

BMS hem şarj hem deşarj anında kullanılabilir. Pasif BMS ‘ye oranla daha karmaşık bir 

yapıya sahiptir. Tasarlamış olduğumuz BMS yapısında daha verimli olmasından dolayı aktif 

BMS tercih edilmiştir. Bir merkezi denetim ünitesine her bir batarya hücresini gözlemleyip 

kontrol edebilmek için yardımcı üniteler eşlik etmektedir. Bu yardımcı ünitelerin sayısı 

batarya hücre sayısından bir eksiktir. Ünitelerin birbirleri ile haberleşmesinde asenkron seri 

iletişim protokolü kullanılmıştır. Yardımcı üniteler üzerinden sıcaklık, akım ve gerilim 

değerlerinin okunup merkezi sisteme aktarımının yanı sıra dengeleme işlemini 

gerçekleştirecek DA-DA dönüştürücü devresini kontrol etmek amacıyla bir adet 

mikrodenetleyici (Yönetici ATmega644A, Gözlemleyici ATmega88A) kullanılmıştır. 

Dengeleme topolojisi olarak güç aktarımı (Power-Pump) kullanılmıştır. Bu topolojide enerji 

geçici olarak bir bobin üzerine depo edilir ve daha sonra düşük gerilime (düşük enerjiye) 

sahip batarya hücresine aktarılır. Çift anahtar kullanıldığı için enerji komşu iki hücre arasında 

istenilen hücreden diğerine aktarılabilmektedir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen güç 

ünitesi simülasyonları PSIM programında, mikrodenetleyici ünitesi simülasyonları ise Proteus 

programı kullanılarak modellenmiştir.     

Anahtar Kelimeler: Batarya yönetim sistemi, Aktif dengeleme, Li-ion hücreler. 
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ABSTRACT 

Li-ion, Li-Fe04 and Li-po battery cells are used in many energy storage applications, 

especially in electric vehicles, nowadays.These cells are preferred because they have high 

energy and power density in the existing conventional rechargeable battery cells.However, 

many Li-ion cells (tens or even hundreds) need to be used in applications.In the battery 

systems obtained in this manner, parameters such as temperature and current of each battery 

cell should be monitored and cell voltages must be controlled and managed.The system 

designed to meet this need is called the Battery Management System (BMS).In addition to the 

battery protection function, the BMS also functions to balance the voltage of the cells in the 

battery.This ensures that all cells of the batteries are charged evenly and therefore more 

battery energy can be used for a longer time.Two methods one of which is passive type and 

the other one is active type are used during balancing.In the passive method, the excess 

energy of the battery cells is spent on the resistors so that all battery cells are charged with an 

equal amount of energy.This method works only during charging and may generate high 

temperatures. The most important advantage of passive BMS is that it has a simple 

structure.In the active method, energy balance is achieved by transferring a portion of the 

battery cells with high energies to the low energy cell by means of the DA-DA 

converter.Therefore, the active BMS can be used during both charging and discharging phases 

but it has a more complex structure compared to the passive BMS. In the BMS structure we 

developed, we preferred active BMS since it is more efficient.A central control unit is 

accompanied by auxiliary units for monitoring and controlling each battery cell. The number 

of these auxiliary units is one less than the number of battery cells.Asynchronous serial 

communication protocol is used for communication of units.A microcontroller (Administrator 

ATmega644A, Observer ATmega88A) was used to control the DA-DA converter circuit 

which will perform the balancing process as well as transferring temperature, current and 

voltage values to the central system via auxiliary units. Power transmission (Power-Pump) is 

used as the balancing topology.In this topology, the energy is temporarily stored on a coil and 

then transferred to the battery cell with low voltage (low energy). Since a double switch is 

used, energy can be transferred from one cell to the other between two adjacent cells. Power 

unit simulations were modeled in PSIM program and microcontroller unit simulations were 

modeled using Proteus program. 

Keywords: Battery Management System, Active Balancing, Li-ion Cell. 
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ÖZET 

     Günümüzde artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanılmaktadır.  Güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji ve rüzgâr enerjisi yoğun 

olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Fosil yakıtların tükenmesi ve çevreye 

verdikleri zararlardan dolayı gelecek nesillerin enerji talebini karşılamak amacıyla çevre dostu 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmaktadır. Ülkemizin güneş enerjisi potansiyelinin fazla 

olması bu alandaki yatırımları her geçen gün artırmaktadır. 2018 yılı verilerine bakıldığında 

Türkiye’nin toplam enerji ihtiyacının %2,6‘lık kısmının güneş enerjisi santrallerinden 

karşılandığı görülmektedir. Güneş enerjisi fotovoltaik (PV) hücreler tarafından elektrik 

enerjisine çevrilir. PV hücrelerin birleşmesiyle PV paneller oluşur. PV panellerin çıkış 

gerilimleri genellikle ayarsız doğru akım (DA) gerilimdir. Bu yüzden bu ayarsız gerilimin ayarlı 

gerilime dönüştürülmesi gerekmektedir.  

     Enerji sistemlerinde istenilen gerilim değerleri DA gerilim üreten güç kaynakları tarafından 

her zaman karşılanmayabilir. Bu yüzden arzu edilen gerilim seviyelerini karşılayabilmek için 

DA-DA dönüştürücüler tasarlanır. Bu dönüştürücüler arasında en çok tercih edileni ise hem 

düşürücü hem de yükseltici özelliği olan, düşük çıkış dalgalanma voltajına sahip alçaltıcı ve 

yükseltici dönüştürücülerin birleştirilmesiyle oluşan CUK dönüştürücülerdir. Bu 

dönüştürücülerin diğer dönüştürücülerden farkı enerji transferi için kondansatör kullanmasıdır. 

     Bu amaçla çalışmada PV sistemlerde çıkış geriliminin arzu edilen seviyede ayarlı DA 

gerilime dönüştürmek için bir CUK dönüştürücü devresi tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında 

öncelikle CUK dönüştürücünün dinamik modeli anahtarlama elemanının iletim ve kesim 

durumuna göre oluşturulmuştur. Tasarlanan bu CUK dönüştürücü devresine oransal-integral 

(PI) denetleyici yapısı uygulanmıştır. PI denetleyici tasarlanırken mümkün olabilen en asgari 

süre ve en az yüzde aşım dikkate alınmıştır. Tasarlanan bu denetleyici yapısı ile CUK 

dönüştürücü çıkış gerilimi kontrol edilmeye çalışılmıştır. Simülasyon çalışmalarında CUK 

dönüştürücü çıkış geriliminin 0.06 sn’de istenilen referans işareti takip ettiği gözlemlenmiştir. 

Simülasyonlar MATLAB/SIMULINK programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, CUK Dönüştürücü, PI Denetleyici, PV Panel. 
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ABSTRACT 

     Renewable energy sources are used to meet the increasing energy demand nowadays. Solar 

energy, hydroelectric energy, geothermal energy and wind energy are among the extensively 

used renewable energy sources. Due to the depletion of fossil fuels and environmental damage 

that fossil fuels cause, environmentally friendly renewable energy sources are used to meet the 

energy demand of future generations. Investments in the solar energy field in Turkey increases 

day by day thanks to the high potential of solar energy in the country. 2.6% portion of the 

Turkey's total energy needs are met by solar power plants as seen in the 2018 year energy 

consumption data. Solar energy is converted into electrical energy by photovoltaic (PV) cells. 

PV panels are formed by merging PV cells. The output voltages of PV panels are usually non-

adjustable direct current (DC) voltage. So this non-adjustable voltage must be converted to the 

adjustable output voltage. 

     The desired voltage values in energy systems may not always be met by the DC voltage 

generating power supplies. Therefore, DC-DC converters are designed to meet the desired 

voltage levels. The most preferred one among these converters is the CUK converters, which 

are formed by combining Buck and Boost converters, with low output ripple voltage having 

both reducer and boosting feature. The difference of these converters from other converters is 

that they use capacitors for energy transfer. 

     For this purpose, a CUK converter circuit has been designed to convert the output voltage 

to the adjustable DC voltage at the desired level in PV systems. In the scope of this study, the 

dynamic model of the CUK converter is formed according to the transmission and cutting 

condition of the switching element at the first hand. Proportional-Integral (PI) controller 

structure is applied to the designed CUK converter circuit. When designing the PI controller, 

the minimum settling time and the minimum percentage exceeding are considered. With this 

designed controller structure, CUK converter output voltage is tried to be controlled. In the 

simulation studies, it was observed that the CUK converter output voltage follows the desired 

reference mark in 0.06 sec. Simulations were performed using MATLAB / SIMULINK 

program. 

Keywords: Renewable energy, CUK Converter, PI Controller, PV Panel. 
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ÖZET 

Sahada Programlanabilir Kapı Dizileri (FPGA), programlanabilir mantık blokları, 

hafıza blokları, dijital sinyal işleme blokları, bu blokları birbirine bağlayan ara bağlantılar ve 

giriş çıkış pinlerinden oluşan entegre devrelerdir. Paralel çalışma, yeniden yapılandırılma, 

düşük güç tüketimi, çok fazla giriş çıkış pinine sahip olma gibi yeteneklerinden dolayı 

FPGA’ler günümüzde motor kontrolü, sinyal işleme, görüntü işleme, yapay zeka, filtre 

uygulamaları gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. FPGA ile gerçekleştirilen 

çeşitli uygulamalar için genellikle kesirli ya da büyüklüğü fazla olan sayılarla işlem 

gereksinimi duyulmaktadır. İkili sayılarda kesirli işlem yapmak ve değeri büyük olan sayıların 

bit olarak daha az yer kaplaması için ikili sabit noktalı sayılar ya da ikili kayan noktalı sayılar 

kullanılmaktadır. Kayan noktalı sayılarla işlem yapılırken genellikle IEEE’nin 1985’te bir 

standart haline getirdiği IEEE754 kayan nokta sayı formatı kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada Xilinx firmasına ait Zynq-7000 çipi kullanılarak 2. dereceden 

polinomlar için türev hesabı gerçekleştirilmiştir. Yapılan matematiksel işlemler kesirli sayılar 

içerdiği için IEEE754 tek duyarlıklı kayan nokta sayı formatı kullanılmıştır.  IEEE754 kayan 

noktalı sayı formatı ile Zynq-7000 çipinde bulunan Virtex-7 FPGA içerisinde tasarlanan 

Aritmetik Mantık Birimi (ALU) modülü, aynı çip üzerinde bulunan ARM Cortex-A9 işlemci 

ile kontrol edilip türev için gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Yapılan türev hesabının 

sonuçları UART haberleşme protokolü üzerinden bilgisayara gönderilerek Tera Term seri port 

okuma programıyla ekranda gösterilmiştir. Tasarımın aritmetik mantık birimi modülü VHDL 

donanım tanımlama dili kullanılarak yazılmış, Xilinx firmasına ait Vivado ortamında 

modülün benzetimi yapılıp sentezlenmiştir. Daha sonra Xilinx SDK ortamında C 

programlama dili kullanılarak aynı çip üzerinde bulunan ARM Cortex-A9 işlemcisi 

programlanarak tasarlanan aritmetik mantık birimi yapılacak matematiksel işlemler için 

kontrol edilmiştir. Xilinx firmasına ait Zedboard adlı FPGA geliştirme kartı kullanılarak 

tasarımın gerçek zamanlı uygulaması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: FPGA, Türev, ARM Cortex-A9, IEEE754, UART. 
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ABSTRACT 

Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) are integrated circuits consisting of 

programmable logic blocks, memory blocks, digital signal processing blocks, interconnects 

connecting these blocks and input and output pins. FPGAs are widely used in many areas 

such as motor control, signal processing, image processing, artificial intelligence, filter 

applications due to their capabilities such as parallel operation, restructuring, low power 

consumption, and having many input and output pins. For various applications performed 

with FPGA, there is often a need for operations with fractions or large numbers. Binary fixed-

point numbers or binary floating-point numbers are used to perform fractional operations on 

binary numbers and to take up less bits of large numbers. IEEE754 floating point number 

format, which IEEE made a standard in 1985, is generally used when dealing with floating 

point numbers. 

In this study, derivative calculation for second order polynomials are performed by 

using Zynq-7000 chip of Xilinx company. Since mathematical operations include fractional 

numbers, IEEE754 single precision floating point number format is used. Arithmetic Logic 

Unit (ALU) module, designed in Virtex-7 FPGA in IEEE754 floating point number format, is 

controlled by ARM Cortex-A9 processor on the same chip and necessary calculations are 

made for derivative. The results of the derivative calculation are sent to the computer via 

UART communication protocol and displayed on the screen with Tera Term serial port 

reading program. The arithmetic logic module of the design is written using VHDL hardware 

description language and the module is simulated and synthesized in Vivado from Xilinx. 

Afterwards, the arithmetic logic unit designed by programming the ARM Cortex-A9 

processor on the same chip using the C programming language in Xilinx SDK are controlled 

for mathematical operations. Real-time implementation of the design are made using the 

Zedboard FPGA development board from Xilinx. 

Keywords: FPGA, Derivative, ARM Cortex-A9, IEEE754, UART. 
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ÖZET 

Aşınma mekanik etkenler etkisiyle, temas halinde sürtünen yüzeylerden malzemenin koparak 

ayrılması şeklinde tanımlanmaktadır. Yüzeyler aşınma sebebiyle ilk şekillerini 

kaybettiklerinden temasta olan parçalar arasındaki boşluklar artar ve parça istenen 

fonksiyonunu yerine getiremez. Aşınma, tüm endüstri kollarında bir tehlike olarak karşımızda 

durup zamanında ve sistematik önlem alınmadığı takdirde çok pahalıya mal olabilecek 

sonuçlara götürebilir. Son yıllarda malzemedeki ve sistemdeki aşınmayı tahmin etmek sonlu 

elemanlar yöntemleri ile mümkün olmuştur. Bu vesileyle ilerdeki malzeme kaybı ve 

ekonomik sıkıntılar oldukça önlenmektedir. Bu çalışmada ANSYS programı ile aşınma olayı 

kontak yüzeyde incelenmiştir. İki diskten oluşan bir modelde üst disk malzemesi olarak 

tanımlanan bakır, 2000 N/m2, 4000 N/m2 ve 6000N/m2 yük altında 75000 devir/s, 100000 

devir/s, ve 125000 devir/s, frekansında çelikten yapılan alt bir disk üzerinde aşındırılarak 

sonuçlar karşılaştırılmıştır. Malzemeye uygulanan yük arttıkça gerilme oranı ve beraberinde 

kontak basıncı da artmaktadır. Artan frekansla birlikte azalan gerilmeye paralel olarak kontak 

basıncının da düştüğü görülmektedir. Farklı frekanslar altında aşınma davranışı incelenen 

malzemede, artan frekansın artan aşınma oranına neden olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, 

diske uygulanan yük ve frekans artıkça aşınmanın artış gösterdiği belirlenmiştir.  Bu 

sonuçlardan da görüldüğü üzere yük ve frekans parametreleri malzeme aşınmasında büyük bir 

rol oynamaktadır. Aşınmanı Sonlu Elemanlar metodu ile ANSYS program paketinde 

tasarlayıp analiz etmesi, yapım aşamasındaki maliyeti oldukça düşürecektir.  

Anahtar kelimeler: Aşınma, Sonlu Elemanlar, ANSYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368



HOCA AHMET YESEVİ 
2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

6-8 Aralık 2019, ERZURUM 
 

 

ABSTRACT 

Wear is defined as the separation of the material from the friction surfaces by contacting with 

the effect of mechanical factors. As the surfaces lose their first shapes due to wear, the gaps 

between the parts in contact are increased and the component cannot perform its desired 

function. Wear may be a danger in all industries and may lead to very costly consequences if 

timely and systematic measures are not taken. Estimate the wear on the system and material 

elements in recent years has been made possible with the FEM. On this occasion, the future 

material losses and economic hardships are quite preventable. This study investigated the 

events of wear surface contact with the ANSYS program The hemispherical copper ring is 

subjected to a pressure load of, 2000 N/m2, 4000 N/m2 and 6000 N/m2 and is rotating with a 

frequency of 75000 cycles.sec-1, 100000 cycles.sec-1 and 125000 cycles.sec-1 sliding of the 

hemispherical ring on the flat ring causes wear in the ring. It is seen that the contact pressure 

decreases parallel to the decreasing stress with increasing frequency. Wear behavior under 

different frequencies has been determined that increasing frequency causes increased wear 

rate. As a result, it was determined that wear increased as the load and frequency applied to 

the disk increased. As can be seen from these results, load and frequency parameters play a 

major role in material wear. Designing and analyzing the wear in the ANSYS program 

package with the Finite Element method will significantly reduce the cost of construction. 
 

Keywords: Wear, Finite Elements Methods, ANSYS 
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ÖZET 

Enerji bütün dünyada su ve gıdadan sonra en büyük ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Son 

yıllarda enerji ticaretinin ve enerjide dışa bağımlılığın ülkelerin ekonomilerini sarsar boyutlara 

kadar yükseldiği görülmektedir. Ülkemizde de enerjide dışa bağımlılık, bütçe açığımızda 

önemli bir kalem olarak karşımızda durmaktadır. Türkiye’de tüketilen enerjinin yaklaşık 1/4 

kadarı iklimlendirme amaçlı kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Bu durumda binaların enerji 

performanslarını değerlendirmek ve bina enerji tüketimini azaltmak ya da tüketilen enerjinin 

bir kısmını yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile sağlamak ülkemiz için olumlu bir adım 

olacaktır. Bu çalışmada, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksekokulu 

binasının yıllık enerji analizi yapılmıştır. Gerçekleştirilen enerji analizine göre enerji 

tüketiminin yıllık bazda 192,57 kWh/m2yıl olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuca göre 

Köprübaşı Meslek Yüksek Okulu binasında ısıtma amaçlı enerji tüketimi 141,22 kWh/m2yıl 

olup enerji performansı binalarda enerji performans (BEP) yönetmeliğine göre “B” sınıfı 

olduğu görülmektedir. Binanın sera gazı salımı 58,21 kg-CO2/m²yıl olarak hesaplanmış olup 

BEP’e göre bina sera gazı salımı açısından “D” sınıfı olmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Enerji analizi, performans değerlendirmesi, enerji sınıflandırması, 

karbon salımı 
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ABSTRACT 

Energy is the biggest requirement after water and food in all over the world. Energy trade and 

foreign dependence in energy have increased to the extent that shakes the economies of 

countries in recent years. Foreign dependence in energy is an important item in our country’s 

budget deficit. About 1/4 of the energy consumed in Turkey is a known fact that air-

conditioning purposes. In this case, it will be a positive step for our country to evaluate the 

energy performance of buildings and to reduce building energy consumption or to provide some 

of the energy consumed with new and renewable energy sources. In this study, energy analysis 

of Manisa Celal Bayar University Köprübaşı Vocational School building is done. According to 

the performed energy analysis, it is determined that the annual energy consumption is 192.57 

kWh/m2-year. According to the results, the energy consumption for heating purposes in the 

Köprübaşı Vocational School building is 141,22 kWh/m2 year and the energy performance is 

class “B” according to the energy performance regulation in the buildings (BEP). The 

greenhouse gas emission (GHG) of the building is calculated as 58.21 kg-CO2/m²-year and 

according to BEP, the building is classified as class “D" in terms of GHG emissions. 

Keywords: Energy analysis, performance evaluation, energy classification, carbon emission 
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ÖZET 

Enerjide dışa bağımlılığın %70’den fazla olduğu günümüzde, toplam enerji tüketiminin 

yaklaşık %25’i binaların iklimlendirilmesi için harcanmaktadır. Özellikle soğuk iklim 

bölgelerinde ısıtma enerjisi ihtiyacının yüksek olması, geleneksel enerji kaynaklarına 

bağımlılığın giderek artmasına yol açmaktadır. Bunu önlemek için yeni ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı enerjide dışa bağımlılığın azaltılması açısından büyük önem 

taşımaktadır. Ayrıca, çoklu enerji üretim kapasitesine sahip entegre sistemlerin geliştirilmesi 

ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Fotovoltaik panelleri ve termal kollektörleri 

birleştiren FV/T sistemlerini kullanarak, binaların hem termal ihtiyaçlarını hem de elektrik 

enerjisi taleplerini güneş enerjisi ile karşılamak mümkündür. Bu yüzden  çift etkili güneş 

enerjili sistemlerin kullanılması, aynı birim alanda hem elektrik enerjisini hem de ısı enerjisini 

sağlamanın yanında, sistemin otonom çalışmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca binaların güney 

cephelerine monte edilebilen ve bina kabuğu olarak da kullanılabilen FV/T sistemler modüler 

yapılarıyla uygulama kolaylığı sağlama yönünden de avantaj sağlamaktadırlar.  

Bu çalışma kapsamında, binaya bütünleştirilen bir FV/T havalı toplayıcı tasarlanmış ve İzmir 

ili iklim koşulları altında performansını değerlendirilmek için bir deneysel düzenek 

oluşturulmuştur. Deney düzeneği ölçüm sistemi, sıcaklık, nem ve ışınım verilerini istenilen 

sıklıkta ölçebilen ve bilgisayara aktarabilen bir veri depolama ünitesi ile verileri elde eden 

sensörlerden oluşmaktadır. FV/T sistemin performansının belirlenebilmesi için her iki tür 

dönüştürücünün verimleri ayrı ayrı saptanmıştır. Sistemin enerji analizi açısından 

performansını belirleyecek hesaplama kriterleri ve modelleri tespit edilmiştir. Modeller, 

kararsız koşullar altında, zamana bağlı olarak geliştirilmiştir. Çalışmada geliştirilen FV/T 

havalı toplayıcının performansını belirlemek amacıyla oluşturulan enerji analizi meteorolojik 

koşullara bağlı olarak değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik, Havalı toplayıcı, FV/T sistem, Enerji analizi. 
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ABSTRACT 

Today, the dependence on foreign energy is more than 70% and about 25% of total energy 

consumption is spent on air-conditioning of buildings. High heating energy requirement, 

especially in cold climates, leads to the increasing dependence on traditional energy sources. In 

order to prevent this, the use of new and renewable energy sources is of great importance in 

terms of reducing dependence on foreign energy. Moreover, the development of integrated 

systems with multiple energy generation capacity contributes to the national economy. It is 

possible to meet both the thermal needs and electrical energy demands of buildings with solar 

energy, by utilizing PV/T systems, which combined photovoltaic panels and thermal collectors. 

Therefore, the use of double-acting solar systems will produce both electric, and heat energy in 

the same unit area, and enable autonomous operation of the system. In addition, FV / T systems, 

which can be mounted on the southern facades of buildings and can be used as building shell 

provide advantages in terms of ease of application with their modular structure. 

In this study, a PV/T air collector integrated into the building was designed and an experimental 

mechanism was developed to evaluate the performance of the system under İzmir climatic 

conditions. The test system consists of a data storage unit capable of measuring temperature, 

humidity and radiation data at the desired frequency and transferring it to a computer, and 

sensors that obtaining the data. In order to determine the performance of the PV/T system, the 

efficiency of both types of converter was determined separately. The calculation criteria and 

models that determine the performance of the system in terms of energy analysis were 

determined. Models have been developed time-dependant under unsteady state conditions. The 

energy analysis, in order to determine the performance of the PV/T air collector developed in 

the study was evaluated based on the meteorological conditions. 

 

Keywords: Photovoltaic, Air collector, PV/T system, Energy analysis. 
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ÖZET 

Fotokatalitik malzemeler yıllardır çevreyi kirleten toksitli bileşenlerin giderilmesi açısından 

umut verici malzemeler olarak ortaya çıkmıştır. Bu fotokatalitik malzemeler arasında özellikle 

çinko oksit (ZnO) ve titanyum oksit (TiO2) gibi yarıiletkenler mikropları dezenfekte ettikleri 

için çeşitli fotokatalitik uygulamalarda kullanılmaya başlamıştır. Bununla birlikte yarıiletkenler 

geniş bant (3.2 eV) aralığına sahip oldukları için güneş ışığından aldıkları fotonları absorbe 

etme kabiliyetleri iyi değildir.Son zamanlarda, bu sorunun üstesinden gelmek için çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır.Bunlardan biri, yarıiletkenleri geçiş elementleri gibi farklı elementlerle 

birleştirerek kullanmaktır.ZnO yapısının önde gelen fotokatalitiklerden biri olduğu genel olarak 

bilinmektedir. Bu yapının fotokatalitik performansını arttırmak için Ag,Mn,Co ve V gibi çeşitli 

elementler ilave edilebilmektedir. Geçiş metali olarak vanadyum, görünür bölgede kayda değer 

bir emilim sağladığı için yaygın olarak kullanılmaktadır.Öte yandan, karbon fiberler 

oluşturduğumuz yapının bant boşluğunu daraltarak fotokatalitik etkinliği arttırdıkları için 

fotokatalitik uygulamalarda yarıiletkenlerle beraber sık olarak kullanılmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında, çeşitli stokiyometrik oranlara sahip Zn (çinko) ve V (vanadyum) içeren 

başlangıç çözeltileri sol-gel daldırma kaplama prosedürü ile ticari olarak temin edilebilen 

karbon fiberler üzerine kaplanmıştır. Ardından numuneler, elde edilen yapının kristalliğini 

artırmak ve (VxZn1-x)O film yapısının oluşumunu sağlamak amacıyla, 400 ° C'de 45 dakika 

boyunca ısıl işleme tabi tutulmuştur. Sonuç, elde edilen karbon fiber/(VxZn1-x)O yapılarının 

morfolojik ve yapısal analizi, X-ışını difraksiyonu (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu 

(SEM) yardımıyla incelenmiştir.Ek olarak, görünür ışık ışıması altında metilen mavisinin (MB) 

bozulmasını gözlemleyerek bu numunelerin fotokatalitik performansları değerlendirilmiştir. 

UV-Vis ışık spektroskopisi yardımıyla absorbans değerleri ölçülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Fotokatalizör, Görünür Işık, Karbon Fiber, Çinko, Vanadyum 
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ABSTRACT 

For decades, photocatalytic materials have emerged as promising candidates for the elimination 

toxic pollutants from of natural environments. Among these photocatalytic materials, 

semiconductors, particularly zinc oxide (ZnO) and titanium dioxide (TiO2), have been largely 

utilized for photocatalytic applications in microbial disinfection during the recent years. 

Nevertheless, these semiconductors are not good at absorbing photons from the solar light 

because of their wide band gap (3.2 eV). Recently, various studies have been carried out in 

order to overcome this drawback. One of them is to use semiconductors incorporated with 

different elements like transition metals. It is generally known that ZnO is one of the prominent 

photocatalyst and it can be doped by a variety of elements such as Ag, Mn, Co and, V to increase 

its photocatalytic performance. Vanadium as a transition metal has been widely used since it 

enables remarkable absorption in the visible region. On the other hand, carbon fibers, which 

have high electron mobility and strong electron storage properties suppressing the 

recombination of e--h+ pairs, have been frequently utilized with semiconductors to provide 

synergetic effect in photocatalytic applications because it narrows the band gap energy and 

improve the photocatalytic activity[1-5] .  

On the scope of this study, initial solutions containing Zn (zinc) and V (vanadium) with various 

stoichiometric ratios have been deposited on commercially available carbon fibers via the sol-

gel dip coating procedure. Following this, so as to enhance the crystallinity of the obtained 

structure and to generate (VxZn1-x)O film formation, heat treatment process at 400 ºC for 45 

minutes has been performed. After all, the structural and morphological analysis of the obtained 

carbon fiber/(VxZn1-x)O structures have been characterized by means of X-ray diffraction 

(XRD), and scanning electron microscope (SEM). In addition, the photocatalytic performances 

of samples of these structures by observing the degradation of methylene blue (MB) under 

visible light irradiation have been evaluated and the absorbance results have been measured 

with UV-Vis light spectroscopy.  

Keywords: Photocatalyst, Visible Light, Carbon Fiber, Zinc, Vanadium 
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ÖZET 

 

Boyarmaddeler arasında yer alan perilen türevi bileşikler son yıllarda güneş ışığı 

konsantratörleri, güneş pilleri, biyogörüntüleme ajanları, biyoetiketler, kimyasal sensörler, 

floresans sensörler ve ışık saçan diyodlar gibi ileri teknoloji uygulamalarındaki potansiyelleri 

bakımından oldukça ilgi çekmektedirler. Perilen sınıfı bileşikler, görünür bölgeyi de içine alan 

geniş ve şiddetli bir spektral soğurma aralığına sahiptir. Yüksek floresans kuantum verimlerinin 

yanısıra; kimyasal, fotokimyasal ve termal kararlılıkları ileri teknolojik uygulamalarına oldukça 

uygun olmalarını sağlamaktadır. 

Yeni boyarmaddelerin uygun şekilde fonksiyonlandırılmış yüzeylere bağlanabilmesi ve 

yapılarında daha sonraki reaksiyonlarda kullanılabilecek fonksiyonel gruplar taşımaları istenen 

bir durumdur. Boyarmaddeler arasında yer alan perilen, C20H12 kimyasal formüllü polisiklik 

aromatik hidrokarbondur. 

Bu nedenle perilen türevi bileşikler, üzerinde en çok çalışılan boyarmaddeler arasında yerini 

almıştır. 

Ayrıca PTB’ler enerji transferi sistemlerinde, yakın IR absorplayabilen sistemlerde ve 

termografik uygulamalarda da kullanılmaktadırlar. Bu tür boyar maddeler kullanılarak elde 

edilen nanokompozitlerin optiksel ve morfolojik karakterizasyonu; optik sensörler, 

optoelektonik cihazlar gibi potansiyel uygulama alanları için büyük öneme sahiptir. Ayrıca 

suda çözünür perilen türevlerine dayalı canlı hücrelerin boyanması için floresans boyalar 

yüksek floresans kuantum verimlerinden dolayı büyük ilgi görmektedir. 

Bu çalışmada, ilk defa sentezlenen perilen türevi boyarmadde (PTB)’nin, fotofiziksel 

özelliklerinin incelenmesi ve elektronik, elektrokimyasal ve biyolojik uygulama 

potansiyellerinin belirlenmesi amaçlamaktadır. PTB türevlerinin yeni sentez bileşikleri 

olmalarının dışında, literatürle kıyaslandığında bu tür boyarmaddelerle yapılmış çalışmaların 

az sayıda oluşu da bu çalışmayı özgün kılmaktadır. 
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ABSTRACT 

 

Perylene-derived compounds, which are among the dyestuffs, have attracted much attention in 

recent years in terms of their potential in advanced technology applications such as sunlight 

concentrators, solar cells, biomarkers, bio-labels, chemical sensors, fluorescence sensors and 

light-emitting diodes. The perylene class compounds have a broad and intense spectral 

absorption range including the visible region. In addition to high fluorescence quantum yields; 

their chemical, photochemical and thermal stability makes them very suitable for advanced 

technological applications.It is desirable for new dyes to be bonded to suitably functionalized 

surfaces and to carry functional groups in their structure which can be used in subsequent 

reactions. Among the dyestuffs, the perylene is a polycyclic aromatic hydrocarbon of the 

chemical formula C20H12.Thus, the perylene derivative compounds are among the most studied 

dyestuffs.PTBs are also used in energy transfer systems, near IR absorbable systems and 

thermographic applications. Optical and morphological characterization of nanocomposites 

obtained by using such dyes; optical sensors, optoelectronic devices. Furthermore, fluorescence 

dyes for staining living cells based on water-soluble perylene derivatives are of great interest 

due to their high fluorescence quantum yields.The aim of this study is to investigate the 

photophysical properties of the first synthesized perylene derived dyestuff (PTB) and to 

determine the potential of electronic, electrochemical and biological applications. Apart from 

being new synthesis compounds of PTB derivatives, the fact that there are few studies with 

such dyes compared to literature makes this study unique. 

 

Keywords: Perylene derivative, in vivo, sensor 

 

 

 

 

Perilen sınıfı boyarmaddeler, görünür bölgeyi de içeren geniş bir spektral aralıkta şiddetli 

absorpsiyon ve emisyon yapabilen termal ve fotokimyasal olarak son derecede dayanıklı 

türevler olduklarından1,2, son yıllarda ışık hasat edebilen dendrimerlerin3, güneş pilllerinin4 

(fotosensitizer), tek ve çok boyutlu nano-agregatların ve likit kristallerin üretiminde yaygın bir 

biçimde kullanılmaktadırlar.5,6 Ayrıca, çeşitli koşullar altında agregat oluşturma eğilimleri 

nedeniyle, supramoleküler yapıların oluşumu için sık sık perilen bazlı moleküller 

kullanılmaktadır. Perilen mono/diimid veya perilen tetraester türevleri, sahip oldukları elektron 

çekici imid grupları veya tetraester grupları nedeniyle elektronca fakir bileşiklerdir. Mono ve 

diimidler perilenin elektron noksanlığını daha da arttırmaktadır. Bir dizi reaksiyon sonunda 

aşağıda yapısı görülen perilen tetraester türevi sentezlenmiştir. Çalışmanın bundan sonraki 

kısmında ise bileşiğin fotofiziksel özellikleri ile Zn(II) sensörü olarak davranabilme 

kabiliyetinin belirlenmesi hedeflenmektedir. 
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NiO VE Zr (ZİRKONYUM) KATKILI NiO YAPISAL OPTİK VE GAZ SENSÖRÜ 
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ÖZET 

Bu çalışmada Radyo Frekansı (RF) saçılma tekniği kullanılarak, % 30 oksijen kısmi basıncında 

Nikel Oksit (NiO) yarı iletken ince filmler ile aynı koşullar kullanılarak Zirkonyum (Zr) katkılı 

NiO ince filmler büyütülmüştür. Büyütülen NiO ve W katkılı NiO filmlerin, yapısal ve optik 

özellikleri araştırılmıştır. NiO ve Zr katkılı NiO yarıiletken ince filmlerine ait soğurma 

grafikleri ile ince filmlere ait 20 ile 70 derece arasında x-Işını Kırınım (XRD) desenleri elde 

edilmiştir. NiO ince filmlere yapılan W katkısının, soğurma eğrilerinde ve (XRD) kırınım 

desenlerinde ne gibi değişimler meydana getirdiği gözlenmiştir. Çalışmamızın bir diğer 

aşamasında, NiO ince film yapısına Zr katkılanması ile Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 

ve Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ölçümleri sonucunda, ince film gaz sensörü 

uygulamaları için büyük öneme sahip olan yüzey morfolojisinin değişimi gözlenmiştir. 

Çalışmanın son aşamasında ise 200-300 0C’de filmlere H2 gazı uygulanıp filmlerin gaz sensör 

özellikleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; NiO ile Zr katkılı NiO ince filmlerinin gaz 

sensör özellikleri belirlenmiştir. NiO yapısına katkılanan tungstenin, gaz sensör özelliklerinde 

ne gibi değişimler meydana getirdiği belirlenmiştir. Buna bağlı olarak gaz sensörü 

özelliklerinde NiO yapısına Zr katkısının olumlu yada olumsuz etkileri ortaya konulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Gas Sensör, RF Sıçratma, Soğurma, Zr (Zirkonyum), NiO 
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ABSTRACT 

In this study, 30% oxygen partial pressure Nickel Oxide (NiO) semiconductor thin films were 

grown using Radio Frequency (RF) scattering technique and Zirconium (Zr) doped NiO thin 

films were grown using the same conditions. The structural and optical properties of the 

enlarged NiO and Zr doped NiO films were investigated. Absorption graphics of NiO and Zr 

doped NiO semiconductor thin films and X-Ray Diffraction (XRD) patterns of thin films 

between 20 and 70 degrees were obtained. It has been observed that the contribution of Zr made 

to NiO thin films changes the absorption curves and (XRD) diffraction patterns. In another step 

of our study, by adding Zr to NiO thin film structure, Scanning Electron Microscopy (SEM) 

and Atomic Force Microscopy (AFM) measurements showed that surface morphology which 

is of great importance for thin film gas sensor applications was observed. In the last stage of 

the study, H2 gas was applied to the films at 200-300 0C and the gas sensor properties of the 

films were examined. According to the results obtained; Gas sensor characteristics of NiO and 

Zr doped NiO thin films were determined. It was determined that the gas response of the 

samples was higher and the changes in the gas sensor properties of the zirconium added to the 

NiO structure were determined. Consequently, positive or negative effects of Zr contribution to 

NiO structure in gas sensor properties were revealed. 

 

Keywords: Gas Sensor, RF sputtering, Absorption, Zr (Zirconium), NiO 
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2-[(3-(P-KLOROBENZİL)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON-4-İL)-

AZOMETİN]-BENZOİK ASİD MOLEKÜLÜNÜN SPEKTROSKOPİK (13C/1H-NMR) 

VE HESAPSAL İNCELENMESİ 

SPECTROSCOPIC (13C/1H-NMR) AND COMPUTATIONAL (DFT/HF) INVESTIGATION 

OF 2-[(3-(P-CHLOROBENZYL)-4,5-DIHYDRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-5-ON-4-YL)-

AZOMETHINE]-BENZOIC ACID MOLECULE 

Assist. Prof. Dr. Gül KOTAN 

Kafkas University, Kars Vocational School 

Gül ÖZDEMİR 

(PhD.Student) Kafkas University, Department of Chemistry 

Prof. Dr. Haydar YÜKSEK 

Kafkas University, Department of Chemistry 

ÖZET 

2-[(3-(p-Klorobenzil)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on-4-il)-azometin]-benzoik asid 

molekülünün tüm kuantum kimyasal hesaplamaları, birçok metod ve temel sete sahip olan 

Gaussian G09W paket programı kullanılarak yapılmıştır. Öncelikle, molekül Hatree Fock 

(HF) metodu ve Yoğunluk fonksiyonel teorisinin (DFT) B3LYP fonksiyonu ile 6-31G++(d,p) 

temel setinde optimize edilmiştir. Böylece iki farklı metot ile bileşiğin en kararlı geometrik 

yapısı elde edilmiştir. Molekülün kararlı yapısı ve diğer tüm teorik grafikler ve şekiller 

GaussView5.0 programında  çizilmiştir. GIAO metoduna göre Proton Nükleer Manyetik 

Rezonans (1H-NMR) ve Karbon-13 Nukleer Manyetik Rezonans (13C-NMR) spektral 

değerleri DMSO çözücüsünde ve gaz fazında hesaplanmıştır. Teorik ve deneysel değerler 

kullanılarak δ exp=a+b.d calc. eşitliğine göre grafikler çizilmiştir. Molekülün teorik olarak 

spektral değerleri hesaplanmış ve deneysel değerler ile karşılaştırılmıştır. Deneysel değerler 

literatürden alınmıştır. Veda4f programı Infrared (IR) titreşim frekans değerlerini belirlemede 

kullanılmıştır. Standart hata değerleri a ve b sabitlerinin regresyon katsayısı ile Sigmaplot 

programı kullanılarak bulunmuştur. Bu molekülün titreşim frekans değerleri DFT (B3LYP) 

and HF metodları ile 6-31G++(d,p) temel seti kullanılarak hesaplanmıştır. Sonra, bu değerler 

uygun skala faktörleri ile çarpılmıştır. Ayrıca farklı yöntemlerle elde edilen ve fonksiyonel 

olan teorik sonuçlar birbiriyle karşılaştırılmıştır. Bundan başka, HOMO-LUMO enerji 

hesaplamaları ile kimyasal sertlik (η), elektronegatiflik (χ), iyonlaşma potansiyeli (I), 

kimyasal yumuşaklık (σ), elektron ilgisi (A) gibi parametreler belirlenmiştir. Elektron 

yoğunluğu moleküler yüzeyler, elektron spin potansiyeli (ESP), moleküler elektrostatik 

potansiyel (MEP), toplam yoğunluk ve kontur haritaları belirlenmiştir. Ayrıca, molekülün 

geometrik (bağ açısı ve uzunluğu) ve termodinamik özellikleri teorik olarak incelenmiştir. 

Böylece molekülün tüm teorik parametreleri hesaplanmıştır. Sonuçta teorik elde edilen veriler 

ile deneysel veriler karşılaştırılmış ve uygun yöntem bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: B3LYP, HF, HOMO-LUMO, GIAO, MEP. 
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ABSTRACT 

All quantum chemical computations of 2-[(3-(p-chlorobenzyl)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-

5-on-4-yl)-azomethine]-benzoic acid molecule were performed using the Gauss G09W 

package program, which contains many methods and basis sets. Firstly, the molecule has been 

optimized using HF method and B3LYP functional of Density Functional Theory (DFT) in 

the 6-31G++(d,p) basis set. Thus, the most stable geometrical comformer of compound with 

different methods was obtained. Proton Nuclear Magnetic Resonance (1H-NMR) and Carbon-

13 Nuclear magnetic Resonance (13C-NMR) spectral values according to GIAO method was 

calculated using Gaussian G09W program package in gas phase and in DMSO solvent. 

Theoretical and experimental values were plotted according to δ exp=a+b.d calc. Theoretical 

spectral values of molecule were calculated and compared with experimental values. 

Experimental data obtained from the literature. The veda4f program was used in defining 

Infrared (IR) vibrational frequency data. The standard error values were found via the Sigma 

plot with regression coefficient of a and b constants. The vibrational frequency values of this 

molecule have been calculated by using 6-31G++(d,p) basis set with DFT (B3LYP) and HF 

methods. Then, these values are multiplied with appropriate scala factors. In addition, the 

theoretical results obtained by different methods and functional are compared with each other. 

Furthermore, parameters such as chemical hardness (η), electronegativity (χ), ionization 

potential (I), chemical softness (σ), electron affinity (A) were determined with HOMO-

LUMO energies calculations. The molecular surfaces such as the electron density, the 

electron spin potential (ESP), molecular electrostatic potential (MEP), the total density and 

contour maps were designated. Also, geometric (bond angles and bond lengths) and 

thermodynamics properties of molecule have been examined theoretically. As a result, 

theoretical and experimental data were compared and the appropriate method was found. 

 

Keywords: B3LYP, HF, HOMO-LUMO, GIAO, MEP. 

 

382



HOCA AHMET YESEVİ 
ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

6-8 Aralık 2019, ERZURUM 
 

 

1-(MORFOLİN-4-İL-METİL)-3-(N-PROPİL)-4-(4-

İZOPROPİLBENZİLİDENAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON 

BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ, DENEYSEL VE TEORİK ANALİZİ 

 

SYNTHESIS, EXPERIMENTAL AND THEORETICAL  ANALYSES OF NOVEL 1-

(MORPHOLINE-4-YL-METHYL)-3-(N-PROPYL)-4-(4-

ISOPROPYLBENZYLIDENAMINO)-4,5-DIHYDRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-5-ONE 

COMPOUND 
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ÖZET 

Bu çalışmada, 1-(morfolin-4-il-metil)-3-(n-propil)-4-(4-izopropilbenzilidenamino)-4,5-

dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on molekülü, 3-(n-propil)-4-(4-izopropilbenzilidenamino)-4,5-

dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on bileşiğinin morfolin ve formaldehit ile reaksiyonundan 

sentezlenmiştir. Bu yeni Mannich bazının yapısı IR, 1H/ 13C-NMR spektral verileri ile analiz 

edilmiştir. Başlıca molekül Gaussian 09W programında 6-311G(d,p) temel seti kullanılarak 

Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT) ve Hatree Fock (HF) metodları ile çalışılmıştır. 

Öncelikle, molekülün kararlı üç boyutlu görünümü GaussView5.0 programı ile belirlenmiştir. 

Bu optimize edilmiş molekülün yapısı temel alınarak, spektroskopik özellikler (FT-IR, 13C/ 
1H-NMR), elektronik özellikler (iyonizasyon potansiyeli (I), kimyasal sertlik ve yumuşaklık, 

elektronegativite (χ), elektron yoğunluğu (A), elektrofilik ve nükleofilik indeks, HOMO-

LUMO enerjisi ve ΔEg enerjisi, geometrik özellikler (bağ açısı ve bağ uzunluğu) ve 

termodinamik özellikler (entropi (S), termal enerji (E), termal kapasite (CV))  DFT/ HF 6-

311G(d,p) ile hesaplanmıştır. 13C/ 1H-NMR izotropik kayma değerlerinin teorik hesaplamaları 

GIAO metoduna göre gaz fazında ve çözücüde çalışıldı ve deneysel değerler ile hesaplanan 

değerler karşılaştırılarak regresyon analizi yapılmıştır. R2 değerleri hesaplandı ve regression 

grafikleri oluşturuldu. FT-IR (Infrared) titreşim frekans değerleri deneysel IR değerleri ile 

karşılaştırıldı. Ek olarak, molekülün toplam enerjisi, dipol momenti, mulliken atomik yük 

değerleri, moleküler elektron potansiyeli (MEP), toplam yoğunluk ve kontur yüzey haritaları 

belirlenmiştir. Yapının elektrofilik ve nükleofilik bölgeleri belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: 1,2,4-Triazol-5-on, B3LYP, HF, GIAO, HOMO-LUMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

383



HOCA AHMET YESEVİ 
ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

6-8 Aralık 2019, ERZURUM 
 

 

ABSTRACT 

In this study, 1-(morpholine-4-yl-methyl)-3-(n-propyl)-4-(4-isopropylbenzylidenamino)-4,5-

dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one molecule was synthesized by the reaction of compound 3-(n-

propyl)-4-(4-isopropylbenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one with morpholine 

and formaldehyde. The  structure of this new Mannich base was analysed by IR, 1H/ 13C-

NMR spectral data. The main molecule was studied with the methods Density Functional 

Theory (DFT) and Hatree Fock (HF) using the basis set 6-311G(d,p) in the Gaussian 09W 

program. First, the most stable three-dimensional shape of the molecule was determined with 

the GaussView5.0 program. Based on the structure of this optimized molecule," spectroscopic 

properties"(FT-IR, 13C/ 1H-NMR), the electronic properties (ionization potential (I) chemical 

hardness and softness, electronegativity (χ), electron affinity (A), electrophilic and 

nucleophilic index), HOMO-LUMO energies and ΔEg energy, the geometric properties (bond 

length and angle) ve the thermodynamic properties (entropy (S), thermal energy (E), thermal 

capacity (CV)) were calculated with DFT/ HF 6-311G(d,p). Theoretical calculations of 13C/ 
1H-NMR isotropic shift values were performed in gas phase and solvent (DMSO) acording to 

GIAO method and regression analyzes were by compare with experimental values of 

computational data. R2 values were calculated and regression graphs were created. FT-IR 

(Infrared) vibration frequency values were calculated from the Veda4f program. The 

theoretical IR vibration frequency values were compared with the experimental IR values.  In 

addition, the total energy of the molecule, dipole moment, mulliken atomic charge values, 

molecular electron potential (MEP), total density and contour surface maps were determined. 

The electrophilic and nucleophilic regions of  the structure were confirmed. 

Keywords: 1,2,4-Triazole-5-one, B3LYP, HF, GIAO, HOMO-LUMO. 
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІК МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІНДЕГІ ТІЛ – СӨЗ – СӨЙЛЕУ 

ҰҒЫМДАРЫ АРАҚАТЫНАСЫНЫҢ КӨРІНІСІ 

ДУЙСЕБЕКОВА Ж.М. 

КазГУ, Алматы 

АННОТАЦИЯ 

Қазіргі таңда тілді антропоөзектік бағытта зерттеу ағымына байланысты көптеген 

құбылыстар концептілік тұрғыдан қарастырылып жатыр. Солардың бірі – тіл, сөз 

немесе сөйлеу ұғымдары. Біз өз зерттеу жұмысымызда «тіл», «сөз», «сөйлеу» 

ұғымдары арасындағы байланыс пен айырмашылықтарды екі тілді, яғни қазақ және 

туыстас түрік тілін салыстыра анықталған нәтижелерден көрсетпекпіз. Салыстыру 

және талдау жұмыстары қос тілдің мақал-мәтелдері негізінде жүргізіледі. Халық ауыз 

әдебиеті, соның ішінде батырлар жыры, ертегілер, мақал-мәтелдер қашан да сол 

халықтың мәдениеті, рухани деңгейі, танымы мен тыныс-тіршілігінің айнасы болған. 

Мақал-мәтелдеріне қарап, ұлттың дүниетанымдық ерекшеліктері мен ұқсастықтарын 

табамыз. Концептілік ұғымдардың арасындағы өзара талдауды халық ауыз әдебиетінен 

бастау – заңды құбылыс. Себебі, фольклор – тілдің ауызша негізде өмір сүруінің басты 

формасы. Тілдің жазбаша формасы болмауы – адамзат қоғамының ұлтқа дейінгі 

тіршілік етуінің сипаты. Сондықтан біз жазуды ұлт-ұлтқа бөлінушіліктің бастауы деп 

танимыз. Дәл осы мәселе туыстас тілдердің ауыз әдебиетіндегі танымдық ерекшеліктр 

мен ұқсастықтарға талдау жұмыстарын жүргізуге итермеледі десек болады. Соған сай 

біз өз алдымызға қазақ және түрік тілдеріндегі «тіл», «сөз», «сөйлеу» ұғымдары 

арасындағы семантикалық байланысты анықтауға тырысамыз. Аталмыш семантикалық 

байланыстың болуын екі тілдегі тіл, сөзге қатысты мақал-мәтелдердің көп болуы 

дәлелдейді. Осы ұғымдар айналасындағы кейбір мақал-мәтелдердің бірдей мағынаны 

беруі, кейбір мақал-мәтелдердің бір мағынаны, бірақ басқаша формада жеткізілуі, ал 

кейбір мақал-мәтелдердің тіпті екінші тілде ұшыраспауы сол ұлттың танымдық 

көрсеткіші болып табылады. Жұмысымызда қазақ және түрік тілдерінің әрқайсысынан 

елуге жуық тіл, сөз бен сөйлеуге қатысты мақал-мәтелдері келтіріліп, талдау 

жұмыстары жүргізіледі. Бұл шағын ғана зерттеу жұмысы болашақта көптеген тілші-

ғалымдардың, мәдениеттанушылардың, әдебиет саласын зерттеушілердің, сонымен 

қатар аудармашылардың өз кезегіндегі үлкен еңбектеріне негіз болады деген ойдамыз.  

 

Кілт сөздер: халық ауыз әдебеиті, мақал-мәтелдер, тіл, сөз, сөйлеу, ұғым. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the evolution of some basic characteristics in the relations between the 

two largest partners and rivals in the Asia-Pacific region — the People’s Republic of China and 

the United States of America — and the emergence of new features in bilateral interaction after 

the "fifth generation" of party leaders led by Xi Jinping came to power in China. The relations 

of the two countries in such areas as trade and economic cooperation, contacts in the 

international arena, military-political competition and international integration are examined. 

In particular, attention has been paid to such competitive projects as the Trans-Pacific 

Partnership, which meets the interests of the United States to a large extent, on the one hand, 

and the complex of regional projects in China, on the other.  

Keywords: China, Xi Jinping, USA, partnership, rivalry, Asia-Pacific region. 
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